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بِْسِم الّلِه الّرْحمـَِن الّرِحيِم

﴿َيَأّيَها النّاُس إِّنا َخَلْقنَاُكم ّمن َذَكٍر َوُأْنَثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقَبآِئَل 
لَِتَعاَرُفَوْا إِّن َأْكَرَمُكْم َعنَد الّلِه َأْتَقاُكْم إِّن الّلَه َعِليٌم َخبِيٌر﴾

)الحجرات 13(





إهداء

إىل األحرار، الذين ال َيَدعون اآلخرين ُيَفّكرون عنهم
الذين يقبلون احلقيقة، ولو كانت ختالف ُمعتقداهتم

د، أو التَّنَصُّ يف حياهتم الذين جيتنبون منهج الَتهوُّ
إىل الذين ينتهجون يف حياهتم امللة احلنيفية ويرفعون شعار

التعايش، والتامسك، والنهضة
أقدم هلم هذا البحث

 تواصاًل، وتفاعاًل، وحمبة. 

سامر
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مقدمة

 درج مجهرة من فقهائنا عىل دراسة القرءان بموجب عدسة املجهر التلمودي؛ ما  أّدى 
اإلسالمية،  املفاهيم  بناء  يف  حمله  التلمود  وإحالل  القرءان،  زحزحة  إىل  حتمية  كنتيجة 
الفهم  حيث  من  القرءان  حتريف  يف  اليهود  نجح  قد  يكون  وبذلك  التاريخ،  وصياغة 
والدراسة، وجعلوا النَّصَّ القرءاين جسدًا هامدًا، للتالوة الصوتية فقط، وكرسوا التلمود 

للدراسة والتدبر، وصار املسلمون يعتمدون يف دراستهم عىل كل يشء سوى القرءان. 
بعيون  القرءان  إىل  ننظر  آخر،  التلمود، وبمعنى  ونقرأ  القرءان،  ألفاظ  نتلو  أمة  فنحن   
بثقافة هيودية، فظاهرنا إسالم، وباطننا هيود،  الشخصية اإلسالمية  وقد صيغت  هيودية!، 
القرءان، وانتهاء بكتب  ابتداء من تفاسري  اليهودية،  باملادة  الثقافية، تعج  املراجع  وها هي 
عىل  ُمعلقًا  وجعلته  والعلمية،  الترشيعية،  املصدرية  من  القرءان  جردت  التي  األحاديث، 
ثنا:  اجلُدر، وُيتىل عىل األموات فقط!، ويكفي دلياًل عىل ذلك قول ُعّباد اإلسناد، أو أمة َحدَّ
 - )السنة  وقوهلم:  القرءان(،  هللك  السنة  ولوال   ،- احلديث   - للسنة  القرءان  أحوج  )ما 
احلديث - تقيض عىل القرءان(، وقوهلم: )الدين نقل، وليس عقاًل(، وأشباه هذه املقوالت 
خ ثقافة اليهود يف قلوب املسلمني، حتى صارت األمة اإلسالمية، أّمة  يزى، التي ُترسِّ الضِّ
به  انفرد  علاًم  الشخصية،  وأحواهلم  الرواة،  أسامء  حفظ  وَتُعّد  وقال،  قيل  ما  ُترّدد  ثرثارة، 
ة، وفاهتم أن ذلك ثرثرة فارغة ال تنهض األمم هبا، وال تستنهض بعزيفها  فقهاؤها عن الرِبيَّ

اهلمم. 
نواة  العرب بصورة خاصة ، كوهنم  املسلمني  التاريخ، وتاريخ  اليهود بصياغة  قام  فيام   
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إرسائيل،  بني  هوية  وانتحلوا  واملسلمني،  العرب  تاريخ  يف  أنفسهم  فأدخلوا  اإلنسانية، 
العظيم،  النسب  بأرومة  جذورهم  أرحام  وصلوا  وبذلك  يعقوب،  هو  إرسائيل  وجعلوا 
إِْسَراِئيَل  َبنِي  ﴿َيا  املعنيون يف خطاب اهلل  األنبياء والرسل أئمة اهلدى، وزعموا هبتانًا أهنم 

ْلُتُكْم َعَلى الَعاَلِميَن﴾ )البقرة 47(.     تِي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّ اْذُكُروْا نِْعَمتَِي الَّ
العرب  عىل  املؤامرة  وانطلت  اإلنسانية،  تاريخ  يف  مؤامرة  أكرب  خيوط  اليهود  نسج   
وا حقهم يف املنطقة  قوا ادعاءهم، فجعلوهم أصحاب فضل وعلم، وأقرُّ واملسلمني، وصدَّ
العربية، بل جعلوا القرءان كتاب تاريخ لليهود وقصصهم، ورصنا تابعني هلم، ومل يبق إال أن 
ُنعطيهم القرءان، وننسحب من اإلسالم، ونرتك هلم البالد، ونوسد ملداسهم أعناق العباد!. 
عاب، وقررت أن أدرس املوضوع من خالل   وخلطورة األمر، وجسامته اقتحمت الصِّ
القرءان، والقرءان فقط، ﴿َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِه َحِديثًا﴾ )النساء 87(، ألنه املصدر الوحيد 
ه أيدي اليهود كنصٍّ )مبنى(، ولو أهنا نجحت يف حتريف فهمه من خالل التفسري  الذي مل متسَّ

واحلديث. 
 وقصدت من هذا العمل إعادة دراسة مفهوم اليهود والنصارى، ومفهوم بني إرسائيل، 
والتفريق بينهام، وبالذات دراسة سورة اإلرساء، التي نزلت يف مكة )التي ُتسمى سورة بني 
إرسائيل( عىل ضوء هذه املفاهيم، للتخلص من مفهوم أن وجود اليهود يف فلسطني هو قدر 
اهلل الالزم، ويستدلون عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿َوُقْلنَا ِمن َبْعِدِه لَِبنِي إِْسَرائِيَل اْسُكنُوْا األَْرَض 
َة َعَلْيِهْم  َفإَِذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِجْئنَا بُِكْم َلِفيفًا﴾ )اإلسراء 104(، وقوله﴿ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم الَكرَّ
أنفسهم  اليهود  أن  حتى   ،)6 )اإلسراء  َنِفيرًا﴾  َأْكَثَر  َوَجَعْلنَاُكْم  َوَبنِيَن  بَِأْمَواٍل  َوَأْمَدْدَناُكم 
إننا قدر اهلل الالزم، وال يمكن أن  املقاومة بقوهلم:  شهروا هذه النصوص سالحًا يف وجه 

تنترصوا علينا، فألقوا أسلحتكم لعدم جدوى املقاومة، هكذا يقول قرآُنكم !. 
 وإنه ملام يصدع القلب، أن فقهاء املسلمني هم من ثبَّت تلك األوهام التي ختدم اليهود، 
وأنا أعلم إذ أمتطي متن هذا املركب الوعر، أن أول من يرفض هذه الدراسة هم املسلمون 

ظاهرًا، واليهود ثقافة، وال أملك إال أن أقول: حسبي اهلل ونعم الوكيل. 
 قبل الرشوع يف نرش هذا البحث اطلعت عىل جمموعة من أبحاث قيِّمة حتت عنوان »عندما 



13

اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي

اة« وهي دراسة صدرت من مجعية التجديد الثقافية االجتامعية يف البحرين، وقامت  نطق السُّ
النتائج  والتطابق يف معظم  التامثل  »دار كيوان«، ولوجود  بنرش كتبها يف دمشق من خالل 

التارخيية أثَبتُّ بعضها يف املصادر ليقوم القارئ بالرجوع إليها للتوسع يف مادة البحث. 

املؤلف
سورية - دمشق 
2009/5/ 15
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مفهوم اإلسالم

يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم﴾ )آل عمران 19(    ﴿إِنَّ الدِّ
هلل،  التام  واالنقياد  االستسالم،  بأنه  اإلسالم  تعريف  اإلسالمية  األدبيات  يف  شاع  لقد   
وهذا التعريف إنام هو من تساهل الدعاة والوعاظ بخطاب الناس، وليس تعريفًا له، ولكن 
هكذا جرت العادة يف الرتاث، وترتب عىل هذه العادة ضياع حقيقة معرفة األمر، وانتشار 
ي مفهوم الرتادف بني الناس خطأ، وهو إمكانية وجود عدة كلامت خمتلفة لفظًا متَّفقة  ما ُسمِّ
أو  املعلوم أن أي اختالف  ومن  املبنى،  الداللة رغم اختالفها يف  باملعنى، أي: متطابقة يف 

زيادة يف املبنى يؤدي إىل اختالف يف املعنى رضورة، فاإلسالم غري االستسالم. 
فامذا تعني الكلمتان كلتامها، وما الفرق بينهام؟

اإلسـالم

 كلمة اإلسالم من الفعل الرباعي أْسَلَم ُيسلم إسالمًا، التي تدل عىل قيام فعل من اإلنسان 
ية،  نفسه، نتيجة حُماكمة عقلية يصل بواسطتها إىل وجوب عملية اإلسالم ملا ظهر له من أحقِّ
فيقوم هبذا الفعل طوعًا وحرًا، وهذا ثابت يف واقع حال اإلنسان من حيث امتالكه الوعي 
واحلرية، وثابت يف القرءان الذي أتى منسجاًم مع فطرة اإلنسان، إذ قال تعاىل: ﴿َفإَِلُهُكْم إَِلٌه 

ِر الُمْخبِتِيَن﴾ )الحج 34(.  َواِحٌد َفَلُه َأْسِلُموا َوَبشِّ
يرفض  أو  ُيسلم هلل  أن  قادرًا عىل  اإلنسان  مل يكن  لو  له  قيمة  الطلبي ال  وهذا اخلطاب 
ه اخلطاب القرءاين لإلنسان أمرًا وهنيًا  اإلسالم بوعي وحرية، وهذا يدل عىل أن جمرد توجُّ
هو برهان عىل أنه خياطب إنسانًا واعيًا حرًا، ومن هذا الوجه مل تذكر كلمة احلرية لفظًا يف 
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القرءاين، ألهنا حتصيل حاصل مثلها مثل حاجة اإلنسان العضوية للهواء، ومن  اخلطاب 
العبث أن تأمر اإلنسان بتنفس اهلواء، وكذلك احلرية حاجة نفسية فطرية بحاجة إلشباع 
ذايت وممارسة عىل أرض الواقع، فتعلَّق اخلطاب اإلهلي هبا، ومل يذكرها لفظًا، ألنه يتعامل 
ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر  بِّ معها مبارشة كواقع، قال تعاىل: ﴿َوُقِل الَحقُّ ِمن رَّ
َيْشِوي  َكالُمْهِل  بَِماء  ُيَغاُثوا  َيْسَتِغيُثوا  َوإِن  ُسَراِدُقَها  بِِهْم  َأَحاَط  َنارًا  لِلظَّالِِميَن  َأْعَتْدَنا  ا  إِنَّ

َراُب َوَساءْت ُمْرَتَفقًا﴾ )الكهف 29(.  الُوُجوَه بِْئَس الشَّ
املحاسبة،  رضورة  عنها  ينتج  واملسؤولية  املسؤولية،  رضورة  عنه  ينتج  احلرية  ومفهوم 
تربوي  أسلوب  والرتهيب  والرتغيب  والعقاب،  الثواب  رضورة  عنها  ينتج  واملحاسبة 
يف  ابتداء  اإلنسان  حرية  مع  يتناىف  ال  وهذا  االمتحان،  يف  احلرية  ممارسة  أثناء  وتوجيهي 
نتيجة عمله  اختياره ألعامله، ألنه واع حرٌّ يدرك  نتيجة  يتحمل  أن  اختياره، وينبغي عليه 
مسبقًا قبل أن ُيقدم عليه، واحلرية تضيق وتتوسع مع تضيق املعرفة والعلم وتوسعهام، وهذا 

نظام احلياة وفلسفتها. 
َماَواِت َواألَْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا   قال تعاىل: ﴿َأَفَغْيَر ِديِن الّلِه َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن فِي السَّ

َوإَِلْيِه ُيْرَجُعوَن﴾ )آل عمران 83(. 
كاذب  النَّصَّ  أن  ويّدعي  العكر،  املاء  يف  يصيد  من  بعض  فهمه  ييسء  قد  النَّصُّ  هذا   
أن يكون صادقًا موافقًا مضمونه ملحل  النَّصَّ خربي، وينبغي  إن  للواقع، حيث  وخمالف 
اخلطاب، والواقع أنه يوجد ناس مل يسلموا هلل، مثل اليهود واملالحدة وغريهم! ويصل إىل 

أن القرءان كذب أو ينفي مفهوم احلرية يف القرءان. 
عرض  يف  العريب  واللسان  القرءان  بمنهج  العلم  عدم  مردُّها  الشبهات  هذه  ومعظم 
فالقرءان كتاب يقوم عىل منظومة واحدة عامة حتتوي منظومات كلية،  املفاهيم وتناوهلا، 
ومتداخلة  متكاملة  املنظومات  بني  والعالقة  جزئية،  منظومات  عىل  حتتوي  بدورها  التي 
ومنسجمة مع بعضها، واملنظومة الكبرية حتكم املنظومة األصغر منها، وذلك مثلها كمثل 
النظام الكوين أو نظام اجلسم البرشي، فال يمكن عزل جزء من منظومته ودراسته وحده! 
فالنتيجة حتاًم هي الضالل، والصواب دراسته يف مكانه وفق منظومته التي ينتمي إليها فهو 
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حمكوم باملنظومة العامة ال يتناقض معها، وهي التي حتكم وتوجه دراستنا وتعرفنا بوظيفة 
اجلزء. 

 ويف مسألتنا املعنية بالدراسة، مفهوم حرية اإلنسان ثابت واقعًا وقرءانًا، فهو ليس حمل 
كثابت  واستخدامه  قرءاين  نص  أي  دراسة  أثناء  استصحابه  ينبغي  بل  خالف،  أو  دراسة 
للفهم وحمور للدراسة، فإن وصلنا إىل تشكيل فهم منسجم مع املنظومة فبها ونعمت، وإن 
باملنظومة،  العمل  تقديم  ينبغي  املنظومة  مع  منسجم  صواب  فهم  إىل  دراستنا  يف  نصل  مل 
وتأجيل دراسة اجلزء أو تركه لغرينا، وعدم استخدام قصورنا الفهمي لنقض الثابت، وهذه 

طريقة التعامل مع القرءان والعلوم والظواهر الكونية واإلنسانية كلها. 
ونأيت لدراسة النص

كلمة )أسلم( كام ذكرت سابقًا هي فعل رباعي تدل عىل اخلضوع بوعي وحرية دون 
إكراه، وحرف )من( يستخدم للعاقل بخالف حرف )ما( فهو لغري العاقل، أو لإلخبار عن 

امللكية أو األشياء. 
وكلمة )َكرهًا أو ُكرهًا( من الفعل الثالثي:كره يكره كرهًا وكراهية، والكره حالة تدل 
ُكْم  عىل نفي الرغبة يف اليشء والنفور منه، مثل قوله تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم الِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَّ
ُكْم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأنُتْم  ُكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَّ َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَّ

الَ َتْعَلُموَن﴾ )البقرة 216(. 
ممارسة  حالة  وهي  إكراهًا،  ُيكره  أكره  الرباعي  الفعل  من  فهي  اإلكراه  بخالف  وهذا 
قمعية ونفي إرادة الغري وإلزامه بسلوك معني دون رضاه، مثل قوله تعاىل: ﴿َوَلْو َشاء َربَُّك 
ُهْم َجِميعًا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمنِيَن﴾ )يونس 99(،  آلَمَن َمن فِي األَْرِض ُكلُّ
ْشُد ِمَن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن بِالّلِه َفَقِد  َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ وقوله: ﴿الَ إِْكَراَه فِي الدِّ

اْسَتْمَسَك بِالُعْرَوِة الُوْثَقَى الَ انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم﴾ )البقرة 256(. 
كلمة  هي  )طوعًا(  كلمة  نقيض  ألن  )طوعًا(  لكلمة  نقيضًا  ليست  )كرهًا(  كلمة  إذًا،   
)إكراهًا(، فاليشء املشرتك بني داللة كلمة )طوعًا( وكلمة )كرهًا( هو أن كلتيهام قائمتان 
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والَقبول يف كلمة )طوعًا(،  الرغبة  اإلرادة، وختتلفان بوجود  عىل احلرية والوعي ووجود 
ونفي الرغبة أو الَقبول عن كلمة )كرهًا(، وكلتامها متعلقتان باحلرية والوعي دون إكراه، 
وهذا واضح يف حياتنا املعيشية فام أكثر األفعال التي نقوم هبا بحرية ووعي ونحن كارهون 
بالدراسة ال عالقة له باإلكراه ال من قريب وال من  املعني  الدواء، فالنصُّ  تناول  هلا مثل 

بعيد. 
وهذه نصوص تساعدنا عىل فهم املوضوع أكثر. 

َماَواِت َواألَْرِض َطْوعًا َوَكْرهًا َوظِالُلُهم بِالُغُدوِّ َواآلَصاِل﴾  ﴿َولِّلِه َيْسُجُد َمن فِي السَّ
)الرعد 15(

ْمُس َوالَقَمُر َوالنُُّجوُم  َماَواِت َوَمن فِي األَْرِض َوالشَّ َه َيْسُجُد َلُه َمن فِي السَّ ﴿َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ
ُه َفَما َلُه  َن النَّاِس َوَكثِيٌر َحقَّ َعَلْيِه الَعَذاُب َوَمن ُيِهِن اللَّ َوابُّ َوَكثِيٌر مِّ َجُر َوالدَّ َوالِجَباُل َوالشَّ

َه َيْفَعُل َما َيَشاُء﴾ )الحج 18( ْكِرٍم إِنَّ اللَّ ِمن مُّ
يسجد فعل مضارع مستمر يدل عىل اخلضوع عماًل واالندفاع طاعة، وفعل السجود يف 

الواقع نوعان:
سجود كوين سنني حتمي: مثل سجود الشمس والقمر والنجوم... أ. 
سجود متعلق باحلرية: مثل سجود الكائنات العاقلة احلرة التي يف السموات واألرض. ب. 

 وأخرب النَّصُّ أنه يوجد كثري من الناس يسجد، وكثري يرفض السجود، وهذا يدل عىل 
حريتهم يف السجود، ولكن ال يعني ذلك نفي املسؤولية عنهم واملحاسبة. 

يف  من  بتصديق  الواقع  يف  متثلت  النَّصُّ  عنها  تكلم  الذي  وكرهًا  طوعًا  أسلم  فكلمة   
ْن  السموات واألرض بوجود اخلالق للسموات واألرض دون رشيك له، ﴿َوَلِئن َسَأْلَتُهم مَّ
ُه َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ )العنكبوت  ْمَس َوالَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اللَّ َر الشَّ َماَواِت َواألَْرَض َوَسخَّ َخَلَق السَّ
َتِجَد  السنني، ﴿َوَلن  الكوين  الوجود  لنظام  العاقلة احلرة  الكائنات  بسجود  61(، ومتثلت 
ِه َتْبِدياًل﴾ )الفتح 23(، ومتثلت بالنظام القَيمي األخالقي الفطري الذي هو أساس  لُِسنَِّة اللَّ
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العالقات االجتامعية وحمورها، وهذا مشرتك بني صوريت اإلسالم الطوعي والكرهي يف 
الواقع، ومتيزت صورة اإلسالم الطوعي باإليامن باهلل واليوم اآلخر والعمل الصالح، وهو 
ِذيَن  لِّلَّ َوُقل  َبَعِن  اتَّ َوَمِن  لِّلِه  َوْجِهَي  َأْسَلْمُت  َفُقْل  وَك  املطلوب من قوله تعاىل: ﴿َفإْن َحآجُّ
َما َعَلْيَك الَباَلُغ َوالّلُه  ْوْا َفإِنَّ إِن َتَولَّ يِّيَن َأَأْسَلْمُتْم َفإِْن َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا وَّ ُأْوُتوْا الكَِتاَب َواألُمِّ

َبِصيٌر بِالِعَباِد﴾ )آل عمران 20(. 
ا َيْدُخِل اإِليَماُن  ْم ُتْؤِمنُوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوَلمَّ  قال تعالى: ﴿َقاَلِت األَْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّ

فِي ُقُلوبُِكْم﴾ )الحجرات 14( 
عندما صار لإلسالم عىل أرض الواقع قوة وعزة من جراء تفاعل املجتمع به، وسادت 
حالة األمن واألمان مل يعد لألعراب من خيار إال أن يتظاهروا باندماجهم يف هذا املجتمع 
متظاهرين باإليامن، فطلب اخلالق من نبيه أن يكشف خداعهم، ويقول هلم: مل تؤمنوا ومّلا 
يدخل األمن واإليامن يف قلوبكم، ولكنكم أسلمتم إسالم الرضورة لقوة احلق يف املجتمع، 
ومل ُتسلموا هلل، لذا، قولوا أسلمنا، أي: اضطرتنا هذه احلالة أن نكون تابعني هلذا املجتمع 
َأْسَلْمنَا﴾  النتفاء مقدرتنا عىل اخلروج عليه، فأسلمنا له كرهًا، وليس رضًا﴿َوَلِكن ُقوُلوا 

وليس هلل. 
َعَلى  الّلُه  َأنَزَل  َما  ُحُدوَد  َيْعَلُموْا  َأالَّ  َوَأْجَدُر  َونَِفاقًا  ُكْفرًا  َأَشدُّ  ﴿األَْعَراُب  تعاىل:  قال   
عىل  تدل  وهي  معرفة  أتت  األعراب  وكلمة   ،)97 )التوبة  َحِكيٌم﴾  َعِليٌم  َوالّلُه  َرُسولِِه 
العموم دون استثناء، وهي تدل عىل الناس الذين خالفوا الفطرة والطهارة النفسية، وغلظ 

عقلهم وتبّلد سواء أكانوا من سكان البادية، أم املدينة. 
هلا إىل   فاإلسالم الطوعي، هو األفكار التي تدخل إىل قلب اإلنسان قناعة، وصدقًا، وُيوِّ
مفاهيم ُيكيِّف سلوكه بحسبها، عندئذ يصري مؤمنًا، أّما إذا بقيت أفكارًا جمردة كمعلومات 
أبدًا يف حياة هذا اإلنسان، فال يل حالالً، وال يرم حرامًا، وال يفعل واجبًا،  ال واقع هلا 
ْ ُتْؤِمنُوا َوَلِكن ُقوُلوا  يصري مثل األعراب متامًا مل يدخلوا إىل دائرة اإلسالم الطوعي، ﴿ُقل ملَّ

َأْسَلْمنَا﴾ إسالم الرضورة نتيجة قوة احلق واملجتمع. 
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 فاإليامن )اإلسالم الطوعي( هو انقياد وعمل، وليس جمرد التصديق باألفكار، والعالقة 
جدلية بني اإليامن واإلسالم، إذ اإليامن حركته من الداخل إىل اخلارج، واإلسالم من اخلارج 

إىل الداخل. 
د 19(  ُه َواْسَتْغِفْر لَِذنبَِك﴾ )محمَّ ُه اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ قال تعالى: ﴿َفاْعَلْم َأنَّ

َعِلَم، ألنه يمكن  ملا  العلم أسلم  بالرضورة أن صاحب  يعني  باألمر، ال  العلم  فمجرد 
أالّ ُيسلم ملا علمه، ويكفر به )التغطية واإلنكار( يف واقع املقال، فالعلم هو اخلطوة األوىل 

لعملية اإلسالم الطوعي، وهو الباب للدخول منه إىل رحاب اإلسالم، دين اهلل العظيم. 
أسلم  فإن  ابتداء،  احلرة  الواعية  واإلرادة  العلم،  )الطوعي(  اإلسالم  لعملية  يلزم  إذًا،   

اإلنسان حقًا، صار مؤمنًا، وإن مل يسلم، فهو أمام احتاملني:
األول: إسالم كرهي، وهذا ال يعد إيامنًا باهلل وإنام جمرد تصديق بوجود اخلالق، والسجود 
يات  مسمَّ حتت  موجود  وهذا  اإلنساين.  األخالقي  القيمي  بالنظام  والتقيد  الكون،  لسنن 

كثرية من أمهها الربوبيون1، والعلامنية املادية يف أحد معانيها.... 
 الثاين: إسالم كرهي، ولكنه كافر بالقيم واألخالق والعمل الصالح ويصري جمرمًا. قال 
تعاىل: ﴿َأَفنَْجَعُل الُمْسِلِميَن َكالُمْجِرِميَن *َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن﴾ )القلم 35- 36( مع 

االنتباه إىل أن كلمة الكفر تدل عىل موقف تغطية بجهد لليشء، وليس عىل قناعات!
نقيضني  كضدين  الكفر  يكون  اإليامن،  ومقابل  اإلجرام،  يكون  اإلسالم،  فمقابل 

احتامليني ثنائيني حلتمية احلقيقة الواحدة. 

1   الربوبيون اسم اصطالحي لجماعة  تثبت وجود خالق للكون ، ولكن تنفي عنه تدخله في تدبير أمور الكون،  فهو إلحاد 
من نوع آخر،  والنتيجة واحدة تعطيل هيمنة الخالق وتدبيره ألمور الكون ، ويترتب عليه نفي اليوم اآلخر،  والقول بأن 

الدين أصله من البشر حسب تطورهم االجتماعي.
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االستسالم

 االستسالم من الفعل السدايس استسَلم يستسلم استسالمًا، ويدل عىل اخلضوع والعجز 
دون إرادة مع اإلكراه، وذلك نتيجة ممارسة ضغط عليه أو قهر، ومن ذلك الوجه نقول: 
استسلم األعداء يف املعركة. إذا انقادوا قهرًا وعجزًا وضعفًا بعد أن كانوا حماربني وأعداء، 
فاالستسالم ابتداء لفكر، أو قائد هو انقياد أعمى مذموم، ُيورد صاحبه املهالك، وجيعل من 

صاحبه عبدًا ذلياًل خاضعًا ال إرادة له. 
ْشُد ِمَن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن  َبيََّن الرُّ يِن َقد تَّ قال تعالى: ﴿الَ إِْكَراَه فِي الدِّ
 ،)256 )البقرة  َعِليٌم﴾  َسِميٌع  َوالّلُه  َلَها  انِفَصاَم  الَ  الُوْثَقَى  بِالُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد  بِالّلِه 
باهلل  واإليامن  انطالقًا،  بالطاغوت  الكفر  نتيجة  أتت  الوثقى  بالعروة  االستمساك  فعملية 

ابتداًء، والكفر موقف براء وانخالع، واإليامن موقف والء وانتامء.
 وإذا حصل هذا األمر يكون اإلنسان قد استمسك بالعروة الوثقى. نحو أن نقول: من 
أمسك باإليامن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فتكون عملية االستمساك بعد فعل )أمسك( 

وليس قبله أو معه. 
االستسالم  وليس  الطوعي،  الفّعال  اإلجيايب  اإلسالم  فعل  الناس  من  طلب  واخلالق   

اإلكراهي السلبي املنفعل. 
 قال تعاىل:

ِر الُمْخبِتِيَن﴾ )الحج 34(  ﴿َفإَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسِلُموا َوَبشِّ
ُه َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت لَِربِّ الَعاَلِميَن﴾ )البقرة 131(  ﴿إِْذ َقاَل َلُه َربُّ
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﴿َوُأِمْرُت َأْن ُأْسِلَم لَِربِّ الَعاَلِميَن﴾ )غافر 66( 
ْوْا َفإِنََّما  إِن َتَولَّ يِّيَن َأَأْسَلْمُتْم َفإِْن َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا وَّ ِذيَن ُأْوُتوْا الِكَتاَب َواألُمِّ لَّ ﴿َوُقل لِّ

َعَلْيَك الَباَلُغ َوالّلُه َبِصيٌر بِالِعَباِد﴾ )آل عمران 20( 
ْن َأْسَلَم َوْجَهُه لله َوُهَو ُمْحِسٌن﴾ )النساء 125(  مَّ ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِّ

يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم﴾ )آل عمران 19(  ﴿إِنَّ الدِّ
﴿َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء إِْذ َحَضَر َيْعُقوَب الَمْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا َنْعُبُد 
إَِلـَهَك َوإَِلـَه آَباِئَك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إَِلـهًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾ )البقرة 

.)133
 ونخلص يف النهاية، إىل أن من أسلم هلل، فقد انقاد له بصورة واعية، وإرادة حرة، بينام من 
استسلم يكون قد انقاد قهرًا بصورة عمياء دون علم أو إرادة واعية، وشّتان ما بني اإلسالم 

املنبثق من الوعي واحلرية، واالستسالم املنبثق من القهر والعجز واالستعباد. 
 ولقد أنزل اهلل دينًا واحدًا بدأ بنوح، واستمر منسابًا بلطف يف سياق حركته التارخيية إىل 
د، وهذا الدين، سامه اخلالق - ابتداًء- اإلسالم منذ  إبراهيم وموسى وعيسى، ليصل إىل حممَّ

يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم﴾ )آل عمران 19(. نزوله ﴿إِنَّ الدِّ
ْسِلمًا َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾   ﴿َما َكاَن إِْبَراِهيُم َيُهوِدّيًا َوالَ َنْصَرانِّيًا َوَلِكن َكاَن َحنِيفًا مُّ

)آل عمران 67(.
َإالَّ  َتُموُتنَّ  َفاَل  يَن  الدِّ َلُكُم  اْصَطَفى  الّلَه  إِنَّ  َبنِيَّ  َيا  َوَيْعُقوُب  َبنِيِه  إِْبَراِهيُم  بَِها  ى  ﴿َوَوصَّ

ْسِلُموَن﴾ )البقرة 132(. َوَأنُتم مُّ
 وإذا كان األنبياء كلهم مسلمني هلل، فمن الطبيعي أن يكون أتباعهم مسلمني، وليسوا 

هيودًا أو نصارى... 
 فالقاعدة الفكرية كانت واحدة، وهي اإليامن باهلل، واليوم اآلخر، والعمل الصالح، ﴿إِنَّ 
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ِه َوالَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِحًا  ابِِئيَن َمْن آَمَن بِاللَّ ِذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ِذيَن آَمنُوْا َوالَّ الَّ
ِهْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ )البقرة 62(.  َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

تكون يف  البناء  أركان  أن  املعلوم  الدين اإلسالمي، ألن من  أركان  القاعدة متثل  وهذه   
بدايته وليس يف هنايته! ولذلك كل أتباع النَّبيِّني دينهم اإلسالم. 
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الشرع بمحوريه

اإلسالمي والتاريخي

 أخذ الرشع حمورين:
والعاملية،  باإلنسانية،  تصافه  ال  وذلك  ابتداء،  الثبات  صفة  له  رشع  األول:  املحور   
فأخذت هذه األحكام صفة الرشع اإلسالمي، التي كانت تنزل تِباعًا عىل كل رسول نبي 
حسب معطيات واقعه، وترتاكم بناءً من رسول إىل رسول، إىل أن وصلت إىل آخر رسول، 

ة الكتامل الدين.  فتمَّ ختم النُّبوَّ
 املحور الثاين: رشع كان ينزل عىل السابقني من الرسل النَّبيِّني بجانب الرشع اإلسالمي، 
رشعًا  ُمَشّكلًة  الرسول،  لقوم  خاصة  اجتامعية  مرحلية  بظروف  مرتبطة  أحكام  كمنظومة 

ُل وُينَسُخ عند كل بعث رسول نبي جديد.  ، ُيعدَّ قوميًا عينيًا تارخييًا، خَيُصُّ وال يعمُّ
 واستمرت حركة الرشع بمحوريه اإلسالمي، والتارخيي، األول يرتاكم بناًء ويكرب مع 
املدبر إمتام نعمته وإكامل  الزمن، إىل أن أراد اخلالق  واآلخر يتقلص وينكمش مع  الزمن، 
عمومًا،  اإلنساين  اجلنس  إليها  وصل  ولسانية  فكرية  معطيات  عىل  بناًء  اإلسالمي  الرشع 
د،  وهي بداية الرشد واكتامل اللسان العريب صوتًا ونظامًا، َفَمنَّ عىل الناس ببعثة النَّبيِّ حممَّ
وأنزل القرءان )الكتاب اجلامع(، وأعاد فيه كل ما نزل من الرشع اإلسالمي سابقًا، وأكمله 
بناًء، ونسخ كل الرشع القومي العيني، ومل يبق له أثر يف القرءان. فصار القرءان هو الكتاب 

اجلامع للرشع اإلسالمي كاماًل. 
ِدينًا﴾  اإِلْساَلَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت  ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ﴿الَيْوَم 

)المائدة 3(. 
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بينام حتتوي بعض الكتب السابقة عىل أجزاء من الرشع اإلسالمي، واآلخر رشع قومي 
عيني. 

ى بتعدد األديان الساموية،   وهذا يوصلنا إىل أن دين اهلل هو اإلسالم، وال يوجد ما ُيسمَّ
إىل  الدعوة  تكون  أن  ينبغي  وإنام  األديان،  تقارب  إىل  الدعوة  تكون  أن  اخلطأ  من  وبالتايل 
ا  إِنَّ النَّاُس  َها  َأيُّ ﴿َيا  والرسل،  األنبياء  أتباع  بني  والتعاون  والتعارف،  السلمي،  التعايش 
ِه َأْتَقاُكْم إِنَّ  ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ َخَلْقنَاُكم مِّ

َه َعلِيٌم َخبِيٌر﴾ )الحجرات 13(.  اللَّ
 فالرصاع بني الناس ليس دينيًا، وإنام هو رصاع سيايس واقتصادي، فجميع أتباع األنبياء 

والرسل، دينهم اإلسالم، أما رشعهم فهو مؤلف من قسمني: 
 األول: أحكام هلا صفة الرشع اإلسالمي )إنساين عاملي(. 

بالنسخ والتعديل، بخالف  املعنية  العيني، وهي  القومي  الثاين: أحكام هلا صفة الرشع   
الرشع اإلسالمي، فال يصح نسخه أو تعديله أبدًا، ألنه إنساين عاملي ابتداًء، ولذلك نجد أن 
د، إنام  النسخ كان غالبًا بني رشع سابق، وآخر الحق، وما حصل من نسخ فيام نزل عىل حممَّ
حصل ليشء نزل خارج النَّصِّ القرءاين، نحو التوجه جلهة الشامل يف الصالة، وُنسخ ذلك 
القرءان  باستقبال املسجد احلرام، أو خرب قرءاين عن حكم تورايت نسخه  بالقرءان واألمر 
َواألُُذَن  بِاألَنِف  َواألَنَف  بِالَعْيِن  َوالَعْيَن  بِالنَّْفِس  النَّْفَس  َأنَّ  فِيَها  َعَلْيِهْم  ﴿َوَكَتْبنَا  نص  مثل 
لَّْم َيْحُكم بَِما  لَُّه َوَمن  اَرٌة  َفُهَو َكفَّ بِِه  َق  نِّ َوالُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدَّ نَّ بِالسِّ بِاألُُذِن َوالسِّ
أنَزَل الّلُه َفُأْوَلـئَِك ُهُم الظَّالُِموَن﴾ )المائدة 45(، أما ما نزل من أحكام يف القرءان خطاب 

للمؤمنني فال يصح نسخه أبدًا، ومل يقع ذلك يف الواقع. 
 فدين اهلل اإلسالم، جيمع مجيع أتباع األنبياء والرسل، والرشع اإلسالمي قد اكتمل بناًء، 
ورضيه اخلالق للناس عمومًا، واألمر أشبه ببناء كبري مؤلف من عدة طبقات، فأساس البناء 
َخْوٌف  َوالَ  ِهْم  َربِّ ِعنَد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َصالِحًا  َوَعِمَل  اآلِخِر  َوالَيْوِم  ِه  بِاللَّ آَمَن  ﴿َمْن  واحد، 
َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ )البقرة 62(، والطبقات بمثابة املراحل التارخيية، فكل من يسكن 
يف هذا البناء يعتمد عىل أساسه، وينضبط بنظامه، بصف النظر عن الطابق الذي اختاره، 
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أو طريقة معيشته داخل سكنه، برشط أن ال يرض بأساس البناء، ومن هذا الوجه ظهر نظام 
الثابت واملتغري. 

 فالنظام الثابت بني الناس هو القيم واألخالق والوصايا العرش التي تقوم عىل التعايش، 
والتامسك، والنهضة، والنظام املتغري يدور يف حياة الناس اخلاصة حول حمور النظام العام 

الثابت. 
ومفهوم اهلل عند الناس مجيعًا عىل أرض الواقع هو املحبة، والعدل، واخلري، والصالح، 
ينتج عنها  فإنه  الناس،  املحبة، بخالف عقيدة  والتعاون، والتعايش، فدين اهلل جيمعنا عىل 

الظلم، والفساد.
 واالختالف بني الناس، ليس اختالفًا يف دين اهلل، وإنام اختالف يف دين الشيطان، الذي 
حياول أن يعرض عقيدته حتت دين اهلل، ومن خالله، ليخدع ُبسطاء الناس، ويظنون أنه دين 
اهلل، وجتري احلروب والويالت، وتسيل الدماء باسم الدين، وهو منهم براء، ألن قادة الظلم 
والفساد، يعلمون أن الذي ُيرك الناس إنام هو الدين، والدين يمل مفاهيم املحبة، واخلري، 
والعدل، واحلرية، والتعايش، فال ُبدَّ هلم من حتريف الدين، وزرع بذور احلقد، والكره فيه، 
من خالل اغتيال حق اآلخر يف احلياة، ونفي رأيه، وحرص واحتكار فكرة الصواب والفالح 
يف الدنيا، وفكرة اخلالص يف اآلخرة بفئة واحدة فقط ال غري، وحماربة الفكر والعلم، ونرش 
اخلرافة والتابعية للرجال، ليتمكن الفراعنة من استخدام الدين َوقودًا للحرب والطغيان، 
وحيشدون الناس عليه، ويرضبون املجتمعات األخرى هبم لتحقيق املصالح اخلفية املتمثلة 

باالقتصاد والسياسة. 
يف  الوقوف  أراد  كلنا، ومن  به  نلتزم  اإلسالمي  واحد، ورشعه  والدين  واحد،  فالرب   

رشعه عند مرحلة تارخيية معينة، فهذا شأنه، وال ينفي عنه صفة الدين اإلسالمي عمومًا. 
 أما مفهوم قوله تعاىل: ﴿َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمَن 
الَخاِسِريَن﴾ )آل عمران 85( هو، أن الرفض يكون من الناس يف الدنيا، ألن اإلسالم دين 
العلم والفطرة، وهو دين أتباع األنبياء والرسل مجيعًا فمن الطبيعي أن يتم رفض أي دعوة 
القيم واألخالق والوصايا العرش، ويتم رفضه يف اآلخرة  العلم والفطرة وختالف  ختالف 
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أيضًا، ألن هذا اإلنسان الذي خالف العلم والفطرة والقيم واألخالق والوصايا العرش، 
هو ال شك إنسان قد اختذ إهله هواه، وسلك طريق اإلجرام رضورة!. 

ُقوْا الّلَه إِنَّ الّلَه َشِديُد  ﴿َوَتَعاَوُنوْا َعَلى البرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َوالُعْدَواِن َواتَّ
الِعَقاِب﴾ )المائدة 2( 
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اليهودية والنصرانية

ملتان وليستا دينين

َة آَبآِئـي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلنَا َأن نُّْشِرَك بِالّلِه  َبْعُت ِملَّ  قال تعالى: ﴿َواتَّ
ِمن َشْيٍء َذلَِك ِمن َفْضِل الّلِه َعَلْينَا َوَعَلى النَّاِس َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْشُكُروَن﴾ )يوسف 

 )38
 نالحظ أن داللة كلمة )ملة( ظهرت يف اآليتني بصورة اجلمع من الناس، الذين يؤمنون 
َة آَبآِئـي  َبْعُت ِملَّ . انظر إىل قوله تعاىل: ﴿َواتَّ بأفكار ُمَعّينة مستمرة خالل الزمن طال، أم َقُصَ
َعَلْينَا  الّلِه  َفْضِل  َذلَِك ِمن  بِالّلِه ِمن َشْيٍء  نُّْشِرَك  َلنَا َأن  َكاَن  َما  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  إِْبَراِهيَم 
َوَعَلى النَّاِس َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْشُكُروَن﴾ )األعراف 88(، بمعنى الرجوع واالنضمام 
إلى جماعتنا وحمل مفاهيمنا، قال تعالى: ﴿َوَلن َتْرَضى َعنَك الَيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى 

َتُهْم﴾ )البقرة 120(، بمعنى االنضمام والتقيد بجماعتهم، نهجًا وفكرًا.  َتتَّبَِع ِملَّ
 نصل إىل أن داللة كلمة )ملة(، يلزم هلا عملية اجلمع املتصل مع بعضه، واملستمر عىل 
الواقع مجاعة من  يتمثله يف  أو  )ملة( عىل فكر ال حيمله،  استخدام كلمة  ذلك، فال يصح 
الناس رضوري لظهور داللة كلمة )ملة(، وهؤالء اجلامعة جمتمعون  الناس. فاجلمع من 

عىل فكر معني يتمثلونه يف واقعهم املعييش. 
واحدًا،  وفكرًا  منهجًا  يملون  الذين  الناس  من  اجلمع  هي  )ملة(،  كلمة  داللة  فتكون 

ومستمرون عىل ذلك يف الواقع دون توقف عن ممارسة مفاهيمهم
 انظر إىل حتليل أصوات أحرف كلمة )ملة( وهي من مل. 
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م: صوت يدل عىل مجع متصل. 
ل: صوت يدل عىل حركة الزمة مستمرة متصلة بطيئة. 

ومجع األصوات برتتيب كلمة )ملة( يوصلنا إىل املعنى اإلمام للكلمة، الذي هو: مجع 
متصل متحرك باستمرار وبطء دون توقف. 

 وبعد هذا الرشح، والوصول إىل املعنى اإلمام لكلمة )ملة( نستعرض الصور األخرى، 
التي تم استخدامها يف النَّصِّ القرءاين. 

مثاًل:
ِذي َعَلْيِه الَحقُّ َوْلَيتَِّق الّلَه َربَُّه﴾ )البقرة 282(  1-﴿َوْلُيْمِلِل الَّ

ففعل الكتابة غري فعل اإلمالء. فام هي الصورة التي ظهرت لفعل اإلمالء يف الواقع !؟
يقوم  متصل(  )مجع  معينة  كلامت  باختيار  اإلنسان  قيام  هو  اإلمالء،  فعل  أن  نالحظ   
بلفظها عىل اآلخر بصورة مستمرة بطيئة. وهذه الصورة، هي املستخدمة يف الثقافة املدرسية 

من خالل عملية اإلمالء عىل الطالب. 
َكاَن  َفَكْيَف  َأَخْذُتُهْم  ُثمَّ  َكَفُروْا  ِذيَن  لِلَّ َفَأْمَلْيُت  َقْبِلَك  ن  مِّ بُِرُسٍل  اْسُتْهِزَئ  2-﴿َوَلَقِد 

ِعَقاِب﴾ )الرعد 32(. 
نالحظ من خالل سياق النص، وإسقاطه عىل حمله من اخلطاب، أن صورة داللة كلمة 
عملية  مع  ببطء،  واستمراره  الزمن،  من  املتصل  اجلمع  استخدام  بصورة  أتت  )أمليت(، 
اإلمالء هلم من وعد ووعيد، ونذارة وبشارة. ولتقريب ذلك نقول: بمعنى املهلة الزمنية، 

من باب تفسري اليشء بمآله. 
 لذا، ينبغي تثبيت داللة الكلمة اإلمام أوالً )املفهوم(، وبعد ذلك ندرس صور ظهورها، 
واستخدامها يف الثقافة من خالل إسقاطها عىل حملها من اخلطاب )املعاين(، ومالحظة حتقق 

داللة الكلمة اإلمام يف كل الصور املستخدمة. 
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 وبعد هذا العرض نصل إىل الفرق بني كلمة )ملة( وكلمة )دين(. 
 الدين: هو اسم ملا يدين اإلنسان به من فكر وإيامن، وما ينبثق منهم من رشيعة ونظام 

سواء محله فرد أم مجاعة، ال يستمد وجوده من الناس. 
يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم﴾ )آل عمران 19(. ﴿إِنَّ الدِّ

 امللة: هي منهج وفكر حيملهام جمموعة من الناس، ويستمرون عليهام، بصف النظر عن 
صواهبام أو خطئهام، ومن هذا الوجه تظهر العالقة بني الدين، وامللة. 

 فاإلسالم دين اهلل ارتضاه للناس، والذي حقق الصورة الصائبة هلذا الدين عىل أرض 
باع ملة إبراهيم.  الواقع منهجًا وفكرًا، هو النَّبيُّ اإلمام إبراهيم، لذلك أمر اخلالق باتِّ

اُكُم الُمْسِلميَن ِمن َقْبُل﴾ )الحج 78(. وترك املِلل األخرى  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ لَّ ﴿مِّ
التي تعد نفسها حتمل دين اهلل. مثل ملة اليهود، وملة النصارى. 

مل  فاخلالق  النرصاين...إلخ،  أو  اليهودي،  الدين  كلمة  استخدام  الفادح  اخلطأ  من  لذا،   
ينزل إال دينًا واحدًا، هو اإلسالم، وهذا الدين قائم عىل حمور ثابت مل يَتغري منذ بدء نزوله، 
ِه َوالَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِحًا َفَلُهْم  أال وهو حمور أحدية اهلل والعمل الصالح، ﴿َمْن آَمَن بِاللَّ

ِهْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ )البقرة 62(.  َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
والباحث احلصيف، يتلمس بوضوح خطوط بناء حمور ترشيعي متصاعد عرب التاريخ، له 
صفة اإلنسانية، والعاملية، ينزل تباعًا، ويرتاكم حسب ما يسمح به املستوى املعريف لألقوام، 
الدين،  واكتمل  القرءان،  كاماًل يف  الرشع  هذا  ونزل  د،  حممَّ النَّبيِّ  بعثة  بناؤه يف  تم  أن  إىل 

ة. وصار الرشع القرءاين رشعًا إسالميًا )إنسانيًا( أبديًا.  فاقتىض ختم النُّبوَّ

النتيجة: 

 أنزل اهلل دينًا واحدًا فقط، هو اإلسالم، أما امللة فهي املجموعة من الناس التي متثلت 
د ُمتبعًا للنَّبيِّ  هذا اإلسالم بصورته الصواب، بقيادة إمامهم النَّبيِّ إبراهيم، وكان النَّبيُّ حممَّ
الَِّذيَن  ﴿ُأْوَلـئَِك  واملنهج  اهلل  أحدية  واألنبياء عامة من حيث  األنبياء خاصة،  أيب  إبراهيم 
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لِْلَعاَلِميَن﴾ )األنعام  ِذْكَرى  إاِلَّ  ُهَو  إِْن  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اْقَتِدْه ُقل الَّ  َفبُِهَداُهُم  الّلُه  َهَدى 
.)90

 لذا، ينبغي حذف مقولة األديان الساموية أو تعددها، وحرص ذلك يف الدين اإلسالمي 
فقط، وكذلك كلمة الرشائع اإلهلية، ينبغي حذفها، ألن الرشع اإلسالمي واحد، بدأ نزوله 
فهي  اخلاصة  الرشعية  األحكام  د، خالف  النَّبيِّ حممَّ بعثة  وُأكمل يف  نبي،  أول رسول  منذ 

رشع ظريف تارخيي. 
 فالرب واحد، والدين واحد، والرشع اإلسالمي واحد، ومجيع األنبياء والرسل دينهم 
اإلسالم، واالنتباه إىل أن اليهودية والنرصانية ليستا دينني، وإنام مها ملتان، ُتقابالن ملة النَّبيِّ 

إبراهيم، التي اسمها امللة احلنيفية. 
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اليهود غير الذين هادوا

 لقد تم خلط بني داللة كلمة )اليهود(، وكلمة )هادوا(، نظرًا الشرتاكهام باجلذر ذاته، 
لفظان، ومها، )َهَوَد، وهاَد(،  منها  فيخرج  املد،  إزالة أحرف  بعد  الذي هو )هد(، وذلك 
وكلمة  )الرمحن(،  كلمة  إىل  انظر  ومستخدم،  معروف  العريب  اللسان  يف  األسلوب  وهذا 
)الرحيم(، فكلتامها خرجتا من جذر واحد، وهو )رحم(، ولكنَّ داللتيهام خمتلفتان، انظر 

إىل استخدام القرءان لكليهام؟ 
باحلاالت  متعلقة  أهنا  نجد  كسالن،  حريان،  شبعان،  مثل  فعالن،  وزن  الرمحن:عىل   
الثنائية، الضدية، فصفة )شبعان( يكمن يف داخلها ضدها، التي هي )جوعان(، وال يمكن 
وجود أحدمها دون تصور اآلخر، وصفة )الرمحن( ُأطلقت عىل فعل اهلل، ألنه قام بعملية 
العلم،  بصفة  القرءاين  باالستخدام  )الرمحن(  كلمة  فتعلقت  الثنائيات،  قانون  عىل  اخللق 
القرءان  َم  *َعلَّ ْحَمُن  ﴿الرَّ تعاىل:  قوله  اقرأ  أبدًا،  الرمحة  بسياق  ترد  ومل  والفعل،  واخللق، 

*َخَلَق اإِلنَساَن﴾ )الرحمن 3-2-1(.
ْحَمن بُِضرٍّ الَّ ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيئًا َوالَ ُينِقُذوِن﴾  ﴿َأَأتَِّخُذ ِمن ُدونِِه آلَِهًة إِن ُيِرْدِن الرَّ

)يس 23(.
ْيَطاِن َولِّيًا﴾ )مريم 45(.  ْحَمن َفَتُكوَن لِلشَّ َن الرَّ َك َعَذاٌب مِّ ﴿َيا َأَبِت إِنِّي َأَخاُف َأن َيَمسَّ
 الحظ كيف أتت كلمة الرمحن يف سياق الرض والعذاب، وهذه األفعال ال تناسب داللة 
ِحيِم﴾  الرَّ ْحمِن  الرَّ اللِه  ﴿بِْسِم  قوله:  واقرأ  اخلالصة،  الرمحة  تصدر  التي  الرحيم،  كلمة 

ِحيِم﴾ )فصلت 2(. ْحَمِن الرَّ َن الرَّ )الفاتحة 1(، وقوله: ﴿َتنِزيٌل مِّ
ه عن احلشو والعبث، وأن كل كلمة هلا داللة مستقلة   ومن املعروف أن النَّصَّ القرءاين منزَّ
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تكون  أن  يمكن  وبالتايل ال  املعنى،  اختالف  إىل  يؤدي  املبنى  اختالف  وأن  األخرى،  عن 
ْحَمِن  الرَّ ِه  اللَّ ﴿بِْسِم  تعاىل:  ِحيِم( يف مثل قوله  )الرَّ مْحَِن(، هي ذات داللة  )الرَّ داللة كلمة 
مْحَِن( تدل عىل صفة إجياد الفعل بصورة  ِحيِم﴾ )النمل 30(؛ ما  يدل عىل أن كلمة )الرَّ الرَّ
ثنائية من خالل عملية الوالدة من عالقتهام ببعضهام، وتم التعبري عن ذلك بقوله تعاىل: 
ِحيِم( تدل عىل املغفرة والتجاوز عن  ْحَمُن َعَلى الَعْرِش اْسَتَوى﴾ )طه5(، وكلمة )الرَّ ﴿الرَّ
األخطاء، واملعاملة لآلخر من منطلق الكامل واألحسن، فالرمحن، يفعل وُيَوّلد األشياء من 

العالقات الثنائية، والرحيم، يرحم.
 فامذا تعني كلمة )هد( ؟ 

 هـ: صوت يدل عىل تأرجح خفيف منضبط. 
 د: صوت يدل عىل دفع شديد. 

ومجع الصوتني برتتيب كلمة )هد( يدل عىل عملية أرجحة منتهية بدفع شديد نحو جهة 
ُمعينة، نقول: َهدَّ الرجل اجلدار، إذا قام بعملية أرجحة اجلدار وهزه إىل أن يندفع إىل اجتاه 
معني، ونقول: َهدَّ الطري عىل الغصن، إذا أوقف حركة أرجحته واندفع إىل الغصن مستقرًا. 
ومن كلمة )هد( خرجت كلمة )هاد(، التي أضيف هلا صوت )آ( بعد صوت )هـ(، ليعطي 
الدفع  يتم  إليها، فلم  يريد أن يدفع نفسه  التي  لألرجحة صفة اإلثارة واالمتداد يف اجلهة 

مبارشة، وإنام حصل الدفع بعد عملية اإلثارة واالمتداد. 
 أما كلمة )َهَوَد( فقد أتى صوت )و( ليضيف إىل حركة األرجحة صفة الضم املمتد، 
الدفع حسب ما حصل، فنالحظ، أن صوت )و( مل حيدد جهة األرجحة،  وبعد ذلك تم 
وإنام توجهت حركته إىل كليهام معًا، ليصري قوًة ُتعيد وتضم احلركة السابقة إىل ذاهتا، وأتى 
)َهَوَد،  كلمتي  أصوات  حتليل  خالل  ومن  شديدًا،  دفعًا  الضم  عملية  ليعطي  )د(  صوت 

وهاَد( نصل إىل تعريف حمدد هلام. 
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هاد وَهَود

 هاد: كلمة تدل عىل قيام اإلنسان بتأرجح خفيف مع إثارة وامتداد زماين ومكاين ينتهي 
بدفع شديد، نحو قولنا: هاد الرجل يف مشيه بني اثنني، بمعنى متايل الرجل يف حركته بإثارة 

داخلية مقصودة بامتداد يف الزمان واملكان إىل اإلمام منتهية بدفع شديد. 
 َهَود: كلمة تدل عىل قيام اإلنسان بتأرجح خفيف مع ضم وامتداد مكاين ينتهي بدفع 
شديد، نحو قولنا: َهَوَد الرجل يف أمره، إذا تأرجح األمر منضاًم عىل ذاته بامتداد منته بدفع 
شديد، حيث يصري يف الواقع وقوف اإلنسان عند أمر معني ال يتجاوزه، وينغلق عليه بشدة، 

ومن هذا الوجه ظهرت كلمة )املهاودة، والتهاود، واهلدوء(. 
 وكلمة )هاد( ليست مثل كلمة )عاد(، التي مضارعها )يعود(، وكلمة )قال( ومضارعها 
)يقول(، وإنام مثل كلمة )صار( ومضارعها )يصري(، وكلمة )سار( ومضارعها )يسري(، 
)باع(  وكلمة  )يطري(،  ومضارعها  )طار(  وكلمة  )يصيد(،  ومضارعها  )صاد(  وكلمة 
هو  )َهَوَد(  مضارع  ألن  )هيوُد(،  وليس  )هييُد(،  هو  )هاَد(  فمضارع  )يبيع(،  ومضارعها 

)هَيوُد(، مثل )َبَوَر، َيبوُر(، )َحَور، َيور(، )َسور، يسور(، )َشور، َيشور(. 
م بالنَّصِّ دون برهان، ألهنام   وقد يقول قائل: إن التفريق بني كلمة )هاد، وهود( هو حتكُّ

واحد، فكلمة )َهود( هي جذر، ومنها هاد هيود َهودًا. 
واجلواب عىل ذلك من عدة أوجه:

والثالثي - 1 إلخ،  رش...  رش،  رد،  صد،  مثل  الثنائي،  اجلذر  العريب  اللسان  يف  األصل 
من  ليست  املد  وأصوات  اإلنساين،  التفكري  وبدء  املجتمع  والدة  مع  نام  الحق  جذر 
معًا  أو كالمها  أو مكانيًا  زمانيًا،  ُبعدًا  لتعطيها  الكلمة  إىل  وإنام تضاف  الكلمة،  أصل 

حسب داللة صوت املد. 
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اللسان العريب لسان علمي منسجم مع الكون؛ ما  يدل عىل أن اللسان العريب حمكوم - 2
بقوانني كونية، فكام أنه ال يوجد يف الكون عنصين خمتلفني يف البنية هلام اسم واحد، 
ظهر ذلك يف اللسان العريب حتت مقولة: إذا اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة، وأي 
اختالف يف املبنى هو اختالف يف املعنى حسب الزيادة والنقصان أو التقديم أو التأخري 

لألحرف. 
بني - 3 اخلطاب  يف  مّيز  قد  وهو  اللساين،  االستخدام  يف  وحجة  برهان  القرءاين  النَّصُّ 

اليهود، والذين هادوا كام سنذكر ذلك بعد قليل. 
هذه األوجه هي التي اعُتمد عليها يف التفريق بني هاد، وهود. 

 واآلن لنرى استخدام القرءان لكل من كلمة )هادوا(، وكلمة )هيود(. 
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اليهود، وهادوا في االستخدام القرءاني

 املتتبع لكلمة )اليهود( يف القرءان جيد أهنا دائاًم ُتذكر بسياق اللعن، والغضب، والذم، 
ومل يوجه اهلل خطاب الترشيع هلم، ومل يبعث فيهم أنبياء، بخالف الذين هادوا فقد توجه 
الناس  لليهود يشء طبيعي، ألن  باخلطاب والتكليف، وعدم توجيه اخلطاب  الشارع هلم 
إال  يسمعون  ال  ألهنم  للخطاب،  يصلحون  ال  )التهود(،  صفة  ألنفسهم  ارتضوا  الذين 
أنفسهم،  عىل  ومنغلقون  احلياة،  إىل  النظرة  أحاديو  وهم  أنفسهم،  إال  يرون  وال  صوهتم، 
أي  هُيلك  اجتامعي  رسطان  بمثابة  فهم  أفكارهم،  يف  وسلفيون  وإرهابيون،  وعدوانيون، 

فكر، أو ثقافة يتكاثرون فيها. 
ِذيَن َأْشَرُكوْا َوَلَتِجَدنَّ  ِذيَن آَمنُوْا الَيُهوَد َوالَّ لَّ اقرأ قوله تعالى: ﴿َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّ
ُهْم الَ  يِسيَن َوُرْهَبانًا َوَأنَّ ا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ ِذيَن َقاُلَوْا إِنَّ ِذيَن آَمنُوْا الَّ لَّ ًة لِّ َودَّ َأْقَرَبُهْم مَّ

َيْسَتْكبُِروَن﴾ )المائدة 82(.
وقوله: ﴿َوَقاَلِت الَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعنُوْا بَِما َقاُلوْا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن 
َبْينَُهُم  َوَأْلَقْينَا  َوُكْفرًا  ُطْغَيانًا  بَِّك  رَّ ِمن  إَِلْيَك  ُأنِزَل  ا  مَّ نُْهم  مِّ َكثِيرًا  َوَلَيِزيَدنَّ  َيَشاُء  َكْيَف  ُينِفُق 
فِي  َوَيْسَعْوَن  الّلُه  َأْطَفَأَها  ْلَحْرِب  لِّ َنارًا  َأْوَقُدوْا  َما  ُكلَّ الِقَياَمِة  َيْوِم  إَِلى  َوالَبْغَضاء  الَعَداَوَة 

األَْرِض َفَسادًا َوالّلُه الَ ُيِحبُّ الُمْفِسِديَن﴾ )المائدة 64(.
ليسوا  فهم  إرسائيل،  ببني  هلم  عالقة  وال  موسى،  أتباع  عىل  تدل  ال  )اليهود(  فكلمة   
أتباع أي نبي، وال يوجد عندهم كتاب إهلي، وال تدل عىل عرق، وإنام تدل عىل ملة جمتمعة 
عىل عقيدة معينة، تقوم عىل النظرة األحادية، والفوقية، والسلفية، واالنغالق عىل الذات، 
ومشبعة باحلقد، والكراهية لآلخر إىل درجة إزالته من احلياة، ويتبنون يف دعوهتم اإلرهاب 



37

اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي

والعدوانية، وهذه الصفات ال دين هلا، أو جنس، وإنام يمكن أن تنشأ وتتكاثر يف أي فكر، أو 
ثقافة بصورة فريوسية، وبالتايل يصري من ينهج هذا املنحى من التطرف، هيوديًا، ولو كان يف 

الظاهر ينتمي إىل اإلسالم، أو املسيحية، أو غريمها. 
الذين لعنهم اهلل،  اليهودي، هم  املنهج  الذين ارتضوا ألنفسهم هذا   وهؤالء )اليهود( 

وغضب عليهم يف كل زمان ومكان، وجعل منهم قردة وخنازيرًا. اقرأ قوله تعاىل:
َعنَُه الّلُه َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنُْهُم  ن َذلَِك َمُثوَبًة ِعنَد الّلِه َمن لَّ ﴿ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكم بَِشرٍّ مِّ
بِيِل﴾ )المائدة  َكانًا َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَّ ُأْوَلـِئَك َشرٌّ مَّ الِقَرَدَة َوالَخنَاِزيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت 

 .)60
 واجلعل هلم قردة وخنازير، إنام هو تغري وصريورة يف نفوسهم ال مسخ أجسامهم، بمعنى 
أهنم صاروا مثل القردة يف عملية التقليد األمحق، ومثل اخلنازير دناءة وفسادًا وخبثًا، وهؤالء 
اخلنازير والقردة، هم من هَنََج فكر الَتهود، فصار هيوديًا، برصف النظر عن انتامئه العرقي، 

أو الطائفي. 
 لذا، ما ينبغي أن ينتسب اإلنسان ذو الفكر السلمي املنفتح عىل اآلخرين، إىل اليهودية، 
ألن ذلك ُييسء إليه، ويتناقض مع معطيات فكره، ويعرض نفسه لالحتقار من قبل اآلخرين 
واستخدامها  املفاهيم،  ضبط  ينبغي  ذكرت  ما  عىل  وبناء  حقيقته،  عىل  يعرفونه  ال  الذين 
بصورة صائبة، حتى ال يتم اخللط، أو التالعب فيها، واستغالل العاطفة الدينية للشعوب. 

مسلاًم،  أو  إبراهيميًا،  أو  موسويًا،  نفسه،  فلُيسمِّ  موسى،  النَّبيِّ  إىل  ينتسب  كان  فمن   
وهو،  هلم،  املناسب  الوصف  واستخدام  اليهود،  سلطة  عن  إرسائيل  اسم  حذف  وينبغي 
الكيان اليهودي الغاصب، وتوضيح أن هؤالء اليهود ليسوا أتباع النَّبيِّ موسى، وال ُيمثلون 

ذرية بني إرسائيل، وإنام هم كتلة هيودية إرهابية متطرفة، ال دين هلا قط. 
 أما كلمة )هادوا( فقد تعلق النَّصُّ القرءاين هبا خطابًا، وتوجيهًا، وأمرًا وهنيًا، اقرأ قوله 
ِذيَن َهاُدوْا﴾  ِذيَن َأْسَلُموْا لِلَّ ا َأنَزْلنَا التَّْوَراَة فِيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم بَِها النَّبِيُّوَن الَّ تعاىل: ﴿إِنَّ

)المائدة 44(.
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ِه َوالَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل  ابِِئيَن َمْن آَمَن بِاللَّ ِذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ ِذيَن آَمنُوْا َوالَّ ﴿إِنَّ الَّ
ِهْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ )البقرة 62(.  َصالِحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ

َكاُنوْا  َوَلـِكن  َظَلْمنَاُهْم  َوَما  َقْبُل  ِمن  َعَلْيَك  َقَصْصنَا  َما  ْمنَا  َحرَّ َهاُدوْا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَعَلى 
َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾ )النحل 118(.

الّلِه  َسبِيِل  َعن  ِهْم  َوبَِصدِّ َلُهْم  ُأِحلَّْت  َطيَِّباٍت  َعَلْيِهْم  ْمنَا  َحرَّ َهاُدوْا  ِذيَن  الَّ َن  مِّ ﴿َفبُِظْلٍم 
َكثِيرًا﴾ )النساء 160(. 

 فكلمة )هادوا( من )هاد( ومضارعها )هَييد( مثل باع يبيع، وصار يصري، التي تدل عىل 
حركة اإلنسان بصورة مؤرجحة بإثارة وامتداد زماين ومكاين منتهية بدفع شديد، فهي تدل 
مضطربون  فهؤالء  ذلك،  رغم  األمام  إىل  يندفع  ولكنه  املستقرة،  غري  اإلنسان  حركة  عىل 
فيهم  بحركتهم نحو األمام وَقبوهلم للحق، فكانوا حمل خطاب من اهلل، وتوجيه، وَبعث 
التوراة عليهم، بخالف  املستقيم، ونزلت  بيدهم، وهيدوهم إىل الصاط  ليأخذوا  األنبياء 
اليهود متامًا، فلم ينزل إليهم أي كتاب إهلي قط، ومل ُيبعث فيهم أنبياء، ومل خياطبهم اهلل إال 

بصيغة الغضب واللعن والذم. 
إَِلْيَك﴾  ُهْدَنـا  ا  إِنَّ اآلِخَرِة  َوفِي  َحَسنًَة  ْنَيا  الدُّ َهـِذِه  فِي  َلنَا  ﴿َواْكُتْب  تعالى:  قوله  أما   
)األعراف 156(. فقد استخدم اهلل كلمة )ُهدنا(، وهي ال عالقة هلا بكل من كلمة )هاَد( أو 
)َهَوَد(، وإنام هي اجلذر الثنائي ذاته )هْد( وأضيف له ضمري الرفع )نا(، وتدل عىل األرجحة 
ت بالتوبة، أو بالرجوع  املنتهية بدفع شديد، نحو جهة منهام رضورة، ومن هذا الوجه ُفسِّ

إىل اهلل، وهي بمثابة من دفع نفسه إىل اهلل إسالمًا. 
وكلمة  )أعور(،  ومفردها  )ُعور(  كلمة  مثل  )أهود(،  لكلمة  مجع  هي  )ُهود(  وكلمة   
وحمل  الكالم،  وسياق  وَهَوَد(،  )هاد،  الكلمتني  وصف  يف  تستخدم  أن  يصح  )أهود( 
َنَصاَرى  َأْو  ُهودًا  ُكوُنوْا  تعاىل:﴿َوَقاُلوْا  قوله  نحو  منها،  املقصد  حيدد  الواقع  من  اخلطاب 

َة إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾ )البقرة 135(. َتْهَتُدوْا ُقْل َبْل ِملَّ
 فحسب سياق اآلية تعلقت كلمة )هودًا( بالفكر واملنهج، فتكون من )َهَوَد(، وليس من 



39

اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي

)هاد(، فعندما نقول: إن زيدًا أهود يف فكره من عمرو، فيعني شدة هيوديته، من )َهَوَد(، 
)هاد(،  من  حركته،  يف  وأبطأ  متاياًل  أكثر  فيعني  عمرو،  من  مشيه  يف  أهود  زيد  قلنا:  وإذا 

وبالتايل فداللة اسم النَّبيِّ )هود( ليست من )َهَوَد(، وإنام من )هاد(. 

 الخالصة: 

 اليهود: كلمة تدل عىل قوم اختذوا يف حياهتم منهجًا متطرفًا منغلقًا عىل أنفسهم ضد احلق 
واخلري، وأخلدوا إىل األرض وتشبثوا بامللذات والشهوات، وأغفلوا وجود اليوم اآلخر من 

إيامهنم. 
 ومن هذا الوجه، صارت كلمة )هيودي(، شتيمة ومذمة بحد ذاهتا، ُتطلق عىل كل من 
هلم  يكن  مل  اليهود  أن  العلم  مع  والعدوانية(،  واالنغالق  )التطرف  الصفات  هبذه  اتصف 
النَّبيِّ إبراهيم، وال يف زمن موسى، َوُوجدوا بعد موسى بزمن طويل، بينام  وجود يف زمن 
عقيدهتم كانت موجودة كظاهرة مل تأخذ صفة التكتل، انظر مثاًل )عبادهتم للعجل(، وهم 
د منهم.  كانوا وراء املؤامرة عىل النَّبيِّ عيسى، وال عالقة لبني إرسائيل عامة بذلك إال من هَتوَّ
منغلقة عىل  إرهابية  متطرفة  تدل عىل عقيدة  وإنام  تدل عىل جنس،  )اليهود( ال   فكلمة 

ذاهتا، تكفريية حاقدة، وما أكثر هؤالء بيننا بأسامء خمتلفة!. 
 لذا، ينبغي التفريق بني داللة كلمة )هادوا(، وكلمة )اليهود(، وكلمة )بني إرسائيل(. 
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األنصار والنصارى

اسم الفاعل )نارص( الذي يدل عىل   إن جذر الكلمتني هو كلمة )نص(، ومنها خرج 
حدوث الفعل منه وهو مفهوم متعد، ومجعه )نارصون(، واملبالغة )نّصار( التي تدل عىل 
ي املسلمون األوائل من أهل  عطاء وقوة ودعم ُيبذل من أجل الغري، ومن هذا الوجه سمِّ
املدينة )أنصار( التي مفردها )نصري(، ألهنم نصوا الدعوة بأمواهلم وأنفسهم بعد أن آمنوا 

هبا، انظر قوله تعاىل:
ُلوَن ِمَن الُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر﴾ )التوبة 100(.  ابُِقوَن األَوَّ  ﴿َوالسَّ

وَن َنْحُن  ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم الُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري إَِلى الّلِه َقاَل الَحَواِريُّ وقوله: ﴿َفَلمَّ
ا ُمْسِلُموَن﴾ )آل عمران 52(.  َأنَصاُر الّلِه آَمنَّا بِالّلِه َواْشَهْد بَِأنَّ

َفعالن وهي ليست اسم فاعل، وإنام   أما كلمة )نصارى( فمفردها )َنصان( عىل وزن 
مرضان،  حريان،  شبعان،  كسالن،  مثل:  الزم،  مفهوم  وهي  الفاعل  باسم  مشبهة  صفة 

ضعفان، عطشان، سكران... إلخ، وتدل عىل صفة حال الزمة لإلنسان ذاتيًا.
وكذلك  لعباده،  نارص  اهلل  نقول:  وإنام  اهلل،  عىل  )نصان(  كلمة  إطالق  يصح  ال  لذا، 

النسبة ملدينة النارصة، نقول: نارصي، وال نقول: نرصاين!. 
النفس، لنصهتا عىل  إىل  الدعم والقوة  وبذلك تكون داللة )نصان( تدل عىل توجيه 
اآلخرين دون برهان أو علم، سواء أكان ذلك عىل حق أم ضالل، بخالف داللة )نارص( 

التي تدل عىل نصة اآلخرين بعد اإليامن بقضيتهم. 
وصارت كلمة )نصارى( تدل عىل ملة انتهجت النصانية يف حياهتا تنص معتقداهتا دون 

علم، أو دراسة، أو برهان، واندست حتت املسيحية. 
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انظر إىل قوله تعاىل: ﴿َوَقاَلِت الَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعَلَى َشْيٍء َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت 
َقْولِِهْم﴾ )البقرة  ِمْثَل  َيْعَلُموَن  ِذيَن الَ  الَّ َقاَل  َيْتُلوَن الِكَتاَب َكَذلَِك  الَيُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم 

 .)113
اسمهم  كلهم  األنبياء  أتباع  ألن  عيسى،  النَّبيِّ  أتباع  عىل  تدل  ال  )النصارى(  فكلمة   
َقاَل  الُكْفَر  ِمنُْهُم  ِعيَسى  َأَحسَّ  ا  ﴿َفَلمَّ احلواريون:  قال  كام  احلقيقة،  وينصون  املسلمون، 
ا ُمْسِلُموَن﴾ )آل  وَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آَمنَّا بِالّلِه َواْشَهْد بَِأنَّ َمْن َأنَصاِري إَِلى الّلِه َقاَل الَحَواِريُّ
عمران 52(، وإنام تدل عىل منهج يف احلياة يقوم عىل نرصة الذات عىل اآلخرين دون علم أو 
برهان، وكلمة )هيود( تدل عىل انغالق اإلنسان عىل نفسه، ورفض اآلخر إىل درجة إزالته 
من احلياة، واملنهجان مذمومان عند اهلل، وعند الناس، وقد انترش منهج التهود، والتنرص بني 
النَّبيِّ موسى، وعيسى،  أتباع  أنفسهم  األنبياء والرسل، ودخلوا يف اإلسالم، وعّدوا  أتباع 
د، وبلغ الكذب هبم أن زعموا أن النَّبيَّ إبراهيم نفسه كان هيوديًا أو نصانيًا يف طريقة  وحممَّ
هبم اهلل بقوله: ﴿َما َكاَن إِْبَراِهيُم َيُهوِدّيًا َوالَ َنْصَرانِّيًا َوَلِكن  تفكريه، ومنهجه يف احلياة، َفَكذَّ

ْسِلمًا َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾ )آل عمران 67(.  َكاَن َحنِيفًا مُّ
النَّبيُّ إبراهيم مع منهج اهلل ورشعه أيَّ منهج آخر، ومل يتخذ رشعًا سوى ما   مل ُيرشك 

أنزل اهلل عليه.
لذا،  والرسل،  األنبياء  أتباع  عروق  يف  َيسي  فريويس  سمٌّ  والنصارى  اليهود  فتيار   
د )صلوات اهلل عليهم( من  نشاهد بني املسلمني من أتباع النَّبيِّ موسى، أو عيسى، أو حممَّ
ينتهج منهج التهود، أو التنرص يف حياته االجتامعية، وهو يظن نفسه مسلاًم، ومتبعًا لألنبياء 
والرسل، ويف الواقع هو متبع للشيطان والطاغوت واهلوى، ووقع يف الرشك، عندما أرشك 
مع منهج اإلسالم احلنيف، منهج التهود أو التنص، انظر إىل قوله تعاىل: ﴿َوَلِكن َكاَن َحنِيفًا 
أقل خطرًا من  فالنصارى  )آل عمران 67(، ومع ذلك  الُمْشِرِكيَن﴾  ِمَن  َكاَن  َوَما  ْسِلمًا  مُّ
ِذيَن  لَّ اليهود، لوجود إمكانية التعايش معهم، اقرأ قوله تعاىل: ﴿َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّ
ا َنَصاَرى َذلَِك  ِذيَن َقاُلَوْا إِنَّ ِذيَن آَمنُوْا الَّ لَّ ًة لِّ َودَّ ِذيَن َأْشَرُكوْا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم مَّ آَمنُوْا الَيُهوَد َوالَّ

ُهْم الَ َيْسَتْكبُِروَن﴾ )المائدة 82(. يِسيَن َوُرْهَبانًا َوَأنَّ بَِأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ
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ا   لذا، ينبغي عىل أتباع النَّبيِّ عيسى أن ُيَسموا أنفسهم مسلمني أسوة باحلواريني ﴿َفَلمَّ
آَمنَّا  الّلِه  َأنَصاُر  َنْحُن  وَن  َقاَل الَحَواِريُّ الّلِه  َأنَصاِري إَِلى  َمْن  َقاَل  ِمنُْهُم الُكْفَر  َأَحسَّ ِعيَسى 

ا ُمْسِلُموَن﴾ )آل عمران 52(. أو مسيحيين، نسبة لصفة المسيح.  بِالّلِه َواْشَهْد بَِأنَّ
َمْرَيَم  اْبُن  الَمِسيُح ِعيَسى  اْسُمُه  نُْه  بَِكِلَمٍة مِّ ُرِك  ُيَبشِّ الّلَه  إِنَّ  َمْرَيُم  َيا  َقاَلِت الَمآلِئَكُة  ﴿إِْذ 
بِيَن﴾ )آل عمران 45(، والواعون هلذه احلقيقة من  الُمَقرَّ َوِمَن  ْنَيا َواآلِخَرِة  الدُّ َوِجيهًا فِي 

املسيحيني يرفضون أن يطلق عليهم اسم نصارى. 
ُيطلق عىل نفسه هيودي هيوديًا، وال كل  أنه ليس كل من   وأخريًا، وإثباتًا للحق، نجد 
لنسيم  فيهام موسويون ومسيحيون صاحلون، رشعوا صدورهم  نرصاين نرصانيًا، ويوجد 
احلق، الذي عطر قلوهبم بغبطة الدين القّيم، اإلسالم دين العدل، والسالم، واملحبة، رغم 
الذي  والتضليل  والتزوير  التحريف  نتيجة  تارخييًا  هبم  النصارى  أو  اليهود  كلمة  التصاق 

يامرسه كهنة اليهود والنصارى. 
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بيِّ إبراهيم بيُّ إسماعيل ليس ابن النَّ النَّ

  دراسة هذا املوضوع وبعيدًا عن تأثري اليهود يف التاريخ وحتريفه لصاحلهم، ال ُبدَّ من 
إعادة دراسة املوضوع من القرءان ذاته وترتيب النصوص مع بعضها وفق منطق اللسان 
العريب ومنطق القرءان لتتكامل الصورة، وهذه حماولة إلعادة ترتيب النصوص، وفهمها 
أن حادث ضيوف إبراهيم  من جديد حسب املحكم منها ورد املتشابه هلا، مع االنتباه إىل 
هو واحد، واملرأة القائمة عىل خدمة الضيوف هي ذاهتا يف النصوص، والبرشى بالولد يف 

النصني متعلقة بواحد. 

بيِّ إبراهيم بإسحاق، َأم بإسماعيل؟  البشرى للنَّ

 نجد أن البرشى حصلت يف وقت األمر هبالك قوم لوط، وذلك عندما أتت املالئكة 
إىل النَّبيِّ إبراهيم كضيوف، وكان النَّبيُّ إبراهيم رجاًل كبريًا يف السن ﴿َوَنبِّْئُهْم َعن َضْيِف 
ُرَك  ا ُنَبشِّ َتْوَجْل إِنَّ ا ِمنُكْم َوِجُلوَن * َقاُلوْا الَ  إِْبرَاِهيَم * إِْذ َدَخُلوْا َعَلْيِه َفَقاُلوْا َسالمًا َقاَل إِنَّ

ُروَن﴾ )الحجر 51- 54(. نَِي الِكَبُر َفبَِم ُتَبشِّ سَّ ْرُتُمونِي َعَلى َأن مَّ بُِغالٍم َعِليٍم * َقاَل َأَبشَّ
 وواضح من النَّصِّ أن النَّبيَّ إبراهيم ليس عنده ولد قبل هذه البرشى، خاصة أنه كبري يف 

السن، ويظن أنه جتاوز مرحلة اللقاح، وصفة هذا الولد أنه عليم. 
 ونتابع النصوص القرءانية لنعلم من هو الولد صاحب البرشى. 

 ﴿َوَلَقْد َجاءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِالُبـْشَرى َقاُلوْا َساَلمًا َقاَل َساَلٌم َفَما َلبَِث َأن َجاء بِِعْجٍل 
ا ُأْرِسْلنَا  ا َرَأى َأْيِدَيُهْم الَ َتِصُل إَِلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوْا الَ َتَخْف إِنَّ َحنِيٍذ * َفَلمَّ
ْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمن َوَراء إِْسَحاَق َيْعُقوَب *  إَِلى َقْوِم ُلوٍط * َواْمَرَأُتُه َقآِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّ
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َعِجيٌب﴾ )هود 69-  َلَشْيٌء  َهـَذا  إِنَّ  َشْيخًا  َبْعِلي  َوَهـَذا  َعُجوٌز  َوَأَنْا  َأَألُِد  َوْيَلَتى  َيا  َقاَلْت 
.)72

َقاَل َساَلٌم  َفَقاُلوا َساَلمًا  َعَلْيِه  *إِْذ َدَخُلوا  إِْبَراِهيَم الُمْكَرِميَن  َأَتاَك َحِديُث َضْيِف  ﴿َهْل 
َبُه إَِلْيِهْم َقاَل َأاَل َتْأُكُلوَن *َفَأْوَجَس  نَكُروَن *َفَراَغ إَِلى َأْهِلِه َفَجاء بِِعْجٍل َسِميٍن *َفَقرَّ َقْوٌم مُّ
ْت َوْجَهَها  ٍة َفَصكَّ ُروُه بُِغاَلٍم َعِليٍم* َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه فِي َصرَّ ِمنُْهْم ِخيَفًة َقاُلوا اَل َتَخْف َوَبشَّ

َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم﴾ )الذاريات 29-24(.
 إذًا، النَّبيُّ إبراهيم وصل إىل مرحلة الشيخوخة من عمره وهو ال يامرس االتصال اجلنيس 
مع امرأته، بدليل استخدام كلمة )بعيل( له بدل زوجي، وكلمة )امرأة( بدل زوجة، وهذا 
وعقيم،  عجوز  وهي  السن،  يف  طاعن  شيخ  فهو  بينهام،  اجلنسية  العالقة  توقف  عىل  يدل 
وليس عندمها أوالد، وأتى املالئكة بالبرشى، ومل خيربوا هبا النَّبيَّ إبراهيم َبعد، بدليل أنه مل 
يعرفهم، وذهب إلعداد الطعام هلم، وامرأته قائمة عىل خدمة الضيوف، وهذا ال يعني عدم 
مغادرة املكان جللب يشء، ألن كلمة قائمة غري كلمة واقفة، ومتت البرشى للنَّبيِّ إبراهيم 
ة، فقالت: عجوز عقيم،  بعد أن رجع إليهم، وسمعت امرأته البرشى وهي مقبلة إليهم بَصَّ
وعندما استقر هبا املقام توجه املالئكة إليها بالبرشى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، 
أي: إن يعقوب ابن إسحاق وليس أخاه بدليل تكرار كلمة )إسحاق( ومل تأت كلمة )ورائه( 

بالضمري، ويتابع النص:
َلَشْيٌء  َهـَذا  إِنَّ  َشْيخًا  َبْعِلي  َوَهـَذا  َعُجوٌز  َوَأَنْا  َأَألُِد  َوْيَلَتى  ﴿َيا  وقالت:  فضحكت   
َعِجيٌب﴾ فكيف المرأة عجوز وعقيم أن حتمل وتلد ولدًا إنَّ هذا األمر مضحك وعجيب، 
إبراهيم بولد غري  النَّبيُّ  ُيبرشَّ  بالولد ذاته، ومل  إبراهيم وامرأته  للنَّبيِّ  الوالدة  وهذه برشى 
ت به امرأته، واملرأة القائمة عىل خدمة الضيوف هي ذاهتا املرأة التي أقبلت  الولد الذي ُبرشِّ

ة، وال وجود المرأة أخرى يف احلدث قط.  بالصَّ
َيا  َقاَل  ْعَي  السَّ َمَعُه  َبَلَغ  ا  ﴿َفَلمَّ بنبوته  متعلقة  بإسحاق  إبراهيم  للنَّبيِّ  الثانية  والبرشى   
ُبنَيَّ إِنِّي َأَرى فِي الَمنَاِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدنِي إِن 
وانتهت  الحدث  تفصيل  اآليات  وتابعت   ،)102 )الصافات  ابِِريَن﴾  الصَّ ِمَن  ُه  اللَّ َشاء 
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الِِحيَن﴾ )الصافات 112(، وذلك جزاء طاعة  َن الصَّ َنبِّيًا مِّ بِإِْسَحاَق  ْرَناُه  بالبشرى ﴿َوَبشَّ
إسحاق ألبيه فأتت البرشى بنبوة إسحاق تكرياًم حللمه وصربه، ومن غري املنطق أن يكون 

 . الكالم عىل ولد، وتأيت البرشى بولد آخر بأنه نبيٌّ
 وهبذا العرض القرءاين وصلنا إىل أن الولد صاحب البرشى هو إسحاق، وليس قبله 
أي ولد، وال يوجد عند النَّبيِّ إبراهيم غري أم إسحاق بدليل فهمها أهنا املقصودة باحلمل 
والوالدة، ولو كان يوجد غريها ملا صكت وجهها، وقالت: إهنا عجوز عقيم، عقب سامعها 

البرشى لبعلها، وبعد ذلك توجهت املالئكة بالبرشى هلا. 
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بيُّ إسحاق الولد الذبيح هو النَّ

بعد أن ثبت لدينا أن النَّبيَّ إسحاق هو االبن الوحيد إلبراهيم نصل لفهم النَّصِّ القرءاين 
التايل:

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِنِّي  ا َبَلَغ َمَعُه السَّ ْرَناُه بُِغاَلٍم َحِليٍم !َفَلمَّ الِِحيَن !َفَبشَّ ﴿َربِّ َهْب لِي ِمَن الصَّ
َأَرى فِي الَمنَاِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدنِي إِن َشاء اللَُّه 

ابِِريَن﴾ )الصافات 102-100(. ِمَن الصَّ
فكام عرفنا قبل قليل أن الولد صاحب البرشى هو النَّبيُّ إسحاق وال يوجد غريه، وعندما 
بلغ سن السعي رأى أبوه منامًا أنه يذبحه وحصل ما حصل يف القصة املعروفة يف القرءان. 

والنَّبيُّ إسحاق هو الغالم العليم واحلليم. 
املنامات،  تأيت يف  النَّبيِّ إسحاق، فاألوامر اإلهلية ال  بذبح  أمر من اهلل  املنام ليس  وهذا 
وإنام كان منامًا يقصد به يشء آخر، ولكن النَّبيَّ إبراهيم أوله عىل ظاهره وخاصة بعد تكرار 
د املنام كام هو دون تأويل له،  رؤيته له، فأراد أن يذبح ابنه ظنًا منه أنه ينفذ أمر اهلل، وَجسَّ
تصديق  تم  أنه  وأخربه  وابنه،  ملنامه  فداء  وأعطاه  العمل  هذا  بتوقيف  اإلهلي  األمر  فنزل 
الرؤيا من خالل اخلضوع هلل وذبح الدنيا وزينتها وإخراجها من قلب النَّبيِّ إبراهيم، وليس 
كانت  كام  وزيتنها،  الدنيا  لذبح  رمز  املنام  الولد يف  وذبح  للمنام،  املادية  الصورة  املقصود 

البقرة السمينة يف منام امللك بقصة النَّبيِّ يوسف رمزًا للخري واخلصب واألمطار. 
جاء يف تفسري الطربي: حدثنا أبو ُكَريب، قال: ثنا ابن يامن، عن سفيان، عن أيب سنان . 1

الشيباين، عن ابن أيب اهلذيل، قال: الذبيح هو إسحاق. 
2 . )103( لِْلَجبِيِن  ُه  َوَتلَّ َأْسَلَما  ا  َفَلمَّ تعاىل:  لقوله  رشحه  حتت  كثري  ابن  تفسري  يف  جاء 



47

اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي

ا َكَذلَِك َنْجِزي الُمْحِسنِيَن )105( ْؤَيا إِنَّ ْقَت الرُّ َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيُم )104( َقْد َصدَّ
عن  ذلك  وحكي  إسحاق،  هو  الذبيح  أن  إىل  العلم  أهل  من  مجاعة  ذهب  وقد  قال: 

طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضًا. 
ويف القرطبي جاء قال ابن عباس: ُبرش بنبوته وذهب إىل أن البشارة كانت مرتني، فعىل . 3

هذا الذبيح هو إسحاق ُبرش بنبوته جزاء. 
وإسحاق  إبراهيم  عبادنا  »واذكر  تعاىل:  قوله  قوله:  تفسري  حتت  أيضًا:  به  وجاء   
وهو  إسامعيل،  ال  إسحاق  الذبيح  إن  قال:  من  اآلية  هبذه  استدل  وقد  ويعقوب«، 

الصحيح عىل ما ذكرناه يف كتاب » اإلعالم بمولد النَّبيِّ عليه السالم «. 
 ويف البحر املحيط جاء: وذهبت مجاعة إىل أن الذبيح هو إسحاق، منهم: العباس بن 4. 

عبد املطلب، وابن مسعود، وعيل، وعطاء، وعكرمة، وكعب، وعبيد بن عمري، وابن 
عباس يف رواية. 

د . 5 حممَّ بن  الفضل  بن  إسامعيل  حدثنا  الصحيحني:  عىل  مستدركه  يف  احلاكم  أخرج 
د، عن شعبة، عن أيب إسحاق،  الشعراين، ثنا جدي، ثنا سنيد بن داود، ثنا حجاج بن حممَّ
عن أيب األحوص، عن عبد اهلل، قال: » الذبيح إسحاق « » هذا حديث صحيح عىل 

رشط الشيخني ومل خيرجاه «.
د الشعراين ثنا سنيد بن داود ثنا وكيع  د بن املؤمل ثنا الفضل بن حممَّ حدثنا أبو بكر حممَّ
عن سفيان عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: ﴿وبرشناه 
صحيح اإلسناد ومل  ُنبِّئ.  به مرتني حني ولد وحني  نبوة ُبرش  برشى  بإسحاق﴾ قال: 

خيرجاه. تعليق الذهبي قي التلخيص: صحيح.
، َوَأْخَرَجُه إَِلْينا ِمْن َأْصِل ِكَتابِِه، . 6 َثنَا َمْعَمُر ْبُن َسْهٍل األَْهَواِزيُّ وجاء يف مسند البزار: َحدَّ

َعِن  األَْحنَِف،  َعِن  احلََسِن،  َعِن  ُمَباَرٌك،  َثنَا  َحدَّ َقاَل:  إِْبَراِهيَم،  ْبُن  ُمْسِلُم  َثنَا  َحدَّ َقاَل: 
بِيُح إِْسَحاُق.  الَعبَّاِس، َعِن النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم، َقاَل: الذَّ

تفسري اآللويس: وبام رواه ابن جرير عن أيب كريب عن زيد بن حباب عن احلسن بن . 7
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دينار عن عيل بن زيد بن جدعان عن احلسن عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
املطلب عن النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم قال: » الذبيح إسحاق «.

أو . 8 إسحاق،  هو  هل  الذبيح:  يف  العلم  أهل  اختلف  وقد  به:  جاء  القدير  فتح  تفسري 
إسامعيل؟ قال القرطبي: فقال أكثرهم: الذبيح إسحاق، وممن قال بذلك العباس بن 
عبد املطلب، وابنه عبد اهلل، وهو الصحيح عن عبد اهلل بن مسعود، ورواه أيضًا عن 
جابر، وعيّل بن أيب طالب، وعبد اهلل بن عمر، وعمر بن اخلطاب، قال: فهؤالء سبعة 
بن  والشعبي، وجماهد، وسعيد  التابعني، وغريهم: علقمة،  قال: ومن  الصحابة.  من 
برزة، وعطاء،  بن أيب  جبري، وكعب األحبار، وقتادة، ومسوق، وعكرمة، والقاسم 
ومقاتل، وعبد الرمحن بن سابط، والزهري، والسّدي، وعبد اهلل بن أيب اهلذيل، ومالك 

بن أنس كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. 
وجاء به أيضًا: وأخرج عبد الرزاق، واحلاكم وصححه عن ابن مسعود قال: الذبيح: 
إسحاق. وأخرج عبد بن محيد، والبخاري يف تارخيه، وابن جرير، وابن املنذر، وابن أيب 
حاتم، وابن مردويه عن العباس بن عبد املطلب قال: الذبيح: إسحاق. وأخرج عبد 
بن محيد، وابن املنذر، واحلاكم من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: الذبيح 

إسحاق. 
وجاء يف الدر املنثور: وأخرج عبد بن محيد والبخاري يف تارخيه وابن جرير وابن املنذر . 9

وابن أيب حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد املطلب قال: الذبيح إسحاق. 
التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي جاء به: وذهب عيل بن أيب طالب وابن مسعود . 10

ومجاعة من التابعني إىل أن الذبيح إسحاق. 
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أنواع الهبة

َعاء﴾  الدُّ َلَسِميُع  َربِّي  إِنَّ  َوإِْسَحاَق  إِْسَماِعيَل  الكَِبِر  َعَلى  لِي  َوَهَب  الَِّذي  لِّلِه  ﴿الَحْمُد 
)إبراهيم 39(.

واهلبة تكون عىل صور منها:
ُه َربِّ اَل َتَذْرنِي َفْردًا َوَأنَت َخْيُر الَواِرثِيَن*  ا إِْذ َناَدى َربَّ  هبة الولد مثل قوله تعاىل: ﴿َوَزَكِريَّ
ُهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن فِي الَخْيَراِت َوَيْدُعوَننَا  َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه إِنَّ

َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعيَن﴾ )األنبياء 89 -90(.
ْحَمتِنَا َأَخاُه َهاُروَن َنبِّيًا﴾ )مريم 53(. هبة املساعدة واملؤازرة ﴿َوَوَهْبنَا َلُه ِمن رَّ

ا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب لِي َربِّي ُحْكمًا َوَجَعَلنِي ِمَن الُمْرَسِليَن﴾  هبة احلكم ﴿َفَفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّ
)الشعراء 21(.

﴾ )األحزاب 50(. ْؤِمنًَة إِن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ هبة النفس ﴿َواْمَرَأًة مُّ
َأنَت  إِنََّك  َبْعِدي  ْن  مِّ أِلََحٍد  َينَبِغي  الَّ  ُمْلكًا  لِي  َوَهْب  لِي  اْغِفْر  َربِّ  ﴿َقاَل  امللك  هبة 

اُب﴾ )ص 35(. الَوهَّ
نَّا َوِذْكَرى أِلُْولِي األَْلَباِب﴾ )ص43(. َعُهْم َرْحَمًة مِّ هبة األهل ﴿َوَوَهْبنَا َلُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهم مَّ
َأنَت  إِنََّك  َرْحَمًة  ُدنَك  لَّ ِمن  َلنَا  َوَهْب  َهَدْيَتنَا  إِْذ  َبْعَد  ُقُلوَبنَا  ُتِزْغ  الَ  نَا  ﴿َربَّ الرمحة  هبة 

اُب﴾ )آل عمران 8(. الَوهَّ
 وال يوجد قرينة يف نص اهلبة املتعلق بالنَّبيِّ إبراهيم حتدد نوعية اهلبة، وال ُبدَّ من دراسة 
أخرى  نجده يف نصوص  إبراهيم، وهذا  النَّبيِّ  دعاء  لنعرف مضمون  األخرى  النصوص 
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أوهلا هو عندما أنجى اهلل النَّبيَّ إبراهيم والنَّبيَّ لوط إىل األرض املباركة )مكة( وهبه إسحاق 
تِي َباَرْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِميَن_َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َنافَِلًة  ْينَاُه َوُلوطًا إَِلى األَْرِض الَّ ﴿َوَنجَّ
َتَخْف  اَل  بالولد ﴿َقاُلوا  البشرى  َجَعْلنَا َصالِِحيَن﴾ )األنبياء 71- 72(، ونصوص  َوُكاّلً 
ْرَناَها  َفَبشَّ َفَضِحَكْت  َقآِئَمٌة  ﴿َواْمَرَأُتُه  فقط  بإسحاق  وتحديده  َعِليٍم﴾  بُِغاَلٍم  ُروُه  َوَبشَّ
بِإِْسَحاَق﴾ مع غياب النَّبيِّ إسامعيل متامًا من نصوص البرشى، وذكر الولد رغم أن اهلبة 
كانت لكليهام معًا يف زمن واحد وهو مرحلة كرب النَّبيِّ إبراهيم ووصوله مرحلة الشيخوخة 

املتأخرة ﴿الَحْمُد لِّلِه الَِّذي َوَهَب لِي َعَلى الكَِبِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق﴾.
 وهذا يدل عىل أن هبة إسحاق هي هبة ولد، وهبة النَّبيِّ إسامعيل هي هبة نبي مساعد 
إبراهيم  النَّبيِّ  للنَّبيِّ موسى، وذلك ملساعدة  النَّبيِّ هارون  إبراهيم مثل هبة  للنَّبيِّ  ومؤازر 
كان  وإنام  غالمًا،  يكن  مل  إسامعيل  النَّبيَّ  أن  عىل  يدل  وهذا  املحرم،  البيت  قواعد  رفع  يف 
رجاًل قويًا، وهو أكرب من إسحاق رضورة للمهمة التي سوف ُيكلف هبا مع النَّبيِّ إبراهيم، 
وخاصة أن زمن اهلبة للنَّبيِّ إبراهيم كان يف فرتة واحدة، ومن املعلوم أن النَّبيَّ إسامعيل أكرب 

من النَّبيِّ إسحاق. 
امرأته  املحرم، وأسكن  البيت  مكان  إىل  إسحاق  وابنه  وزوجته  إبراهيم  النَّبيُّ   وذهب 
وابنه هناك بأمر من اهلل، وكان برفقته النَّبيُّ إسامعيل بدليل الدعاء بصيغة االثنني والطلب 
نَا لُِيِقيُموْا  ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك الُمَحرَّ يَّ نَا إِنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ إلبراهيم فقط ﴿رَّ
َيْشُكُروَن﴾  ُهْم  َلَعلَّ الثََّمَراِت  َن  مِّ َواْرُزْقُهم  إَِلْيِهْم  َتْهِوي  النَّاِس  َن  مِّ َأْفِئَدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  الصَّ

)إبراهيم 37(.
وهذا يدل عىل صغر سن النَّبيِّ إسحاق حينئذ، لذا، مل يساعد أباه يف رفع قواعد البيت، 
ومل يتم ذكره أبدًا يف هذه األحداث العظيمة التي كان حارضًا فيها النَّبيُّ إسامعيل كمساعد 
للنَّبيِّ الشيخ إبراهيم، ويبدو أن النَّبيَّ إبراهيم والنَّبيَّ الشاب إسامعيل غادرا الوادي لقضاء 
مهمة أخرى بينام حيني وقت رفع قواعد البيت، وكلمة )من ذريتي( يف النَّصِّ هي بيانية حني 
النَّبيِّ إبراهيم يف املستقبل سوف تبقى يف  الكالم، وتبعيضية مستقباًل، ألنه ليس كل ذرية 

هذا املكان. 
ِميُع  السَّ َأنَت  إِنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  نَا  َربَّ َوإِْسَماِعيُل  الَبْيِت  ِمَن  الَقَواِعَد  إِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  ﴿َوإِْذ 
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َك َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك  ْسِلَمًة لَّ ًة مُّ تِنَا ُأمَّ يَّ نَا َواْجَعْلنَا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذرِّ الَعِليُم!َربَّ
الِكَتاَب  ُمُهُم  َوُيَعلِّ آَياتَِك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  نُْهْم  مِّ َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً  نَا  َربَّ ِحيُم!  اُب الرَّ التَّوَّ َأنَت 

يِهْم إِنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيُم﴾ )البقرة 127- 129(. َوالِحْكَمَة َوُيَزكِّ

بيُّ إسماعيل أب ألبناء يعقوب من الناحية الثقافية  النَّ

إبراهيم هو غياب ذكر  للنَّبيِّ  ابنًا  النَّبيِّ إسامعيل ليس  إليه من كون  وما يؤكد ما ذهبنا 
النَّبيِّ إسامعيل من قول النَّبيِّ يوسف عندما ذكر آباءه:

آِل  َوَعَلى  َعَلْيَك  نِْعَمَتُه  َوُيتِمُّ  األََحاِديِث  َتْأِويِل  ِمن  َوُيَعلُِّمَك  َربَُّك  َيْجَتبِيَك  ﴿َوَكَذلَِك 
َها َعَلى َأَبَوْيَك ِمن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم﴾ )يوسف6(. َيْعُقوَب َكَما َأَتمَّ
َشْيٍء  بِالّلِه ِمن  نُّْشِرَك  َأن  َلنَا  َكاَن  َما  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  إِْبَراِهيَم  آَبآِئـي  َة  ِملَّ َبْعُت   ﴿َواتَّ

َذلَِك ِمن َفْضِل الّلِه َعَلْينَا َوَعَلى النَّاِس َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْشُكُروَن﴾ )يوسف 38(.
﴿َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأْولِي األَْيِدي َواألَْبَصاِر﴾ )ص 45(.

َوُيوُنَس  َواْلَيَسَع  ﴿َوإِْسَماِعيَل  قوله:  يف  وأبنائه  إبراهيم  النَّبيِّ  عن  منفصاًل  اهلل  وذكره 
ْلنَا َعَلى الَعاَلِميَن﴾ )األنعام 86(، وهذا إشارة إىل أن النَّبيَّ إسامعيل من  َوُلوطًا َوُكالًّ فضَّ

ذرية النَّبيِّ نوح مثله مثل النَّبيِّني الذين ذكروا معه. 
أما النَّصُّ الذي ذكر النَّبيَّ إسامعيل كأب ألبناء يعقوب وهو ﴿َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء إِْذ َحَضَر 
إِْبَراِهيَم  آَباِئَك  َوإَِلـَه  إَِلـَهَك  َنْعُبُد  َقاُلوْا  َبْعِدي  َتْعُبُدوَن ِمن  َما  لَِبنِيِه  َقاَل  إِْذ  الَمْوُت  َيْعُقوَب 
النَّبيَّ  ألن  فهو   ،)133 )البقرة  ُمْسِلُموَن﴾  َلُه  َوَنْحُن  َواِحدًا  إَِلـهًا  َوإِْسَحاَق  َوإِْسَماِعيَل 
إسامعيل من اآلباء السلف الذين مضوا بالنسبة ألبناء يعقوب وهو معارص للنَّبيِّ إبراهيم، 
بُِعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا  وذلك مثل قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ

َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوالَ َيْهَتُدوَن﴾ )البقرة 170(. 
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ين في ذرية نوح أو إبراهيم بيِّ جعل بعث النَّ

 وقد جعل اهلل بعث النَّبيِّني يف الناس من ذرية النَّبيِّ نوح أو ذرية النَّبيِّ إبراهيم أو من 
كليهام معًا. 

َوَكثِيٌر  ْهَتٍد  مُّ َفِمنُْهم  َوالِكَتاَب  َة  النُُّبوَّ تِِهَما  يَّ ُذرِّ َوَجَعْلنَا فِي  َوإِْبَراِهيَم  َأْرَسْلنَا ُنوحًا  ﴿َوَلَقْد 
نُْهْم َفاِسُقوَن﴾ )الحديد 26(. مِّ

 و النَّصُّ دليل عىل وجود ذرية للنَّبيِّ نوح خمتلفة عن ذرية النَّبيِّ إبراهيم، وقد عاشا مع 
بعضهام وحصل تداخل بينهام. ﴿إِنَّ الّلَه اْصَطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى 

ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم﴾ )آل عمران 33 -34(. يَّ الَعاَلِميَن !ُذرِّ

د الخاتمي ابن إسحاق وليس ابن إسماعيل بيُّ محمَّ النَّ

اصطالحًا،  الذبيح  فقط، وهو  إبراهيم  النَّبيِّ  ابن  هو  إسحاق  النَّبيَّ  أن  من  ذكرناه  وما 
النَّبيِّ نوح، أو  ة حصًا من ذريته أو من ذرية  البيت املحرم، والنُّبوَّ الذي سكن عند  وهو 
د اخلامتي هو من ذرية النَّبيِّ إسحاق، ألنه هو الذي  من كليهام، نصل إىل أن نسب النَّبيِّ حممَّ
النَّبيِّ  أبينا  املنطقة كلهم من ذريته، وهو دعوة  البيت املحرم، واألنبياء يف هذه  سكن عند 
َوُيَعلُِّمُهُم  آَياتَِك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  نُْهْم  مِّ َرُسوالً  فِيِهْم  َواْبَعْث  نَا  ﴿َربَّ إسامعيل  والنَّبيِّ  إبراهيم 

يِهْم إِنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيُم﴾ )البقرة 129(.  الِكَتاَب َوالِحْكَمَة َوُيَزكِّ
اَلَة  نَا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك الُمَحرَّ يَّ نَا إِنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ ﴿رَّ
ُهْم َيْشُكُروَن﴾ )إبراهيم37(. َن الثََّمَراِت َلَعلَّ َن النَّاِس َتْهِوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ
د وفضله يشء، فهو يرجع نسبًا للنَّبيِّ إبراهيم، ولكن عن  وهذا ال يغري من قيمة النَّبيِّ حممَّ
طريق النَّبيِّ إسحاق، وليس عن طريق النَّبيِّ إسامعيل، ألنه ليس ابنًا للنَّبيِّ إبراهيم، وكلهم 

أنبياء كرام وفضالء.  
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حج األنبياء والرسل وقبلتهم في الصالة

اندثر، وهتدم بسبب عوامل  إبراهيم، ولكنه  قبل  بيت اهلل احلرام موجودًا   كان أساس 
َة  بَِبكَّ َللَِّذي  لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبْيٍت  َل  َأوَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  اقرأ  له،  الناس  إمهال  ونتيجة  بيئية، 
ْلَعاَلِميَن﴾ )آل عمران 96(، وعندما قدم النَّبيُّ إبراهيم إىل هذا الوادي، كان  ُمَباَركًا َوُهًدى لِّ
نَا إِنِّي َأْسَكنُت  بَّ يعلم بوحي من اهلل أن هذا املكان فيه بيت اهلل احلرام، اقرأ قوله تعاىل: ﴿رَّ
َن النَّاِس  اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ نَا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك الُمَحرَّ يَّ ِمن ُذرِّ

ُهْم َيْشُكُروَن﴾ )إبراهيم 37(. َن الثََّمَراِت َلَعلَّ َتْهِوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ
 ومل يكن البيت قد ارتفعت قواعده بعُد، وبعد ميض فرتة زمنية أمر اهلل إبراهيم برفع قواعد 
البيت، وإظهاره عىل سطح األرض، فاستجاب النَّبيُّ إبراهيم، وساعده النَّبيُّ إسامعيل يف 
نَا  َربَّ َوإِْسَماِعيُل  الَبْيِت  ِمَن  الَقَواِعَد  إِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  تعاىل: ﴿َوإِْذ  اقرأ قوله  الرب،  أمر  تنفيذ 

ِميُع الَعِليُم﴾ )البقرة 127(.  َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَت السَّ
وبعد أن انتهى من البناء، أمره اهلل أن ُيؤّذن يف الناس باحلج إىل بيت اهلل احلرام، فقال: 
﴿َوَأذِّن فِي النَّاِس بِالَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجاالً َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ )الحج 

 .)27
 والسؤال الذي يفرض ذاته هو، أال يشمل األذان باحلج إسحاق ابن إبراهيم؟ ويعقوب 
ابن إسحاق؟ ويوسف ابن يعقوب؟ أليسوا أوىل باالستجابة من الناس اآلخرين؟ واجلواب 
أن مجيع  يدل عىل  ما   إبراهيم - طاعة هلل-؛  أبيهم  لنداء  استجاب  ل من  أوَّ معروف، هم 
ون إىل بيت اهلل احلرام، بدليل وجود قواعد  األنبياء والرسل قبل النَّبيِّ إبراهيم، كانوا يجُّ
ه األنبياء والرسل  البيت، وبعد أن رفع إبراهيم القواعد، عاد األمر إىل ما كان عليه من توجُّ
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إىل حج البيت، فالنَّبيُّ موسى وأتباعه، والنَّبيُّ عيسى وأتباعه، وغريهم من املسلمني كانوا 
ون إىل بيت اهلل احلرام، اقرأ قوله: ﴿َقاَل إِنِّي ُأِريُد َأْن ُأنكَِحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْيِن َعَلى  حيجُّ
َأن َتْأُجَرنِي َثَمانَِي ِحَجٍج َفإِْن َأْتَمْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعنِدَك َوَما ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدنِي إِن 

الِِحيَن﴾ )القصص 27(. ُه ِمَن الصَّ َشاء اللَّ
النَّبيِّ موسى من والد زوجته للعمل عنده، الحظ استخدام  ه إىل   وهذا العرض ُموجَّ
اقرأ قوله  لبيت اهلل احلرام،  كلمة )ِحَجج( وهي مجع لكلمة )ِحّجة(، وذلك ال يكون إال 

تعاىل: 
َمِن  الَبْيِت  النَّاِس ِحجُّ  َعَلى  َولِّلِه  آِمنًا  َكاَن  َدَخَلُه  َوَمن  إِْبَراِهيَم  َقاُم  مَّ َبيِّـنَاٌت  آَياٌت  ﴿فِيِه 

اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ الله َغنِيٌّ َعِن الَعاَلِميَن﴾ )آل عمران 97(. 
الناس،  ومجيع  احلرام،  اهلل  بيت  إال  للحج  مركزًا  األرض  كوكب  عىل  يوجد  ال  لذا،    
إىل  احلج  أحد من  منع  ينبغي  وما  بذلك،  معنيون  والرسل عىل اخلصوص  األنبياء  وأتباع 
َما الُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا  ِذيَن آَمنُوْا إِنَّ َها الَّ بيت اهلل، سوى من منعهم اهلل نفسه. ﴿َيا َأيُّ
الَمْسِجَد الَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذا َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم الّلُه ِمن َفْضِلِه إِن َشاء إِنَّ 

الّلَه َعِليٌم َحِكيٌم﴾ )التوبة 28(. 
 وهذا الكالم يدل عىل نفي احلج عن أي مكان، أو مسجد سوى إىل بيت اهلل، وكذلك 
نفي القبلة يف الصالة عن أي مسجد، أو جهة، سوى إىل املسجد احلرام، وهذا األمر معروف 

جلميع الناس، منذ بدء اخلليقة. 
 وهذا يدل عىل كذب اليهود والنصارى، وخطل رأي أحبارهم حني اختذوا القدس يف 
فلسطني، أو نجاًم يف الشامل، أو رشوق الشمس، جهة للقبلة، أو للحج، فهذا ليس من دين 

اهلل أبدًا. 
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األرض المقدسة

هذا  ُيطلق  وعندما  الكبري،  والفضل  والطهارة  العظمة  عىل  يدل  القداسة  مفهوم  إن   
املفهوم عىل أحد، فهو لتحقق هذه الصفات به، أّما إسباغ صفة القداسة عىل أرض معينة، 
فهذا ال يكون إال للخالق - تبارك وتعاىل -، ألن وصفه حقيقي، بخالف وصف الناس 

لبعض األشياء، فهو خاص بتصورهم، ال حقيقة له عىل أرض الواقع. 
 واألرض املقدسة، ينبغي أن تتفرد بصفات ذاتية ترفعها عن مجودية األشياء، وأن ُتشَفع 
هذه الصفات بأحداث إنسانية تارخيية هامة للمجتمع اإلنساين كله تشهدها هذه األرض، 
والدارس للنص القرءاين جيد أن الصفات هذه، قد حتققت يف بالد الشام الكربى وظهرت 
ِذي َبْيَن َيَدْيِه َولُِتنِذَر  ُق الَّ َصدِّ يف مكة خاصة، اقرأ قوله تعاىل: ﴿َوَهـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك مُّ
ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ُيْؤِمنُوَن بِِه َوُهْم َعَلى َصاَلتِِهْم ُيَحافُِظوَن﴾  ُأمَّ الُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوالَّ

)األنعام 92(.
 وأول بيت ُوضع للناس ليكون قبلة صالهتم، وجهة حجهم، هو بيت اهلل احلرام يف بّكة، 
)آل  ْلَعاَلِميَن﴾  لِّ َوُهًدى  ُمَباَركًا  َة  بَِبكَّ َللَِّذي  لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبْيٍت  َل  َأوَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  اقرأ 
ون إىل هذا البيت، ويتوجهون يف صالهتم  عمران 96(، وكان مجيع األنبياء والرسل حيجُّ
َقاُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َولِّلِه َعَلى  إىل جهته، انظر قوله تعاىل: ﴿فِيِه آَياٌت َبيِّـنَاٌت مَّ
النَّاِس ِحجُّ الَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ الله َغنِيٌّ َعِن الَعاَلِميَن﴾ )آل عمران 

 .)97
َفجٍّ  ُكلِّ  ِمن  َيْأتِيَن  َضاِمٍر  ُكلِّ  َوَعَلى  ِرَجاالً  َيْأُتوَك  بِالَحجِّ  النَّاِس  فِي  ﴿َوَأذِّن  وقوله:   

َعِميٍق﴾ )الحج 27(. 
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نَا إِنِّي  بَّ  وقد ُأقيم بيت اهلل احلرام يف واد بمكة، اقرأ قوله تعاىل عىل لسان النَّبيِّ إبراهيم: ﴿رَّ
اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة  نَا لُِيِقيُموْا الصَّ ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك الُمَحرَّ يَّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ
ُهْم َيْشُكُروَن﴾ )إبراهيم 37( فيكون هذا  َن الثََّمَراِت َلَعلَّ َن النَّاِس َتْهِوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ مِّ
الوادي، هو الوادي املقدس يف قوله تعاىل خطابًا للنَّبيِّ موسى: ﴿إِنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك 
ته، وبناء بيت اهلل  ِس ُطًوى﴾ )طه 12(، ألن قداسة الوادي أتت من مركزيَّ إِنََّك بِالَواِد الُمَقدَّ
ْلَعاَلِميَن﴾، وحصول األحداث  َة ُمَباَركًا َوُهًدى لِّ َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ فيه، ﴿إِنَّ َأوَّ

التارخيية اهلامة، وكونه مركزًا النطالق دعوة األنبياء والرسل، وقبلة لصالهتم، وحجهم.
عىل  تعاىل  قوله  يف  املقدسـة  األرض  هي  خاصة  ومكة  الكربى  الشام  فبالد  وبالتايل،   
وا َعَلى  تِي َكَتَب الّلُه َلُكْم َوالَ َتْرَتدُّ َسَة الَّ لسان النَّبيِّ موسى: ﴿َيا َقْوِم اْدُخُلوا األَْرَض الُمَقدَّ

َأْدَباِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِريَن﴾ )المائدة 21(. 
 لذا، ال يوجد أرض مقدسة إال بالد الشام الكربى ومكة خاصة ملا اتصفت به من صفات 
ذاتية، وبناء بيت اهلل فيها، وجعلها مركزًا لعملية بث الناس منها، وعودهتم للحج )البك 

واملك(، وقبلة صالة الناس. 
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أم القرى

مفهوم كلمة )أم( يدل صوتيًا عىل ظهور خفيف زمكانيًا مع إثارة وامتداد لطيف منتهي 
بجمع متصل، وظهر عمليًا بمعنى القصد واملرجع واملركز واألصل. 

 ومنه ظهر كلمة اإلمام، ألنه مركز وأصل حلركة الناس ويقصدونه باتباعهم، وظهرت 
ومنه  متصل،  بشكل  جتمعهم  ألوالدها  واألصل  واملركز  األصل  هي  ألهنا  )األُم(،  كلمة 

األمة وهي التجمع املتصل وفق مفاهيم وثقافة معينة تقصدها وتتبعها... 
الُقرى مجع قرية وأصلها من فعل )قرر( ومفهومها الصويت يدل عىل توقف شديد مكرر، 

فإن داللة صوت القاف هو التوقف وداللة صوت الراء هو التكرار. 
القاف: قف - قاَم - قطع - طرق - دق - حق. 

وكلمة حق كلمة تدل عىل تأرجح شديد منضبط )وهو داللة صوت احلاء(، منته بقطع 
شديد )وهو داللة صوت القاف( نحو:

ُسميت  ذلك  ومن  وقوة،  بشدة  غريه  دون  واحد  أمر  عىل  استقر  إذا  مني،  القول  حقَّ 
احلُقوق. 

واإلثارة،  احلركة  من  زمكانيًا  ُبعدًا  أعطاها  )قرى(  لكلمة  األلف  صوت  إضافة  وعند 
وظهر ذلك عمليًا يف جتمع اليشء مع بعضه بقوة وبشكل مكرر متناٍم، وظهر صورة اجلمع 
هلذه العملية، فقالوا: قرى املاء، إذا اجتمع مستقرًا بشكل مكرر يف حوض كبري، وقالوا: 
قرى الناس، إذا اجتمعوا مع بعضهم بقوة وبشكل متناٍم مستقرين عىل مجعهم وممتدين هبذا 

الشكل. 
 ومن ذلك املفهوم واملعنى ظهر اسم القرية ليدل عىل توقف انتقال الناس واستقرارهم 
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وجتمعهم أو تكتل جمموعة كبرية من الناس بشكل متناٍم باستقرار وامتداد بحركة تستوعب 
الزمان واملكان. 

 ومفهوم القرية يشمل التجمع الزراعي املعروف باسم الريف، والتجمع الذي يقوم عىل 
التجارة والصناعة والتعليم، ويقوم عىل املؤسسات واملرافق املعروف باسم املدينة بصف 
النظر عن تعدد تلك املرافق واملهام أو تقلصها وبدائيتها، بخالف معنى كلمة البدو فهي 
مقابل مفهوم كلمة القرية، ألن البدو هي جتمعات برشية حمدودة متحركة غري مستقرة يف 
فلك  تدور يف  أو هنضة، وهي  تؤسس حضارة  أن  يمكن  ولذلك ال  زمان ومكان معني، 

القرى التي تقيم مؤقتًا بجوارها أو ضمن نطاقها وال تستغن عنها. 
جغرايف  مفهوم  هو  وإنام  ذاته،  بحد  ذمًا  وال  مدحًا  ليس  القرية  مفهوم  أن  يعني  وهذا   
أن  يمكن  ال  تكاملية  بينهام  والعالقة  واملدينة،  الريف  املعيشة  من  نمطني  يشمل  اجتامعي 

يستغني أحدمها عن اآلخر. 
 لنقرأ كيف استخدم القرءان كلمة )القرية(:

داللة كلمة القرية عام يطلق عىل التجمع الصالح أو التجمع الكافر املجرم 
َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ن  مِّ َرَغدًا  ِرْزُقَها  َيْأتِيَها  ْطَمِئنًَّة  مُّ آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  الّلُه  ﴿َوَضَرَب 

بَِأْنُعِم الّلِه َفَأَذاَقَها الّلُه لَِباَس الُجوِع َوالَخْوِف بَِما َكاُنوْا َيْصنَُعوَن﴾ )النحل112.
﴿َوَكْم َقَصْمنَا ِمن َقْرَيٍة َكاَنْت َظالَِمًة َوَأنَشْأَنا َبْعَدَها َقْومًا آَخِريَن﴾ )األنبياء11.

القرية هي جتمع برشي يف جغرافية معينة بشكل مستقر ممتد زمكانيًا ما يسمى باالصطالح 
املعارص )دولة( مهام صغرت.

َلُهْم﴾  َناِصَر  َفاَل  َأْهَلْكنَاُهْم  َأْخَرَجْتَك  تِي  الَّ َقْرَيتَِك  ن  مِّ ًة  ُقوَّ َأَشدُّ  ِهَي  َقْرَيٍة  ن  مِّ ﴿َوَكَأيِّن 
د 13(. )محمَّ

فمكة هي قرية )دولة صغرية(.
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قانون هالك القرى:

ُبوَها َعَذابًا َشِديدًا َكاَن َذلِك فِي  ن َقْرَيٍة إاِلَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َيْوِم الِقَياَمِة َأْو ُمَعذِّ ﴿َوإِن مَّ
الِكَتاِب َمْسُطورًا﴾ )اإلسراء 58(.

ْعُلوٌم﴾ )الحجر 4(. ﴿َوَما َأْهَلْكنَا ِمن َقْرَيٍة إاِلَّ َوَلَها ِكَتاٌب مَّ
ْرَناَها  َفَدمَّ الَقْوُل  َعَلْيَها  َفَحقَّ  فِيَها  َفَفَسُقوْا  ُمْتَرفِيَها  َأَمْرَنا  َقْرَيًة  ْهِلَك  نُّ َأن  َأَرْدَنا  ﴿َوإَِذا 

َتْدِميرًا﴾ )اإلسراء 16(.
كل قرية تقوم وفق نظام معني وهلا عمر اجتامعي يساهم املجتمع ومؤسساته يف إطالة 
الذايت، وذلك من خالل  والتدمري  اهلالك  نحو  تقصريه ودفعها  أو  )الدولة(  قريتهم  عمر 
املفاهيم االجتامعية التي تقوم عىل العدل واخلري والصالح واإلنسانية، فالقرية التي تقوم 
عىل الظلم والفساد تسري يف طريق التدمري الذايت، واملسألة مسألة وقت، ويأخذ قانون هالك 

املجتمعات جمراه ويدمر القرية.
تدمريي،  كارثي  بشكل  وتغيريها  إهالكها  يتم  بنفسها  ما  تغريِّ  ال  التي  القرية  فلذلك   
وا ما بأنفسكم وخذوا زمام ذلك التغيري، ووجهوه نحو اخلري والرشاد قبل يتم تغيريكم  فغريِّ

كارثيًا وتتدمروا وتذهب رحيكم ويأت قوم غريكم. 
فيام  متفاوت  أو عقود وأجيال بشكل  قامت قرون  أن كل دولة  التاريخ جيد  يقرأ  ومن 
ر الفساد فيها وترسخ واستحال  بينها ، ولكن هناية أدركها قانون اهلالك وهلكت عندما جتذَّ

إصالحها. 
والقرية التي هتلك ال ترجع مرة ثانية، ألهنا أخذت فرصتها فال ُبدَّ من ركمها يف ذاكرة 

التاريخ ليتم السامح للتطور وظهور غريها، وهذا قانون الدفع للناس املعروف.
ُهْم اَل َيْرِجُعوَن﴾ )األنبياء 95(. ﴿َوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة َأْهَلْكنَاَها َأنَّ

ا  ِممَّ َمُه  َوَعلَّ َوالِحْكَمَة  الُمْلَك  الّلُه  َوآَتاُه  َجاُلوَت  َداُووُد  َوَقَتَل  الّلِه  بِإِْذِن  ﴿َفَهَزُموُهم 
َعَلى  َفْضٍل  ُذو  الّلَه  َوَلـِكنَّ  األَْرُض  َفَسَدِت  لَّ بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  النَّاَس  الّلِه  َدْفُع  َوَلْوالَ  َيَشاُء 

الَعاَلِميَن﴾ )البقرة 251(.
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ِه النَّاَس َبْعَضُهم  ُه َوَلْواَل َدْفُع اللَّ نَا اللَّ ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ إاِلَّ َأن َيُقوُلوا َربُّ ﴿الَّ
ُه  ِه َكثِيرًا َوَلَينُصَرنَّ اللَّ َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اللَّ ُهدِّ بَِبْعٍض لَّ

َه َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾ )الحج 40(. َمن َينُصُرُه إِنَّ اللَّ
وفعل اإلنذار هناية بعد كامل الدين يكون ألم القرى، وليس لكل قرية عىل حدة. ﴿َوَلْو 

ِشْئنَا َلَبَعْثنَا فِي ُكلِّ َقْرَيٍة َنِذيرًا﴾ )الفرقان 51(.

اإلنذار السابق كان لكل قرية 

ُعوَن﴾  رَّ َيضَّ ُهْم  َلَعلَّ اء  رَّ َوالضَّ بِالَبْأَساء  َأْهَلَها  َأَخْذَنا  إاِلَّ  بِيٍّ  نَّ ن  مِّ َقْرَيٍة  فِي  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 
)األعراف 94(.

﴿َوَما َأْهَلْكنَا ِمن َقْرَيٍة إاِلَّ َلَها ُمنِذُروَن﴾ )الشعراء 208(.
مركز  وهي  َمَدن  من  املدينة  أن  بمعنى  الريف،  كلمة  داللة  خالف  املدينة  كلمة  داللة 
يف  رئيس  ومؤسسايت  جتاري  أو  واملهن  والصناعة  البناء  عىل  يقوم  برشي  ع  وجتمُّ جغرايف 
القرية، والقرية تتألف من مدينة وريف كحد أدنى بصف النظر عن تعدد املدن أو عدمه. 

أي: أن التسلسل اهلرمي من األصغر لألكرب هو:
ريف - مدينة - قرية. 

َولَِرُسولِِه  ُة  الِعزَّ ِه  َولِلَّ األََذلَّ  ِمنَْها  األََعزُّ  َلُيْخِرَجنَّ  الَمِدينَِة  إَِلى  َجْعنَا  رَّ َلِئن  ﴿َيُقوُلوَن   
َولِْلُمْؤِمنِيَن َوَلِكنَّ الُمنَافِِقيَن اَل َيْعَلُموَن﴾ )المنافقون 8(.

َرٌض َوالُمْرِجُفوَن فِي الَمِدينَِة َلنُْغِرَينََّك بِِهْم  ِذيَن فِي ُقُلوبِِهم مَّ ْم َينَتِه الُمنَافُِقوَن َوالَّ ﴿َلِئن لَّ
ُثمَّ اَل ُيَجاِوُروَنَك فِيَها إاِلَّ َقِلياًل﴾ )األحزاب 60(.

ا َلنََراَها فِي  ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحّبًا إِنَّ ﴿َوَقاَل نِْسَوٌة فِي الَمِدينَِة اْمَرَأُة الَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّ
بِيٍن﴾ )يوسف 30(. َضاَلٍل مُّ

نُْهْم َكْم َلبِْثُتْم َقاُلوا َلبِْثنَا َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم  ﴿َوَكَذلَِك َبَعْثنَاُهْم لَِيَتَساءُلوا َبْينَُهْم َقاَل َقاِئٌل مِّ
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َها َأْزَكى َطَعامًا  ُكْم َأْعَلُم بَِما َلبِْثُتْم َفاْبَعُثوا َأَحَدُكم بَِوِرِقُكْم َهِذِه إَِلى الَمِدينَِة َفْلَينُظْر َأيُّ َقاُلوا َربُّ
نُْه َوْلَيَتَلطَّْف َواَل ُيْشِعَرنَّ بُِكْم َأَحدًا﴾ )الكهف 19(. َفْلَيْأتُِكم بِِرْزٍق مِّ

وهذا يوصلنا إىل أن كلمة )أم القرى( تعني: قرية كبرية تقوم عىل قرى تزيد أو تنقص 
فيها حسب حركة التاريخ، ولكن تبقى هناية تابعة لبعضها بعالقة تارخيية جغرافية ثقافية 
واجتامعيًا  تارخييًا  واملرجع  واملقصد  واألصل  املركزية  صفة  فيها  حتقق  األم  وهذه  )أمة(، 

وثقافيًا لبقية القرى. 
َيْتُلو  َرُسوالً  َها  ُأمِّ فِي  َيْبَعَث  َحتَّى  الُقَرى  ُمْهِلَك  َربَُّك  َكاَن  ﴿َوَما  نصِّ  لفهم  اآلن  نأت 

َعَلْيِهْم آَياتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي الُقَرى إاِلَّ َوَأْهُلَها َظالُِموَن﴾ )القصص 59(.
عندما يقول أحدهم: ذهبت إىل سورية، ال يعني أنه ذهب لكل جزء فيها وإنام ملدينة من 
مدهنا، وهذا فهم منطقي واقعي يفرضه مقتىض احلال، وكذلك معنى كلمة )حتى يبعث يف 
ها رسوالً( ال يعني كل جزء من القرية األم، وإنام يف جزء منها، ويصح القول: إنه أرسل  أمِّ
يف أمها رسوالً، كمن يقول: أرسل امللك إىل سورية سفريًا لبالده، وعمليًا السفري أتى ملدينة 

واحدة من املدن السورية. 
إذًا، تم بعث الرسول يف أم القرى، وبالذات قرية مكة وهي جزء ال يتجزأ من أم القرى، 

وال يصح إطالق عليها اسم أم القرى، ألن أم القرى مركز وأصل ومرجع للقرية. 
 ومكة هي قرية تابعة ألم بشكل الزم ال تنفك عنها جغرافيًا وتارخييًا وثقافيًا، وتم نزول 

القرءان وبعث الرسول يف أم القرى بقرية مكة. 
فمن هي أم القرى؟
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اليمن الكبرى وبالد الشام الكبرى

املالحظ يف شبه اجلزيرة العربية أهنا انقسمت إىل نصفني: قسم جنويب أطلق عليه اليمن، 
وقسم شاميل أطلق عليه الشام، فللنظر إىل جغرافية شبه اجلزيرة العربية:

- يقول أمحد حسني رشف الدين يف كتابه: اليمن عرب التاريخ: 
تقع اليمن يف جنوب اجلزيرة العربية، وحيدها شامالً احلجاز ونجد، وجنوبًا البحر العريب، 
ورشقًا اخلليج العريب، داخاًل فيها الربع اخلايل الذي تبلغ مساحته 250،000. ميل مربع، 

وغربًا البحر األمحر. 
جزيرة  )صفة  صاحب  اهلمداين  أمحد  بن  احلسن  د  حممَّ أبو  اليمني  واجلغرايف  املؤرخ   -
العرب( تويف بعد سنة 360 هـ، وقد جعل حدود جنوب شبه اجلزيرة تبدأ من الكعبة بمكة 

جنوبًا. 
ويف معجم البلدان لياقوت احلموي:- 

بتبالة،  العرب  ببالدهم من  اخلُلصة بيت أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 
، وقيل: هو الكعبة اليامنية  وهو صنم هلم، أحرقه جرير بن عبد اهلل البجيل حني بعثه النَّبيُّ
التي بناها إبراهيم بن الصباح احلمريي، وكان فيه صنم يدعى اخللصة فهدم، وقيل: كان 

ى الكعبة اليامنية، والبيت احلرام الكعبة الشامية.  ذو اخلُلصة يسمَّ
- ومن موقع ويكيبيديا:

Al- Yaman significantly plays on the notion of the land to the right, when 
in Mecca facing the dawn, complementary to Al-Sham. 

والرتمجة تقول: إن تسمية اليمن تأخذ فكرة األرض التي عىل اليمني، بينام مكة تواجه 
املرشق، تكملة لبالد الشام. 
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وحسب جغرافية شبه اجلزيرة العربية تكون مكة يف اجلزء الشاميل منها؛ ما  يعني أهنا جزء 
من بالد الشام مثلها مثل دمشق وحلب وإيلياء وبغداد... إلخ، وهذا التقسيم كان موجودًا 

لكن بصورة غري دقيقة. 
وإن بحثت يف حمرك البحث google وكتبت )حدود دولة إرسائيل الكربى( سرتى أن 
دولة الكيان الغاشم يف فلسطني حيدها يف اجلنوب مكة، ويف الشامل تدخل احلدود إىل تركيا، 
وما أبعد من جبال طوروس، ويف الرشق إىل حدود فارس، والغرب تأخذ قساًم كبريًا من 

القبط، وطبعًا هذا تقسيم احتاليل غاشم.
 لكن املقصد أن الفكرة مطروحة ومعلومة من قبل النخبة السياسية ويعلمون ما تعني 
بالد الشام، لكن أرادوا هلذه البالد التشتت وتشويه االسم والتاريخ. وهذا ُيوصلنا إىل أن 
مفهوم )أم القرى( يتعلق ببالد الشام ككل فهي أم القرى، وفعاًل ُبعث الرسول فيها ونزل 
القرءان فيها، وهذا يقتيض أن يكون حصل بجزء منها رضورة، وهو مكة، كام هو ثابت 

تارخييًا. 
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أحداثها،  ويتناول  ككل  الشام  بالد  جغرافية  يصف  القرءاين  النَّصَّ  نشاهد  ولذلك   
قريش،  بلهجة  ينزل  ومل  تطورًا  وأكثره  الشام  بالد  يف  لسان  بأفصح  القرءاين  النَّصُّ  ونزل 
ولذلك نشاهد كلامت كثرية متمدنة يف اخلطاب القرءاين وغري مستخدمة يف قريش، فظن 
بعض املفسين أهنا كلامت أعجمية مثل استربق، أباريق، إبراهيم، إنجيل، توراة، زنجبيل، 

سجيل، طاغوت، عدن، فرعون، فردوس، ماعون، مشكاة، ونحو ذلك من الكلامت.
 والصواب أهنا كلامت عربية سائدة يف بالد الشام، غري أن طبيعة اخلطاب القرءاين يتعلق 
بقوم عندهم مدنية وحضارة وفلسفة وثقافة، وهذا كله متحقق يف بالد الشام أم القرى التي 
هي فعاًل مركز ومرجع وإمام للقرى العاملية عمومًا لطبيعتها اجلغرافية والثقافية والتارخيية 
الُقَرى  َوَبْيَن  َبْينَُهْم  املباركة عمومًا ومكة خصوصًا، ﴿َوَجَعْلنَا  واحلضارية، وهي األرض 
امًا آِمنِيَن﴾ )سبأ 18(. ْيَر ِسيُروا فِيَها َلَيالَِي َوَأيَّ ْرَنا فِيَها السَّ تِي َباَرْكنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ الَّ

 وهذا يفس تكالب قوى االستكبار عليها وعىل ثرواهتا والسيطرة عليها وحماولة عزهلا 
عن دورها كأم للقرى، وهي دائاًم حمط أنظار العامل. 

يف حني أن هناك موجة جديدة ال ندري أهي فعل من الرتاث أو موجة موجهة وخُمطط 
هلا، أم جمرد موجة خواطر، إذ يقولون: إن موقع مكة والكعبة احلقيقي ليس يف مكة املعلومة، 

واختلفوا أين إىل عدة آراء:
منهم من يقول: إن مكة يف القبط )مص( والكعبة هي األهرامات بالتحديد.

ومنهم من قال: إن مكة يف العراق.
ومنهم من قال: إن مكة يف دمشق. 

ومنهم من قال: إن مكة يف اخلليج وبُعامن بالذات. 
ومنهم من قال: إن الكعبة يف البرتاء، اعتامدًا عىل فيديو أو كتاب ملسترشق افرتض أن 
فه،  ألَّ الفيديو أو يقرأ الكتاب الذي  بناء عىل رؤية قارصة منه، ومن يسمع  البرتاء  مكة يف 
جيد أنه سطحي جدًا وجاهل بكل معطيات التاريخ يف املنطقة وجاهل يف اخلطاب القرءاين.
وقد اعتمدوا يف البداية عىل أن الوصف القرءاين للمناطق املذكورة يف القرءان ال تتطابق 
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مع جغرافية مكة ! وهذا قد أوقعهم يف حرية من أمرهم فرفضوا الواقع واجتهوا يبحثون 
عن مكة!

فحني يقول القرءان: 
َماِء َماًء َلُكْم ِمنُْه َشَراٌب َوِمنُْه َشَجٌر فِيِه ُتِسيُموَن ُينْبُِت َلُكْم بِِه  ِذي َأْنَزَل ِمَن السَّ  ﴿ُهَو الَّ
ُروَن﴾  َيَتَفكَّ ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواألَْعنَاَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ فِي َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم  ْرَع َوالزَّ الزَّ

)النحل10(، قالوا: هذه الصفات غري متوفرة يف مكة!
وفاهتم أن اخلطاب القرءاين نزل للناس مجيعًا، وهو آية هلم، وليس من الرضورة أن تكون 
أن  متدبر  أو  باحث  أي  وبإمكانية  موجودة  فاآلية  معينني،  قوم  جغرافية  يف  موجوة  اآلية 
يدرسها، فعندما يتكلم عن البحر ال يعني أنه خطاب خاص لسكان البحر، وكذلك اجلبال 
أو السموات... إلخ، فهذه اآليات موجودة للدراسة والتدبر من الناس، وال يمكن لقوم 
معينني أن يدرسوا كل اآليات بأنفسهم، وهكذا العلوم وتقدمها ال يستطيع عامل واحد أن 

يدرس العلوم كلها !
ومن هذه اآلية وأمثاهلا انطلق بحث هؤالء عن مكة من خالل الزرع والزيتون والنخيل 
واألعناب ومن كل الثمرات، وافرتضوا أي مكان لوجود مكة إال أن يكون يف شبه اجلزيرة 
العربية ! حسب السيناريو الذي يف خُميلتهم بسبب ظنهم أن ُمصطلح ] أم الُقرى [ خيص 
مكة فقط، فحصوا آيات كثرية بمنطقة واحدة حمدودة جغرافيًا وسكانيًا وحتى ثقافيًا، يف 
حني أن كثريًا من اآليات تتكلم عن رقعة جغرافية كبرية وهي بالد الشام الُكربى، كام هو 

موضح يف الصورة سابقًا. 
ول )الُقرى( التي مرت واندثرت  فآيات كثرية تتحدث عن أم الُقرى ]بالد الشام[ والدُّ
مهبط  وهي  ]الكعبة[  فيها  ألن  مكة،  جغرافية  القرءان  َوَصَف  وباملقابل  الشام،  بالد  يف 
الرساالت، وهناك تم إكامل الدين وختم النُّبوة واحلج إليها فكان ال ُبدَّ من ذكرها ُمنفردة 

مثل:
اَلَة  نَا لُِيِقيُموا الصَّ ِم َربَّ تِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيتَِك الُمَحرَّ يَّ نَا إِنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ  ﴿رَّ
)ابراهيم  َيْشُكُروَن﴾  ُهْم  َلَعلَّ الثََّمَراِت  َن  مِّ َواْرُزْقُهم  إَِلْيِهْم  َتْهِوي  النَّاِس  َن  مِّ َأْفِئَدًة  َفاْجَعْل 

.)37
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ومكة معلوم أهنا واٍد غري ذي زرع، تتميز بمناخ جاف نسبيًا، وهناك أسكن النَّبيُّ إبراهيم 
إمام الناس أهله، وهذا نص رصيح وقطعي الداللة أن مكة تقع يف واٍد ال يوجد فيه زرع، 

فلامذا يبحث هؤالء عن مكة متخيلة فيها زرع ورمان وزيتون؟. 
فمكة تقع ضمن إقليم هتامة غرب شبه اجلزيرة العربية عىل بعد 80 كم من البحر األمحر، 
اندساسية،  جوفية  صخور  متحولة،  من صخور  العريب املكون  تشكيالت الدرع  ضمن 
وصخور غرانيتية، أما أوديتها فتغطيها ترسبات احلىص والرمل، ومعظم هذه األودية التي 
تتشكل منها مكة تتبع يف تكوينها حركات الصدوع واالنكسارات التي مرت بالدرع العريب 

خالل األزمنة اجليولوجية القديمة. 
أما ُمصلطح )الدرع العريب( فهو ُيشكل جزءًا كبريًا من الصفيحة العربية ويقع يف غريب 

شبه اجلزيرة العربية، وُيغطي ثلث مساحتها، وهو يتكون من:
جعلها  • ثم  قديمة،  وبركانية  رسوبية  صخورًا  األصل  يف  كانت  لة:  متحوِّ صخور 

الضغط واحلرارة العاليني صخورًا متحولة.
صخور جوفية اندساسية: أي: صخور جتمدت من الصهر داخل القرشة األرضية  •

من دون أن تصل إىل السطح.
التي  •  )Lava( الالفا  من  والرباعي  الثالثي  العصين  يف  تكونت  بركانية:  صخور 

ساحت عىل سطح األرض، خارجة من الرباكني، ولذا جتمدها كان رسيعًا وحجم 
بلوراهتا كان صغريًا، مثل صخور البازلت. 

وتم اختيار مكة من بقية بالد الشام لبعث الرسول ونزول القرءان فيها، ألن مكة مل تكن 
الفاريس، وطبيعة  الرومي  الفرس، وبعيدة عن الصاع  أو  الروم  حينئذ حتت هيمنة دولة 
قبائلها حرة أبية بخالف الشعوب البقية، فقد تم استعبادها ورسخت حتت سيطرة الروم 
والفرس ملدة زمنية طويلة جدًا، استحال معها قيامهم بنهضة فكرية وحتررهم من العبودية 
الرسالة،  إرسال  يتم  حتى  بأكملها  الدولة  تدمري  وجب  األمر  لزم  وإن  والقهر،  والذل 
ويدخل الناس يف دين اهلل، فكان ال ُبدَّ من بيئة حرة تصلح أن تكون حاضنة للفكر اجلديد، 
ومَتثل ذلك يف مكة واملدينة، فأخذت الدعوة فرصتها الزمنية للوالدة وانترشت وترسخت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B9
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يف املنطقة بعيدة عن طمع الفرس والروم ورصاعهم لزهدهم باملنطقة، وبعد ذلك كام هو 
معلوم تأسست أول دولة للمسلمني يف تلك املنطقة، وبدؤوا حيررون أنفسهم يف جنوب 
وشامل شبه اجلزيرة العربية ورشقها وغرهبا من سيطرة الروم والفرس، وطردوهم خارجها 

وأثبتوا وجودهم كدولة صاحبة قرار مؤثر هُياب جانبها وحيسب هلا ألف حساب.
لعدم  مكة  الدولة من  تنتقل عاصمة  أن  وانتشارها  الدولة  تأسيس  بعد  الطبيعي   ومن 
صالحيتها، ألن تكون عاصمة دولة حديثة إىل عاصمة هلا وجود وحضارة وثقل يف املنطقة، 
انتقلت  ثم  ومن  نفسه،  د  حممَّ النَّبيُّ  أسسها  التي  املدينة  هي  للدولة  عاصمة  أول  فكانت 
العاصمة إىل العراق يف زمن احلاكم الرابع عيل بن أيب طالب وبنى الكوفة، وبعد ذلك أتى 
األمويون وجعلوا دمشق عاصمة دولة األمويني، ومن بعدهم صارت بغداد عاصمة دولة 

العباسيني، وهو اختيار موفق من قبل اجلميع، ويدل عىل وعي جغرايف وسيايس عندهم. 
، واستقرار الدولة اإلسالمية يف املنطقة،  وبعد اكتامل الدين ونزول القرءان ووفاة النَّبيِّ
عليه  تكون  أن  ما جيب  فقط، وهذا  دينية  مدينة  دور مكة كعاصمة سياسية لرتجع  انتهى 
مدينة السالم بعيدة عن الصاع واحلروب أو االستغالل االقتصادي من قبل أحدهم، وال 
يساعدهم من  الشام، ومن  بالد  قرى  بالعناية هبا جمموعة  يقوم  وإنام  أحد،  لسلطة  ختضع 

الدول األخرى.  
د أنه قال: إذا َفَسَد أهُل الشاِم، فال َخرَي فيُكم، وال يزاُل أناٌس من  وروي عن النَّبيِّ حممَّ

أمتي منصورين ال ُيبالون من خذهلم حتى تقوم الساعة. 
واحلديث يف ظاهره متطابق مع منظومة أم القرى )بالد الشام(.

وبالد الشام الكربى إن فسدت فسدت األمة وصالحها من صالح األمة. 
فبالد الشام )أم القرى حسب اخلريطة املذكورة أعاله( مُتثل صامم األمان لألمة وحمط 

أنظار الناس أمجع، وهذا واقع وُمشاهد حاليًا. 



68

سامر اسالمبولي

نماذج عن أدلة من ينفي وجود مكة في شبه الجزيرة 
عي أنها البتراء العربية، ويدَّ

استجابة لطلب بعض اإلخوة األعزاء، ونزوالً عند رغبتهم قمت بكتابة رسيعة ونقاش 
فكرة أن مكة هي البرتاء! وكتبت بداية الدليل الذي اعتمدوه وحتته تعليقي أو نقايش يبدأ 

بكلمة اجلواب، واهلل ويل التوفيق:
لظهور . 1 الثاين  القرن  يف  املحراب  ظهر  وقد  القديمة،  املساجد  يف  حمراب  وجود  عدم 

اإلسالم، وهذا يدل عىل نفي حتديد جهة القبلة، وكان املصلون يدخلون إىل املسجد، 
ويصلون للجدار الذي يقابل باب الدخول، وكل مسجد له قبلته حسب جهته، وهذا 

يدل عىل عشوائية اجتاه القبلة واعتباطية ذلك ! 
 اجلواب:

وخيال،  وختمني  وظن  تصور  وهو  علميًا،  له  قيمة  ال  جزافًا  وُيذكر  مرسل،  هذا كالم 
نفي وجود حمراب يف املساجد ليس برهانًا لنفي حتديد القبلة عند املسلمني يف صالهتم، ألن 

استقبال القبلة أمر ديني ثقايف، وليس أمرًا متعلقًا بجهة بناء !
كانت املساجد األوىل التي ُبنيت متجهة نحو الشامل )البرتاء( وتم تغيري جهة القبلة يف . 2

عص األمويني.
 اجلواب:

قال  كبناء )حمراب( كام  قبلة  للمساجد أصاًل جهة  يكن  مل  تدليس وجهل،  الكالم  هذا 
يف البند األول، وإنام كان املصلون يتجهون جلهة معينة ثابتة يف صالهتم، وحصل أنه نزل 
أمر إهلي خارج القرءان باستقبال جهة الشامل )وهي قبلة فلكية وليست مكانية بمعنى ال 
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عالقة للقدس وال للبرتاء هبا( يف الصالة لفرتة معينة، ومن ثم نزل نصٌّ قرءاين بإرجاع اجتاه 
إال بضع مساجد حينئذ،  يوجد  الكعبة، ومل يكن  القبلة األوىل وهي  إىل  الصالة  القبلة يف 
وكان  القبلتني،  مسجد  باسم  بعد  فيام  اشتهر  الذي  واملسجد   ، النَّبيِّ ومسجد  قباء  مسجد 
قرءاين عىل  فنزل نص  الشامل،  إىل جهة  متَّجهني  املسجد  واملصلون يصلون يف هذا  النَّبيُّ 
، وتال عليهم النصَّ وهم يصلون فاستجابوا  النَّبيِّ يأمره أن يستقبل جهة الكعبة وهو يصيلِّ
بمسجد  املسجد  ي  سمِّ الفعل  هذا  ومن  الكعبة،  جهة  نحو  معه  ومن  هو  واستدار  لألمر 
القبلتني! وبعده بفرتة تم بناء مسجد صنعاء الكبري ومسجد اجلند يف اليمن ليصري بناء مخسة 
، وبمعرفته وكلها يتجه املصلون فيها يف صالهتم إىل جهة الكعبة يف  مساجد يف زمن النَّبيِّ

مكة املعروفة.
ع يف هذه املساجد كبناء ال عالقة لذلك   وتتابع ذلك واستمر يف األمة، وعندما تم توسُّ
بتغيري القبلة، ألن القبلة أمر ثقايف ديني حمفوظ بثقافة األمة، وهو سنة متتابعة، فهم يصلون 
باجتاه الكعبة، وتم وضع عالمة يف كل مسجد لتدل عىل اجتاه القبلة، وظهر التجويف يف 
اجلدار )املحراب( يف القرن الثاين، ويف زمن عمر بن اخلطاب تم بناء مسجد الكوفة وبناء 
مسجد عمرو بن العاص يف مص، وكان املصلون يتجهون يف صالهتم نحو الكعبة يف مكة، 
يكن لألمويني  نحو مكة، ومل  ثابتة  وقبلتها  البناء  السبعة مشيَّدة من حيث  املساجد  وهذه 

وجوٌد بعُد!
 هذا احلدث ثابت تارخييًا وثابت ثقافة، واليقني ال يزول إال بيقني مثله، ولذلك ال قيمة 

ألي شبهة أو رواية - عىل افرتاض وجودها - تنقض هذا احلدث الثابت. 
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أقدم مساجد إسالمية مبنية وقبلتها اىل مكة منذ أن شيدت، ومل يكن وجود لألمويني وال العباسيني

                          املسجد النبوي                                                                      مسجد قباء

                              مسجد القبلتني                                                             مسجد صتعاء الكبري

                              مسجد الكوفة                                                     مسجد عمرو بن العاص يف مرص

قالوا: ملاذا حفر النَّبيُّ اخلندق بغزوة األحزاب من جهة شامل املدينة وليس من جنوهبا؟ . 3
هذا برهان عىل أن مكة هي يف شامل املدينة، وليس جنوهبا، وليس هي إال البرتاء يف 

األردن، ألن مكة احلالية هي يف جنوب املدينة. 
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 اجلواب:
هذا سؤال وشبهة وليس برهانًا وال دلياًل عىل يشء، وواضح أن القائل يريد أن يثبت 

شيئًا يف ذهنه مسبقًا. 
 ومع ذلك تعالوا لنقرأ ملاذا تم حفر اخلندق من جهة شامل املدينة وليس جنوهبا رغم أن 

مكة هي يف جنوب املدينة:

حفر الخندق 
https://ar. wikipedia. org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%
D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82#. D8. AD. D9. 81. D8. B1_. D8. A7. 
D9. 84. D8. AE. D9. 86. D8. AF. D9. 82

كانوا  فقد  لذا،  أعدائهم،  من  تام  حذر  عىل  اإلسالمية  الدولة  استخبارات  كانت 
منذ  اليهودي  الوفد  حركة  ويتابعون  حتركاهتم،  ويرصدون  األحزاب،  أخبار  يتتبعون 
اليهودي  الوفد  بني  جيري  ما  بكل  تام  علم  عىل  وكانوا  اجتاه مكة،  من خيرب يف  خرج 

وبني قريش أوالً، ثم غطفان ثانيًا. 
اختاذ  يف  د  حممَّ النَّبيُّ  رشع  العدو  عن  املعلومات  هذه  عىل  املدينة  حصول  وبمجرد 
املسلمني  جيش  قادة  كبار  حرضه  عاجل  اجتامع  إىل  ودعا  الالزمة،  الدفاعية  اإلجراءات 
من املهاجرين واألنصار، بحث فيه معهم هذا املوقف. فأشار الصحايب سلامن الفاريس عىل 
إّنا إذا كنا بأرض فارس وختوفنا  د بحفر خندق، قال سلامن: »يا رسول اهلل،  الرسوِل حممَّ
اخليل، خندقنا علينا، فهل لك يا رسول اهلل أن ختندق؟«، فَأعجب رأُي سلامن املسلمني. 
الرسوُل  وقال املهاجرون يوم اخلندق: »سلامن منا«، وقالت األنصار: »سلامن منا«، فقال 

د: سلامن منا أهل البيت.  حممَّ
وعندما استقر الرأي بعد املشاورة عىل حفر اخلندق، ذهب الرسوُل هو وبعُض أصحابه 
الرسوُل  ركب  فقد  للجيش.  احلاميُة  فيه  تتوافر  مكاًنا  للمسلمني  واختار  مكانه،  لتحديد 
حممٌد فرًسا له، ومعه نفر من أصحابه من املهاجرين واألنصار، فارتاد موضًعا ينزله، فكان 
إليه أن جيعل -جبل سلع- خلف ظهره، وخيندق من »املذاد« إىل - جبل  املنازل  أعجَب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B9
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ذباب- )أكمة صغرية يف املدينة يفصل بينها وبني جبل سلع ثنية الوداع( إىل »راتج« )حصن 
)وهو  سلع  جبل  مناعة  من  الرسوُل  استفاد  وقد  اليهود(،  من  ألناس  املدينة  حصون  من 

أشهر جبال املدينة( يف محاية ظهور الصحابة.  
العدو،  أمام  املكشوف  اجلانب  هو  املدينة  شامل  ألن  موفًقا،  املواقع  تلك  اختيار  كان 
والذي يستطيع منه دخول املدينة وهتديدها، أما اجلوانب األخرى فهي حصينة منيعة، تقف 
عالية  متالصقة  اجلنوب  ناحية  من  الدور  فكانت  األعداء،  به  يقوم  هجوم  أي  أمام  عقبًة 
كالسور املنيع، وكانت -حرة واقم- من جهة الرشق، و-حرة الوبرة- من جهة الغرب، 
تقومان مقام حصن طبيعي، وكانت آطام بني قريظة يف اجلنوب الرشقي كفيلة بتأمني ظهر 
املسلمني، إذ كان بني الرسوِل حممٍد وبني قريظة عهٌد أال ياملئوا عليه أحدًا، وال ينارصوا 

عدوًا ضده.  

قالوا: جغرافية مكة يف القرءان كصفات خمتلفة عن صفات مكة احلالية. . 4
َماِء َماًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َثَمَراٍت  َه َأنَزَل ِمَن السَّ : ﴿َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ ورضبوا مثاًل عىل ذلك نصَّ
ْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَرابِيُب ُسوٌد﴾ )فاطر27(،  ْخَتِلفًا َأْلَواُنَها َوِمَن الِجَباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّ مُّ

جبل أحد
األحزاب

١٠،٠٠٠ مقاتل

قريش، غطفان، قبائل أخرى

المسلمون

٣،٠٠٠ مقاتل
الخندق

جبل عير

حرة 
)جبل( 

واقم
حرة 

)جبل( 
وبرة

جبل 
سلع

قباء

المسجد النبوي
يهود

بني قريظة
الشمال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
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متحقق  غري  الوصف  وهذا  مكة،  جبال  طبيعة  ويصف  للنَّبيِّ  خطاب  النَّصُّ  هذا  وقالوا: 
بمكة احلالية، وإنام متحقق بالبرتاء، وهذا دليل عىل أن مكة يف القرءان هي البرتاء. 

 اجلواب:
ها إىل اجلهل بمنهج القرءان وإغفال عامليته، ففعل طلب الرؤية سواء  هذه الشبهة مردُّ
بصيغة الفرد كالنَّصِّ السابق، أو اجلمع، مثل النَّصِّ هذا: ﴿َأَو َلْم َيَرْوْا إَِلى َما َخَلَق الّلُه ِمن 
دًا لِّلِه َوُهْم َداِخُروَن﴾ )النحل 48(، هو خطاب  َمآِئِل ُسجَّ َشْيٍء َيَتَفيَُّأ ظِاَلُلُه َعِن الَيِميِن َوالشَّ
للناس مجيعًا للتفكر والدراسة والرؤية والبحث، وما كان خاصًا بقوم يأت خالل السياق 
ُه ُخَواٌر َأَلْم  َخَذ َقْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجاًل َجَسدًا لَّ ما يدل عىل ذلك مثل: ﴿َواتَّ
ُمُهْم َوالَ َيْهِديِهْم َسبِياًل اتََّخُذوُه َوَكاُنوْا َظالِِميَن﴾ )األعراف 148(، رغم أن  ُه الَ ُيَكلِّ َيَرْوْا َأنَّ

سؤال الرؤية االستنكاري مستمر باملفهوم لكل من شابه تفكريه وفعله قوم النَّبيِّ موسى. 
يتحقق  قد  كونية  حالة  يصف  اخلطاب  إنساين  عام  نص  هو  بالنقاش  املعني  النَّصُّ  ف 
صفات اجلبال يف مكة أو يف غريها، وقد خترج الثامر يف مكة أو يف غريها، فاملهم هذه الظاهرة 
تلك  لشبهتهم  قيمة  ال  لذا،  والدراسة،  والتفكر  للتدبر  حمل  وهي  األرض،  عىل  موجودة 

علميًا وال قرءانيًا وال منطقيًا، ومل تنهض إىل مستوى شبهة دليل!
النَّصُّ القرءاين يقول: ﴿َوإِنَُّكْم . 5 البرتاء، و  النَّبيِّ لوط هي بجوار  قالوا: إن مدينة قوم 

ْيِل َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾ )الصافات 137- 138(، وهذا  ْصبِِحيَن﴾ ﴿َوبِاللَّ وَن َعَلْيِهم مُّ َلَتُمرُّ
النَّبيِّ لوط بجوارهم، وهذا دليل  د، ويدل عىل أن مدينة قوم  النَّبيِّ حممَّ خطاب لقوم 

عىل أن مكة هي بالبرتاء. 
 اجلواب:

املنقبني  تأثُّر  نتيجة  أتى  خرب  وهذا  األردن،  يف  لوط  النَّبيِّ  قوم  مدينة  أن  علميًا  يثبت  مل 
بكتب اليهود، لذلك ال قيمة للخرب قط، والصواب هو إثبات موضع مكة أوالً، وبعد ذلك 

إثبات حمل مدينة قوم النَّبيِّ لوط. 
د واجتاه قبلته إىل البرتاء.. 6 قالوا: يوجد مسجد يف الصني يرجع بناؤه إىل عص النَّبيِّ حممَّ
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 اجلواب:
هذا دليل طريف ومضحك لدرجة السخرية، فأي طالب علم يعلم أن اإلسالم مل يصل 
يف  مسجد  هكذا  وجود  افرتاض  ومع  كذب،  فاخلرب  وبالتايل  ة،  النُّبوَّ عص  يف  الصني  إىل 
الصني أو يف غريها، فيكون قبلته خطأ ال شك بذلك، وال يصلح هذا برهانًا عىل يشء، ألن 

الفكرة ال تدرس هكذا !
  هذه طريقة تفكري من ادَّعى أن مكة يف القرءان هي البرتاء وهي موضع نشوء اإلسالم 
ووالدته، وأظن أن ما عرضته من هتافت دالئلهم كاف للحكم عىل بقية ما يعرضون من أدلة 
وشبهات وإظهار زيف فكرهتم وبطالهنا، ومل أتعرض لربهان القرءان عىل مكة وصفاهتا، 
وأهنا واٍد غري زي زرع، وما شابه ذلك لثبوت مكة يقينًا كام هي معروفة يف التاريخ والثقافة 

اإلسالمية املتتابعة يف األمة، وال يزول اليقني إال بيقني مثله. 
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مفهوم كلمة إسرائيل

م بعض الباحثني، ألن النَّصَّ   إن كلمة )إرسائيل( لفظة عربية، وليست أعجمية كام توهَّ
وُح األَِميُن  القرءاين نزل بلسان عريب مبني، كام قال اهلل وهو أصدق القائلني: ﴿َنَزَل بِِه الرُّ

بِيٍن﴾ )الشعراء 195-193(.  *َعَلى َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن الُمنِذِريَن *بِِلَساٍن َعَربِيٍّ مُّ

 فماذا تعني كلمة )إسرائيل( ؟ 

 إن كلمة )إرسائيل( مؤلفة من كلمتني مدموجتني معًا: إرسا + ئيل. 
ُروها إىل  من اإلرساء، وليس من األرَس، كام نرشها اليهود يف ثقافتهم، وَمرَّ  1- إرسا: 
ثقافة املسلمني، بقوهلم: إن النَّبيَّ يعقوب صارع الرب فصعه، وأرسه، ومل يرتكه حتى أخذ 

ي )إرسائيل( !.  منه عهدًا بالربكة، واالصطفاء له، ولذريته، َفُسمِّ
وذلك  مكررة،  حمددة  غري  متصلة  حركة  عىل  تدل  )رسى(،  أصلها  )اإلرساء(  وكلمة   
وجمموعة  )آ(،  صوت  داللة  هي  التي  وامتداد،  إثارة  وأعقبها  االستمرار،  ُبعد  أعطاها 
الطريق،  عن  والبحث  احلركة  عىل  تدل  صارت  )رسى(  لكلمة  الرتتيب  هبذا  األصوات 
الذي يوصل إىل اهلدف، والوصول إليه، والتمسك به باستقامة، والسري فيه بامتداد زماين 
ومكاين، وهذا يمكن أن حيصل يف الليل أو النهار، ومن هذا التحليل لكلمة )رسى(، قالوا: 
إهنا تدل عىل الكشف واإلزالة، مثل: رسى املرض من جسم املريض، وقالوا: إهنا تدل عىل 
السري والتداخل، مثل: رسى املرض يف جسم املريض، ومنه قوهلم: األمراض السارية، إىل 

غري ذلك من األقوال.
 واملالحظ يف هذه الصور الداللية لكلمة )رسى(، أهنا صور استخدام وحدوث لداللة 
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الكلمة يف الواقع )معنى(، وليس داللتها األصلية )مفهوم(، لذلك نالحظ أن داللة كلمة 
)رسى(، قد حتققت يف الصورتني: خروج املرض من جسم املريض، ودخوله إليه. 

 فمفهوم كلمة )رسى( واحد من حيث األصل، ويظهر بمعاين خمتلفة يف الواقع. 

أصل كلمة اهلل

لتدل عىل  بني إرسائيل،  لسان  ُمبّكرة عىل  العربية بصورة  الثقافة  إيل: ظهرت يف   -2 
َعِليٌم﴾ )احلديد 3(،  َشْيٍء  بُِكلِّ  َوُهَو  َوالَباطُِن  َوالظَّاِهُر  َواآلِخُر  ُل  األَوَّ املدبر﴿ُهَو  اخلالق 
مبارشة،  بصورة  أفعاله  عىل  وهيمنته  وجوده،  يف  املستمر  ُل(  )األَوَّ صفة  عىل  وبالذات 
وهذه داللة حتليل صوت حرف )ل(، ومع تطور املجتمع اإلنساين وارتقاء تفكريه، وصل 
بقاء واستمرار األول عىل ما هو عليه، فأضاف  التي تدل عىل  إىل مفهوم صفة )اآلِخُر(، 
صوت حرف )ل( لكلمة )إيل( مع حذف الياء فصارت )إلل(، ولفظها بصورة مفخمة، 
املجرد،  الفكر  إىل  والوصول  التجسيم،  من  واالنعتاق  بالتفكري،  االرتقاء  استمرار  ومع 
والتعامل مع األفكار، ال مع األشياء، أو األشخاص، وصل املجتمع اإلنساين إىل مفهوم 
بالغيب مع تأثري ذلك عىل احلارض، والتعامل معه كذلك، فأضاف صوت حرف  اإليامن 
)الظَّاِهُر  مفهوم  َواآلِخُر(  ُل  )األَوَّ مفهوم  إىل  لتضيف  )إهلل(  فصارت  )إلل(،  لكلمة  )هـ( 
غيبيًا،  حرفًا  وُيسمى  خفيفة،  بصورة  التأرجح  )هـ(،  صوت  داللة  هو  الذي  َوالَباطُِن(، 
والتشيؤ،  التصور،  عن  اهلل  ذات  غياب  خالل  من  ذلك  وظهر  اجلوف،  من  يصدر  كونه 
التنزه عن احللول واالحتاد، وظهور أسامئه  أوىل  باب  والتمثل، والتشبه، والتجسم، ومن 
وتثبت  لتؤكد،  الواقع  يف  مشاهدة  بصورة  الرازق..(  املميت،  املحيي،  )اخلالق،  الفعلية 
وجوده الذايت املوضوعي، ومع استمرار استخدام كلمة )إهلل(، تم تبديل حركة اهلمزة من 
الكس إىل الفتح لسهولة النطق، والعرب متيل فطرة يف أسلوب كالمها إىل السهولة واللني 

يف استخدام النطق بالكالم. 
الكلمة،  أصل  من  ألهنا  )اهلل(،  كلمة  يف  تعريف  )أل(  يوجد  ال  ذكرت،  ما  عىل  وبناء   
ولو كانت مضافة إليها لصح إزالتها دون أن يَتغرّي املعنى، سوى نقلها من حالة املعرفة إىل 
النكرة، وكذلك ليس هلا جذر فاستحال االشتقاق منها. وبالتايل صارت كلمة )اهلل( اسم 
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َعَلم مفرد جامد ال مجع هلا، وغري قابلة لالشتقاق، وال تدل إال عىل اخلالق املدبر حصًا، 
وبذلك يتطابق هذا املفهوم مع الواقع متامًا من حيث أنه ال إله إال اهلل.  

 أما كلمة )إله(، فقد ُوجدت نتيجة وجود مفهوم التعددية، والرشك مع اهلل، الذي هو 
مفهوم عارض، وَمريض يف املجتمع اإلنساين، ألن األصل هو الوحدانية واإليامن، وليس 
الرشك أو الكفر، وقام هؤالء بأخذ كلمة )إله( من بداية مرحلة نشوء مفهوم كلمة )اهلل(، 
ُل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر  التي هي )إيله( فظهر مفهوم قارص لأللوهية، ال يشمل داللة ﴿ُهَو األَوَّ

َوالَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ )احلديد 3(، وإنام يدل عىل بعض من مفهوم كلمة )اهلل(.
يف  األدوار  وَتقاُسمها  اآلهلة،  تعدد  مفهوم  اإلنساين  التصور  يف  ظهر  الوجه  هذا  ومن   
إدارة وتدبري الوجود )أرباب مستقلة(، ليس له عىل أرض الواقع أي مصداقّية مع وجود 
ُقِل  ُه  اللَّ َلَيُقوُلنَّ  َواألَْرَض  َماَواِت  السَّ َخَلَق  ْن  مَّ َسَأْلَتُهم  ﴿َوَلِئن  )اهلل(،  مفهوم  واستمرار 
ِه َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن﴾ )لقامن 25(، فاخلالق األول يف الثقافة اإلنسانية قاطبة،  الَحْمُد لِلَّ

هو اهلل ال رشيك له أبدًا.
والتدبري  اإلدارة  من  الربوبية  بمفهوم  هو  إنام  الناس  قبل  من  املتخذة  اآلهلة  وكانت   
الرب األعىل، ولكنهم مستقلون عن  املدبر  للخالق  )أرباب(، وهؤالء األرباب خملوقون 

اهلل بالتدبري للناس، وبناء عىل ذلك عبدوهم من دون اهلل أو معه.
 وهذا هو أحد صور الرشك مع اهلل العظيم، الذي حاربه مجيع األنبياء والرسل ﴿َوإَِلى 
ْن إَِلـٍه َغْيُرُه﴾ )األعراف 73(، فكان  َثُموَد َأَخاُهْم َصالِحًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّ
مطلب األنبياء والرسـل توحيد العبادة هلل، واهلل معروف عند الناس، وليس نكرة، لذا، مل 
يكن هذا املفهوم يف أي مرحلة تارخيية حمل اختالف، أو نقاش، أو إنكار، ومل يأت القرءان 
ليثبت وجود اهلل، وإنام أتى لتصويب توحيد العبادة واإليامن، لذا، كان التصديق بوجود اهلل 
كخالق فطرة ُمسلَّم هبا غري قابلة للربهنة أو النقاش، واإليامن به حرية واختيار ﴿َوُقِل الَحقُّ 

ُكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر﴾ )الكهف 29(. بِّ ِمن رَّ
هلا،  أصاًل  ليست  وبالتايل،  )اهلل(،  كلمة  ظهور  بعد  املجتمع  يف  ظهرت  )إله(  فكلمة   
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وداللتها قارصة ال تشمل داللة كلمة )اهلل(، والعكس صواب، بمعنى أن اهلل هو إله، وليس 
من ُأطلق عليه كلمة إله هو اهلل، أما إذا أضفنا )الـ( التعريف إىل كلمة )إله( تصري )اإلله(، 
وبذلك التعريف رجعت إىل املفهوم املعروف سابقًا )اهلل(، أما بصيغتها النكرة، فهي تدل 
املفهوم،  هذا  لُيَصّوب  دائاًم  القرءان  أتى  لذا،  وحمدود يف صفاته،  قارص  ذهني  عىل تصور 
َقْد َكَفَر  وُيرجعه إىل مفهوم )اهلل(، أو يستخدم التحديد واالستثناء بعد كلمة إله، نحو: ﴿لَّ
َواِحٌد﴾ )املائدة 73(، ليصري مفهوم  إَِلـٌه  إاِلَّ  إَِلـٍه  ِمْن  َوَما  َثاَلَثٍة  َثالُِث  الّلَه  إِنَّ  َقاُلوْا  ِذيَن  الَّ

كلمة )اهلل(، و )اإلله(، و)إله واحد(، يدل عىل )اهلل( وحده ال رشيك له. وتصري مجلة:
أفعاهلا،  يف  واملحدودة  القارصة،  الذهنية  املستقلني(  )األرباب  اآلهلة  هذه  نفي  إله:  ال   
مسبقًا  املعروف  األعىل،  الرب  املدبر  للخالق  الواقع  يف  الفاعل  احلقيقي  الوجود  وإثبات 
اهلل.  األحد،  للواحد  العبادة  توحيد  مفهوم  رضورة  ذلك  عن  وينتج  اهلل(  )إال  للجميع، 

سبحانه وتعاىل َعامَّ َيصفون، ما َقدروا اهلل حقَّ َقدره. 
التي تدل عىل الباحث عن   وتم دمج كلمة )إيل( مع كلمة )إرسا( لتصري )إرسائيل(، 
طريق التوحيد، والوصول إليه، والتمسك به إيامنًا، وهذا التحليل، تم ترمجته إىل مفهوم كيل 
من باب تفسري اليشء بمآله، فقالوا: إن كلمة )إرسائيل(، تدل عىل )عبد اهلل( يف النهاية. 

وهذا التفسري َمقبول للتعليم، ولعامة الناس، وليس للباحثني أو العلامء. 
 وصار مفهوم )يا بني إرسائيل( يدل عىل )يا أبناء الباحثني عن احلقيقة( ونحن امتداد هلم 

يف البحث عن احلقيقة، وبالتايل ينتفي عن بني إرسائيل صفة التهود أو التنرص. 
كلمة  داللة  إمرار  حماولتهم  وكشف  لثقافتنا،  اليهود  اخرتاق  من  التنبيه  اقتىض  لذا،   

)إرسائيل(، بأهنا )َأرُس اهلل(. 
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إسرائيل ليس يعقوب

 أول أمر ينبغي أن نالحظه، هو أن إرسائيل رجل صالح ليس من ذرية النَّبيِّ إبراهيم. 
ْن َحَمْلنَا َمَع ُنوٍح  ِة آَدَم َوِممَّ يَّ َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ُه َعَلْيِهم مِّ ِذيَن َأْنَعَم اللَّ قال تعاىل: ﴿ُأْوَلِئَك الَّ

ْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا﴾ )مريم 58(.  ِة إِْبَراِهيَم َوإِْسَراِئيَل َوِممَّ يَّ َوِمن ُذرِّ
ِة إِْبَراِهيَم( وذريته تبدأ من إسحاق، ويعقوب، ويوسف، ومن  يَّ لقد ذكر النَّصُّ )َوِمن ُذرِّ
واخلطاب  مجيعًا،  السالم  عليهم  إبراهيم  النَّبيِّ  ذرية  من  هو  يعقوب  فالنَّبيُّ  بعدهم،  يأيت 
اِئيَل( معطوفًا عىل النَّبيِّ إبراهيم، فقطعًا غري  يتضمنه رضورة، وبام أن النَّصَّ قد ذكر )إرْسَ
ِة إِْبَراِهيَم( ألن ذلك عبث، وحشو، منزه عنه النَّصُّ القرءاين،  يَّ داخل يف خطاب )َوِمن ُذرِّ
ذرية  ومن  بمعنى،  ِة(  يَّ ُذرِّ )َوِمن  مجلة  يف  وإرسائيل  إبراهيم،  النَّبيِّ  اشرتاك  هو  واملقصود 
إبراهيم، ومن ذرية إرسائيل، وعدم تكرار كلمة )ذرية( إلرسائيل هو للداللة عىل اشرتاك 

ذريتهام وتداخلهام معًا. 
النَّبيِّ  وبنو إرسائيل هم أرومة القبائل العربية يف شبه اجلزيرة العربية، وحيتضنون ذرية 
َبنِي  لِّ ُهًدى  َوَجَعْلنَاُه  الِكَتاَب  ُموَسى  ﴿َوآَتْينَا  نوح  مع  محلنا  ممن  ذرية  من  وهم  إبراهيم، 
َشُكورًا﴾  َعْبدًا  َكاَن  ُه  إِنَّ ُنوٍح  َمَع  َحَمْلنَا  َمْن  َة  يَّ _ُذرِّ َوِكياًل  ُدونِي  ِمن  َتتَِّخُذوْا  َأالَّ  إِْسَراِئيَل 

)اإلرساء 2-3(، وال عالقة لليهود بذلك قط. 
والدليل اآلخر: هو أن يعقوب قد ذكره اهلل يف كتابه بأنه نبي وإمام﴿َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق 
ًة َيْهُدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل  َأِئمَّ َوَيْعُقوَب َنافَِلًة َوُكاّلً َجَعْلنَا َصالِِحيَن *َوَجَعْلنَاُهْم 
ا اْعَتَزَلُهْم  َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن﴾ )األنبياء 72-73( ﴿َفَلمَّ اَلِة َوإِيَتاء الزَّ الَخْيَراِت َوإَِقاَم الصَّ

ِه َوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوُكاّلً َجَعْلنَا َنبِّيًا﴾ )مريم 49(.  َوَما َيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ
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أن  عىل  يدل  ما  فردًا.  فردًا،  اجلميع  نبوة  ذكر  مع  أبدًا،  كنبيٍّ  إرسائيل  اهلل  يذكر  مل  بينام 
إرسائيل ليس نبيًا، وبالتايل ليس هو النبيَّ يعقوب. 

والدليل الثالث: هو أن النَّبيَّ ال حيق له فعل التحريم ليشء أبدًا، ال عىل نفسه، وال عىل 
باع ما أنزل اهلل عليه، ويف حال خمالفة هذا األمر من قبل النَّبيِّ رسعان  غريه، ألنه مأمور باتِّ
َها النَّبِيُّ لَِم  ما ينزل التنبيه والتصويب إلرجاع األمور إىل نصاهبا، كام يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
بينام  ِحيٌم﴾ )التحريم 1(،  رَّ َغُفوٌر  ُه  َواللَّ َأْزَواِجَك  َمْرَضاَت  َتْبَتِغي  َلَك  ُه  اللَّ َأَحلَّ  َما  ُم  ُتَحرِّ
نجد أن إرسائيل قد قام بتحريم بعض األمور عىل نفسه دون أمر من اهلل ظنًا منه أنه يتزلف 
ب له هذا الفعل، الذي ما ينبغي  إىل اهلل بذلك التحريم، ومل ينزل عليه أي وحي إهلي يصوِّ

أن يفعله، ألن صفة التحريم هي صفة فعل هلل ال يشاركه فيها أحد. 
َم إِْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه ِمن َقْبِل  َبنِي إِْسَراِئيَل إاِلَّ َما َحرَّ قال تعاىل: ﴿ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحـالًّ لِّ

َل التَّْوَراُة ُقْل َفْأُتوْا بِالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ )آل عمران  93(. َأن ُتنَزَّ
الدليل الرابع: مل يذكر النَّصُّ القرءاين رصاحة أن النَّبيَّ يعقوب قد قام بتحريم أي أمر 
باع للوحي، وفعل اخلريات، وجعله إمام هداية  ة واالتِّ من تلقاء نفسه، وإنام ذكره دائاًم بالنُّبوَّ

م عىل نفسه ما أحلَّ اهلل له.  للناس، بخالف إرسائيل فقد حرَّ
َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ *َوَجَعْلنَاُهْم  َصالِِحيَن  َجَعْلنَا  َوُكاّلً  َنافَِلًة  َوَيْعُقوَب  إِْسَحاَق  َلُه  ﴿َوَوَهْبنَا   
َكاِة َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن﴾ )األنبياء  اَلِة َوإِيَتاء الزَّ بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل الَخْيَراِت َوإَِقاَم الصَّ

.)73-72

النتيجة 

 إن القرءان قد ذكر إرسائيل بصورة مستقلة متامًا عن النَّبيِّ يعقوب، وبالتايل، لكل منهام 
شخصيته املنفردة عن اآلخر، فإرسائيل ليس نبيًا، وإنام هو رجل صالح له ذرية انترشت يف 
شبه اجلزيرة العربية، وتداخلت مع الذريات األخرى وانصهرت معها، وغلبت عليها إىل 
درجة أن دخلت الذريات األخرى يف عموم خطاب )يا بني إرسائيل(، أما يعقوب فهو نبي 
من ذرية النَّبيِّ إبراهيم - عليهم السالم مجيعًا-، وبالتايل، ال يوجد عالقة نسب لبني إرسائيل 

بالنَّبيِّ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السالم مجيعًا-. 
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األسباط ليسوا أوالد يعقوب

 لقد انترش مفهوم مفاده أن األسباط هم أوالد النَّبيِّ يعقوب، رغم أن القرءان قد ذكر أن 
األسباط هم أنبياء، ومن املعلوم أن معظم أوالد يعقوب تآمروا يف حماولة قتل النَّبيِّ يوسف، 

ت َعيناه من احلزن !.  وكذبوا عىل أبيهم، وجعلوه يدخل يف حالة ُحزن شديد حتى ابيضَّ
َكظِيٌم﴾  َفُهَو  الُحْزِن  ِمَن  َعْينَاُه  ْت  َواْبَيضَّ ُيوُسَف  َعَلى  َأَسَفى  َيا  َوَقاَل  َعنُْهْم  ﴿َوَتَولَّى 

)يوسـف 84(.

 فهل هذا عمل أنبيـاء !؟

اهلل  ومدحهم  إليهم،  ُأوحي  قد  األسباط  أن  القرءاين  النَّصُّ  ذكر  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
وذكرهم مع أئمة اهلدى - عليهم السالم-، قال تعاىل:

ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َكَما َأْوَحْينَا إَِلى ُنوٍح َوالنَّبِيِّيَن ِمن َبْعِدِه َوَأْوَحْينَا إَِلى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل  ﴿إِنَّ
َداُووَد  َوآَتْينَا  َوُسَلْيَماَن  َوَهاُروَن  َوُيوُنَس  َوَأيُّوَب  َوِعيَسى  َواألَْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق 

َزُبورًا﴾ )النساء 163(. 
َوإِْسَحاَق  َوإِْسَماِعيَل  إِْبَراِهيَم  إَِلى  ُأنِزَل  َوَما  إَِلْينَا  ُأنِزَل  َوَما  بِالّلِه  آَمنَّا  ﴿ُقوُلوْا  وقال: 
ُق َبْيَن َأَحٍد  ِهْم الَ ُنَفرِّ بِّ َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوتَِي النَّبِيُّوَن ِمن رَّ

نُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾ )البقرة 136(. مِّ
ة أبدًا ! بينام أوالد يعقوب - سوى يوسف - مل يوَح إليهم، ومل يصفهم اهلل بالنُّبوَّ
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مفهوم كلمة )مصر( في القرءان

 كلمة )مص( من التمصري، وهي تدل عىل اجلمع املتصل بحركة حمددة مكررة، وتطلق 
عىل املكان الذي يقطنه جتمع من الناس تربطهم عالقات متصلة حمددة متبادلة بينهم قائمني 

بشؤون أنفسهم واحتياجاهتم. 
لتكون  والصناعة  واألعامل  التجارية  باألسواق  املهيأة  املسكونة  البلدة  عىل  تدل  وهي 
املعامل  حمددة  جعلها  إذا  معينة  بلدة  احلاكم  وَمصَّ  والقرى،  البلدان  من  حوهلا  ملن  مركزًا 

ومركزًا للصناعات والتجارة واإلقامة. 
القرءان مخس مرات، واحدة منهم أتت بصيغة نكرة )مصًا(   وأتت كلمة )مص( يف 
وهي تدل عىل أي مص من األمصار خيتاره بنو إرسائيل لإلقامة فيه واالستفادة من معطيات 

مص املدينة. 
ا ُتنبُِت األَْرُض  ﴿َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نَّْصبَِر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلنَا َربََّك ُيْخِرْج َلنَا ِممَّ
ِذي ُهَو َخْيٌر  ِذي ُهَو َأْدَنى بِالَّ ِمن َبْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَّ
ِه  َن اللَّ ُة َوالَمْسَكنَُة َوَبآُؤْوْا بَِغَضٍب مِّ لَّ ا َسَأْلُتْم َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ اْهبُِطوْا ِمْصرًا َفإِنَّ َلُكم مَّ
َكاُنوْا  وَّ َعَصوْا  بَِما  َذلَِك  الَحقِّ  بَِغْيِر  النَّبِيِّيَن  َوَيْقُتُلوَن  ِه  اللَّ بِآَياِت  َيْكُفُروَن  َكاُنوْا  ُهْم  بَِأنَّ َذلَِك 

َيْعَتُدوَن﴾ )البقرة 61(.
 وأتت يف النصوص األربعة املتبقية بسياق بلدة حمددة معروفة للمخاطب كمركز جتمع 
برشي دائم جتاريًا وصناعيًا، ومل يعِط أو حيدد القرءان اسم مص يف الواقع أي البالد هي، 
والتفاصيل  اجلزئية،  القضايا  هبذه  هيتم  وال  تاريخ،  أو  جغرافية  كتاب  ليس  القرءان  ألن 

مرتوكة لإلنسان ليدرسها من خارج القرءان. 
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ِقْبَلًة 1.  ُبُيوَتُكْم  َواْجَعُلوْا  ُبُيوتًا  بِِمْصَر  لَِقْوِمُكَما  َءا  َتَبوَّ َأن  َوَأِخيِه  ُموَسى  إَِلى  ﴿َوَأْوَحْينَا 
ِر الُمْؤِمنِيَن﴾ )يونس 87(. اَلَة َوَبشِّ َوَأِقيُموْا الصَّ

َوَلدًا 2.  َنتَِّخَذُه  َأْو  َينَفَعنَا  َأن  َعَسى  َمْثَواُه  َأْكِرِمي  اِلْمَرَأتِِه  ْصَر  مِّ ِمن  اْشَتَراُه  ِذي  الَّ ﴿َوَقاَل 
َمُه ِمن َتْأِويِل األََحاِديِث َوالّلُه َغالٌِب َعَلى َأْمِرِه  نِّا لُِيوُسَف فِي األَْرِض َولِنَُعلِّ َوَكَذلَِك َمكَّ

َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ َيْعَلُموَن﴾ )يوسف 21(.
آِمنِيَن﴾ 3.  الّلُه  َشاء  إِن  ِمْصَر  اْدُخُلوْا  َوَقاَل  َأَبَوْيِه  إَِلْيِه  آَوى  ُيوُسَف  َعَلى  َدَخُلوْا  ا  ﴿َفَلمَّ

)يوسف 99(.
َتْجِري ِمن 4.  األَْنَهاُر  َوَهِذِه  ِمْصَر  ُمْلُك  لِي  َأَلْيَس  َقْوِم  َيا  َقاَل  َقْوِمِه  فِي  فِْرَعْوُن  ﴿َوَناَدى 

َتْحتِي َأَفاَل ُتْبِصُروَن﴾ )الزخرف 51(.
( يتكلم عن البلدة التي  والنَّصُّ األخري وهو قول فرعون: )قال َيا َقْوِم َأَلْيَس يِل ُمْلُك ِمرْصَ
حيكمها وهو واقف فيها خياطب الناس، فهي معروفة لديه ولدى الناس الذي يستمعون له، 
وليست نكرة هلم، وال يقصد النَّصُّ القرءاين أن اسم البلد مص مثل مكة أو غريها من أسامء 

البلدان املتداولة بني الناس. 
 وال عالقة لبلدة مص احلالية يف القرءان كله، وما قيل يف ذلك الشأن هو التباس حصل 
وا  عند املفسين لوجود بلد هبذا االسم قدياًم، فظنوا أهنا املقصد من النَّصِّ القرءاين، وَجريَّ
األحداث التي ذكرها القرءان عليها، وهذا خطأ فاحش وحتريف للتاريخ مقصود من قبل 
اليهود، أما أين جرت األحداث املذكورة يف القرءان، املتعلقة بالنَّبيِّ يعقوب والنَّبيِّ يوسف، 

وبني إرسائيل وموسى وفرعون، فهذا موضوع آخر حيتاج لدراسة عميقة. 
التي  الرسالة  يف  ورد  وهكذا   ،)Egypt( القبط  هو  التارخيي  اسمها  احلالية  مص  وبلدة 

د اخلامتي إىل حاكم البلد بقوله: )إىل عظيم القبط(.  وجهها النَّبيُّ حممَّ
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الشجرة الملعونة في القرءان

 لقد ذهب أهل التفسري يف رشح داللة كلمة )الشجرة( من النَّصِّ القرءاين التايل: 
لنَّاِس  لِّ فِْتنًَة  إاِلَّ  َأَرْينَاَك  تِي  الَّ ؤَيا  الرُّ َجَعْلنَا  َوَما  بِالنَّاِس  َأَحاَط  َربََّك  إِنَّ  َلَك  ُقْلنَا  ﴿َوإِْذ 
)اإلرساء60(،  َكبِيرًا﴾  ُطْغَيانًا  إاِلَّ  َيِزيُدُهْم  َفَما  ُفُهْم  َوُنَخوِّ القرءان  فِي  الَمْلُعوَنَة  َجَرَة  َوالشَّ
قوله  يف  الزقوم  بشجرة  املقصودة  وهي  اجلحيم،  أصل  من  خترج  نباتية  شجرة  أهنا  إىل 
التعامل  نتيجة  التفسري كان  )الواقعة 52(، وذلك  َزقُّوٍم﴾  ن  مِّ َشَجٍر  ِمن  تعاىل:﴿آَلِكُلوَن 
مع النَّصِّ القرءاين بصورة سطحية، وأخذ ما انترش وشاع بني الناس من استخدام لداللة 
النَّصِّ وحركته  َأٍة من منظومة  جُمزَّ القرءاين بصورة  النَّصِّ  الكلامت يف  وفهم داللة  الكلمة، 

الواقعية. 
 إن فهم داللة كلمة من نص قرءاين ال يمكن أن حيصل بصورة ُمقتطعة من سياق النص، 
جذر  داللة  فهم  من  ُبدَّ  ال  بل  املعيشية،  الناس  تصورات  يف  الشائع  اعتامد  إىل  الركون  أو 
الكلمة لسانًا، وبعد ذلك فهم حركة هذه الداللة يف تناغمها مع املفردات األخرى التي تم 
استخدامها يف بناء النص، وبعد ذلك يتم إسقاط النَّصِّ عىل حملِّه من اخلطاب )الواقع(، ألن 
الواقع هو البوصلة الذي يدد صور دالالت كلامت النص، واملقصود منها، كام أن الواقع 
هو أساس للِّسان، وحمل للتخاطب، واللِّسان هو مرآة صوتية للواقع، وبالتايل ينبغي دراسة 

األصل )الواقع(، وليس صورته )اللسان(. 
ببعضها سواء  األشياء  وتشابك  تداخل  تدل عىل  التي  َشَجَر،  من  جرة(  )الشَّ إن كلمة   
أكانت مادية أم معنوية. نحو قولنا: املشاجرة، إذا تداخل اثنان يف عملية نزاع باأليدي، أو 
ُموَك فِيَما َشَجَر َبْينَُهْم  األرجل أو بالعالقات. قال تعاىل: ﴿َفاَل َوَربَِّك الَ ُيْؤِمنُوَن َحتََّى ُيَحكِّ
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فيام  بمعنى  )النساء65(  َتْسِليمًا﴾  َوُيَسلُِّموْا  َقَضْيَت  ا  مَّ مِّ َحَرجًا  َأنُفِسِهْم  فِي  َيِجُدوْا  الَ  ُثمَّ 
تداخل بينهم من مصالح، وعالقات اختلفوا فيها. 

يت )الشجرة(، شجرة، ألن أغصاهنا ُمتداخلة ببعضها، ومن ذلك الوجه أطلقنا  وُسمِّ  
عىل صورة نسل العائلة )شجرة العائلة(، لتداخل العالقات بني أفرادها. 

 فام هي داللة كلمة )الشجرة( يف النَّصِّ القرءاين التايل:
َجَرَة امَلْلُعوَنَة يِف القرءان( ؟  )َوالشَّ

والتشابك  التداخل  هي  األصل  حيث  من  الشجرة  كلمة  داللة  أّن  عرفنا  أن  بعد   
 ، النَّصِّ يف  األخرى  الكلامت  مع  الكلمة  هذه  عالقة  ملعرفة  نأيت  األشياء،  بني  والعالقات 

ومالحظة حركة النَّصِّ يف الواقع. 
 نالحظ يف النَّصِّ وجود كلمة )ملعونة( أتت وصفًا لكلمة )الشجرة(، ومن املعلوم أن 
لغري  ُتسَتخدم  ال  الداللة  وهذه  لليشء،  والنبذ  والغضب  الطرد  هي  )اللعن(  كلمة  داللة 
نبذ  أو  اخلشب،  عىل  الغضب  أو  احلجر،  طرد  واقعًا،  وال  لسانًا،  يصح  فال   ، احلرِّ العاقل 
احلديد، ألهنا كائنات ال يصدُر عنها سلوك يدعو إىل تعلق الطرد، أو الغضب هبا؛ ما  يدل 
رضورة عىل أن داللة كلمة )الشجرة( يف النَّصِّ املذكور، تعني: تداخل وتشابك العالقات 

واملصالح بني الناس. 
 إنَّ العالقات واملصالح بني الناس هي أفعال للناس )املجتمع(، وبالتايل فاللعن موجه 

إىل الفاعل، وليس إىل الفعل. 
 فمن هو املجتمع الفاعل صاحب األفعال التي ترتب عىل ممارستها َلعنه والغضب عليه؟ 

اليهود هم الشجرة الملعونة

املجتمع  إذًا،  الُقْرءاِن(،  يِف  امَلْلُعوَنَة  َجَرَة  )َوالشَّ ذاته  النَّصِّ  ذلك يف سياق  نجد جواب   
امللعون مذكور يف القرءان، فينبغي البحث عنه داخل النصوص القرءانية !. 

 وعند البحث عن املجتمع امللعون يف القرءان، نجد أنه املجتمع اليهودي صاحب األفعال 
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ِذيَن َكَفُروْا  القبيحة والفاسدة، التي ترتب عليها َلعنه والغضب عليه. قال تعاىل: ﴿ُلِعَن الَّ
َيْعَتُدوَن﴾  َكاُنوْا  وَّ َعَصوا  بَِما  َذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  لَِساِن  َعَلى  إِْسَراِئيَل  َبنِي  ِمن 
)املائدة 78(، وقوله: ﴿َوَقاَلِت الَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعنُوْا بَِما َقاُلوْا َبْل َيَداُه 
بَِّك ُطْغَيانًا َوُكْفرًا َوَأْلَقْينَا  ا ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ نُْهم مَّ َمْبُسوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َكثِيرًا مِّ
ْلَحْرِب َأْطَفَأَها الّلُه َوَيْسَعْوَن فِي  َما َأْوَقُدوْا َنارًا لِّ َبْينَُهُم الَعَداَوَة َوالَبْغَضاء إَِلى َيْوِم الِقَياَمِة ُكلَّ

األَْرِض َفَسادًا َوالّلُه الَ ُيِحبُّ الُمْفِسِديَن﴾ )المائدة 64(.
َوَجَعَل  َعَلْيِه  َوَغِضَب  الّلُه  َعنَُه  لَّ َمن  الّلِه  ِعنَد  َمُثوَبًة  َذلَِك  ن  مِّ بَِشرٍّ  ُأَنبُِّئُكم  َهْل  ﴿ُقْل   
بِيِل﴾  السَّ َسَواء  َعن  َوَأَضلُّ  َكانًا  مَّ َشرٌّ  ُأْوَلـِئَك  الطَّاُغوَت  َوَعَبَد  َوالَخنَاِزيَر  الِقَرَدَة  ِمنُْهُم 

)المائدة60(.
 وذكر اهلل هذا املجتمع امللعون يف القرءان بسبب أفعاله، ومنهجه يف احلياة، ليحذرنا من 
إجياد عالقات وتشابك )الشجرة( معه، ألن حصول ذلك التشاجر هو دعم ألصل الشجرة 
)املجتمع( امللعونة، وضعف للمجتمع اآلخر، وذهاب لسيادته وانتشار الفساد والظلم فيه، 
باللعن، التصافه بصفات املجتمع امللعون، واللعن  وهذا يقتيض استغراق املجتمع اآلخر 

ليس مرتبطًا بقومية، وإنام بأفعال، فمن مارسها استحق اللعن كائنًا من كان. 

شجرة آدم وشجرة إبليس

 وهذه القاعدة االجتامعية، علمنا إياها رب العاملني منذ أبينا آدم األول، عندما هناه عن 
بناء عالقات مع جمتمع إبليس، بقوله تعاىل:

 ﴿َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك الَجنََّة َوُكاَل ِمنَْها َرَغدًا َحْيُث ِشْئُتَما َوالَ َتْقَرَبا َهـِذِه 
َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّالِِميَن﴾ )األعراف 19(. ومن السذاجة أن نقص داللة كلمة )أكل(  الشَّ
عىل الطعام، وإنام هي تدل عىل مطلق تناول اليشء وأخذه، انظر قوله تعاىل: ﴿َوَأْخِذِهُم 
َألِيمًا﴾  َعَذابًا  ِمنُْهْم  لِْلَكافِِريَن  َوَأْعَتْدَنا  بِالَباطِِل  النَّاِس  َأْمَواَل  َوَأْكِلِهْم  َعنُْه  ُنُهوْا  َوَقْد  َبا  الرِّ
)النساء 161(، ولكن أبانا آدم، ضعف ونيس جراء وسوسة إبليس، َوَوعده له، بأنه إن قام 
بإجياد هذه التَّحالفات والتطبيع والعالقات االقتصادية، والسياسية، والثقافية، واالجتامعية 
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مع جمتمع إبليس، فسوف يصريان جمتمعًا واحدًا قويًا، وشديدًا يف اقتصاده، وُملكه، وسوف 
يتوارث أبناؤمها ذلك امللك، بحيث لن هَيلك، أو َيبىل يف املنظور البعيد، ألن أبانا آدم سوف 
إىل أن  يصيبه املوت ال حمالة، وكذلك إبليس، واستمر إبليس يف َبعث رسله، ووسوسته، 
وقع آدم يف حبائله، وأقام دعائم ذلك التحالف، والتطبيع، والوحدة بني املجتمعني ظنًا منه 

أن ذلك يرسخ خلودًا مللكه من بعده يف ذريته!. 
امتالكه  خالل  من  آدم،  جمتمع  عىل  وهيمن  سيطر،  إبليس  جمتمع  أن  حدث،  والذي   
االقتصاد، ونرش الفساد والرذيلة يف جمتمع آدم، الذي رسعان ما استجاب للشهوات ووقع 
يف املحظور االجتامعي، فأدركته ُسنة اهلل يف املجتمعات، فأهلكته وأصابته اللعنة، ومن ثم 
آدم وإزالته،  تفكيك جمتمع  الواقع، وتم  النتيجة عىل أرض  توبته ال تغري  آدم، ولكن  تاب 
وظهر جمتمع إبليس، وبرز من ساللة آدم صاحلون ذادوا عن احلق، وبدأت املعركة الكربى، 

واستمر الرصاع بني احلق والباطل إىل يومنا هذا. 
 لذلك ينبغي احلذر من االقرتاب من الشجرة امللعونة، أو إجياد أي حتالف، أو تطبيع، أو 
عالقات معها، ألن الفساد رسعان ما ينترش ويصيب املجتمع وهيلكه )عدوى اجتامعية(، 

وبالتايل يستحق اللعن. 
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د حقيقة وليس خيااًل بيِّ محمَّ إسراء النَّ

ِذي َباَرْكنَا  َن الَمْسِجِد الَحَراِم إَِلى الَمْسِجِد األَْقَصى الَّ ِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه َلْياًل مِّ ﴿ُسْبَحاَن الَّ
ِميُع الَبِصيُر﴾ )اإلسراء 1(. ُه ُهَو السَّ َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ

 وكلمة إرساء من رسى: وهي كلمة تدل عىل حركة حرة مكررة منتهية بامتداد زماين 
مكاين. وقد سبق بيان ذلك وتوضيحه. 

 ويمكن أن يكون اإلرساء يف الليل أو النهار بدليل ذكر كلمة الليل بعد كلمة اإلرساء يف 
ى بَِعْبِدِه َلْياًل( ولو أن اإلرساء ال يكون إالَّ يف الليل ملا كان يوجد حاجة لذكر  النَّصِّ )َأرْسَ
أن  املتلقي، كام أن اإلرساء يمكن  املعنى يف ذهن  بعد كلمة اإلرساء حلصول  )لياًل(  كلمة 

يكون يف السموات، ويمكن أن يكون يف األرض، فهو غري مقيد بجهة السفىل أو العليا. 
هل  اإلرساء  بعملية  واختلفوا  مكة،  يف  د  حممَّ للنَّبيِّ  تم  قد  اإلرساء  إن  املفسون:  قال   

كانت بالنفس فقط، أو بالنفس واجلسم.
د مكة وجوارها  1- فأصحاب رأي اإلرساء بالنفس، كان دليلهم عدم مغادرة النَّبيِّ حممَّ

أبدًا منذ أن تم اصطفاؤه للنبوة، وتكليُفه بالدعوة. 
2 - أما أصحاب رأي اإلرساء بالنفس واجلسم، فدليلهم هو النَّصُّ القرءاين ذاته، فقالوا: 
ى بَِعْبِدِه َلْياًل( فمعنى  األصل يف اخلطاب القرءاين احلقيقة، وليس املجاز، واهلل يقول: )َأرْسَ
ذلك أن اإلرساء حقيقة كاملة، والقول بأن اإلرساء تم بالنفس أثناء النوم، قول مرجوح، 
ل عليها، وال َيعَتدُّ هبا صاحبها، وال  ُيَعوَّ ألن الرؤية تصري ذهنية، وهذه الرؤية الذهنية ال 
بوجود  متعلقة  فهي  الواعية  الرؤية  بخالف  اهلل،  آيات  ورأيت  رحلة،  يف  ذهبت  يقول: 
موضوعي حقيقي، يرتتب عليها أمور كثرية عىل صعيد النفس والعقل، )لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا(. 



89

اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي

اجلسم  النفس  فغادرت  اجلسم،  نوم  حالة  يف  تم  اإلرساء  أن  هو  صوابًا،  أراه  والذي   
د مثل  األريض، ولبست جساًم آخر يناسب رحلتها تم استعامله يف رحلة اإلرساء بالنَّبيِّ حممَّ
الذين ُيقتلون يف سبيل اهلل، فتنزل نفوسهم يف أجسام خاصة تناسب الوضع اجلديد حييون 
ِهْم ُيْرَزُقوَن﴾ )آل عمران  ِذيَن ُقتُِلوْا فِي َسبِيِل الّلِه َأْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِّ هبا ﴿َوالَ َتْحَسَبنَّ الَّ

169(، وبذلك يكون كل من الرأيني صواب من جانب. 
 ودلَّ نص اإلرساء عىل ثالثة أمور:

 أوالً: إنَّ النَّصَّ يتكلم عن عملية إرساء قد متت يف الواقع حقيقة، وليست منامًا. 
 ثانيًا: اإلرساء رحلة معرفية إدراكية متت لياًل، كام ذكر نص اإلرساء:

َباَرْكنَا  ِذي  الَّ األَْقىَص  امَلْسِجِد  إىَِل  احلََراِم  امَلْسِجِد  َن  مِّ َلْياًل  بعبده  ى  َأرْسَ ِذي  الَّ ﴿ُسْبَحاَن 
ِميُع الَبِصرُي﴾ )اإلرساء 1(. ُه ُهَو السَّ َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ

إىل جهة  يعود  والضمري  )بعبده(،  ودليلنا كلمة  د  النَّبيُّ حممَّ ثالثًا: صاحب اإلرساء هو 
َما  َعْبِدِه  معروفة هي حملُّ تعلُّق الكالم، انظر اآليات يف بداية سورة النجم ﴿َفَأْوَحى إَِلى 
ُه  ِذي َأنَزَل َعَلى َعْبِدِه الِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَّ ِه الَّ َأْوَحى﴾، وذلك مثل قوله تعاىل: ﴿الَحْمُد لِلَّ
د وليس غريه، وهذا أسلوب القرءان  ِعَوَجا﴾ )الكهف 1( فمحلُّ الكالم هو الرسول حممَّ
إليه،  باملعنى والوصول  املتلقي للخطاب  يتكلم عن واقع حيٍّ ويشارك  فإنه  يف اخلطاب، 
اخلطاب  ويعود  القرءان  يف  للباحث  معروفة  السياقات  يف  االعرتاضات  من  كثري  ويوجد 

يتابع ذكر احلدث. 
ضمري  يكون  فكيف  بعده،  مذكور  يلحق  وال  منطقيًا،  للخلف  يرجع  الغائب  وضمري 

كلمة )عبده( يلحق النَّبيَّ موسى املذكور بعده يف نصٍّ آخر بدأ بواو استئنافية؟
وإرساء النَّبيِّ موسى متعلِّق بقومه وليس بمفرده كام هو معروف اقرؤوا هذه النصوص:
﴿َوَلَقْد َأْوَحْينَا إَِلى ُموَسى َأْن َأْسِر بِِعَباِدي َفاْضِرْب َلُهْم َطِريقًا فِي الَبْحِر َيَبسًا الَّ َتَخاُف 

َدَركًا َواَل َتْخَشى﴾ )طه 77(.
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تََّبُعوَن﴾ )الشعراء 52(. ﴿َوَأْوَحْينَا إَِلى ُموَسى َأْن َأْسِر بِِعَباِدي إِنَُّكم مُّ
تََّبُعوَن﴾ )الدخان 23(. ﴿َفَأْسِر بِِعَباِدي َلْياًل إِنَُّكم مُّ

د.  وهذا يدل عىل أن اإلرساء من املسجد احلرام مل يكن للنَّبيِّ موسى وإنام للنَّبيِّ حممَّ
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المسجد األقصى

ليس هو مسجد بني أمية في فلسطين

 أما جهة اإلرساء، فهي ليست املسجد األقىص املعروف يف القدس )إيلياء(، وذلك لعدة 
أمور:

اته . 1 ، ولرفع معنويَّ اإلرساء كان رحلة كونية معرفية إدراكية، لرفع املستوى املعريف للنَّبيِّ
اإليامنية، وإكرامه،  )لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا(، وذلك ليعود داعيًا إىل اهلل بقوة، وثقة كبرية. 

املسجد األقىص . 2 مبنى  أن  العامرة اإلسالمية  الباحثني واملختصني يف  بات معروفًا بني 
احلايل، هو املسجد األقىص الثاين، باعتبار أن املسجد األقىص األول )ُمصىّل عمر( هو 
ذاك الذي بناه اخلليفة عمر بن اخلطاب )13-23 هجرية/ 634-644 ميالدية(، بعد 
الفتح اإلسالمي لبيت املقدس سنة )15هجرية / 636 ميالدية( حيث كان يقوم يف 

اجلهة اجلنوبية الرشقية للحرم الرشيف، والذي امتاز بناؤه بالبساطة املتناهية. 
املؤثرة  الطبيعية  العوامل  تقلبات  أمام  طوياًل  يصمد  مل  املسجد  هذا  أن  يبدو  ما  وعىل   

وذلك لبدائية إنشائيته، حتى قام األمويون بتأسيس املسجد األقىص احلايل وبنائه. 
 بنى املسجد األقىص )مسجد بني أمية( اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك )96-86 
هجرية/ 705-715 ميالدية(، يف الفرتة الواقعة ما بني )90-96 هجرية/ 714-709 
ميالدية( فقد أكدت ذلك وثائق الربدي )أوراق الربدي( التي احتوت عىل مراسالت بني 
قرة بن رشيك عامل مص األموي )90-96 هجرية/ 709-714 ميالدية( وأحد حكام 
ما   األقىص؛  املسجد  بناء  يف  شاركوا  الذين  العامل  بنفقات  كشفًا  تضمنت  حيث  الصعيد، 

يؤكد أن الذي بنى املسجد األقىص )مسجد بني أمية( هو اخلليفة الوليد بن عبد امللك. 



92

سامر اسالمبولي

كشفت  والتي  األقىص،  للمسجد  اجلنوبية  اجلهة  يف  جرت  التي  احلفريات  ضوء  ويف   
البقايا  خالل  من  املقدس،  بيت  يف  األموية  اإلمارة  لدار  املعامري  املخطط  عن  النقاب 
املعامرية واألثرية خلمسة مبان ضخمة عبارة عن قصور وقاعات كبرية، دلَّت وأكدت تاريخ 

األمويني العريق يف بيت املقدس. 
 ولقد غريت هذه االكتشافات اجلديدة، نظريات وآراء عديدة فيام خيص تاريخ بعض 
وغريها،  الرمحة  وباب  سليامن  بإسطبل  يعرف  الذي  األثر  مثل  املسجد،  يف  األثرية  املعامل 
يعود  املعامل  تلك  تاريخ  أن  عىل  واملختصني  الباحثني  من  العديد  أذهان  يف  َعِلَق  قد  وكان 
املكتشفات  هذه  ظهرت  إن  ما  ولكن  املقدس،  لبيت  اإلسالمي  الفتح  سبقت  لفرتات 
ت هذه اآلراء واملفاهيم؛ ما  اضطر الباحثني إىل إعادة بحثهم ودراساهتم  اجلديدة، حتى غريَّ

يف ضوء )دار اإلمارة( األموية. 
 وكانت مساحة املسجد األقىص يف العهد األموي أكرب بكثري مما هي عليه اآلن، وقد ظل 
م  املسجد قائاًم بتخطيطه األصيل األموي حتى سنة 130هجرية/ 746 ميالدية، حيث هتدَّ

اء اهلزة األرضية التي حدثت يف تلك السنة.  جانباه الغريب والرشقي جرَّ
أيب  العبايس  اخلليفة  عهد  يف  مرة  ألول  األقىص  املسجد  ترميم  تم  العباسية  ويف الفرتة   
تعرض  أن  لبث  ما  ولكنه  ميالدية(،   775-754 هجرية/   158-136( املنصور  جعفر 
تدمري  إىل  أدى  ما   ميالدية؛   774 هجرية/   158 سنة  يف  وذلك  ثانية،  عنيفة  أرضية  هلزة 
معظم البناء، األمر الذي دفع اخلليفة العبايس املهدي )158-169 هجرية/ 785-775 

ميالدية(، ألْن يقوم برتميمه وإعادة بنائه من جديد يف سنة 163هجرية/ 780 ميالدية.
 وقد كان املسجد األقىص يف عهده يتألف من مخسة عرش رواقًا، وذلك حسب ما جاء يف 

وصفه عند املقديس. 
سنة  حدثت  أخرى  أرضية  هلزة  األقىص  املسجد  تعرض  الفاطمية،  ويف الفرتة   
قام  حتى  املهدي،  عهد  يف  ر  ُعمِّ ما  معظم  تدمري  إىل  أدت  ميالدية،   1033 425هجرية/ 
اخلليفة الفاطمي الظاهر إلعزاز دين اهلل )411-427 هجرية/ 1021-1036 ميالدية( 
احلايل،  شكله  عىل  باختصاره  قام  حيث  ميالدية،   1035 هجرية/   426 سنة  يف  برتميمه 
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وذلك عن طريق حذف أربعة أروقة من كل جهة، الغربية والرشقية، كام قام برتميم القبة 
وزخارفها من الداخل. 

 االحتالل الصليبي 

بتغيري  قاموا  ميالدية،   1099 هجرية/   492 سنة  املقدس  بيت  الصليبيون  احتل  وملا   
معامل املسجد األقىص )مسجد بني أمية( واستخدموه ألغراضهم اخلاصة، منتهكني يف ذلك 
حرمته الدينية، فقاموا بتحويل قسم منه إىل كنيسة والقسم اآلخر مساكن لفرسان اهليكل، 

كام أضافوا إليه من الناحية الغربية بناًء استخدموه مستودعًا لذخائرهم. 
 وقد زاد استهتارهم وانتهاكهم لقدسية املسجد األقىص عندما استخدموا األروقة الواقعة 
أو  بإسطبل  اللحظة  تلك  منذ  عرفت  والتي  خليوهلم،  كإسطبالت  األقىص  املسجد  أسفل 
إسطبالت سليامن. وقد ظل املسجد األقىص منتهكًا هبذا الشكل طوال فرتة الغزو الصليبي 

لبيت املقدس، وحتى الفتح الصالحي سنة 583 هجرية/ 1187م. 

 األيوبّيون 

األيويب  الدين  صالح  القائد  عىل  اهلل  فتح  ميالدية،   1187 هجرية/   583 سنة  ويف   
املسجد  وتطهري  املقدس  بيت  باسرتداد  119-1193ميالدية(  هجرية/   589-564(
األموي من دنس الصليبيني، حيث قام صالح الدين بإعادة املسجد األقىص إىل ما كان عليه 

قبل الغزو الصليبي له، والرشوع برتميمه وإصالحه. 
 وقد تابع األيوبيون بعد صالح الدين، اهتاممهم يف احلفاظ عىل املسجد األقىص، حيث 
قام السلطان امللك املعظم عيسى )614-624هجرية/ 1218-1227 ميالدية(، يف سنة 
للمسجد  الشاملية  الواجهة  يتقدم  الذي  الرواق  بإضافة  ميالدية،   1218 هجرية/   614

األقىص، والذي ُيعد اليوم الواجهة الشاملية ذاهتا للمسجد األقىص. 
 وقد أشري إىل تعمريه من خالل النقش التذكاري املوجود بواجهة الرواق األوسط منه، 
والذي جاء فيه ما نصه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم أنشأت هذه األروقة يف أيام دولة سيدنا 
العادل  امللك  بن  عيسى  العزائم  أيب  والدين  الدنيا  رشف  املعظم  امللك  السلطان  وموالنا 
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أمري  بن شادي خليل  أيوب  بن  بكر  أيب  واملسلمني  اإلسالم  والدين سلطان  الدنيا  سيف 
املؤمنني خلد اهلل ملكهام، وذلك يف سنة أربع عرشة وستمئة للهجرة النبوية، وصىل اهلل عىل 

د وآله(.  حممَّ

 الخالصة:

د بناؤه صالح  ة. فقد جدَّ مل يكن موجودًا يف عهد النُّبوَّ  املسجد األقىص املعروف اآلن، 
لوا مسجد بني أمية إىل كنيسة،  ر فلسطني من الصليبيني الذين َحوَّ الدين األيويب عندما حرَّ
ومسجد بني أمية ُشيِّد عىل أنقاض ُمصىلَّ عمر بن اخلطاب الذي ُبني بأمر منه بعد فتح إيلياء 
األقىص  املسجد  فاسم  هلا،  ُمهملة ال صاحب  أرض  فهي  للقاممة،  َمَكّبًا  كانت  أرض  عىل 
نًا بورود  أطلقه صالح الدين األيويب عىل مسجد بني أمية بعد جتديده وإزالة أثر الكنيسة َتيمُّ

املسجد األقىص يف القرءان. 

القدس، أو بيت املقدس اسم أطلقه األمخينيُّون عىل إيلياء، وكانت املنطقة معروفة بني . 3
سكاهنا باسم إيلياء، هكذا ورد اسمها يف كتاب الصلح والتسليم بني عمر بن اخلطاب، 

واملسيحيني العرب، أهل املنطقة وسكاهنا. 
املسجد األقىص، أو بيت املقدس، أو القدس ليست قبلة اليهود، وال النصارى، فاليهود . 4

يستقبلون بصالهتم جهة الشامل، وتتَّجه النصارى إىل جهة الرشق، )قبلة فلكية(، هكذا 
تم بناء معابدهم، وكنائسهم. 

د يف صالته يف الفرتة األوىل إىل الكعبة قبلة األنبياء مجيعًا، وأسوة  كان يتَّجه النَّبيُّ حممَّ  .5
بالنَّبيِّ إبراهيم، وكان قوم النَّبيِّ يقدسون الكعبة، ويستقبلوهنا أيضًا بعبادهتم الرشكية 
لتقلب  ملا كان يف حاجة  الكعبة يف صالته  باستقبال  النَّبيُّ  استمر  فلو  إليها،  ون  وحيجُّ
وجهه يف السامء، والطلب من اهلل أن يستقبل قبلة يرضاها وهي الكعبة )الرجوع إىل ما 

كان عليه(.
َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  َينََّك  َفَلنَُولِّ َماء  السَّ فِي  َوْجِهَك  َتَقلَُّب  َنَرى  اقرأ: ﴿َقْد   
ِذيَن ُأْوُتوْا الِكَتاَب َلَيْعَلُموَن  وْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوإِنَّ الَّ الَمْسِجِد الَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّ
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ا َيْعَمُلوَن﴾ )البقرة 144(، لو كان حني نزول النَّصِّ  ِهْم َوَما الّلُه بَِغافٍِل َعمَّ بِّ ُه الَحقُّ ِمن رَّ َأنَّ
َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها﴾. يستقبل الكعبة ملا كان يف حاجة لقوله تعاىل: ﴿َفَلنَُولِّ

 فهذا يدل عىل أنه كان يستقبل قبلًة ال يرضاها، وهي ليست الكعبة بدليل أن األمر نزل 
)َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر امَلْسِجِد احلََراِم( ولو كانت القبلة الكعبة فهو يرضاها مسبقًا، وال حاجة 
َوَسطًا  ًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكْم  ﴿َوَكَذلَِك  اآلخر  النَّصِّ  لنزول  أيضًا  حاجة  وال  كله،  النَّصِّ  لنزول 
ُكنَت  تِي  الَّ الِقْبَلَة  َجَعْلنَا  َوَما  َشِهيدًا  َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداء  َتُكوُنوْا  لِّ
ِذيَن  ن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوإِن َكاَنْت َلَكبِيَرًة إاِلَّ َعَلى الَّ ُسوَل ِممَّ َعَلْيَها إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن َيتَّبُِع الرَّ
)البقرة 143(،  ِحيٌم﴾  رَّ َلَرُؤوٌف  بِالنَّاِس  الّلَه  إِنَّ  إِيَماَنُكْم  لُِيِضيَع  الّلُه  َكاَن  َوَما  الّلُه  َهَدى 
تِي ُكنَت َعَلْيَها﴾ كالم عن قبلة يف املايض، وهي ليست حملَّ رضا  اقرأ: ﴿َوَما َجَعْلنَا الِقْبَلَة الَّ
ُسوَل  ، وهذا األمر جعله اهلل ابتالًء وامتحانًا ألتباع النَّبيِّ حينئذ ﴿إاِلَّ لِنَْعَلَم َمن َيتَّبُِع الرَّ النَّبيِّ
ن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه﴾ ولو كانت الكعبة هي املقصودة، ملا كان يف حاجة هلذا االبتالء،  ِممَّ

ألنه مل يتغريَّ يشء، والكعبة قبلة العرب أصاًل. 
 واملالحظ أن األمر بتغيري القبلة من الكعبة التي كان يستقبلها النَّبيُّ بصالته بداهة إىل 
النَّصِّ القرءاين،  جهة غريها )جهة الشامل وليس املسجد األقىص أو املقدس( أتى خارج 
وذلك ألنه حكم ظريف ليس ثابتًا، ونزل األمر بالرجوع إىل القبلة األوىل يف النَّصِّ القرءاين، 

ألنه أمر ثابت مستمر. 
القبلة  رجعت  وبعدها  )الشامل(،  فلكية  جهة  هي  والثانية  الكعبة،  هي  األوىل  فالقبلة   

األوىل )الكعبة(. 
 وجهة الشامل للمدينة املنورة جغرافيًا، يدها امتداد أرض احلجاز واألردن وقسم من 
اخلرب  انظر  للمدينة.  بالنسبة  الغريب  الشامل  جهة  يف  فهي  فلسطني،  أما  وسورية،  العراق، 
الذي أورده البخاري ومسلم يف صحيحيهام، عن ابن عمر قال: )بينام الناس بِقبا يف صالة 
الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النَّبيَّ قد ُأنزل عليه الليلة قرآن، وقد ُأمر أن يستقبل القبلة، 
فاستقبلوها، وكانت وجوههم إىل الشام، فاستداروا إىل الكعبة(. وداللة كلمة الشام تعني 

الشامل. 
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ال يوجد حتت املسجد األقىص إال أنقاض اآلثار اإلسالمية، واأليوبية بالذات، وحتتها   .6
أنقاض مسجد بني أمية، فال وجود هليكل سليامن، وال لغريه، وهذا يدل عىل بطالن 
املستمرة،  احلفريات  رغم  شيئًا  جيدوا  مل  اآلن  إىل  أهنم  وخاصة  اليهودية!،  النظرية 
هيكل  وجود  افرتاض  وعىل  إسالمية،  آثار  عىل  عثروا  بل  ذلك،  عىل  وحرصهم 
ُبعث  سليامن  النَّبيَّ  ألن  أبدًا،  بذلك  لليهود  عالقة  فال  األقىص،  املسجد  حتت  سليامن 
لبني إرسائيل، وال عالقة لليهود ببني إرسائيل، وبالتايل، نحن أصحاب اهليكل - إن 

وجدوه - !. 
كان النَّبيُّ يتجه يف صالته إىل الشامل، وفلسطني يف جهة الشامل الغريب بالنسبة للمدينة،   .7
لتقارب  القدس  أو  األقىص،  املسجد  مع  الشامل  جهة  دمج  وتم  التباس،  فحصل 

اجلهات. 
والربكة  َحْوَلُه﴾،  َباَرْكنَا  ِذي  ﴿الَّ ذاته، وحوله  املسجد  يف  الربكة  صفة  ذكر  النَّصَّ  إن   .8
تدل عىل النامء والزيادة، التي يرتتب عليها احلفظ واألمن، والسالم، واستمرار ذلك، 
والسؤال الذي يفرض ذاته هو، أين الربكة يف املسجد األقىص احلايل مع غياب األمن 

والسالم، ووجود اخلوف واجلوع والدمار!؟
النَّبيُّ يف  التي رآها  فأين اآليات  آَياتِنَا﴾،  ِمْن  ﴿لِنُِرَيُه  الرحلة  النَّصَّ قد ذكر سبب  إن   .9

طريق رحلته، أو عندما وصل إىل املسجد األقىص، الذي مل يكن له وجود يف زمانه؟ 
بالد الشام هي األرض األدنى نسبة إىل احلجاز، وليست األقىص، قال تعاىل: ﴿ُغلَِبِت   .10
واملعركة  )الروم3(،  َسَيْغلُِبوَن﴾  َغَلبِِهْم  َبْعِد  ن  مِّ َوُهم  األَْرِض  َأْدَنى  ﴿فِي  وُم﴾  الرُّ

حصلت يف بالد الشام بني الروم والفرس. 
يف  األقىص املذكور  باملسجد  املقصد  يكون  أن  ُيستبعد  نقاط  من  ذكره  تم  ما  عىل  وبناء 
القرءان، هو مسجدًا موجودًا يف فلسطني، ومن باب أوىل استبعاد وجوده يف سيناء، التي هي 
جزء من سورية الكربى، وامتداد طبيعي وجغرايف هلا، ناهيك عن أن كلمة )األقىص( ليست 
اساًم، وإنام هي صفة تدل عىل الُبعد الشديد، فإذا كان املسجد احلرام هو نقطة بداية اإلرساء 
من كوكب األرض، والنَّصُّ القرءاين كوين بمعنى أن الذي يتلو النَّصَّ القرءاين يف أي بقعة 
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عىل وجه األرض ينبغي أن يصح املعنى، فكيف لو كان الشخص يف املسجد األقىص احلايل، 
َن الَمْسِجِد الَحَراِم إَِلى الَمْسِجِد  َلْياًل مِّ بَِعْبِدِه  ويتلو النَّصَّ القرءاين ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 
وهذا   ،)1 )اإلرساء  الَبِصيُر﴾  ِميُع  السَّ ُهَو  ُه  إِنَّ آَياتِنَا  ِمْن  لِنُِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكنَا  الَِّذي  األَْقَصى 
يقتيض أن يكون املسجد األقىص، نقطة بعيدة يف أرجاء الكون، يتحقق فيها عملية السجود 
وبالتايل  الضوء،  ع كل يشء يدخل جماله حتى  خُيَضِّ الثقب األسود كونه  ! ولعلها  الكوين 
ينطبق عليه اسم املسجد األقىص، مع االنتباه إىل الفرق بني املسِجد )بكس اجليم( واملسَجد 
)بفتح اجليم( التي عىل وزن معبد ومذبح ومسلخ ومعمل ومصنع، رغم أن كلمة )مسَجد( 

غري مستخدمة يف اللِّسان العريب لعدم وجود هذا املعنى يف احلياة العربية. 
إبراهيم، وإسامعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف إىل موسى،  النَّبيِّ  وقائع تاريخ   .11
الكربى  )اليمن  العرب  جزيرة  شبه  منطقة  يف  حمصورة  كانت  كلها  إرسائيل،  وبني 
وبالد الشام الكربى(، ومل متتد، أو تدخل إىل مص احلالية، التي كانت معروفة باسم 
د ووجهه بقوله: )إىل عظيم  )القبط(، كام ورد اسمها يف الكتاب الذي بعثه النَّبيُّ حممَّ
القبط(، مع استثناء أرض سيناء، وإحلاقها بسورية الكربى، )بالد الشام(، فهي جزء 

من قارة آسيا. 

المسجد األقصى ليس في فلسطين عند أكابر علماء الشيعة

صدر كتاب » الصحيح من سرية النَّبيِّ األعظم« ومؤلفه عامل شيعي له وزنه بني علامء 
الشيعة، وهو ُيدعى »جعفر مرتىض احلسيني العاميل« حصل هذا الكتاب عىل جائزة إيران 
وهي جائزة مميزة يف الوسط الثقايف والديني اإليراين، وقد كرم الرئيس اإليراين  للكتاب، 

»أمحدي نجاد« صاحب الكتاب. 
بتحصيل  بدأ  وقد  عام 1945،  لبنان،  بجنوب  عامل  مولود يف جبل  الكتاب  ومؤلف 
ليكمل   1962 عام  بالعراق  النجف  إىل  توجه  ثم  والده،  عند  صغره  منذ  الشيعية  العلوم 
تعليمه  أتم  حيث  بإيران،  قم  مدينة  العلمية يف  احلوزة  إىل  انتقل  عام 1968  ويف  تعليمه، 
وأسس فيها بعض املدارس الشيعية، ثم عاد بعد ذلك إىل مسقط رأسه جبل عامل بجنوب 

لبنان عام 1992، وهو دائم االنتقال بني لبنان والنجف وقم وطهران. 

https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9/704517616328590/
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 ماذا قال هذا العامل الشيعي يف كتابه؟ قال يف اجلزء الثالث: »حني دخل عمر بن اخلطاب 
بيت املقدس مل يكن هناك مسجد أصاًل، فضاًل عن أن يسمى أقىص، وأن املسجد األقىص 
إثبات ذلك  تناولنا  السامء، وقد  اهلل حوله هو يف  بارك  إليه، والذي  الذي حصل اإلرساء 

تفصياًل يف كتابنا »املسجد األقىص، أين؟«. 
وقد استدل عىل وجود املسجد األقىص يف السامء بكالم أكابر علامء الشيعة أمثال املجليس 
يف كتابه بحار األنوار، وهو كتاب له اعتباره عند الشيعة. كام أن هذا العاميل قد أوضح يف 
كتابه املسجد األقىص، أين؟ »أن املسجد األقىص يوجد يف السامء الرابعة يف البيت املعمور«.

نقاش مع باحث قرءاني حول موقع المسجد األقصا

كنت أتناقش مع أحد الباحثيني القرءانيني عن مفهوم املسجد األقىص يف القرءان وأين 
هو يف الواقع. 

 قال: هو يف فلسطني املسجد املعروف. 
 قلت: من بنى هذا املسجد يف فلسطني؟

د.  قال: ُبني من زمن بعيد جدًا قبل بعث النَّبيِّ حممَّ
وتسلَّم  للقدس  أتى  عندما  اخلطاب  بن  فعمر  ذلك،  غري  يقول  التاريخ  ولكن  قلت:   
صغري  مصىلَّ  عمر  وبنى  نصارى،  وسكاهنا  القدس،  يف  مسجد  يوجد  يكن  مل  مفاتيحها 
معروف باسمه. وبقي هكذا إىل حكم بني أمية فبنوا مكانه مسجدًا وسمي باسمهم مسجد 

بني أمية عىل غرار مسجد بني أمية يف دمشق وحلب. 
 وعندما احتل الفرنجة القدس هدموا جزءًا من املسجد وطمسوا زخرفته وجعلوا جزءًا 

منه اصطبل خليلهم واآلخر كنيسة. 
وأزال  بالكنيسة  املتعلِّق  اجلزء  أصلح  القدس  األيويب  الدين  صالح  ر  حرَّ وعندما   
عليه  وأطلق  مسجدًا  وأرجعه  والعمران  اإلسالمية  الزخرفة  وأظهر  النرصانية  األيقونات 

نًا باسم املسجد األقىص يف القرءان. اسم األقىص تيمُّ
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وعندما تأكد بنفسه من صواب تلك املعلومات تارخييًا. قال: معنى ذلك املسجد األقىص 
اسم لألرض ذاهتا حمل البناء، واإلرساء كان لألرض قبل ظهور البناء عليها، وكلمة مسجد 

ال يشرتط أن تكون متعلِّقة ببناء. 
 قلت: نعم كلمة مسجد ال يشرتط هلا تعلقها ببناء، وهي متعلِّقة بمكان رضورة، فهل 
ترى أن النَّبيَّ ُأرسي به إىل أرض فارغة وقيل له: هذا حمل بناء املسجد األقىص ُحكاًم، الذي 
سوف يبنى فيام بعد وفاتك بعرشات األعوام، ونظر النَّبيُّ إىل األرض الفارغة ورأى آيات 

ربه من حوله؟
اسم  املسجد وقد ذكرت  بناء  أقدم وجودًا من  للنَّبيِّ  املنسوبة  التارخيية  النصوص  قال: 

املسجد األقىص. 
منها،  بوجوده  أسبق  وهو  القرءاين  النَّصِّ  عىل  اعتمدت  الروائية  النصوص  قلت:   
اإلسالمي،  الرتاث  يف  ودست  التلمودية،  اليهودية  الروايات  عىل  حتديده  عىل  واعتمدت 

ومنذ متى كنت تأخذ بالروايات التارخيية وجتعلها برهانًا أو مصدرًا علميًا؟
قال: ال أستطيع أن أرفض ما اتفقت عليه األمة كلها؟

قلت: أي أمة تقصد؟ أليس الشيعة من األمة أيضًا وهو ال يقولون أن املسجد األقىص يف 
القرءان هو ذاته املسجد األقىص يف فلسطني، ومنذ متى يعد االتفاق أو اإلمجاع عىل فرض 

حصوهلام برهانًا أو حجًة علميًة أو دينيًة؟
فَصَمَت ومل ُيِْر جوابًا، ولكن أرص عىل أن املسجد األقىص يف القرءان هو ذاته املسجد 
األقىص يف فلسطني، والنفي له يوقعه يف إرباك، ألنه متنبٌئ رياضيًا من خالل القيمة العددية 
بني  أن  له  بيَّنت  أينِّ  العلم  مع  م،  اليهود يف عام 2022  دولة  بسقوط وزوال  قرءاين  لنص 
إرسائيل ليسوا هم اليهود الصهاينة، وإنام نحن بنو إرسائيل، وهم جزء من القبائل سكان 
املنطقة ومتداخلة ذرياهتم مع ذرية النَّبيِّني يف املنطقة ذاهتا، والقرءان نزل عىل بني إرسائيل 

وهلم. 
 ﴿إِنَّ َهَذا القرءان َيُقصُّ َعَلى َبنِي إِْسَرائِيَل َأْكَثَر الَِّذي ُهْم فِيِه َيْخَتلُِفوَن ﴾ )النمل76(.
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 وهذا َيبُطل املرشوع السيايس اليهودي يف التفكري بدخول مرص أو ضمها، عىل افرتاض 
أن اليهود هم بنو إرسائيل، فكيف وهم منتحلون هوية بني إرسائيل؟!. 

 وبالتايل، ال ُبدَّ من إعادة دراسة التاريخ اعتامدًا عىل القرءان، وإسقاطه عىل أرض الواقع 
دون التأثر بوجهات نظر اليهود، أو التقسيامت السياسية، واالعتامد عىل العلم، وذلك ملعرفة 
املقصد من داللة مجلة )امَلْسِجِد األَْقَصا( املذكورة يف القرءان التي تشري داللتها )لِنُِرَيُه ِمْن 
آَياتِنَا( إىل إرساء كوين، وإعادة ترتيب أوراق تاريخ األمة، وأولوياهتا العملية للنهضة هبا، 
َوْفَق رؤية ثقافية واقعية دون أن يستغلها أحد، أو ُيوجهها ملصلحة ما، أو يستخدمها عصا 
لرضب اآلخر!، والعمل عىل إجهاض املؤامرة التي حُتاك ضد الشعوب العربية اإلسالمية، 
بمراحلها التارخيية الثالث املتكاملة، أتباع النَّبيِّ موسى،  التي هي عىل ملة النَّبيِّ إبراهيم، 
د )املسلمون( يف سبيل ذلك وجب الكفُّ عن تعبئة  وأتباع النَّبيِّ عيسى، وأتباع النَّبيِّ حممَّ

األمة وشحنها، ورفع قانون الطوارئ عنها. 
واملقاومة  النضال،  قيمة  من  ُيقلل  ال  احلايل،  األقىص  املسجد  عن  الثانية  القبلة  ونفي   
لتحرير األرض واإلنسان من الكيان اليهودي الغاصب، فاملعركة قائمة بني احلق والباطل، 

وبني العدل والظلم، والقيمة لإلنسان، املتمثلة بحريته وكرامته. 
اليهودي الغاشم لن تنتهي بتحرير فلسطني، إذ يقع عىل  النهج  ومعركتنا الضارية ضد 

عاتقنا نحن، ورشفاء بني اإلنسان أن ننقذ اإلنسانية من براثن اليهود املميتة. 
فوجب  واألذية،  احلقد  ذيفان  الذي جترع  الكائن  هو  أسلفت،  كام  بمعيارنا  فاليهودي   
استئصال ورمه اخلبيث أينام كان، وأداة الرصاع احلجة واملنطق والربهان، وميدان الرصاع 
لنور  املناهض  العتيم  ليله  بظالم  اليهودي  احلضور  سيجربك  اجتهت  فأينام  االتساع  هائل 
النهار البهي. فيوجد مسلم هيودي، ومسيحي هيودي، وملحد هيودي، وبوذي هيودي...، 

واملعركة مستمرة حتى ينبلج فجر نرص الفكر املستنري احلنيف. 
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خطاب )يا بني إسرائيل( في القرءان للعرب

 إرسائيل لقب ُأطلق عىل رجل باحث عن احلقيقة، وصل إىل مفهوم أحدية اهلل، وتوجه 
بالعبادة له، ورزقه اهلل ذرية عظيمة، استمرت يف التكاثر عرب القرون بجانب ذرية إبراهيم 
بني  أنبياء  فكان  امُللك،  وصفة  ة،  بالنُّبوَّ إبراهيم  ذرية  احتفاظ  مع  يتان،  رِّ الذُّ وتداخلت 
إرسائيل، وُمعظم ُملوكهم، من ذرية يعقوب بن إسحاق، فذرية إرسائيل، وذرية يعقوب، 

وإسامعيل، ونوح، استولدت بينها أرومة القبائل التي سكنت املنطقة العربية، قال تعاىل:
ِة  يَّ ْن َحَمْلنَا َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ ِة آَدَم َوِممَّ يَّ َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ُه َعَلْيِهم مِّ ِذيَن َأْنَعَم اللَّ ﴿ُأْوَلِئَك الَّ
دًا َوُبِكّيًا﴾  وا ُسجَّ ْحَمن َخرُّ ْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَراِئيَل َوِممَّ

)مريم 58(. 
البنية التحتية لتجمعات القبائل،  وذرية إرسائيل كانت أكثرهم نفرًا، وعددًا، فشكلت 
ة خاصة، وامللك غالبًا عىل بني إرسائيل، ومن هذا  وبقيت ذرية يعقوب حمتفظة بمقام النُّبوَّ

الوجه أتى اخلطاب يف القرءان موجهًا إىل البنية التحتية، التي تشكل األكثرية. 
الَعاَلِميَن﴾  َعَلى  ْلُتُكْم  َفضَّ َوَأنِّي  َعَلْيُكْم  َأْنَعْمُت  تِي  الَّ نِْعَمتَِي  اْذُكُروْا  إِْسَراِئيَل  َبنِي  ﴿َيا 
ِذي ُهْم فِيِه َيْخَتِلُفوَن﴾   )البقرة 47( وقال: ﴿إِنَّ َهَذا القرءان َيُقصُّ َعَلى َبنِي إِْسَراِئيَل َأْكَثَر الَّ
)النمل 76(، وهذه اآلية رصحية يف توجيه اخلطاب لبني إرسائيل، وهي من سورة النمل، 
التي ذكر املفسون أهنا نزلت يف مكة، فهل كان اليهود، أو أهل الكتاب موجودين يف مكة؟ 
يف  إرسائيل  بني  من  هم  مكة-  قبائل  ملختلف  وصف  وهي   - قريشًا  أن  عىل  يدل  ما 
غالبيتهم، بجانب وجود ذرية نوح، وإسامعيل، ويعقوب، فيهم، اقرأ قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد 
إِْسَراِئيَل﴾ )السجدة  َبنِي  لِّ َقاِئِه َوَجَعْلنَاُه ُهًدى  لِّ ن  ِمْرَيٍة مِّ َفاَل َتُكن فِي  آَتْينَا ُموَسى الِكَتاَب 
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دًا ﴿َفاَل َتُكن يِف  23(، وهذه اآلية من سورة السجدة وهي مكية أيضًا، ختاطب النَّبيَّ حممَّ
َقاِئِه﴾، وضمري )اهلاء( يف كلمة )لقائه( يعود إىل اهلل، وتتمة اآلية ﴿َوَجَعْلنَاُه ُهًدى  ن لِّ ِمْرَيٍة مِّ
السجدة يف قوله  إىل أول سورة  يعود  اِئيَل﴾، وضمري )اهلاء( يف كلمة )جعلناه(  إرِْسَ َبنِي  لِّ
بِّ الَعاَلِميَن﴾ )السجدة 2( وبالتايل، بنو إرسائيل  تعاىل: ﴿َتنِزيُل الِكَتاِب اَل َرْيَب فِيِه ِمن رَّ
د يف مكة وجوارها، وهذا سبب امتالء اخلطاب القرءاين بكلمة ﴿َيا  هم من قوم النَّبيِّ حممَّ
َبنِي إِْسَراِئيَل﴾، ألهنا تربط مايض بني إرسائيل بحارضهم، وبنو إرسائيل هم أرومة القبائل 

العربية بجانب ذرية نوح وإبراهيم. 
 والقوم الذين حافظوا عىل صفة بني إرسائيل، هم سكان املنطقة فقط، أما يف غريها فقد 
بني إرسائيل يف  لسان  اللسان، بخالف  العجمة يف  ببعضها، وظهرت  يات  رِّ الذُّ اختلطت 
املنطقة العربية، فقد حافظ عىل عربية اللسان، وذلك بمجموعهم، وليس ببعض قبائلهم، 
ومن هذا الوجه نزل القرءان عريب اللسان متجاوزًا لسان قريش، إىل اللسان العريب املستخدم 
يف جمموع القبائل، واملجتمعات عىل خمتلف مستوياهتا املعرفية، لذا، نجد يف النَّصِّ القرءاين 
قي، وأخرى تدل عىل بداية نشأة اللسان، فاحتوى ألفاظًا ثنائية،  كلامت تدل عىل املَدنّية والرُّ
الدمج بني كلمتني، وربط خطابه  وأخرى ثالثية، ورباعية، ومخاسية، واستخدم أسلوب 
بمحلِّه من الواقع، ليصري املبنى صورة صوتية فيزيائية للمعنى، وبذلك كان القرءان نّصًا 

إنسانيًا علميًا خياطب الناس مجيعًا. 
 فاخلطاب يف القرءان لبني إرسائيل، خطاب ألصل الناس خاصة، والناس عامة، مثله يف 
ذلك مثل خطاب )يا بني آدم(، والشعوب يف هذه املنطقة املعروفة باسم الشعوب العربية هي 
أصل الناس، وهم بنو إرسائيل ومازالوا مستمرين يف احلياة مل ُيبادوا، ويتضنون يف داخلهم 
ذرية إسامعيل، وذرية يعقوب، ونوح، ليشكلوا مع بعضهم املجتمعات العربية؛ ما  يؤكد أن 
آباءنا، هم، آدم املصطفى، ونوح، وإبراهيم، وإرسائيل، وإسامعيل، وإسحاق، ويعقوب، 
لبني  التفضيل  داللة  ُيفس  وهذا  د،  بالنَّبيِّ حممَّ ُختموا  أن  إىل  ويوسف، وموسى، وعيسى 
إرسائيل عىل العاملني، فهم يعيشون جتمعات وقبائل، تقودهم األنبياء والرسل أئمة اهلدى 

يف تاريخ اإلنسانية. 
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 أما اليهود، فهم كل من كفر من بني إرسائيل، أو غريهم، وارتىض منهج التَّهود، ورفض 
منهج األنبياء والرسل. 

 لذا، ينبغي ضبط مفهوم بني إرسائيل، واستخدامه بصورة صائبة، وعدم السامح لليهود 
التاريخ،  حقائق  َزّوروا  حيث  الدنيئة  مؤامرهتم  كشف  خالل  من  وذلك  باستخدامه، 

وانتحلوا شخصية بني إرسائيل. 
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هالك المجتمع 

أمر مرتهن بظاهرة الفساد والظلم

ة منذ زمن بعيد!   وهبذا العرض يزول االستغراب والتساؤل الكامن يف أنفسنا مع غصَّ
بأخبارهم؟  القرءاين  النَّصُّ  امتأل  وملاذا  العاملني؟  عىل  إرسائيل  بني  اهلل  فضل  ملاذا  وهو، 
ه اخلطاب هلم مبارشة )يا بني إرسائيل( ؟ وكنا نظن أن بني إرسائيل هم اليهود،  وملاذا توجَّ
إرسائيل،  بنو  نحن  وأننا  احلقيقة،  عرفنا  أن  بعد  ولكن  َغيظنا!،  وُنخفي  باحلرية،  َفنُصاب 
للنص  ونظرتنا  دراستنا  ت  وتغريَّ واالستغراب،  العجب  زال  بالتفضيل،  املعنيون  ونحن 

القرءاين، وعرفنا أمرًا عىل درجة من اخلطورة، وهو قوله تعاىل:
َتْيِن َوَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا َكبِيرًا *  ﴿َوَقَضْينَا إَِلى َبنِي إِْسَراِئيَل فِي الِكَتاِب َلُتْفِسُدنَّ فِي األَْرِض َمرَّ
َياِر َوَكاَن  نَا ُأْولِي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخاَلَل الدِّ َفإَِذا َجاء َوْعُد ُأوالُهَما َبَعْثنَا َعَلْيُكْم ِعَبادًا لَّ
َة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدَناُكم بَِأْمَواٍل َوَبنِيَن َوَجَعْلنَاُكْم َأْكَثَر َنِفيرًا  ْفُعوالً * ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم الَكرَّ َوْعدًا مَّ
* إِْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها َفإَِذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم 
ُكْم َأن َيْرَحَمُكْم  ٍة َولُِيَتبُِّروْا َما َعَلْوْا َتْتبِيرًا * َعَسى َربُّ َل َمرَّ َولَِيْدُخُلوْا الَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ

ْم ُعْدَنا َوَجَعْلنَا َجَهنََّم لِْلَكافِِريَن َحِصيرًا﴾ )اإلسراء: 4 - 8(. َوإِْن ُعدتُّ
﴿َوَلَتْعُلنَّ  الكربى  واليمن  الكربى  الشام  بالد  يف  املشاهد  والفساد  الظلم  وبسبب   
)الرومان، والفرس، واملغول،  له  الشديد، فسلَّط علينا عبادًا  اهلل  نابنا عذاب  َكبرِيًا(  ُعُلّوًا 
َياِر﴾  والتتار، ثم الصليبيني، ثم بريطانيا وفرنسا، ثم أمريكا واليهود(، ﴿َفَجاُسوْا ِخاَلَل الدِّ
البنية  ضوا  وقوَّ املجتمع،  مقومات  وخربوا  الوطن،  ثروات  ورسقوا  األرض،  فاغتصبوا 

التحتية، واستعبدوا الناس... إلخ.
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والصومال،  والسودان،  ولبنان،  والعراق،  بفلسطني،  نزلت  التي  الكوارث  إىل  انظر   
ها  واألحواز وأفغانستان، وموريتانيا... إلخ، وإن بقيت الدول األخرى عىل فسادها وُعلوِّ
نَا  لَّ ِعَبادًا  َعَلْيُكْم  املجتمعات، ﴿َبَعْثنَا  تغيري  القانون اإلهلي يف  يف األرض، فسوف يشملها 

ْفُعوالً﴾.  َياِر َوَكاَن َوْعدًا مَّ ُأْويِل َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخاَلَل الدِّ
 والعباد املعنيُّون ليس بالرضورة أن يكونوا صاحلني، فال أمريكا، وال املغول، وال اليهود 

من الصالح يف يشء. 
 لذا، أقول: يا بني إرسائيل )العرب( شعبًا وسلطة، )وهذا ينطبق عىل كل شعب( عودوا 
إىل دراسة تارخيكم عىل ضوء القرءان، واعلموا أنكم أنتم حمل خطاب التفضيل يف النَّصِّ 
القرءاين، وأنتم حمل خطاب التهديد والوعيد، واألمر بيدكم إن اخرتتم الُعُلوَّ يف األرض، 
والفساد عىل صعيد البيئة واإلنسان، فمصريكم اهلالك ال حمالة، وسوف يتأذى املجتمع كله 
البيئة  والصالح عىل صعيد  العدل  اخرتتم  وإن  وأطفاله،  ونسائه وشبابه  بشيوخه ورجاله 

واإلنسان فسوف تنجون، وينجو املجتمع كله، فهل أنتم مستجيبون !. 
 وأقول لكم كما قال الله تعالى على لسان نبيه شعيب: ﴿َوَيا َقْوِم الَ َيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي 
نُكم بَِبِعيٍد﴾  ْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو َقْوَم ُهوٍد َأْو َقْوَم َصالٍِح َوَما َقْوُم ُلوٍط مِّ َأن ُيِصيَبُكم مِّ

)هود 89(.
 وما فلسطني أو العراق أو سورية أو لبنان أو السودان أو أفغانستان. )منُكم بَِبِعيٍد(. !. 
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مفهوم العام والسنة والحول

بيِّ نوح في قومه وتحديد لبوث النَّ

 بداية ال شك أن كل كلمة هلا مفهوم خمتلف عن األخرى، مصداق القاعدة التي تقول: 
، وهذا  )إذا اختلف املبنى اختلف املعنى( رغم وجود عالقات أو تداخل بينها بشكل جزئيٍّ

من اإلحكام القرءاين، ألنه نزل بلسان عريب مبني من لدن عليم حكيم. 

مفهوم كلمة )العام( 

 من خالل تدبر النصوص املتعلقة بكلمة )عام( الحظت أنه متعلق بوحدة زمنية فقط 
َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى  َقْرَيٍة  َمرَّ َعَلى  ِذي  َكالَّ ال عالقة له باألحداث، لنقرأ ذلك يف قوله: ﴿َأْو 
ُعُروِشَها َقاَل َأنََّى ُيْحِيـي َهـَِذِه الّلُه َبْعَد َمْوتَِها َفَأَماَتُه الّلُه ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل 

بِْثَت ِمَئَة َعاٍم﴾ )البقرة 259(. َلبِْثُت َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبل لَّ
يف  جيري  وما  باألحداث  هلا  عالقة  ال  فقط  زمنية  وحدة  عن  تعبري  هي  )عام(  فكلمة   
فِي  َوفَِصاُلُه  َوْهٍن  َعَلى  َوْهنًا  ُه  ُأمُّ َحَمَلْتُه  بَِوالَِدْيِه  اإِلنَساَن  ْينَا  الواقع، ولنتابع ذلك،﴿َوَوصَّ
َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إَِليَّ الَمِصيُر﴾ )لقامن 14(، والنَّصُّ حيدد أن الفصال يكون 
هناية العام الثاين، وأي رضاعة بعد بلوغه العام الثاين ال يعتدُّ هبا، وال قيمة هلا وال يرتتب 
ْينَا  عليها أي يشء من األحكام، ولنتابع ضبط مفهوم العام يف النصوص األخرى: ﴿َوَوصَّ
َشْهرًا﴾  َثاَلُثوَن  َوفَِصاُلُه  َوَحْمُلُه  ُكْرهًا  َوَوَضَعْتُه  ُكْرهًا  ُه  ُأمُّ َحَمَلْتُه  إِْحَسانًا  بَِوالَِدْيِه  اإِلنَساَن 
( يقرر  )األحقاف 15(، ومجلة )َومَحُْلُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهرًا( مع مجلة )َوفَِصاُلُه يِف َعاَمنْيِ
القرءان أن أقص مدة للحمل يف الواقع هي ستة أشهر، وهذا مستفاد من الفرق الزمني بني 
ثالثني شهرًا التي هي فرتة احلمل والفصال معًا، وفرتة العامني )أربع وعرشين شهرًا( فرتة 
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الفصال كحد أقىص للرضاعة، التي يرتتب عليها أحكام رشعية وهي املهمة يف بنية جسم 
الرضيع. 

ُهوِر ِعنَد الّلِه اْثنَا َعَشَر َشْهرًا  َة الشُّ  ومدة العام زمنيًا كام أتى يف النَّصِّ القرءاين: ﴿إِنَّ ِعدَّ
يُن الَقيُِّم﴾ )التوبة  َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ َماَوات َواألَْرَض ِمنَْها  فِي ِكَتاِب الّلِه َيْوَم َخَلَق السَّ

 .)36
َحْوَلْيِن  ُيْرِضْعَن َأْوالََدُهنَّ  ( مع نص ﴿َوالَوالَِداُت  َعاَمنْيِ وإذا قاطعنا نص )َوفَِصاُلُه يِف 
فارس  اللغة البن  مقاييس  )البقرة 233(، وجاء يف  َضاَعَة﴾  الرَّ ُيتِمَّ  َأن  َأَراَد  لَِمْن  َكاِمَلْيِن 
ٌك يف َدْوٍر. فاحلول العام، وذلك أنه  كلمة )حول( احلاء والواو والالم أصٌل واحد، وهو حترُّ

حيول، أي: يدور. 
نصل إىل أن العام هو حول كامل، وهذا يدل عىل وجود حول غري كامل متعلِّق بالفصول 
واملواسم وينطبق عليهم اسم احلول لسانًا، ومن خالل ذلك املفهوم نصل إىل أن مدة احلول 

يف نصِّ الوصية للمرأة املتوىفَّ زوجها:
َتاعًا إَِلى الَحْوِل َغْيَر إِْخَراٍج  َْزَواِجِهم مَّ ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َوِصيًَّة ألِّ ِذيَن ُيَتَوفَّ ﴿َوالَّ
َحِكيٌم﴾  َعِزيٌز  َوالّلُه  ْعُروٍف  مَّ ِمن  َأنُفِسِهنَّ  فَِي  َفَعْلَن  َما  فِي  َعَلْيُكْم  ُجنَاَح  َفاَل  َخَرْجَن  َفإِْن 
)البقرة 240(، كوهنا أتت دون حتديد بحول كامل أو غري كامل؛ ما  يعني عموم الداللة، 
ِمنُكْم  ْوَن  ُيَتَوفَّ ِذيَن  الوفاة ﴿َوالَّ بعدة  املتمثل  يعني أن احلد األدنى هو حول ناقص،  وهذا 
َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َيَتَربَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم 
فِيَما َفَعْلَن فِي َأنُفِسِهنَّ بِالَمْعُروِف َوالّلُه بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيٌر﴾ )البقرة 234(، واحلد األقىص 
، وال جيوز إخراجها  هو حول كامل متمثل بالعام، وهذا حق للزوجة يف بيت زوجها املتوىفَّ

إال برضاها، وذلك حتى تدبر أمور معيشتها وحياهتا. 
وعىل هذا النَّمط أتت النصوص كلها تستخدم كلمة )العام( كوحدة زمنية جمردة.

َما الُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا الَمْسِجَد الَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذا  ِذيَن آَمنُوْا إِنَّ َها الَّ ﴿َيا َأيُّ
َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم الّلُه ِمن َفْضِلِه إِن َشاء إِنَّ الّلَه َعِليٌم َحِكيٌم﴾ )التوبة 28(.
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َعامًا  ُموَنُه  َوُيَحرِّ َعامًا  ُيِحلِّوَنُه  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ بِِه  ُيَضلُّ  الُكْفِر  فِي  ِزَياَدٌة  النَِّسيُء  َما  ﴿إِنَّ
َن َلُهْم ُسوُء َأْعَمالِِهْم َوالّلُه الَ َيْهِدي الَقْوَم  َم الّلُه ُزيِّ َم الّلُه َفُيِحلُّوْا َما َحرَّ َة َما َحرَّ ُيَواطُِؤوْا ِعدَّ لِّ

الَكافِِريَن﴾ )التوبة 37(.
ُروَن﴾  كَّ َيذَّ ُهْم  َوالَ  َيُتوُبوَن  الَ  ُثمَّ  َتْيِن  َمرَّ َأْو  ًة  رَّ مَّ َعاٍم  ُكلِّ  فِي  ُيْفَتنُوَن  ُهْم  َأنَّ َيَرْوَن  ﴿َأَوالَ 

)التوبة 126(.
﴿ُثمَّ َيْأتِي ِمن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث النَّاُس َوفِيِه َيْعِصُروَن﴾ )يوسف 49(.

نة مفهوم السَّ

نة يف القرءان تأيت متعلِّقة بحدث ضمن العام، لنقرأ: كلمة السَّ
ُروَن﴾ )األعراف130(. كَّ ُهْم َيذَّ ن الثََّمَراِت َلَعلَّ نِيَن َوَنْقٍص مِّ ﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل فِْرَعوَن بِالسِّ
َتْأُكُلوَن﴾  ا  مَّ مِّ َقِلياًل  إاِلَّ  ُسنُبِلِه  فِي  َفَذُروُه  ْم  َحَصدتُّ َفَما  َدَأبًا  ِسنِيَن  َسْبَع  َتْزَرُعوَن  ﴿َقاَل 

)يوسف 47(.
تَّْعنَاُهْم ِسنِيَن﴾ )الشعراء 205(.  ﴿َأَفَرَأْيَت إِن مَّ

كما أن كلمة )العدد( تتعلق بالسنين وال تتعلق بالعام، ﴿َفَضَرْبنَا َعَلى آَذانِِهْم فِي الَكْهِف 
ِسنِيَن َعَددًا﴾ )الكهف 11(.

نِيَن  السِّ َعَدَد  لَِتْعَلُموْا  َمنَاِزَل  َرُه  َوَقدَّ ُنورًا  َوالَقَمَر  ِضَياء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  ِذي  الَّ ﴿ُهَو 
ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ )يونس 5(. َوالِحَساَب َما َخَلَق الّلُه َذلَِك إاِلَّ بِالَحقِّ ُيَفصِّ

﴿َقاَل َكْم َلبِْثُتْم فِي األَْرِض َعَدَد ِسنِيَن﴾ )المؤمنون 112(.
وكلمة )عدد( هي حالة إحصائية متعلِّقة باليشء، لنقرأ: 

ُهْم َعّدًا﴾ )مريم 94(. ﴿َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
﴿َحتَّى إَِذا َرَأْوا َما ُيوَعُدوَن َفَسَيْعَلُموَن َمْن َأْضَعُف َناِصرًا َوَأَقلُّ َعَددًا﴾ )الجن 24(.

َعَددًا﴾  َشْيٍء  ُكلَّ  َوَأْحَصى  َلَدْيِهْم  بَِما  َوَأَحاَط  ِهْم  َربِّ ِرَسااَلِت  َأْبَلُغوا  َقْد  َأن  ﴿لَِيْعَلَم 
)الجن 28(.
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بينام كلمة )احلساب( هي حالة جتريدية، لنقرأ:
ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْيِر ِحَساٍب﴾ )الزمر 10(. َما ُيَوفَّى الصَّ  ﴿إِنَّ

، بمعنى العملية احلسابية  فكل عملية عدٍّ هي حسابية، وليس كل عملية حسابية هي عدٌّ
متعلقة بالتعامل مع األرقام فقط دون تعلقها باليشء، أما العد والتعداد هو تعلق األرقام 
باليشء، فنقول مثاًل: أعط زيدًا عرشة دنانري وثامنية دراهم، وهذا يقتيض منا أن نعد الدنانري 
فالعد  أصله،  من  كله  العد  نفي  يعني:  فهذا  حساب،  بغري  أعطه  قلنا:  لو  بينام  والدراهم، 
متعلق باليشء، واحلساب جتريدي متعلق باألرقام فقط، وهذا يوصلنا إىل أن السنة كوهنا 
معدودة فيعني أهنا متعلقة باحلدث بخالف العام فهو متعلق باحلساب، فمثاًل نقول: احسب 

عمرك باألعوام وعد السنني. 
َرُه َمنَاِزَل لَِتْعَلُموْا َعَدَد  ْمَس ِضَياء َوالَقَمَر ُنورًا َوَقدَّ ِذي َجَعَل الشَّ وعوٌد للنص: ﴿ُهَو الَّ
ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ )يونس 5(. نِيَن َوالِحَساَب َما َخَلَق الّلُه َذلَِك إاِلَّ بِالَحقِّ ُيَفصِّ السِّ

هذه  وجمموع  شهرًا،  ى  تسمَّ زمنية  بوحدة  األرض  حول  حركته  يتم  القمر  أن  نالحظ 
احلركات الشهرية هي منازل القمر التي تشكل عدد السنني ضمن العام، وهذا يعني: أن 
العام حيتوي يف داخله جمموعة من السنني، والسنني هي أحداث أو أحوال بيئية جيري فيها 

أعامل برشية من زراعة وغريه. 
ُروَن﴾ )األعراف130(. كَّ ُهْم َيذَّ ن الثََّمَراِت َلَعلَّ نِيَن َوَنْقٍص مِّ ﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل فِْرَعوَن بِالسِّ
َتْأُكُلوَن﴾  ا  مَّ مِّ َقِلياًل  إاِلَّ  ُسنُبِلِه  فِي  َفَذُروُه  ْم  َحَصدتُّ َفَما  َدَأبًا  ِسنِيَن  َسْبَع  َتْزَرُعوَن  ﴿َقاَل 

)يوسف 47(.
تَّْعنَاُهْم ِسنِيَن﴾ )الشعراء 205(. ﴿َأَفَرَأْيَت إِن مَّ

يف  فمثاًل  الكالم،  حمل  املزروع  اليشء  يستغرقها  التي  الزمنية  بالفرتة  السنة  مدة  وحتدد 
نص رؤيا امللك يف قصة النَّبيِّ يوسف حمل تعلق السنة هو زراعة القمح، والقمح يزرع مرة 
واحدة يف العام يف بالد، ومرتني يف العام يف بالد أخرى، وبناء عليها يتم تدبر رؤيا امللك، 
ومعرفة البلد التي كان يسكنها امللك وأقام فيها النَّبيُّ يوسف وجلب أهله إليها، ولنعتمد 
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حاليًا أن بالد امللك يزرع القمح فيها مرتني بالعام، فهذا يعني أن كل سنتني يشكالن عامًا 
واحدًا يف نصوص قصة النَّبيِّ يوسف، وهذا يعني أن عدد السنوات األربع عرشة هي سبعة 
ُه َناٍج  أعوام فقط، وبناء عليها يكون عدد سنوات سجن النَّبيِّ يوسف ﴿َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَّ
ْجِن بِْضَع ِسنِيَن﴾ )يوسف  ِه َفَلبَِث فِي السِّ ْيَطاُن ِذْكَر َربِّ نُْهَما اْذُكْرنِي ِعنَد َربَِّك َفَأنَساُه الشَّ مِّ
42(، والبضع هو من ثالثة إىل تسعة، احلد األدنى )ثالث سنوات( عام ونصف، واحلد 

األقىص )تسع سنوات( أربعة أعوام ونصف. 
وبناء عىل هذا املفهوم للسنة والعام نفهم هذه النصوص:

الَقْوِم  َعَلى  َتْأَس  َفاَل  األَْرِض  فِي  َيتِيُهوَن  َسنًَة  َأْرَبِعيَن  َعَلْيِهْم  َمٌة  ُمَحرَّ َها  َفإِنَّ ﴿َقاَل 
الَفاِسِقيَن﴾ )المائدة 26(.

أربعني سنة تساوي عرشين عامًا. 
َوفَِصاُلُه  َوَحْمُلُه  ُكْرهًا  َوَوَضَعْتُه  ُكْرهًا  ُه  ُأمُّ َحَمَلْتُه  إِْحَسانًا  بَِوالَِدْيِه  اإِلنَساَن  ْينَا  ﴿َوَوصَّ
تِي  ُه َوَبَلَغ َأْرَبِعيَن َسنًَة َقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ َثاَلُثوَن َشْهرًا َحتَّى إَِذا َبَلَغ َأُشدَّ
تِي إِنِّي ُتْبُت إَِلْيَك  يَّ َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالِحًا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح لِي فِي ُذرِّ

َوإِنِّي ِمَن الُمْسِلِميَن﴾ )األحقاف 15(.
ُه َواْسَتَوى آَتْينَاُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَكَذلَِك َنْجِزي الُمْحِسنِيَن﴾ )القصص  َبَلَغ َأُشدَّ ا  ﴿َوَلمَّ

.)14
أربعني سنة تعني: عرشين عامًا وعندها يبلغ اإلنسان أشده.

ا  مَّ مِّ َسنٍَة  َأْلَف  ِمْقَداُرُه  َكاَن  َيْوٍم  فِي  إَِلْيِه  َيْعُرُج  ُثمَّ  إَِلى األَْرِض  َماِء  السَّ ِمَن  ُر األَْمَر  ﴿ُيَدبِّ
وَن﴾ )السجدة 5(. َتُعدُّ

ألف سنة مما نعد هي مخسمئة عام.
َأْلَف  ُر  ُيَعمَّ َلْو  َأَحُدُهْم  َيَودُّ  َأْشَرُكوْا  ِذيَن  الَّ َوِمَن  َحَياٍة  َعَلى  النَّاِس  َأْحَرَص  ُهْم  ﴿َوَلَتِجَدنَّ

َر َوالّلُه َبِصيٌر بَِما َيْعَمُلوَن﴾ )البقرة 96(. َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن الَعَذاِب َأن ُيَعمَّ
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ألف سنة تعني مخسمئة عام.
ن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغِلُبوَن﴾ ﴿فِي بِْضِع ِسنِيَن  وُم﴾ ﴿فِي َأْدَنى األَْرِض َوُهم مِّ ﴿ُغِلَبِت الرُّ

ِه األَْمُر ِمن َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح الُمْؤِمنُوَن﴾ )الروم 4-2(. لِلَّ
بضع سنني احلد األدنى عام ونصف، واحلد األقىص أربعة أعوام ونصف. 

وصلنا اآلن إىل تدبر نص ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوحًا إَِلى َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ َخْمِسيَن 
َعامًا َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظالُِموَن﴾ )العنكبوت 14(.

املالحظ أن املكان الذي يقيم فيه قوم النَّبيِّ نوح هو مكان يمكن حصول الطوفان فيه، 
وهو نتيجة نزول أمطار غزيرة وسيوهلا من عىل اجلبال وهم يف واٍد وجمرًى هلذه السيول، 
وهذا يعني أن األرض خصبة جدًا للزراعة، وهذا يفيد يف احتامل أن يكون العام فيه بضع 

سنوات زراعية وليس اثنني فقط.
وإن افرتضنا أهنم يزرعون القمح مرتني يف العام، فهذا يعني أن النَّبيَّ نوح لبث يف قومه:

1000÷2 -50 =450 عامًا.
أربع سنوات )مواسم زراعة( فهذا  العام  افرتضنا أهنم يزرعون شيئًا آخر فيكون  وإن 

يعني أنه لبث يف قومه:
1000 ÷ 4 -50 = 200 عام.

وطبعًا عمر النَّبيِّ نوح يناسب عمر قومه فهو رسول هلم وليس لألجيال الالحقة !
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بيِّ نوح عام أم خاص طوفان النَّ

بيِّ نوح في ُفلكه بهائم أم بشر فقط هل حمل النَّ

﴿َفَأْوَحْينَا إَِلْيِه َأِن اْصنَِع الُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحِينَا َفإَِذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر َفاْسُلْك فِيَها ِمن 
ِذيَن َظَلُموا إِنَُّهم  ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َوَأْهَلَك إاِلَّ َمن َسَبَق َعَلْيِه الَقْوُل ِمنُْهْم َواَل ُتَخاطِْبنِي فِي الَّ

ْغَرُقوَن﴾ )المؤمنون 27(. مُّ
اْثنَْيِن َوَأْهَلَك إاِلَّ َمن  فِيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجْيِن  اْحِمْل  ُقْلنَا  التَّنُّوُر  َوَفاَر  َأْمُرَنا  إَِذا َجاء  ﴿َحتَّى 

َسَبَق َعَلْيِه الَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إاِلَّ َقِليٌل﴾ )هود 40(.
﴿َوَحَمْلنَاُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر﴾ )القمر 13(.

نالحظ أن الذين ركبوا مع النَّبيِّ النوح ثالثة عنارص وهم:
•  . ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثننَْيِ
َوَأْهَلَك إاِلَّ َمن َسَبَق َعَلْيِه الَقْوُل.  •
َوَمْن آَمَن وَما آَمَن َمَعُه إاِلَّ َقِليٌل. •

يشكالن  النوع  يف  عنه  خمتلف  جنسه  من  مثيل  له  الذي  الواحد  عىل  تطلق  كلمة زوج   
مع بعضهام توليفة وانسجام وتكامل وظيفي، ﴿َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك الَجنََّة﴾ 
)البقرة 35( مثل الذكر واألنثى فهام زوجان، لنقرأ كيف أتى استخدام كلمة الزوجني يف 

القرءان:
َكَر َواألُنَثى﴾ )النجم 45(. ْوَجْيِن الذَّ ُه َخَلَق الزَّ الزوجان: الذكر واألنثى﴿َوَأنَّ
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ِذي َخَلَق األَْزَواَج ُكلََّها﴾ )الزخرف 12(. األزواج: كلها عمومًا دون استثناء ﴿َوالَّ
ُكلِّ  َوِمن  َوَأْنَهارًا  َرَواِسَي  فِيَها  َوَجَعَل  األَْرَض  َمدَّ  ِذي  الَّ الثمرات ﴿َوُهَو  من  زوجان: 
ُروَن﴾  َقْوٍم َيَتَفكَّ ْيَل النََّهاَر إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْيِن اْثنَْيِن ُيْغِشي اللَّ

)الرعد 3(.
َكَرْيِن  ْأِن اْثنَْيِن َوِمَن الَمْعِز اْثنَْيِن ُقْل آلذَّ َن الضَّ َأْزَواٍج مِّ زوجان: من احليوانات ﴿َثَمانَِيَة 
ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم األُنَثَيْيِن َنبُِّؤونِي بِِعْلٍم إِن ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾ )األنعام  َم َأِم األُنَثَيْيِن َأمَّ َحرَّ

.)143
وعندما تأت كلمة الزوجني عامة دون حتديد بالنَّصِّ تفهم حسب السياق وحمل اخلطاب، 
فهو قرينة عىل مفهومها، هل يبقى عىل عموم اخللق لألزواج كلها أم حيدد بجنس من النبات 

أم من احليوان أم من اإلنسان. 
ويف النَّصِّ املعني بالدراسة حمور احلدث هو نجاة الناس من الغرق من خالل محلهم عىل 
ألواح ودرس، وهي مركب بدائي اسمه َطوف مصنوع من خالل رص وضم جذوع الشجر 
الدرس وهي  بواسطة  الشجر  ليشكل سطحًا مستويًا وربط جذوع  لبعضه  املرشوح طوليًا 

ألياف نباتية، ومل يكن علم صنع املراكب بالشكل احلايل كسفينة حينئذ معلوم.
وال يمكن أن حُيمل أي حيوانات عىل هذا   وهذا يدل عىل أن إمكانية احلمل حمدودة، 
نفي وجود  قرينة قوية عىل  وهذا  البرش وإنقاذهم،  لتحميل  البرش، واألولوية  الطَّوف مع 
كلمة  أن  يؤكد  ما   رصاحة؛  النَّصِّ  يف  ذكرهم  نفي  وخاصة  اإلنقاذ،  عملية  يف  احليوانات 

الزوجني يف النَّصِّ متعلِّقة بالبرش وليس باحليوانات. 
بمعنى  أزواج  أربعة  هو  املطلوب  أن  عىل  دلَّ  الزوجني  بعد  اثنني  أتت كلمة  وعندما 
رجلني  صار  يعني:  بينهام،  زوجية  عالقة  يوجد  ولكن  بالنوع،  عنارص خمتلفة  أربعة 

وامرأتني املجموع هو زوجان اثنان.
 ويف الواقع هو اختيار من كل مجاعة من قوم النَّبيِّ نوح الذين مل يؤمنوا معه، ومل يعادوه 
ويصريوا كفارًا ظاملني زوجني اثنني بمعنى أربعة أشخاص )ذكرين وأنثيني( من كل مجاعة، 



114

سامر اسالمبولي

وليس املطلوب أربعة عنارص فقط، لنقرأ: 
﴿َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزْوَجْيِن اْثنَْيِن﴾ )الرعد 3(، ال يعني: أن اهلل خلق أربعة 
عنارص زوجية من الثامر فقط، وإنام يعني: أن اهلل خلق من كل جنس من الثامر زوجني اثنني 

بمعنى نوعني مؤلَّفني من زوجني، واحلاصل هو أربعة أزواج كعنارص يف النوع الواحد. 
الواقع،  يف  األرسة  تعني:  واملرأة(  )الرجل  زوجني  كلمة  أن  هو  واآلخر  احتامل،   هذا 
واملطلوب هو اثنان من كل أرسة بصف النظر عن نوعهام، فالعنص األول انتقائي، ألهنم 
مل يؤمنوا بالنَّبيِّ نوح أصاًل، فليس هلم أولوية وال حتديد وهم من عامة القوم الذين مل حياربوا 
النَّبيَّ نوح، وإنام اكتفوا باحلضور السلبي، ومل يتحولوا لكفار معادين، فطلب اهلل منه اختيار 
من كل زوجني اثنني َوفق املعنى الذي ذكرته آنفًا، وال عالقة للبهائم يف النَّصِّ قط، فهي 

عنص مقحم إقحامًا باحلدث نتيجة التأثر بتفسري اليهود لقصة طوفان النَّبيِّ نوح. 
ال  التي  ودرس  ألواح  من  املصنوعة  الفلك  مع  يتناسب  بام  واقعي  منطقي  وهذا تدبر 
تكاد تكفي الناس، حتى حيمل معهم البهائم، أيًا كان نوعهم ولو كانت احليوانات املدجنة، 

فالنَّصُّ مل يذكر البهائم قط، وهم ليسوا حماًل للنجاة. 
ا  مَّ  وال شك أن الطوفان كان حمليًا مل يتجاوز أرض قوم النَّبيِّ نوح لنقرأ: ﴿َوَقْوَم ُنوٍح لَّ
)الفرقان  َألِيمًا﴾   َعَذابًا  لِلظَّالِِميَن  َوَأْعَتْدَنا  آَيًة  لِلنَّاِس  َوَجَعْلنَاُهْم  َأْغَرْقنَاُهْم  ُسَل  الرُّ ُبوا  َكذَّ

 .)37
ارًا﴾ )نوح 26(. بِّ اَل َتَذْر َعَلى األَْرِض ِمَن الَكافِِريَن َديَّ ﴿َوَقاَل ُنوٌح رَّ

نعلم،  وربام غريه مما ال  الكوكب األريض كله،  بمعنى  تأيت  القرءان  وكلمة األرض يف 
وتأيت بمعنى جزء من األرض غري حمدد، والسياق هو الذي حيدد املعنى. 

اُهُم الَمآلِئَكُة َظالِِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا فِيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن  ِذيَن َتَوفَّ مثاًل: ﴿إِنَّ الَّ
فِي األَْرِض َقالَوْا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا فِيَها َفُأْوَلـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت 

َمِصيرًا﴾ )النساء 97(.
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االستضعاف هلم كان يف جزء من األرض، ويوجد أرض أخرى متاح للعيش فيها بحرية 
وكرامة ينبغي اهلجرة هلا. 

وكون العقوبة خاصة لقوم النَّبيِّ نوح، فمن الطبيعي أن يكون الطوفان خاصًا بأرضهم 
والغرق هلم فقط، وهذا مقتىض احلكمة والرمحة اإلهلية، ودعاء النَّبيِّ نوح عىل قومه الكافرين 
وأن ال ينجَو منهم أحد حتى ال يعود لكفره وعدوانه، ألهنم أخذوا عدة فرص واستنفدوها 

كلها وأرصوا عىل الكفر واستكربوا استكبارًا. 
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هل َخْلُق المسيح من أنثى دون ذكر 

كان خارَج السنن اإللهية

 التكاثر يف الكائنات احلية مهام تدنت يف وجودها البدائي )وحيد اخللية( ال ُبدَّ أن يكون 
من خالل قانون التفاعل الزوجي يف بنية نظامها الداخيل، وهذا قانون ثابت ال يوجد له 

استثناء. 
فالكائن وحيد اخللية يتكاثر عن طريق االنقسام الثنائي البسيط حيث تنقسم النواة ثنائيًا، 

ثم تنقسم السيتوبالزما إىل قسمني حيوي كل منهام نواة فيكون عضوًا جديدًا. 
 لذا، التكاثر للكائنات احلية هلا طرائق وأنواع متعددة، وكون الكائنات الثدييات تتكاثر 
من طريق اللقاح الزوجي الذكر واألنثى، وهذا ما ألفناه وثابت يف احلالة الطبيعية ال ينفي 
يعني نقضًا  أو نسبية احلصول، وهذا ال  نادرة  ولو كحالة  املمكنة،  التكاثر األخرى  طرق 
االنتقال إىل طريقة أخرى  امَلهني وإنام يعني:  باملاء  اللقاح  الزوجي بطريقة  التكاثر  لقانون 
للتكاثر هي أيضًا قانون يف التكاثر وسنة من سنن اهلل يف الوجود مل خيرج عن سنة التكاثر 
عمومًا، ووالدة املسيح عيسى ابن مريم عليه السالم من أنثى دون ذكر هي إحدى الطرائق 
ال ملا يريد يف حال أراد أن خيلق كائنًا متميزًا عن سائر  للتكاثر َوفق سنن اهلل، واخلالق فعَّ
اخللق بطريقة والدته ونشأته َوفق السنن التي استخدمها يف اخللق والتكاثر للكائنات احلية 
ِه َتْبِدياًل﴾ )الفتح 23(، فاخلالق مل يبدل  تِي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ ِه الَّ ﴿ُسنََّة اللَّ
سنته أو غريها أو ألغاها، وإنام انتقل من سنة تكاثر إىل سنة تكاثر أخرى غري مألوفة للناس، 
وليس هي السائدة يف تكاثرهم، وكال الطريقتني من سنة اهلل يف التكاثر، لذلك ال قيمة ملن 
عي أن املسيح ُوجد من طريق لقاح ذكر جمهول، واختفى من احلياة أو ذكر  ينكر ذلك، ويدَّ
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معلوم، ألنه مل يستوعب أن يوجد تكاثر عن غري طريق لقاء الزوجني الذكر واألنثى، وَعدَّ 
القول بذلك خروجًا عن سنة اهلل يف اخللق والتكاثر.

﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تَراٍب ثِمَّ َقاَل َلُه كن َفَيُكوُن﴾ )آل عمران 
.)59

لنقرأ شيئًا خمتصًا عن طرق التكاثر للكائنات احلية لتتوضح الفكرة، وأن اهلل مل خيرج عن 
سنة اخللق والتكاثر عمومًا يف والدة املسيح من أنثى دون ذكر. 

التكاثر الالجنسي

خلية . 1 كان  سواء  اجلسم  من  جزء  انفصال  يتضمن  حيث  واحد  أبوي  فرد  به  يقوم 
جرثومية واحدة أو مجلة خاليا أو أنسجة ونموها إىل فرد جديد، وال تلعب األمشاج 

أي دور فيه. 
األفراد الناجتة تشبه الفرد األبوي متامًا.     . 2
صفات األجيال الناجتة تبقى دون تغري، إن تغريت البيئة؛ ما  يؤدي إىل هالك األبناء إذا . 3

مل تكن اآلباء قد تأقلمت عىل ذلك التغري. 
شائع يف عامل النبات، ولكنه يقتص عىل األنواع البدائية من عامل احليوان.. 4
يستغرق وقت قليل وال حيتاج إىل طاقة كبرية.. 5
مجيع أفراد النوع تنجب. . 6
أهم مميزاته هــــو رسعة التكاثر. . 7
يف . 8 الصبغيات  عدد  يكون  حيث  احلي،  الكائن  خلاليا  امليتوزي  االنقسام  عىل  يعتمد 

خاليا األفراد اجلديدة هو نفس عدد الصبغيات يف خاليا الكائن األصيل. 
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صور التكاثر الالجنسى

1.   االنشطار الثنائي:

األوليات احليوانية كاألميبا والربامسيوم. أ. 
النباتات البدائية مثل الطحالب البسيطة والبكرتيا.ب. 

 خطواته 
تنقسم النواة ميتوزيًا. أ. 
 تنشطر اخللية التي متثل جسم الكائن احلي إىل خليتني يصبح كل منهام فردًا جديدًا.ب. 

 مثال االنشطار يف األميبا
انشطار بسيط حيدث ىف الظروف املناسبة . 1
عندما تصل األميبا حلجم معني تنقسم النواة ميتوزيًا يف خالل نصف ساعة. •
خيتص السيتوبالزما إلنتاج فردين صغريين يبدأ كل منهام يف التغذية والنمو. •
يتكرر ذلك كل 2، 3 أيام يف الظروف العادية.  •
انشطار معقَّد يدث يف الظروف غري املناسبة.. 2
حيث تفرز األميبا حول نفسها غالف كيتيني للحامية، وعادة تنقسم بداخله عدة  •

من  تتحرر  التي  الصغرية  األميبات  من  العديد  لتنتج  املتكرر  باالنشطار  مرات 
احلوصلة عند حتسن الظروف. 

2.   التبرعم:

يف الكائنات وحيدة اخللية مثل )اخلمرية( . 1
ينشأ الربعم كربوز جانبي عىل اخللية األصلية. •
تنقسم النواة ميتوزيًا إىل نواتني تبقى إحدامها يف اخللية األصلية بينام تتحرك الثانية  •

إىل الربوز الذي ينمو تدرجييًا إىل برعم.
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يبقى  • أو  عنها  فينفصل  نموه،  يكتمل  حتى  األم  باخللية  متصاًل  الربعم  يبقى  قد 
ى مستعمراٍت خلويًة.  متصاًل هبا مكونًا مع غريه من الرباعم سالسل صغرية تسمَّ

يف الكائنات عديدة اخلاليا مثل )اإلسفنج، اهليدرا( 2. 
ينمو الربعم عىل شكل بروز صغري عىل جانبي اجلسم نتيجة انقسام اخلاليا البينية  •

ينمو الربعم تدرجييًا ليشبه األم متامًا، عادة ينفصل الربعم عن  ومتيزها إىل برعم 
األم ليبدأ حياة مستقلة. 

3.   التجدد:

نتيجة  • اجلسم  من  املفقودة  األجزاء  تعويض  عىل  الكائنات  من  كثري  قدرة  هــو 
تعرضها حلادث. 

يف بعض احليوانات عندما يقطع اجلسم إىل عدة أجزاء، فإن كل جزء منها ينمو إىل  •
فرد جديد حيمل صفات األب نفسها. 

لذا، فالتجدد طريقة من طرق التكاثر الالجنيس.
 ملحوظة: القدرة عىل التجدد تقل برقي احليوان.

 أمثلة عىل التجدد:
 يف بعض القرشيات والربمائيات يقتص عىل استعاضة األجزاء املفقودة فقط.. 1
يف الفقاريات العليا ال يتجاوز التجدد فيها عملية اْلتئام اجلروح، خاصة إذا كانت . 2

حمدودة يف اجللد واألوعية الدموية والعضالت.
يف ديدان البالناريا )مفلطحة تعيش ىف املاء العذب( تعترب طريقة من طرق التكاثر . 3

الال جنيس. 
التجدد ىف اهليدرا: إذا قطعت إىل عدة أجزاء، ويف أي مستوى، فإن كل جزء ينمو . 4

إىل فرد جديد، وهذا يعترب تكاثرًا.
يف نجم البحر )من اجللد شوكيات( . 5
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ى عىل عرش حمارات يوميًا من التي تنتج اللؤلؤ. وهو يتغذَّ
فكان مربُّو املحار يقاومون نجم البحر بجمعه ومتزيقه إىل أجزاء ويلقوهنا عىل الشاطئ، 
فكان كل ذراع مع قطعة من القرص الوسطى ينمو إىل حيوان كامل، فتتكون أعداد هائلة 

هتاجم مزارع اللؤلؤ.
وبعد أن عرف مربُّو املحار قدرة نجم البحر عىل التجدد، فإهنم أصبحوا حيرقونه عىل 

الشاطئ. 
ملحوظة: )اإلسفنج واهليدرا هلام القدرة عىل التجدد كام يتكاثران جنسيًا(. 

4.  التكاثر بالجراثيم:

كام يف الفطريات مثل: )عفن اخلبز وعيش الغراب( وبعض الطحالب.
تعاقب  )ظاهرة  باألمشاج  ثم  باجلراثيم،  تتكاثر  كالساخس  املتقدمة  النباتات  وبعض 

األجيال(. 
نها من احلامية واالنتشار متحورة مبارشة للنمو. اجلراثيم: هي خاليا هلا أغلفة واقية متكِّ

تركيب اجلرثومة: ترتكب من: خلية واحدة حتتوي عىل سيتوبالزما هبا كمية ضئيلة من 
املاء ونواة، وحييط هبا جدار سميك.

عند نضج اجلرثومة تتحرر من النبات األم وتنترش يف اهلواء.. 1
إذا وصلت اجلرثومة إىل وسط مناسب للنمو )تربة رطبة( يتشقق جدارها ومتتص . 2

املاء، وتنقسم عدة مرات حتى تنمو إىل فرد جديد.
 مميزات التكاثر باجلراثيم:

 رسعة التكاثر. 1. 
حتمل ظروف البيئة القاسية. . 2
االنتشار ملسافات بعيدة. . 3
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5.  التوالد البكري:

نوعًا  ويعدُّ  فرد جديد  لتكوين  والنمو  االنقسام  املخصبة عىل  البويضة غري  قدرة  هــو 
أب  من  األبناء  تنتج  حيث  فيه،  دورًا  تلعب  األمشاج  ألن  الالجنيس،  التكاثر  من  خاصًا 

واحد فيكون مطابقًا متامًا. 
أنواعه:

أ. توالد بكري طبيعي، مثل: 
ذكور . 1 لتكوين  إخصاب  دون  من  ينمو  بيضًا  امللكة  تنتج  حيث  العسل  نحل  يف 

)ن(، وبيضًا ينمو بعد اإلخصاب لتكوين امللكات والشغاالت )2ن( حسب نوع 
الغذاء.  )الذكر( )ن( صبغي. 

يف حرشة املن تتكون البويضات من انقسام ميتوزي تنمو إىل أفراد )2ن( صبغي.. 2
بعض القرشيات تتبادل أجياهلا التكاثر البكري مع التكاثر اجلنيس حسب فصول . 3

السنة. 
ىف بعض احلاالت تتكون البيضة من اندماج خلية البويضة مع نواة جسم قطبي أو . 4

تتناسخ صبغياهتا دون انقسام اخللية فتصري )2ن( صبغي. 
ب. توالد بكرى صنـاعي: 

لصدمة . 1 بتعريضها  صناعيًا  البويضات  تنشيط  أمكن  والضفدعة  البحر  نجم  يف 
باإلبر(  الوخز  أو  الرجِّ  أو  األمالح  لبعض  أو  اإلشعاع  أو  كهربية  أو  )حرارية 

فتتضاعف صبغياهتا دون إخصاب مكونة أفراد تشبه األم متامًا.
يف األرانب أمكن تكوين أجنة مبكرة من بويضاهتا باستخدام منشطات مماثلة. . 2
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6.  زراعة األنسجة:

شبه  غذائي  وسط  يف  وإنامئها  واحليوانية  النباتية  األنسجة  زراعة  هبا   تعريف: يقصد 
طبيعي، ثم متابعة متيزها إلنتاج أفراد كاملة.

 أمثلة:
نبات اجلزر:. 1

فصل أحد العلامء أجزاء صغرية من نبات اجلزر ىف خماريط زجاجية هبا لبن جوز  •
اهلند.

نمت هذه األجزاء ومتيزت إىل نبات جزر كامل.  •
تم فصل خاليا منفردة من نفس النبات، وزرعت بنفس الطريقة فحصلنا منها عىل  •

نبات كامل. 
الطريقة، . 2 بنفس  وزرعت  الطباق،  نبات  ساق  من  واحدة  خلية  فصلت  الطباق: 

فحصلنا عىل نبات طباق كامل. 
أمهية زراعة األنسجة:

أكدت هذه التقنية احلديثة أن أي خلية جسمية هبا معلومات وراثية كاملة يمكن أن . 1
ترتجم إىل نبات كامل لو زرعت يف وسط غذائي مناسب. 

تستخدم يف إكثار نباتات نادرة، أو ذات سالالت ممتازة أو أكثر مقاومة لألمراض. . 2
أمكن حفظ األنسجة املختارة للزراعة يف نيرتوجني سائل لتربيدها ملدة طويلة مع . 3

اإلبقاء عىل حيويتها حلني زراعتها.
يعلق العلامء عىل زراعة األنسجة آماالً كبرية حلل مشاكل الغذاء، واختصار الوقت . 4

الالزم لنمو املحاصيل.
األساس العلمي لزراعة األنسجة: هي إمكانية ترمجة املادة الوراثية يف اخلاليا اجلسدية 

بوضعها يف وسط غذائي مناسب لتكوين فرد جديد. 
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نقاط للنقاش لمن يقول بوجود والٍد للمسيح وزوٍج للسيدة مريم

ُه َوْهنًا . 1 ْينَا اإِلنَساَن بَِوالَِدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ أوىص اهلل اإلنسان برب الوالدين والشكر هلام﴿َوَوصَّ
َعَلى َوْهٍن َوفَِصاُلُه فِي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إَِليَّ الَمِصيُر﴾ )لقمان 14(.

ملاذا مل يذكر املسيح والده، وأنه بارٌّ به ويشكره، واكتفى بذكر والدته؟ 
﴿َوَبّرًا بَِوالَِدتِي َوَلْم َيْجَعْلنِي َجبَّارًا َشِقّيًا﴾ )مريم 32(.

ماذا مل تأت البرشى لوالده أيضًا؟ . 2
نُْه اْسُمُه الَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم  ُرِك بَِكِلَمٍة مِّ ﴿إِْذ َقاَلِت الَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ الّلَه ُيَبشِّ

بِيَن﴾ )آل عمران 45(. ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن الُمَقرَّ َوِجيهًا فِي الدُّ
ملاذا ُذكرْت مريُم والدُة املسيح، وغاب ِذكُر والِد املسيح متامًا يف كل الكتب اإلهلية؟. 3

ا  َزَكِريَّ َعَلْيَها  َدَخَل  َما  ُكلَّ ا  َزَكِريَّ َلَها  َوَكفَّ َنَباتًا َحَسنًا  َوَأنَبَتَها  بَِقُبوٍل َحَسٍن  َها  َربُّ ﴿َفَتَقبََّلَها 
الِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهـَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه إنَّ الّلَه 

َيْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب﴾ )آل عمران 37(.
ملاذا نسب املسيح ألمه مريم، ومل ينسب لوالده إن كان موجودًا؟. 4

بَِما  َذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  لَِساِن  َعَلى  إِْسَراِئيَل  َبنِي  ِمن  َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ ﴿ُلِعَن 
َكاُنوْا َيْعَتُدوَن﴾ )المائدة 78(. َعَصوا وَّ

َيْمِلُك ِمَن الّلِه َشْيئًا إِْن  ِذيَن َقآُلوْا إِنَّ الّلَه ُهَو الَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمن  َقْد َكَفَر الَّ ﴿لَّ
َماَواِت  ُه َوَمن فِي األَْرِض َجِميعًا َولِّلِه ُمْلُك السَّ َأَراَد َأن ُيْهِلَك الَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ

َواألَْرِض َوَما َبْينَُهَما َيْخُلُق َما َيَشاُء َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾)المائدة 17(.
ملاذا مل ُينعم اهلل عىل والد عيسى ابن مريم إن كان موجودًا؟. 5

﴿إِْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَمتِي َعَلْيَك َوَعَلى َوالَِدتَِك﴾ )المائدة 110(.
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عندما جاءت مريم حتمل املسيح، ملاذا مل يأت معها والده ويساعدها يف حمنتها وجيابه . 6
قومها؟

﴿َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئًا َفِرّيًا﴾ )مريم 27(.
إن كان والد املسيح معروفًا وموجودًا، ملاذا استنكر قوم مريم والدهتا؟. 7

﴿َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئًا َفِرّيًا﴾ )مريم 27(.
ملاذا حزنت السيدة مريم من والدهتا ومتنَّت املوت قبل الوالدة طاملا أن والدهتا طبيعية، . 8

وهلا زوج هو والد املسيح؟ 
نِسّيًا﴾  ﴿َفَأَجاءَها الَمَخاُض إَِلى ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َنْسيًا مَّ

)مريم 23(.
ملاذا ذكر اهلل أن خلق املسيح كمثل خلق آدم؟. 9

﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ثِمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾ آل )عمران 
.)59

أي . 10 مثل والدة  نتيجة زواج ولقاح  والدين  املسيح حدثًا عاديًا من  إذا كانت والدة 
إنسان، ملاذا ذكر اهلل القصة لنا يف القرءان؟
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قاعدة مهمة لتدبر القرءان 

ووالدة المسيح نموذجًا

خالل  من  تتم  كيف  القرءان،  مواضيع  تدبُّر  يف  منهجية  قاعدة  لتبيني  افرتايض  حوار 
منظومة  وفق  ومنطقي  منسجم  بشكل  ومعاجلتها  بعضها،  مع  القرءان  نصوص  توليف 

القرءان والواقع. 
زيٌد: هل البغل يتكاثر؟

عمٌرو: هه هه هه هه هه! منذ وعيت عىل احلياة الدنيا، وأنا أسمع أن البغل ال نوع له 
وال يتكاثر، فهو جنس مهجن من خالل لقاح محار وأنثى احلصان، وحيرضين طرفة يف هذا 

الصدد، وهي: سألوا البغل من أبوك؟ فقال هلم: خايل حصان!
زيٌد: لنفرتض أن أحدهم ذكر لك: أن البغل يمكن أن حيمل ويلد يف حالة نادرة حتدث 
كل فرتة زمنية طويلة ربام ال يعارصها أجيال بكاملها ولكنها حتدث، ويتناقل الناس هذا 
اخلرب يف املجتمع الذي حصلت فيه هذه احلادثة، ولكن لطول الزمن وُبعد الشعوب عن 
خالف  أهنا  خاصة  وإنكارها،  لتكذيبها  الناس  ويعود  األمر،  تنايس  يتم  حينئذ  بعضها 

املألوف يف سنة التكاثر التي تقوم عىل زواج الذكر واألنثى، فامذا تقول بذلك؟
عمٌرو: طبعًا أرفض تصديق هذا احلدث بناء عىل العلم أن البغل ال يلد وال نوع له. 

زيٌد: هل تعلم كل ما حصل يف املايض أو حيصل يف احلارض أو ما سوف حيصل يف املستقبل 
بشكل إحصائي وشمويل، وبالتايل صار عندك معيارًا لتحكم بناء عليه عىل صواب أو خطأ 

أيِّ خرب جديد، أم علمك نسبيٌّ متناٍم ال سقف له؟
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)ذكر  اثنني  بني  واللقاح  الزواج  تقوم عىل  احلية  للكائنات  والوالدة  اخللق  عمٌرو: سنة 
وأنثى( وهذا يعني أن كل خرب خيالف هذه السنة هو كذب وخرافة. 

زيٌد: وهل أحطت علاًم بكل سنن اخللق والوالدة أو التكاثر املوجودة يف الكون؟
أو خلق كائن حيٍّ دون عالقة زوجية  أنه حصل محل ووالدة  عمٌرو: مل أسمع بحيايت 

ولقاح بني ذكر وأنثى؟
زيٌد: أمل تسمع باستنساخ النعجة »دويل«؟

عمٌرو: سمعت بذلك. 
زيٌد: أليس هذا خلق لكائن حي بسنة غري سنة اللقاح والزواج بني ذكر وأنثى؟

عمٌرو: ولكن مل تنجح العملية ومل حتَي النعجة طوياًل. 
زيٌد: ليس هذا موضوعنا، املهم نجحت عملية االستنساخ وتم خلق كائن حي بسنة غري 

سنة التكاثر املعروفة والسائدة. 
عمٌرو: ولكن هذا ال ينقض سنة احلياة يف التكاثر من ذكر وأنثى. 

زيٌد: ومن نقض سنة التكاثر الزوجي من ذكر وأنثى أو نفى عنها أهنا األصل والعامة يف 
التكاثر؟ نحن نتكلم عن سنة أخرى ليست عامة والسائدة وال تنفي األوىل، وإنام تعمل 

ضمنها بشكل نادر لظرف معني ومعطيات واقعية.
عمٌرو: أال تؤمن بالقرءان أنه كالم اهلل وهو حقٌّ وصدق؟

زيٌد: طبعًا أؤمن بالقرءان. 
عمٌرو: َحَسٌن، ورد يف القرءان أن خلق اإلنسان ال يكون إال من خالل زواج ذكر وأنثى، 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َها النَّاُس إِنَّ ﴿َيا َأيُّ
التي  النصوص  من  كثري  ويوجد   ،)13 )احلجرات  َخبِيٌر﴾  َعِليٌم  َه  اللَّ إِنَّ  َأْتَقاُكْم  ِه  اللَّ ِعنَد 

تثبت هذا املوضوع. 
زيٌد: النَّصُّ يتكلم عىل عموم خلق اجلنس اإلنساين، ومل ينِف حاالت نادرة، وهي لندرهتا 
تكون بحكم النفي، ولكن هي موجودة وممكنة ولو كانت نادرة، اسمع اآلن تتمة ملا بدأت 
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به حواري معك عن تكاثر البغل فهو يقرب الفكرة كثريًا لك. 
حصل احلادث يف املغرب بمدينة مراكش.

الطبيب البيطري الذي أرشف عىل العملية، ويف تصحيه لـ)هسربيس(، أكد أنه »استغرب 
يف البداية لربوز الكيس من الرحم، قبل أن يتبني أن األمر يتعلق ببقايا مشيمة تضم جنينًا 
كيلو  يتجاوز  النافق ال  اجلنني  أن »وزن  البغلة«، مضيفًا  داخل رحم  مدة  قبل  ُتويف  َذَكًرا، 
غرامني اثنني، كام أن البغلة تبدو يف حالة صحية جيدة«، ومشريًا إىل أن »هذه احلالة تبقى 

غريبة ونادرة رغم أن مناطق أخرى شهدت نفس احلالة يف أوقات سابقة«. 
جديٌر بالذكر أن هذه احلالة النادرة أثارت استغراب بعض سكان أوالد أفرج، واعتربها 
القيامة«،  ُتعلن اقرتاب يوم  التي  البعض اآلخر »نذيَر ُشؤٍم وواحدًة من عالمات الساعة 
يف حني تعامل معها البقية بنوع من الالمباالة وعدم التصديق، حيث اعتربوا »محَل البغلة 

ووالدهَتا أمرين مستحيلني، وال يمكن حدوثهام بأي حال من األحوال«. 
 http://www. hespress. com/24-heures/250991. html

التحاليل الطبية تثبت والدة بغلة في المغرب لمهر

لندن: »الرشق األوسط« 
أعلن أطباء بيطريون أن التحاليل الطبية للحامض النووي »دي إن إيه« أثبتت أن بغلة يف 
منطقة أوملس األمازيغية بجبال األطلس يف املغرب، هي التي أنجبت بالفعل مهرًا، تبني أن 
والده كان محارًا. ويتحدى هذا الربهان العلمي النظريات السائدة التي تقول: إن البغال، 

التي تولد بتناسل احلمري مع اخليول، تكون عقيمة وال تلد. 
وأظهر املهر خصائص شبيهة بمهر احلامر، وكذلك بمهر البغل، ودلت تركيبته اجلينية 
أن ربعه من احلصان وثالثة أرباعه من احلامر! والقى هذا اإلعالن شكوكًا من قبل علامء 
اجلراحني  كلية  يف  اخليول  تناسل  يف  االختصايص  رايكوك  جون  رصح  إذ  بريطانيني، 
البيطريني امللكية، أن هذه الوالدة مستحيلة، اللهم إال إذا تم زرع جنني داخل رحم البغلة 

بنجاح. 
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وكان فريق من األطباء البيطريني يف مجعية محاية احليوان يف شامل إفريقيا، قد زاروا البغلة 
التي يبلغ عمرها 14 عامًا )انظر »الرشق األوسط« 3 أكتوبر 2002(، واستخلصوا عينات 

من دمها. 
أن  اجلمعية  رئيس  كاي  جيجي  عن  اإلنرتنتي  اإلنكليزي  يس«  يب  »يب  موقع  ونقل   
اخليل  دم  جمموعات  من  ن  يتكوَّ دمها  ألن  حقًا،  بغلة  املهر  أم  أن  أكدت  »االختبارات 
واحلمري... أما دم املهر الوليد فأكدت التحاليل أن أباه محار، كام انتقلت إليه أيضًا خصائص 

دم احلمري واخليول من أمه«. 
http://archive. aawsat. com/details. asp?issueno=8435&article=134634#. V95YxPkrLIU

عمٌرو: ولكن هذه القصة عىل فرض صحتها تتعلق بالبهائم وال تشمل الناس. 
زيٌد: أليس الكائن البرشي هو من فصيلة احليوانات الثدييات، وينطبق عليه ما ينطبق 

عليها خلقًا، ومتيَّز عنها بنفخة من الروح فيه فصار إنسانًا؟
عمٌرو: ولكن النَّصَّ القرءاين واضح أن اخللق للناس من ذكر وأنثى ومل َيْسَتْثِن أحدًا. 

 زيٌد: املشكلة ليست يف النَّصِّ فكالنا يعتمد عليه ويؤمن به، املشكلة يف طريقة تعاملك 
مع النَّصِّ بمعزل عن املنظومة القرءانية ككل وعدم إسقاط النَّصِّ عىل الواقع حملِّ اخلطاب، 
د حصول احلدث بحد ذاته هو برهان  ولبناء مفهوم علمي ينبغي أن تنطلق من الواقع، فمجرَّ
عىل حصوله، وأن ذلك حصل وفق سنة رضورة سواء علمتها أو جهلتها، ومهمتك دراسة 
نَّة التي حتكمه وحصل عىل موجبها، ومن اخلطأ أن تغمض عينيك  احلدث، واكتشاف السُّ
عن الواقع وتبني مفهومًا من أهداب نص لساين بمعزل عن حمله من اخلطاب، وجتمد عىل 

ظاهره بشكل سطحي وتنفي الواقع الذي حصل. 
عمٌرو: َهْب أين وافقت عىل كالمك، هل ثبت لديك باخلرب القطعي والدة إنسان دون 

زواج بني ذكر وأنثى؟
صدق،  حمل  كونه  القرءاين  النَّصَّ  ونقرأ  بعض،  مع  فلنبحث  قلت،  فيام  أحسنت  زيٌد: 

وثبت لدينا أنه من لدن عزيز حكيم. 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=134634#.V95YxPkrLIU
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اقرأ معي هذه النصوص، وقل يل: ما مفهومها؟
َمْرَيَم  اْبُن  الَمِسيُح ِعيَسى  اْسُمُه  نُْه  بَِكِلَمٍة مِّ ُرِك  ُيَبشِّ الّلَه  إِنَّ  َمْرَيُم  َيا  َقاَلِت الَمآلِئَكُة  ﴿إِْذ 

بِيَن﴾ )آل عمران 45(. ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن الُمَقرَّ َوِجيهًا فِي الدُّ
أتت البرشى ملريم ومل تأت لرجل ذكر، كام يف نص النَّبيِّ زكريا ﴿َفنَاَدْتُه الَمآلِئَكُة َوُهَو 
َن الّلِه َوَسيِّدًا َوَحُصورًا  قًا بَِكِلَمٍة مِّ ُرَك بَِيْحَيـى ُمَصدِّ َقاِئٌم ُيَصلِّي فِي الِمْحَراِب َأنَّ الّلَه ُيَبشِّ
الِِحيَن﴾ )آل عمران 39(، والبرشى للرجل تعني رضورة أن احلمل والوالدة  َن الصَّ َوَنبِّيًا مِّ

يكون لزوجته، وليس له، بينام البرشى للمرأة لكون احلمل والوالدة هلا. 
للحمل  حمل  كوهنا  املرأة  وجود  تقتيض  للرجل  البرشى  أن  حرضتك  فهمت  كام  زيٌد: 

والوالدة أيضًا، افهْم أن البرشى للمرأة تقتيض اللقاح من ذكر، فهذه أخت تلك. 
ذكر  من  لقاح  دون  وحدها  املرأة  والدة  أن  شك  وال  عمومًا،  صواب  كالمك  عمٌرو: 

حيتاج لقرينة قطعية تثبت أهنا ولدت دون لقاح. 
زيٌد: هل عندك نص قرءاين قطعي الداللة يثبت أن السيدة مريم ولدت دون لقاح من 

ذكر؟
عمرو: اقرأ هذا:

إَِذا  َيَشاُء  َما  َيْخُلُق  الّلُه  َكَذلِِك  َقاَل  َبَشٌر  َيْمَسْسنِي  َوَلْم  َوَلٌد  لِي  َيُكوُن  َأنَّى  َربِّ  ﴿َقاَلْت 
َما َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾ )آل عمران 47(. َقَضى َأْمرًا َفإِنَّ

كلمة )مس( تعني: ممارسة العالقة اجلنسية مع املرأة التي يرتتب عليها اللقاح وبالتايل 
إمكانية احلمل. 

والسيدة مريم نفت عنها نفسها املس من أي برش، ولذلك استغربت هي كيف حتمل، 
يف  معروف  هو  كام  للمرأة،  مس  خالل  من  إال  يكون  ال  والوالدة  احلمل  أن  تعرف  ألهنا 

الواقع، فأتاها اجلواب أن اهلل خيلق ما يشاء بالسنة التي يريدها فهو فعاٌل ملا يريد. 
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 وبناء عىل نفي املسِّ للسيدة مريم من قبل أي رجل، وولدت صارت حمل للظن واالهتام، 
وحزنت السيدة مريم من هذا احلدث، ومتنَّت املوت ﴿َفَأَجاءَها الَمَخاُض إَِلى ِجْذِع النَّْخَلِة 

نِسّيًا﴾ )مريم 23(. َقاَلْت َيا َلْيَتنِي ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت َنْسيًا مَّ
وعندما أتت قومها: ﴿َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئًا َفِرّيًا﴾ )مريم 
فالزواج  عليها،  استنكروا  وملا  والدهتا،  قومها من  استغرب  ملا  متزوجًة  كانت  ولو   ،)27

ها الطبيعي.  حقُّ
ولذلك ُنسب الولد ألمه )عيسى ابن مريم( تأكيدًا لنفي حصول املسِّ وغياب العنص 

الذكري من اللقاح. 
 وكون األمر كذلك أتى كالم املسيح بذكر والدته بالرِبِّ دون ذكر والده ﴿َوَبّرًا بَِوالَِدتِي 

َوَلْم َيْجَعْلنِي َجبَّارًا َشِقّيًا﴾ )مريم 32(.
وذكر القرءان أن خلق املسيح كخلق آدم ﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن 

ُتَراٍب ثِمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾ )آل عمران 59(.
أليس هذه النصوص قطعية الداللة يف والدة املسيح دون وجود والد ذكري له؟

عٌمرو: ربام تعدُّ هذه النصوص قرينة قوية، ولكن مازال يف نفيس يشء من املفهوم. 
زيٌد: احلكم لألدلة، وليس للشعور أو االستغراب النفيس، فهذا حيتاج لوقت ليزول. 

هل عرفتم ما هي القاعدة املنهجية؟
عدم العلم باليشء ال ينفي وجوده.  •
العلم عمومًا هو نسبي ومل يصل إىل سقف األمور.  •
حصول اليشء بالواقع هو برهان عىل وجوده.  •
ال يصح تشكيل مفهوم من أهداب نص واحد. •
ال يصح تشكيل مفهوم من ظاهر النَّصِّ بمعزل عن الواقع.  •
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ال يصح استخدام عموم النصوص لنفي ما يثبت بنصٍّ عيني خاص باليشء. •
ما ثبت بشكل قطعي الثبوت والداللة نؤمن به. •
نفي التصور لليشء أو الرغبة والشعور والدهشة ليس برهانًا إلثبات أو نفي يشء. •
سنن اهلل يف اخللق متعددة، ويوجد منها عام ويوجد منها خاص، واهلل فعاٌل ملا يريد. •
يمكن  • ال  الزمن  من  طويلة  فرتة  خالل  واحدة  مرة  حتصل  أحداث  أو  ظواهر  يوجد 

برهنتها لألجيال الالحقة إال باخلرب عنها القطعي. 



132

سامر اسالمبولي

الفرق بين البحر واليم 

ونجاة فرعون وغرق جنوده

هذا املوضوع ال عالقة له باملجاز، وإنام هو من بحث الرتادف، وعدم الوصول إىل حتديد 
يقف  التي  األشياء  أكثر  فام  الداللة،  يف  بينهام  الفرق  وجود  نفي  عىل  يدلُّ  ال  بينهام  الفرق 
لرفض  بمربر  ليس  هلا، وهذا  التعليل  ما هو  أو  يعرفون كيف حصلت،  العلامء ال  عندها 

نظرياهتم أو معلوماهتم الثابتة بالربهان. 
ومع ذلك انظر إىل النصوص القرءانية. كيف استخدمهام ؟

البحر هو الكائن املتجمع عىل ذاته مستقرًا باتساع كبري ومؤرجح بشدة ومكرر عىل هذه 
العملية، ومن هذا الوجه يقال: إن زيدًا بحر يف العلم. 

والبحر يف الواقع املادي هو التجمع املائي الكبري املؤرجح بشدة، أي: فيه حركة مكررة، 
وعىل ذلك خترج من التعريف الربك املائية الراكدة. 

والبحر نوعان: بحر مالح وهو معروف، وبحر عذب وهو األهنار الكبرية والبحريات. 
قال تعاىل:

َبْرَزخًا  َبْينَُهَما  َوَجَعَل  ُأَجاٌج  ِمْلٌح  َوَهَذا  ُفَراٌت  َعْذٌب  َهَذا  الَبْحَرْيِن  َمَرَج  ِذي  الَّ ﴿َوُهَو 
ْحُجورًا﴾ )الفرقان 53(. َوِحْجرًا مَّ

﴿َوَما َيْسَتِوي الَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن 
َلْحمًا َطِرّيًا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى الُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم 

َتْشُكُروَن﴾ )فاطر 12(.
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وانظر كيف وصف اهلل حادث غرق فرعون وجنوده:
َأْدَرَكُه  إَِذا  َحتَّى  َوَعْدوًا  َبْغيًا  َوُجنُوُدُه  فِْرَعْوُن  َفَأْتَبَعُهْم  الَبْحَر  إِْسَراِئيَل  بَِبنِي  ﴿َوَجاَوْزَنا 
الُمْسِلِميَن﴾ )يونس  ِمَن  َوَأَنْا  إِْسَراِئيَل  َبنُو  بِِه  آَمنَْت  ِذي  الَّ إاِلَّ  إِلِـَه  ُه ال  َأنَّ آَمنُت  َقاَل  الَغَرُق 

.)90
َعَصاَك الَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد الَعظِيِم﴾  ﴿َفَأْوَحْينَا إَِلى ُموَسى َأِن اْضِرب بِّ

)الشعراء 63(.
وملعرفة نوع البحر يف هذه النصوص: هل هو بحر مالح أو بحر عذب نقرأ قوله تعاىل:

ُبوْا بِآَياتِنَا َوَكاُنوْا َعنَْها َغافِِليَن﴾ )األعراف  ُهْم َكذَّ ﴿َفانَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم فِي الَيمِّ بَِأنَّ
.)136

إذًا، هذا النَّصُّ حيدد أن البحر الذي غرق فيه فرعون وجنوده، هو يمٌّ أي بحر عذب، 
وليس ماحلًا، وهو هنر كبري.

وكلمة )يم( تدل عىل جهد أو قوة ممتدة بجمع متصل، ومنها كلمة أتت يمني، فكل يم 
هو بحر وليس كل بحر يم. 

َيْأُخْذُه  اِحِل  الَيمُّ بِالسَّ َفْلُيْلِقِه  الَيمِّ  َفاْقِذفِيِه فِي  التَّاُبوِت  اْقِذفِيِه فِي  انظر قوله تعاىل: ﴿َأِن 
نِّي َولُِتْصنََع َعَلى َعْينِي﴾ )طه 39(، فهذا اليم هو  ُه َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّ َعُدوٌّ لِّي َوَعُدوٌّ لَّ

هنر كبري ممتد يصل يف سريه إىل حيث يقيم فرعون. 
والغرق أصاب كل جنود فرعون كام يف النَّصِّ ﴿َفانَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم فِي الَيمِّ بَِأنَُّهْم 
ا آَسُفوَنا انَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم  ُبوْا بِآَياتِنَا َوَكاُنوْا َعنَْها َغافِِليَن﴾ األعراف136، ﴿َفَلمَّ َكذَّ

َأْجَمِعيَن﴾ )الزخرف 55(.
 وال يوجد دليل عىل نجاة أحد منهم بعد غرقه بخالف فرعون، فإنه بعد أن غرق وكاد 
يموت أنجاه اهلل ليكون عربة وآية ملن خلفه وشهيد عىل ما حصل معه ومع جنوده، ﴿َفالَيْوَم 
)يونس  َلَغافُِلوَن﴾  آَياتِنَا  َعْن  النَّاِس  َن  مِّ َكثِيرًا  َوإِنَّ  آَيًة  َخْلَفَك  لَِمْن  لَِتُكوَن  بَِبَدنَِك  يَك  ُننَجِّ



134

سامر اسالمبولي

92(، واخلطاب حلي وليس مليت والنجاة ال تكون مليت فهو قد هلك وال يصح استخدام 
كلمة النجاة جلثة ميت.

 وهذا يدل عىل أن فرعون أوشك عىل الغرق وفقد األمل باحلياة ورأى جنوده يغرقون، 
ولكن أنجاه الرب ببدنه معاىف، وهذا داللة كلمة البدن فهي ال تستخدم جلثة امليت، وإنام 
هلم  والعربة  خلفه،  ملن  آية  يصري  ال  ميتًا  كان  ولو  احلي،  جسم  وصحة  لسالمة  تستخدم 
يرجع  فسوف  جيشه  وهلك  ضعيفًا،  منكسًا  مهزومًا  ببدنه  معاىف  حيًا  بقي  لو  بخالف 
ويشهد عىل ما حدث بنفسه وبروايته وإخبار قومه ما حصل معه وكيف غرق جيشه، وكاد 

يغرق هو أيضًا معهم ويثبت بنفسه بطالن دعواه الربوبية واأللوهية. 
 ومل يقبل إيامن فرعون الذي رصح به وهو عىل وشك الغرق، ألنه إيامن لفظي غري حقيقي 
ونتيجة اخلوف، وليس عن قناعة داخلية، ولو أراد اإليامن آلمن من قبل، وقد قامت عليه 

احلجة وأخذ وقته الكايف. 
يَِّئاِت َحتَّٰى إَِذا َحَضَر َأَحَدُهُم الَمْوُت َقاَل إِنِّي ُتْبُت  ِذيَن َيْعَمُلوَن السَّ ﴿َوَلْيَسِت التَّْوَبُة لِلَّ

ِئَك َأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاًبا َألِيًما﴾ )النساء  18(. اٌر ُأوَلٰ ِذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّ اآلَن َواَل الَّ
َأْدَرَكُه  إَِذا  َحتَّى  َوَعْدوًا  َبْغيًا  َوُجنُوُدُه  فِْرَعْوُن  َفَأْتَبَعُهْم  الَبْحَر  إِْسَراِئيَل  بَِبنِي  ﴿َوَجاَوْزَنا 
ِذي آَمنَْت بِِه َبنُو إِْسَراِئيَل َوَأَنْا ِمَن الُمْسِلِميَن، آآلَن َوَقْد  ُه ال إِلِـَه إاِلَّ الَّ الَغَرُق َقاَل آَمنُت َأنَّ

َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت ِمَن الُمْفِسِديَن﴾ )يونس 91(.
وعندما يكون التابع يف النار فاملتبوع أوىل منه بدخوهلا، بل قبله يف النار. 

اَعُة َأْدِخُلوا آَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ الَعَذاِب﴾  ﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدّوًا َوَعِشّيًا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
)غافر 46(.

َبُعوْا َأْمَر فِْرَعْوَن َوَما َأْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ )هود 97(. ﴿إَِلى فِْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاتَّ
﴿َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم الِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس الِوْرُد الَمْوُروُد﴾ )هود 98(.
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مفهوم الظلمات والحوت في القرءان

كلمة ظالم ومجعها ظلامت ال تعني السواد أو الليل، ولو أن السواد والليل ينتج عنهام 
الظالم، فامذا تعني كلمة الظالم؟

ثقافيًا بمعنى  ثقيلة منتهية بجمع متصل، وظهرت  َظَلم: تدل عىل دفع ملتصق بحركة 
الضالل  ظهر  والصواب  واحلق  النور  غاب  حال  ويف  والصواب،  واحلق  النور  غياب 
هو  الظلم  إن  قالوا:  الوجه  هذا  ومن  التصف،  أو  احلكم  يف  والتخبط  واخلطأ  والضياع 
وضع اليشء يف غري مكانه، بمعنى خمالفة احلق والصواب يف ذلك الفعل والوقوع بالضالل 

والباطل واخلطأ والتخبط باحلركة. 
عن  لألشياء  التمييز  ونفي  الرؤية،  ونفي  به،  النور  نفي  لتحقق  ظالمًا  الليل  ي  وسمِّ  
والنور  العلم  بغياب  معنويًا  النهار  يف  الظلامت  تأيت  أن  ويمكن  السواد،  وكذلك  بعضها، 

واملعرفة، والسري عىل غري هدى. 
لنقرأ داللة كلمة )الظلامت( بداللة معنوية:

ِهْم إَِلى ِصَراِط  َربِّ ُلَماِت إَِلى النُّوِر بِإِْذِن  إَِلْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ َأنَزْلنَاُه  ﴿اَلر ِكَتاٌب 
الَعِزيِز الَحِميِد﴾ )إبراهيم 1(.

اِم الّلِه  ْرُهْم بَِأيَّ ُلَماِت إَِلى النُّوِر َوَذكِّ ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بِآَياتِنَا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُّ
ُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ )إبراهيم 5(. إِنَّ فِي َذلَِك آلَياٍت لِّ

ُلَماِت إَِلى النُّوِر َوَكاَن بِالُمْؤِمنِيَن  َن الظُّ ِذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُه لُِيْخِرَجُكم مِّ ﴿ُهَو الَّ
َرِحيمًا﴾ )األحزاب 43(.

َأْولَِيآُؤُهُم  َكَفُروْا  ِذيَن  َوالَّ النُُّوِر  إَِلى  ُلَماِت  الظُّ َن  مِّ ُيْخِرُجُهم  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َولِيُّ  ﴿الّلُه 
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ُلَماِت ُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾  َن النُّوِر إَِلى الظُّ الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مِّ
)البقرة 257(.

ُلَماِت إَِلى النُّوِر بِإِْذنِِه  ِن الظُّ اَلِم َوُيْخِرُجُهم مِّ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ﴿َيْهِدي بِِه الّلُه َمِن اتَّ
ْسَتِقيٍم﴾ )المائدة 16(. َوَيْهِديِهْم إَِلى ِصَراٍط مُّ

ُلَماِت َمن َيَشإِ الّلُه ُيْضِلْلُه َوَمن َيَشْأ َيْجَعْلُه َعَلى  ُبوْا بِآَياتِنَا ُصمٌّ َوُبْكٌم فِي الظُّ ِذيَن َكذَّ ﴿َوالَّ
ْسَتِقيٍم﴾ )األنعام 39(. ِصَراٍط مُّ

نالحظ يف النصوص السابقة أن كلمة )الظلامت( أتت بداللة معنوية تقابل النور، وهي 
تعني غياب النور واحلق والرشاد والوعي والصواب عن الذين كذبوا بآيات رهبم، وكلمة 

النور تعني احلق ووضوح الرؤية العقلية والعلمية لألشياء وفق منطق علمي حكيم. 
وأتت كلمة )الظلم( بمعنى الضالل عن احلق أو الضياع أو التعمد يف ترك احلق وإمهاله، 

وهي التي قال عنها العلامء: وضع اليشء يف غري مكانه. 
َعظِيمًا﴾  َأْجرًا  ُدْنُه  لَّ ِمن  َوُيْؤِت  ُيَضاِعْفَها  َحَسنًَة  َتُك  َوإِن  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْظِلُم  الّلَه الَ  ﴿إِنَّ 

)النساء 40(.
ِحيٌم﴾ )المائدة  ﴿َفَمن َتاَب ِمن َبْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفإِنَّ الّلَه َيُتوُب َعَلْيِه إِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ

.)39
وتأت كلمة )الظلامت( بمعنى مادي. 

َيْعَلُمَها إاِلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما فِي الَبرِّ َوالَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة  ﴿َوِعنَدُه َمَفاتُِح الَغْيِب الَ 
بِيٍن﴾ )األنعام  إاِلَّ َيْعَلُمَها َوالَ َحبٍَّة فِي ُظُلَماِت األَْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ َيابٍِس إاِلَّ فِي ِكَتاٍب مُّ

.)59
ِئْن َأنَجاَنا ِمْن َهـِذِه  عًا َوُخْفَيًة لَّ ن ُظُلَماِت الَبرِّ َوالَبْحِر َتْدُعوَنُه َتَضرُّ يُكم مِّ ﴿ُقْل َمن ُينَجِّ

اِكِريَن﴾ )األنعام 63(. َلنَُكوَننَّ ِمَن الشَّ
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َع  َياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمتِِه َأإَِلٌه مَّ ن َيْهِديُكْم فِي ُظُلَماِت الَبرِّ َوالَبْحِر َوَمن ُيْرِسُل الرِّ ﴿َأمَّ
ا ُيْشِرُكوَن﴾ )النمل 63(. ُه َعمَّ ِه َتَعاَلى اللَّ اللَّ

فكلمة )الظلامت( يف النصوص السابقة أتت بداللة مادية متعلقة بنفي الرؤية أو الضياع 
والضالل عن معامل اليشء سواء أكان يف النهار أو الليل أو الرب أو البحر أو يف غابة، فمن 
يسري دون هدى وال ضوابط فهو يسري بظلامت ومآله الضياع والضالل، ويكون ذلك عادة 
يف الليل أكثر من النهار، فمن يركب البحر دون هدى وال علم وال معامل تدل عىل طريقه، 

فهو يسري يف الظلامت وال يدري أين يسري فيه القارب سواء أكان اجلو هنارًا أم لياًل.
وهيتدوا  والبحر  الرب  يف  طريقهم  ليعرفوا  للناس  عالمة  النجوم  اخلالق  جعل  ولذلك   
َقْد  َوالَبْحِر  الَبرِّ  ُظُلَماِت  فِي  بَِها  لَِتْهَتُدوْا  النُُّجوَم  َلُكُم  َجَعَل  ِذي  الَّ ﴿َوُهَو  الظلامت  يف  هبا 
َيْعَلُموَن﴾ )األنعام 97(، وعادة تظهر النجوم لياًل وحيددون الطريق  لَِقْوٍم  ْلنَا اآلَياِت  َفصَّ
عىل موجبها، وهيتدون هبا يف ظلامت الرب والبحر ويف الليل والنهار يستمرون بالسري عىل 

موجب اهلداية واالستعانة بالشمس والتضاريس الطبيعية. 
َهَب ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأن  وهذا يعني أن النَّبيَّ يونس عندما نادى يف الظلامت﴿َوَذا النُّوِن إِذ ذَّ
ُلاَمِت َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكنُت ِمَن الظَّاملنَِِي﴾ )األنبياء  ْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى يِف الظُّ لَّن نَّ

.)87
 ال يعني أنه نادى من بطن السمك الكبري، وإنام يعني نادى وهو يف حالة ضياع وضالل 

يف البحر ال يعرف أي هدى أو عالمة لريجع للرب وينجو بنفسه. 

مفهوم الحوت

كلمة َحَوت تدل عىل األرجحة الشديدة واملمتدة بانضامم مكانيًا منتهية بضغط خفيف، 
وظهر ذلك بحركة الروغان واملناورة واحلومان مع االمتداد مكانيًا. 

وكل ما يتحقق به هذا املفهوم يطلق عليه اسم )حوت(، وكتب املعاجم أتت باستخدام 
الكلمة وليس بمفهومها اللساين، وهذا االستخدام ليس للحص، وال سقف ملعاين كلمة 

حوت. 
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 فنقول عن السمك: إنه حوت سواء أكان صغريًا أم كبريًا لتحقق مفهوم كلمة )حوت( 
به يف حركته باملاء. 

ونقول عن التاجر القوي يف السوق بحركته وخربته ومناورته وحومانه: إنه حوت. 
 ومجع كلمة حوت حيتان. 
حوت )الصحاح يف اللغة( 

احلوت السمكة، واجلمع احليتان
واحلوت برج يف السامء. وحات الطائر عىل اليشء حيوت، أي: حام حوله. 

وحاوتني فالن، إذا راوغني. 
ُبدَّ من قراءة الكلمة وفق السياق وحمل  إذًا، ليس كل كلمة )حوت( تعني سمكًا، وال 

اخلطاب لتحديد معنى كلمة )حوت( يف هذا السياق. 
لنقرأ:

ْبِت إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاُنُهْم  تِي َكاَنْت َحاِضَرَة الَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن فِي السَّ ﴿وَاْسَأْلُهْم َعِن الَقْرَيِة الَّ
عًا َوَيْوَم الَ َيْسبُِتوَن الَ َتْأتِيِهْم َكَذلَِك َنْبُلوُهم بَِما َكاُنوا َيْفُسُقوَن﴾ )األعراف  َيْوَم َسْبتِِهْم ُشرَّ

.)163
ملكية ألحد،  البحر  السمك يف  يكون  للقوم كملكية هلم، وال  ترجع  كلمة )حيتاهنم( 
ووفق السياق وحمل اخلطاب هي قوارب الصيد فهي ملكيتهم وهي تأتيهم مرشعة وحمملة 
بالصيد الوفري، أما يف غري السبت، فال تأت مرشعة وال يوجد صيد فيها، وهذا ابتالء هلم 

وعقوبة لفسقهم. 
الصيد اسم احلوت، ألنه يتحرك بأرجحة شديدة لألعىل واألسفل  وأطلق عىل قارب 

واليمنة واليسة ويناور ويراوغ ويمتد منضاًم عىل ذاته مكانيًا وإىل األمام. 
لنتابع:

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه  ْخَرِة َفإِنِّي َنِسيُت الُحوَت َوَما َأنَسانِيُه إاِلَّ الشَّ ﴿َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْينَا إَِلى الصَّ
َخَذ َسبِيَلُه فِي الَبْحِر َعَجبًا﴾ )الكهف 63(. َواتَّ
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ال يوجد يف النَّصِّ ذكر أن احلوت هو السمك، واملسافر ال يرتك طعامه خلفه يف العراء، 
النَّبيَّ  حيمل  صيد  قارب  هو  احلوت  أن  عىل  يدل  وهذا  بحرية،  رحلة  عن  يتكلم  والنَّصُّ 

موسى وفتاه وغداءهم. 
يربط  أن  الفتى  ونيس  الصخرة  إىل  أويا  اليابسة  إىل  وفتاه  موسى  النَّبيُّ  وصل  وعندما 
القارب الذي أتيا به كعادة صاحب القارب، وهذا يدل عىل أن الفتى ال يوجد عنده خربة 
املائي  التيار  فسحب  هو  حيث  القارب  ترك  منه  نزال  وعندما  مسبقًا،  القوارب  قيادة  يف 
النَّبيُّ موسى وفتاه طريقهام وابتعدا عن مكان  القارب واختذ سبيله يف البحر رسبًا، وتابع 
ترك القارب، وبعد فرتة قال النَّبيُّ موسى لفتاه آتنا غداءنا؟ فتذكر الفتى فورًا أنه نيس أن 
النَّبيُّ موسى: هذا ما كنا  للنَّبيِّ موسى، فقال  يربط القارب والطعام كان فيه، فذكر ذلك 
نبغي، ورجعا للمكان ذاته فوجدا العبد الصالح بانتظارمها، وتتمة القصة معروفة وبصف 

النظر عن أن القصة رؤية منامية أو حقيقة. 
ووصلنا اآلن لنص حوت النَّبيِّ يونس. 

الكبري  السمك  أن يعيش يف بطن احلوت بمعنى  أن اإلنسان ال يمكن  نعلم  أن  ينبغي   
النقطاع اهلواء يف داخله وقيام احلوت هبضمه، وال يمكن أن يبقى النَّبيُّ يونس أو السمك 
الكبري إىل يوم يبعثون بمعنى يوم القيامة، فهذا فهم سطحي طفويل شائع، ومل يأت نص أن 
 ، احلوت )السمك الكبري( بلعه أو أكله، فهذا تصور سطحي وإقحام معنى مل يأت يف النَّصِّ
الرتادف بني معظم  انتشار ظاهرة  نتيجة  أو أكل(  )اْلتقم( بكلمة )بلع  تبديل كلمة  وسببه 
الباحثني، وهي إمكانية تبديل أي كلمة بأي كلمة أخرى دون أن يتغريَّ املعنى، وهذا عمل 

غوغائي عبثي ينقض حكمة الصياغة القرءانية. 
فامذا تعني كلمة اْلتقمه احلوت؟﴿َفاْلَتَقَمُه الُحوُت َوُهَو ُمِليٌم﴾ )الصافات 142(.

لقم: تدل عىل حركة الزمة ثقيلة متوقفة بشدة منتهية بجمع متصل. 
بقوة  السالح  داخل  يف  القذيفة  وضع  وهي  بالذخرية  السالح  بتلقيم  ثقافيًا  وظهرت 

واستقرارها فيه. 
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ى العملية  وظهرت بوضع جزء من الطعام يف الفم وإطباقه عليها فتسمى لقمة، وتسمَّ
التلقيم، وإن قام هبا الشخص بنفسه قلنا: اْلتقم لقمة. 

واملعنى  عقوهلم  يف  للناس  لقاًم  ويلقمها  احلكمة  يلتقم  كان  ألنه  لقامنًا،  لقامن  ي  وسمِّ  
معنوي.

َه  َما َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اللَّ ِه َوَمن َيْشُكْر َفإِنَّ ﴿َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَماَن الِحْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَّ
َغنِيٌّ َحِميٌد﴾ )لقمان 12(.

وهذا يعني أن فعل )اْلتقم( يدلُّ عىل التزام يشء بقوة وإضافته ليشء آخر ومسكه فيه. 
فالتقام احلوت للنَّبيِّ يونس هو التزامه والتمسك به بقوة، وذلك حينام ألقوه يف القارب 
تعني  ال  بطن  كلمة  ألن  القارب،  بطن  هو  احلوت  وبطن  بالقصة،  احلوت  معنى  فهو 
بالرضورة العضو املنتفخ يف الكائن احلي، فجوف كل يشء يسمى بطنه ﴿َوُهَو الَِّذي َكفَّ 
ُه بَِما َتْعَمُلوَن  َة ِمن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم َوَكاَن اللَّ َأْيِدَيُهْم َعنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنُْهم بَِبْطِن َمكَّ

َبِصيرًا﴾ )الفتح 24(.
القرءان مل يستخدم كلمة )احلوت( بمعنى السمك قط مع صحة  وهذا يوصلنا إىل أن 

استخدامها لسانيًا. 
وبعد هذا التدبر لكلامت حمورية يف قصة النَّبيِّ يونس نأيت لتشكيل رؤية أقرب للصواب 

من خالل النصوص.
دوره  وانتهى  عليهم  احلجة  أقام  قد  أنه  فظن  له،  يستجيبوا  فلم  قومه  يونس  النَّبيُّ  دعا 
فغادرهم مسعًا دون إذن من اهلل أو أمر، وظن أن اهلل بعلمه للحدث قد عذره وال مانع من 

ترك قومه لكفرهم وعدم إيامهنم، ورسعان ما أبق للفلك املشحون.
﴿إِْذ َأَبَق إَِلى الُفْلِك الَمْشُحوِن﴾ )الصافات 140(. 

 كلمة )أبق( تعني: املغادرة بسعة شديدة للمكان سواء عن هروب أو دونه. 
كلمة )الفلك( تعني: السفينة سواء أكانت بشكل بدائي أم متطور. 
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 كلمة )املشحون( اسم مفعول وتدل عىل اليشء املتجمع به ناس أو بضاعة كثرية معدة 
الُفْلِك الَمْشُحوِن﴾ )يس  َتُهْم فِي  يَّ ُذرِّ ا َحَمْلنَا  َأنَّ ُهْم  لَّ للسفر أو االنتقال أو كالمها. ﴿َوآَيٌة 

.)41
َفَكاَن ِمْن الُمْدَحِضيَن﴾  وساهم مع القوم فدحض سهمه بمعنى بطل وزال ﴿َفَساَهَم 
)الصافات 141(، وبصف النظر عن اليشء الذي ساهم فيه، املهم خس سهمه، وفقد ثقة 
أصحاب الفلك وقرروا التخلص منه، ومل يأت يف النَّصِّ أهنم محلوه وألقوه يف البحر، وإنام 
أتى ﴿َفاْلَتَقَمُه الُحوُت َوُهَو ُمِليٌم﴾ )الصافات 142(، وقد عرفنا داللة كلمة )اللقم( وأهنا 
ليصري  قارب صيد،  تدل عىل  أهنا  )احلوت(  كلمة  بقوة، وعرفنا  لليشء  االلتزام  تدل عىل 
املعنى املنطقي أن أصحاب السفينة أرغموه عىل مغادرة السفينة وتركهم وجعلوا له قارب 
صيد صغري، ويبدو أنه قاوم أو رفض ذلك، فقاموا بإلقائه يف القارب رغاًم عنه، وربام قيَّدوه 
أيضًا وألقوه يف القارب فاْلتقمه القارب ببطنه، وكان النَّبيُّ يونس ممتعضًا من فعلهم وُمليم 
البحر دون هدى وال عالمات  وابتعدوا عنه وتركوه يف عرض  له،  املعاملة  هلم عىل هذه 
يستدل هبا، وهو ال يعرف البحر أو اإلبحار به وحده، ومضت عليه أيام يتعرض هبا حلرارة 
الشمس وليايل يتعرض لربد الليل، ونفد منه املاء والطعام وضاع وضل يف ظلامت البحر ال 
يعرف أين يتحرك به موج البحر، وصار سقياًم وضعف جسمه مما يتعرض له، فاْلتجأ إىل 
ُلَماِت َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن  اهلل ونادى تائبًا نادمًا ﴿... َفنَاَدى فِي الظُّ

الظَّالِِميَن﴾ )األنبياء 87(، فاستجاب اهلل له وأنجاه مما فيه.
ْينَاُه ِمَن الَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِجي الُمْؤِمنِيَن﴾ )األنبياء 88(.  ﴿َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجَّ

 أما قوله تعاىل: ﴿َلَلبَِث فِي َبْطنِِه إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾ )الصافات144، فال تعني أن النَّبيَّ 
سطحي  طفويل  فهم  ذلك  أن  سابقًا  ذكرناه  ملا  الكبري  السمك  احلوت  بطن  يف  كان  يونس 
بمعنى  احلوت  أو  يونس  النَّبيَّ  ألن  القيامة،  يوم  يعني  )يبعثون(  كلمة  تدل  وال  مستبعد، 

السمك لن يبقيا طول هذه الفرتة، وسوف يموتان كالمها ضمن الزمن املوجودين.
 وهذا يدل عىل أن النَّصَّ له مفهوم آخر، ووفق ما ذكرنا من أحداث القصة يكون مفهوم 
ضائعًا  البحر  ظلامت  يف  يبقى  سوف  يونس  النَّبيَّ  أن  هو:  للصواب  األقرب  هذا  النَّصِّ 
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وضاالً حتى ييس اهلل له قوم يبعثهم له وجيدوه وينقذوه، وهذا قد يطول كثريًا، ولكن كونه 
تاب وندم واعرتف بذنبه، ونادى اهلل عزَّ وجل فقد أنجاه بطريقة نبذ قاربه إىل اليابسة، 

﴿َفنََبْذَناُه بِالَعَراء َوُهَو َسِقيٌم﴾ )الصافات 145(.
 ووجده قوم يوجد بينهم عالقات قاطنني يف املكان هذا فاعتنوا به وعاجلوه حتى قوي 
لقومه  ورجع  وقام   ،)146 )الصافات  َيْقطِيٍن﴾  ن  مِّ َشَجَرًة  َعَلْيِه  عافيته﴿َوَأنَبْتنَا  واسرتد 
يدعوهم إىل اهلل فاستجابوا له وآمنوا باهلل. ﴿َوَأْرَسْلنَاُه إَِلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن﴾ ﴿َفآَمنُوا 

َفَمتَّْعنَاُهْم إَِلى ِحيٍن﴾ )الصافات 148-147(.
)السمك  احلوت  ابتالع  عن  للمنطق  واملخالفة  الطفولية  القصة  نرش  عدم  ينبغي  لذا، 
من  وغريهم  للمالحدة  مربر  إعطاء  وعدم  املهزلة،  هذه  وتوقيف  يونس  للنَّبيِّ  الكبري( 
السخرية من القرءان وقصصه التي يعرضها معظم املفسين مثل أفالم كرتون والسندباد 

البحري!
 وبناء عىل هذا العرض يمكن أن ندرس ونتدبر باقي النصوص مثل هذه:

َأْزَواٍج  َثَمانَِيَة  ْن األَْنَعاِم  َوَأنَزَل َلُكم مِّ ِمنَْها َزْوَجَها  نَّْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل  ن  ﴿َخَلَقُكم مِّ
َلُه  ُكْم  َربُّ ُه  اللَّ َذلُِكُم  َثاَلٍث  ُظُلَماٍت  فِي  َخْلٍق  َبْعِد  ِمن  َخْلقًا  َهاتُِكْم  ُأمَّ ُبُطوِن  فِي  َيْخُلُقُكْم 

الُمْلُك اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْصَرُفوَن﴾ )الزمر 6(.
ن َفْوِقِه َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَها  ن َفْوِقِه َمْوٌج مِّ يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج مِّ ﴿َأْو َكُظُلَماٍت فِي َبْحٍر لُّجِّ
ُه َلُه ُنورًا َفَما َلُه ِمن نُّوٍر﴾ )النور  ْم َيْجَعِل اللَّ َفْوَق َبْعٍض إَِذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها َوَمن لَّ

.)40
د 24(. ُروَن القرءان َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها﴾ )محمَّ ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ
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اليـهـود وخرافة السامية

ولكن  تنجح،  املؤامرة  وكادت  احلقائق،  طمس  حماولني  التاريخ،  أوراق  اليهود  خلط   
افرتاًء يف  التاريخ، وسجلوها  اليهود خيوطها عرب  نسج  مؤامرة  أكرب  القرءان فضح  نزول 
التلمود وصحفهم، وذلك عندما دجموا شخصية إرسائيل بالنَّبيِّ يعقوب، وعّدوا أنفسهم 
بني  إبراهيم، وخلطوا بني  بن  بن إسحاق  يعقوب  النَّبيِّ  إىل  نسبهم  بني إرسائيل، ورفعوا 
إرسائيل، وطائفة اليهود، حتى صار يف ثقافة الناس، أن كليهام واحد، وهبذه العملية، أوجد 
اليهود ألنفسهم موطئ قدم يف قمة التاريخ اإلنساين بانتساهبم إىل األئمة الكبار يف املجتمعات 
اإلنسانية، الذين هم النَّبيُّ يعقوب، وإسحاق، وإبراهيم - عليهم السالم مجيعًا-، وانتحلوا 

هوية بني إرسائيل، وسموا ملتهم اليهودية، دينًا. 
 ،)19 عمران  )آل  اإِلْساَلُم﴾  الّلِه  ِعنَد  يَن  الدِّ ﴿إِنَّ  فقال:  باملرصاد  هلم  القرءان  وكان   
ى بَِها  وأّكد أن دين مجيع األنبياء والرسل كان اإلسالم، وأن اهلل مل ُينزل دينًا غريه ﴿َوَوصَّ
ْسِلُموَن﴾  َوَأنُتم مُّ َتُموُتنَّ َإالَّ  َفاَل  يَن  َلُكُم الدِّ الّلَه اْصَطَفى  إِنَّ  َبنِيَّ  َيا  َوَيْعُقوُب  َبنِيِه  إِْبَراِهيُم 

)البقرة 132(. 
ى بتعدد األديان، فاهلل واحد، ودينه واحد، وكذلك الرشع اإلسالمي   فال يوجد ما ُيسمَّ
أيضًا واحد، وهو الذي بدأ نزوله منذ نوح وتم إكامله بالقرءان، أما جمموعة الرشائع اخلاصة 
التي كانت تتنزل عىل الرسل السابقني، فهي قومية عينية ظرفية ُتعّدل وُتنسخ من رسول 
الرشع  اكتامل  بعد  كلها  إلغاؤها  تم  أن  إىل  اإلسالمي،  الرشع  لصالح  وتتقلص  آخر،  إىل 
فال يوجد دين، أو رشع إهلي  اإلسالمي بصفته العلمية، واإلنسانية، وصار رشعًا كاماًل. 

اسمه اليهودية، أو غري ذلك، وإنام يوجد دين اإلسالم.  
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اْصَطَفى  الّلَه  فقال:﴿إِنَّ  نوح،  النَّبيِّ  نسل  من  أهنم  وادعاءهم  مؤامرهتم،  فضح  وتابع   
آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى الَعاَلِميَن﴾ )آل عمران 33(، واصطفاء آدم يدل 
عىل وجود ناس معه تم االصطفاء له من دوهنم، ألن االصطفاء ال يمكن يف الواقع إال من 

خالل وجود كثرة من ذات النوع، اقرأ قوله تعاىل:
ِة  يَّ ْن َحَمْلنَا َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ ِة آَدَم َوِممَّ يَّ َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ُه َعَلْيِهم مِّ ِذيَن َأْنَعَم اللَّ ﴿ُأْوَلِئَك الَّ
دًا َوُبِكّيًا﴾  وا ُسجَّ ْحَمن َخرُّ ْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَراِئيَل َوِممَّ
)مريم 58(، فالنَّصُّ ذكر ذرية آدم، وذكر ذرية من تم محلهم مع نوح، وهذه إِشارة إىل أن 
هؤالء ليسوا من ذرية آدم املصطفى، وإالَّ صار النَّصُّ حشوًا، ولغوًا، وتكرارًا ال فائدة منه، 
ونتفق أن النَّصَّ القرءاين منزه عنه؛ ما  يؤكد أن الذين محلهم نوح معه، ليسوا من ذرية آدم 
املصطفى، وإنام من ذرية من كان يعيش معارصًا آلدم املصطفى!، ليصري من ركب مع نوح 
يتني: ذرية آدم املصطفى - ونوح منهم -، وذريَة من كانوا معارصين آلدم املصطفى من  ُذرِّ

آدم آخر سابق عنه. 
آدم  إبراهيم من ذرية  النَّبيَّ  إبراهيم(، دل عىل أن  النَّصُّ ذكر )ومن ذرية  تابع   وعندما 
املصطفى من غري طريق نوح، وتم ذكر ذريته بعد ذكر ذرية آدم يف أول النَّصِّ )من ذرية آدم( 
من باب ذكر اخلاص بعد العام، أي: من الدائرة الكبرية املتمثلة بآدم، إىل دائرة أصغر متمثلة 
إبراهيم(  ذرية  )ومن  عىل  معطوفًا  )إرسائيل(  النَّصُّ  وذكر  نوح،  دائرة  بجانب  بإبراهيم، 
ليصري املقصد )ومن ذرية إرسائيل(، ليدل عىل أن إرسائيل ليس من ذرية إبراهيم، وليس 
من ذرية نوح - عليهام السالم -، وإنام هو من ذرية من تم محلهم مع نوح، ومل يتم تكرار 
إبراهيم  للنَّبيِّ  كلمة )ذرية( إلرسائيل إشارة - واهلل أعلم - إىل أن إرسائيل كان معارصًا 

ولتداخل ذريتهام معًا. 
 وهبذا التحليل العلمي الدقيق للنص القرءاين تم فضح النظرية السامية لليهود، وزيفها، 
ودحض مزاعمها سواء عن طريق ذرية إبراهيم، أو ذرية الرجل الصالح إرسائيل، فكالمها 
ال ينحدران من نوح، وتابع النَّصُّ القرءاين تصويب التاريخ، فذكر أن مجيع األنبياء والرسل 

هم من ذرية نوح وإبراهيم، أو من أحدمها:
َوَكثِيٌر  ْهَتٍد  مُّ َفِمنُْهم  َوالِكَتاَب  َة  النُُّبوَّ تِِهَما  يَّ ُذرِّ َوَجَعْلنَا فِي  َوإِْبَراِهيَم  َأْرَسْلنَا ُنوحًا  ﴿َوَلَقْد 
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نُْهْم َفاِسُقوَن﴾ )الحديد 26(.  مِّ
وذكر أن ذرية آدم املصطفى، ونوح، وإبراهيم، وعمران، قد تداخلت ببعضها من خالل 
ة والكتاب يف ذرية نوح وإبراهيم رغم  عملية التزاوج، ومع ذلك التداخل تم جعل النُّبوَّ
الّلَه  انتامء بعض األنبياء إىل ذريات أخرى من طرف اآلباء، أو األمهات، قال تعاىل:﴿إِنَّ 
ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوالّلُه  يَّ اْصَطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى الَعاَلِميَن *ُذرِّ

َسِميٌع َعِليٌم﴾ )آل عمران 33 - 34(. 
آلدم  معارصين  كانوا  ملن  )أي  نوح  مع  محلنا  ممن  ذرية  من  كانوا  الذين  هؤالء  وِمن 
الِكَتاَب  ُموَسى  ﴿َوآَتْينَا  تعاىل:  قال  والده،  طريق  عن  وذلك  موسى  النَّبيُّ  املصطفى( 
ُه َكاَن  َة َمْن َحَمْلنَا َمَع ُنوٍح إِنَّ يَّ َبنِي إِْسَراِئيَل َأالَّ َتتَِّخُذوْا ِمن ُدونِي َوِكياًل *ُذرِّ َوَجَعْلنَاُه ُهًدى لِّ

َعْبدًا َشُكورًا﴾ )اإلسراء 3-2(. 
َة َمْن مَحَْلنَا  يَّ  والعبد الشكور، هو النَّبيُّ موسى، ألن النَّصَّ يتكلم عنه، وبالتايل هو من )ُذرِّ

َمَع ُنوٍح(، الناس الذين كانوا معارصين آلدم املصطفى. 
ونص  وإبراهيم،  نوح  بذرية  والكتاب  ة  النُّبوَّ جعل  نص  بني  تقاطع  بعملية  قمنا  وإذا   
هو  ليس  وبالتايل  املصطفى،  آدم  ذرية  غري  ذرية  من  موسى  أن  ونص  الذّريات،  تداخل 
املصطفى،  آدم  ذرية  بني  تداخل  حصول  نستنتج  صافية،  بصورة  وإبراهيم  نوح  ذرية  من 
وذرية من كانوا معارصين له، وكان نتيجته والدة موسى، قال تعاىل: ﴿َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق 
َوُيوُسَف  َوَأيُّوَب  َوُسَلْيَماَن  َداُووَد  تِِه  يَّ ُذرِّ َوِمن  َقْبُل  ِمن  َهَدْينَا  َوُنوحًا  َهَدْينَا  ُكالًّ  َوَيْعُقوَب 

َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذلَِك َنْجِزي الُمْحِسنِيَن﴾ )األنعام 84(.
 فيكون النَّبيُّ موسى من ذرية نوح من طرف أمه، بدليل ذكره بعد النَّبيِّ يوسف، وبدليل 
ذكر داود وسليامن وأيوب قبله رغم أهنم جاؤوا بعده زمنيًا؛ ما  يدل عىل وجود شبه بني 
يوسف وموسى يف نسبهام لنوح، والنَّبيُّ يوسف من ذرية إبراهيم من طرف أبيه يعقوب، 
فيكون النَّبيُّ يوسف من ذرية نوح من طرف أمه، وكذلك موسى وهارون، فيكون الطرف 
الذين هم من ذرية الذين عارصوا آدم  ملوسى )والده( من ذرية من محلنا مع نوح،  اآلخر 
املصطفى، وبالتايل، فالنَّبيُّ موسى ليس من بني إرسائيل بشكل صاف ولو أنه ُبعث فيهم، 



146

سامر اسالمبولي

قوله  انظر  ُصُحفًا،  أويت  وإنام  عليه،  نزلت  التوراة  أن  يذكر  رصيح  نص  يوجد  وال  وهلم، 
تعاىل: ﴿ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى﴾ )األعلى  19(. 

أما إرسائيل، فهو رجل من ذرية من محلنا مع نوح، وليس من ذرية إبراهيم، ومل خيربنا 
اخلالق أنه بعث أحدًا من ذريته نبيًا أو رسوالً أبدًا، وبالتايل ال يوجد أنبياء وال رسل من ذرية 

إرسائيل بصورة صافية، وإنام بصورة متداخلة مع غريه. 
 وآل عمران ذرية نتجت من خالل تداخل ذرية نوح، وذرية إبراهيم عن طريق يعقوب، 

وجاء منهم زكريا وابنه حييى، وعيسى، وإلياس. 
ة  بالنُّبوَّ إليهم  أوحي  وقد  يعقوب،  ذرية  وإنام هم من  يوسف،  إخوة  ليسوا   واألسباط 
والكتاب، أما اليسع، ويونس، ولوط، وإسامعيل، وإدريس، وذو الكفل فليسوا من ذرية 
النَّبيِّ إبراهيم، والنَّبيُّ شعيب دائاًم ُيذكر بعد النَّبيِّ لوط؛ ما  يدل عىل أهنام يرجعان بنسبهام 
ة والكتاب يف ذرية نوح وإبراهيم، وينبغي  إىل نوح رضورة حسب النَّصِّ الذي حص النُّبوَّ
مراعاة عامل اختالف الزمن يف بعثة األنبياء والرسل، وتداخل ذرية نوح مع ذرية إبراهيم. 

ْلنَا َعَلى الَعاَلِميَن﴾ )األنعام 86(. ﴿َوإِْسَماِعيَل َوالَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوُكالًّ فضَّ
ابِِريَن﴾ )األنبياء 85(. َن الصَّ ﴿َوإِْسَماِعيَل َوإِْدِريَس َوَذا الِكْفِل ُكلٌّ مِّ

 وكان األنبياء والرسل ُيبعثون إىل أقوامهم، وبنو إرسائيل معهم ضمنًا، وخص اخلطاب 
بني إرسائيل، ألهنم أكثر عددًا وذرية، فهم الُبنية التحتية للقبائل العربية مع احتفاظ ذرية 
ة والكتاب، ومشاركتهم يف مقام السلطة وامُللك يف بني إرسائيل  نوح وإبراهيم بمقام النُّبوَّ
عىل الغالب، ومن هذا الوجه ورد احلديث الذي يقول: )كان بنو إرسائيل يقودهم األنبياء، 

كلام هلك نبي، بعث اهلل آخر(. 
 فأين اليهود من كل ذلك !؟ 

 ال يوجد أي نسب أو تاريخ لليهود أبدًا!، وإنام هم طائفة عنرصية ذات نشأة مشبوهة 
اليهودي(،  )املجتمع  القرءان  امللعونة يف  الشجرة  وتاريخ أسود، ومغضوب عليهم، وهم 

وهم جتمع من خمتلف األعراق جيمعهم احلقد والنقمة عىل املجتمعات اإلنسانية. 
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املسلمني  ينبغي عىل  له،  القرءاين  التوثيق  بناء عىل  املوجز  التارخيي  العرض  وبعد هذا   
واملؤامرة  الفادح،  وامُلصاب  اجللل،  اخلطب  حقيقة  يدركوا  وأن  يستيقظوا،  أن  العرب 
الرهيبة، التي حاك اليهود خيوطها يف سالف األزمان، وَجَعلوها عقيدة لألجيال اليهودية 
الالحقة، وصارت هلم دينًا من دون الناس أمجعني، فلهم إله خاص هبم )هَيَوه( وهلم رشع 
ُمغلقة  بوتقة  طائفتهم  وجعلوا  غريهم،  مع  حالالً  يكون  بينهم  حرام  هو  فام  هبم،  خاص 
غري قابلة للفتح، فاشرتطوا لليهودي، أن يكون من والَدين هيوِديَّني أو والدته هيودية عىل 
موا دمهم وعرضهم وماهلم فيام بينهم، وأباحوا دماء، وأعراض، وأموال  احلد األدنى، وحرَّ
الناس مجيعًا، بل وبيع أعضاء اإلنسان من خالل خطف أطفال املجتمعات غري اليهودية، 

خاصة الفلسطينية واملغربية يف سابقة عنصية فاشية مل يشهد هلا التاريخ مثياًل. 
املدارس،  يف  أوالدهم  وُيَعلِّموا  إرسائيل(،  )بنو  العرب  املسلمون  يعلَم  أن  ينبغي  لذا،   

واملؤسسات الرتبوية، والفنية، واإلعالمية، ما ييل:
النَّبيُّ يعقوب ليس إرسائيل. . 1
إرسائيل رجل صالح ليس من ذرية إبراهيم، وال من ذرية نوح، وهم من ذرية من محلنا . 2

مع نوح من آدم غري آدم املصطفى. 
أنزل اهلل دينًا واحدًا هو اإلسالم، وتراكم واكتمل رشعه تارخييًا، وتم مجعه يف القرءان. . 3

لذا، ال يوجد دين اسمه اليهودية، وال غريه، وبالتايل ينبغي إبطال فكرة تعدد األديان 
يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم﴾ آل عمران19. الساموية. ﴿إِنَّ الدِّ

بنو إرسائيل هم من العرب )قريش وغريهم( أهل املنطقة، أتباع النَّبيِّ موسى وعيسى، . 4
باع النَّبيِّ حممد.  باعه األول اتِّ ومعظمهم أضاف التِّ

اخلطاب يف القرءان )يا بني إرسائيل(، إنام هو خطاب للعرب أتباع األنبياء والرسل، . 5
تِي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي  وبالتايل التفضيل أتى هلم، ﴿َيا َبنِي إِْسَراِئيَل اْذُكُروْا نِْعَمتَِي الَّ

ْلُتُكْم َعَلى الَعاَلِميَن﴾ )البقرة 47(.  َفضَّ
األرض املقدسة أم القرى هي بالد الشام الكربى ومكة خاصة. . 6
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جهة احلج، وقبلة الصالة جلميع األنبياء والرسل يف تاريخ اإلنسانية هي املسجد احلرام . 7
)مكة(. 

 فلسطني أرض عربية أصيلة، وسكاهنا هم بنو إرسائيل، أتباع األنبياء والرسل، وهم 8. 
عرب تداخلت ذرياهتم مع ذرية نوح وإبراهيم - عليهم السالم مجيعًا-. 

اليهود ليسوا من بني إرسائيل، وال من ذرية نوح، وال من ذرية إبراهيم، وال هم من . 9
د من العرب  العرب أساسًا، وإنام هم غرباء، وُدخالء عىل املجتمع العريب، إال من هَتَوَّ

)من بني إرسائيل( واتبع ملتهم. 
حترير مصطلح، ومفهوم )بني إرٍسائيل( من اليهود، وإرجاع استخدامه ألهله من . 10

العرب، ودحض الفرضية السامية لليهود. 
كشف زيف، وافرتاء، وانتحال اليهود هوية بني إرسائيل ليجدوا هلم موطئ قدم يف . 11

التاريخ، ولتمتدَّ جذورهم يف املنطقة العربية. 
نفي الدين اليهودي، واستخدام كلمة )امللة(، وإرجاع اليهود إىل حقيقتهم، طائفة . 12

إرهابية دموية عنصية. 
اليهودية، بدولة إرسائيل، وينبغي تسميتها بالكيان الغاصب . 13 رفض تسمية السلطة 

واملكتوبة،  واملسموعة،  املرئية،  اإلعالم  الثقافة، ووسائل  ذلك يف  ونرش  اليهودي، 
العربية  اإلسالمية  الثقافة  وإحالل  اليهودية،  الثقافة  اجتثاث  طريق  عىل  كخطوة 

حملَّها، وحتصني أجيالنا ضد التلوث الثقايف اليهودي. 
كون يف الدراسة التارخيية، أو العلمية، نحو مسألة )تاريخ األنبياء أو نشأة . 14 عدم الرُّ

اخللق( عىل كتب اليهود، أو التلمود خاصة، أو املراجع التي تأثرت هبام أبدًا، واعتامد 
القرءان والعلم كمرجعني ال ُبدَّ منهام، وال غنى عنهام أبدًا؟. 

يف . 15 وربطها  أصالتها  إىل  اإلسالمية  العربية  اهلوية  وإرجاع  التاريخ،  صياغة  إعادة 
املنطقة العربية. 

إرسائيل، . 16 وذرية  إبراهيم،  وذرية  نوح،  ذرية  من  هم  قاطبة  العرب  أن  عىل  التأكيد 
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ويعقوب  وإسحاق  وإسامعيل  وإبراهيم  نوح  اإلنساين،  التاريخ  فأئمة  وبالتايل 
عليهم  اهلل  صلوات   - د  حممَّ النَّبيِّني  خاتم  إىل  والرسل،  األنبياء  ومجيع  ويوسف، 
مجيعًا - هم من العرب القاطنني يف املنطقة العربية، شبه اجلزيرة العربية )بالد اليمن 

الكربى وبالد الشام الكربى(.
حترير القرءان من هيمنة التلمود عىل تفسريه وفهمه، فمعظم املفسين ينظرون إىل . 17

والتلمود  األموات،  عىل  للتالوة  القرءان  صار  حتى  تلمودي،  منظور  من  القرءان 
النَّصِّ  حتت  التلمود  وضع  بواسطة  القرءاين  النَّصِّ  اخرتاق  وتم  والفهم،  للدراسة 
يتحاكمون  هيودية،  ثقافة  العرب  املسلمني  ثقافة  فصارت  ظالله،  وبني  القرءاين، 

إليها، ويرضبون بالنَّصِّ القرءاين عرض احلائط من حيث ال يشعرون. 
التنبيه إىل أن قبلة اليهود )جهة الشامل(، والنصارى )جهة الرشق(، هي قبلة فلكية، . 18

ال عالقة هلا بأي مكان يف األرض، ال فلسطني وال غريها. 
ضبط مفهوم كلمة )العرب(، وختليصها من سيطرة الفكر القومي عليها، وإرجاعها . 19

إىل األصالة، والنقاء، والطهارة، واالنسجام مع الكون واإلنسان واإلسالم.
كعقيدة . 20 والتعليم  والرتبية  اإلعالم  وسائل  كل  يف  )هيودي(  كلمة  داللة  توضيح 

النظرة،  بالنسب-، ومنغلقة عىل ذاهتا، وأحادية  أو  بالعرق  متطرفة - ال عالقة هلا 
الشعوب  تسخري  إىل  وهتدف  اآلخر،  مع  تعاملها  يف  وإرهابية  الثقافة،  وسلفية 

خلدمتها، فهي أكرب كلمة حتتوي ذمًا، وقدحًا، وشتاًم!. 
توضيح داللة كلمة )نصاين( يف وسائل اإلعالم والرتبية والتعليم كعقيدة متطرفة . 21

- ال عالقة هلا بالعرق أو بالنسب- تقوم عىل التعصب للرأي ونصته عىل اآلخرين 
دون برهان، وال متثل املسيحيني أتباع النَّبيِّ عيسى عليه السالم. 

منهج . 22 اإلنسانية:  تاريخ  يف  والدراسة  للتفكري  مناهج  ثالثة  يوجد  أنه  العلم  ينبغي 
كله  يندرج  النرصانية، ومنهج اإلسالم احلنيف، وما سوى ذلك  اليهودية، ومنهج 

حتت أحد هذه املناهج مهام تعددت األسامء والصفات. 
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أتباع النَّبيِّني موسى وعيسى من بني إرسائيل ال هيود وال نصارى، وإنام هم مسلمون. . 23
صفة املسيحية هي للنَّبيِّ عيسى املسيح، واملسيحيون مسلمون، بخالف النصارى. . 24
القبائل العربية، . 25 ُبعثا لبني إرسائيل، وبنو إرسائيل هم أرومة  النَّبيُّ موسى وعيسى 

ونواة اإلنسانية؛ ما  يدل عىل أن النَّبيِّني موسى وعيسى ُبعثا للعرب خاصة، وللناس 
د لبني إرسائيل )القبائل العربية( يف  عامة، وُأكملت دعوهتام ببعث النَّبيِّ اخلاتم حممَّ

شبه اجلزيرة العربية. 
أبناء آدم املصطفى، ونوح، وإبراهيم، وإسامعيل، وإسحاق،  يا  أهيا العرب املسلمون ! 

ويعقوب، وإرسائيل، يا أبناء األئمة املهديني! تنبهوا، واستفيقوا، فإن اخَلطب عظيٌم. 
الَعاَلِميَن﴾  َعَلى  ْلُتُكْم  َفضَّ َوَأنِّي  َعَلْيُكْم  َأْنَعْمُت  تِي  الَّ نِْعَمتَِي  اْذُكُروْا  إِْسَراِئيَل  َبنِي  ﴿َيا 
قريب وال من  فيه، ال من  لليهود  بامتياز، ال عالقة  للعرب  اخلطاب  وهذا  )البقرة 47(، 
بعيد، فهم مل ُينعم اهلل عليهم شيئًا، ومل يفضلهم عىل العاملني، بل غضب عليهم، ولعنهم، 

وجعلهم قردة )التقليد األمحق(، وخنازير )دناءة وفسادًا وخبثًا( !. 
خطاب  جتعلون   ! والرسل  واألنبياء  األئمة  أبناء  يا   ! املسلمون  العرب  أهيا  بالكم  فام   
إليهم، ومع ذلك  )بني إرسائيل(  لليهود !؟ وتتنازلون عن هويتكم  القرءان،  التفضيل يف 
عىل  الوجود  يف  بحقِّهم  املنحولة  بثقافتكم  وتعرتفون  أذلة،  وأنتم  حتاربوهم،  أن  تريدون 
أرض فلسطني العربية، وذلك من خالل اعرتافكم بأهنم بنو إرسائيل، ومن ذرية يعقوب بن 

إسحاق بن إبراهيم، ومن ذرية نوح !.   
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ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى

حتى تتبع ملتهم

َتُهْم ُقـْل إِنَّ هـَدى الّلِه هَو  ﴿َوَلـن َتْرَضـى َعنـَك الَيهـوُد َوالَ النََّصـاَرى َحتَّـى َتتَّبِـَع ِملَّ
الُهـَدى...﴾ )البقرة 120(.

 إن هذا النصَّ القرءاين قد أنزله اخلالق العليم بدخائل النفوس وطبائعها﴿َأاَل َيْعَلُم َمْن 
د القائد االجتامعي لألمة حينئذ، وكل  َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف الَخبِيُر﴾ )امللك 14(، خيرب نبيه حممَّ
قائد سيايس يأيت بعده إىل يوم الدين. بأن معرش اليهود - املتمثل حاليًا بالكيان الصهيوين 
-، ومعرش النصارى- املتمثل حاليًا بأمريكا ومعظم دول أوروبا- لن يرضوا عن سياسة 
القائد املسلم مهام تنازل ما مل يتبع ملتهم، وما ينبثق عنها من سياسة ختدم مصاحلهم، والذي 
يؤكد ذلك الوصف اإلهلي، تلك املامرسة السياسية املهادنة التي تبناها بعض قادة الشعب 
الفلسطيني، فأهدرت دماء شباب األمة، وتنازلت عن كل يشء، ومع كل ذلك لن حيظوا 
ِدينَُكْم﴾  َتبَِع  إاِلَّ لَِمن  ُتْؤِمنُوْا  بمرضاة اليهود، مصداقًا لقوله تعاىل يف وصف اليهود﴿َوالَ 
)آل عمران 73( حتى إذا ما انتهى دور هؤالء السياسيني املهادنني ألقى اليهود هبم جانبًا، 

ألهنم ليسوا منهم أصاًل، وال ثقة هلم إال بمن كان من ملتهم التي جعلوها دينًا هلم. 
 ورغم حتذير اهلل املسلمني من أن ُيصابوا باملرض ذاته، غفلوا وأصيبوا به، وصار لسان 
حاهلم )ولن ترىض عنك الشيعة وال السنة حتى تتبع ملتهم قل إن هدى اهلل هو اهلدى( !، 

وانترش بينهم منهج التهود والتنرص. 
 لذا، مسألة نيل رضا اليهود أو النصارى، وكذلك )الشيعة أو السنة( رضب من املحال، 
ألن ذلك منوط بتنازل األمة العربية عن كياهنا السيايس، والسري يف قضية التطبيع اليهودي 
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للوطن العريب كله، من املحيط إىل اخلليج، ومضمون هذا التطبيع، فتح سوق استهالكي 
وأوروبا  وأمريكا  خاص،  بشكل  اليهود  منتجات  تصيف  يضمن  العريب،  الوطن  يف 
بشكل عام، ألن التطبيع الثقايف بام حتمل هذه الكلمة من معان واسعة من الفكر واألدب 
واألخالق والتاريخ والفن، أضعف من أن يقوم اليهود به، وذلك راجع إىل أصالة الثقافة 

العربية اإلسالمية املتمثلة بالقرءان. 
التي  واألبعاد  اليهود،  نوايا  يكشف  عليه  واإلرصار  السالم،  بعملية  التطبيع  وربط   
ينظرون إليها. ألن التطبيع هو عملية استعامر من نوع آخر، والدول العربية التي تقع يف فخ 
التطبيع، تصري امتدادًا لدولة اليهود الطائفية، وحارسًا أمينًا هلا من غضب الشعوب، وذلك 
لذهاب كياهنا السيايس، وترشع أبواب البالد عىل مصاعيها لتصيف اإلنتاج اليهودي؛ 
ما  يضمن لليهود االستمرار، واالستقرار يف قلب البالد العربية، وحتقيق حلم اليهود بإجياد 
أمة هلم عىل أرض جغرافية ذات حضارة وثقافة أصيلة، ويضمن الغرب النصاين الصليبي 

عدم قيام املارد العريب من جديد.
فاالتِّباع  َتُهْم(  ِملَّ َتتَّبَِع  )َحتَّى  السابق:  بقوله  اخلالق  إليه  أشار  الذي  هو  التطبيع  وهذا 
التطبيع  ألن  الزمن،  طال  مهام  عنه  بدياًل  اليهود  يقبل  ولن  للتطبيع،  الرضوخ  هو  لليهود 
يضمن استمرار وجود الدولة اللقيطة يف املنطقة، ويضمن سيادهتا، وُيصيب املجتمع العريب 
بالتخلف العلمي، واالنحالل األخالقي والِقَيمي   ؛ ما يؤدي إىل عدم قيام هنضة حقيقية 
ُترجع للعرب مقام اخلالفة هلم يف األرض، وقيادة الناس بالفكر والعلم، والعدل والسالم، 

وعمران البالد وحرية العباد. 
 وينبغي أن نعلم كيف ينظر اليهود لغريهم، وكيف يتعاملون معهم؟ 

نجد جواب ذلك يف أهم كتاب هلم )دليل املحتار( البن ميمون، وهو أعظم كتاب يف 
يتصفون  من  وبالذات  برشية،  بصور  هبائم  بأهنم  اليهود  غري  إىل  ينظر  اليهودية،  الفلسفة 
أمريكا طبعة شعبية عام  وُطبع يف  اإلنكليزية،  إىل  الكتاب  ُترجم  األسود، وعندما  باللون 
 )Kushites ( التي تعني )سود( بكلمة )كوشيتينيkushim 1925م، ُترمجت كلمة )كوشيم

التي ال تعني شيئًا، واحلاخام ال يوضحها أثناء الطقوس الدينية أو دراسة الكتاب. 
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 ومع ذلك دعم احلاخامات محلة )مارتن لوثر كنغ( وذلك لكسب دعم السود يف أمريكا 
ملصلحة اليهود ودولتهم يف فلسطني!. 

 وهذا يفس سبب دعم اليهود لـ )أوباما( رئيس أمريكا احلايل رغم أنه أسود!. 
اليهود هم هبائم بصور برشية، وأنجاس، وشياطني  الناس غري  اليهود كل  ففي معتقد 
ُخلقوا من أجل أن يسخرهم اليهود خلدمتهم وخاصة السود!، وُجعلوا بصورة برشية حتى 
َيسهل التعامل معهم، وال جيوز مؤاكلتهم، أو االختالط هبم، أو الزواج منهم، أو التعامل 
وجيوز  إلخ،  اليهود...  مقابر  يف  دفنهم  أو  األمراض،  من  معاجلتهم  أو  معهم،  التجاري 

التساهل يف بعض األمور معهم لتحقيق مصلحة لليهود، أو َتِقيًَّة حلني التمكني. 
 لذا، ينبغي أن نعرف أن اليهود ليسوا أصحاب سالم حقيقي، وما املفاوضات واملؤمترات 
إال لعب بعامل الوقت، وأي معاهدة أو اتفاق ُيربموهنا تكون غري ملزمة هلم، وإنام مناورة 
يستخدموهنا لكسب الوقت وإطالة ُعمر دولتهم، ويعملون عىل تفريق القوى من حوهلم، 
ببعضهم، وينصفوا  لينشغلوا  بينهم  واحلرص عىل عدم وحدهتم، وزرع اخلالف والكره 
خمتلفة،  أماكن  يف  أخرى  حروب  أو  أزمات  خلق  عىل  ويعملون  اليهود،  دولة  جماهبة  عن 
مثل أزمة العراق ولبنان والسودان وجزر اإلمارات مع إيران... إلخ، انظر إىل قول اللورد 
كرومر: )نحن ال نحكم مرص، وإنام نحكم ُحّكام مرص( !. وهذا ينطبق عىل معظم ُحّكام 

العرب!. 
 لذا، كان من الطبيعي أال تنفرد دولة عربية واحدة يف اختاذ القرار، أو البتِّ يف القضية، 
وال ُبدَّ من اجتامع األرسة العربية، واإلسالمية، ليتفقوا فيام ينبغي أن يعملوه من أجل القضية 
الفلسطينية التي اسُتخِدَمت لتغييب القضايا األخرى، والسكوت عنها، وعىل رأسها مفهوم 
اخلالفة لإلنسان املسلم يف األرض،  ورضب وحدة األمة العربية وجتزئتها، وإهلاء األمة دوالً 
وموريتانيا،  والسودان،  والصومال،  ولبنان،  العراق،  وكأن  املحتلة،  بفلسطني  وشعوبًا 

واألحواز، ولواء إسكندرون... إلخ! ليست قضايا عربية.
َول  الدُّ مع  بالتعاون  واإلسالمي  العريب،  الدور  تفعيل  أمهية  تربز  املنطلق  هذا  ومن 
الصديقة ذات االجتاه اإلنساين، فكام أن القوى يف العامل آلت إىل تكتالت كربى، والفرد ال 
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يستطيع أن يقف يف وجه التكتل، جيب عىل العرب واملسلمني أن يتكتَّلوا ليجاهبوا التَّكتُّل 
بالتَّكتُّل. 

 ففي عامل متصارع، ال حيرتم الصغار، جيب أن نكرس كل قدراتنا اإليامنية، واإلنسانية، 
والعلمية، والعملية، والثقافية، لالرتقاء بأمتنا إىل مصافِّ كبار الكبار. 
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عنوانها:  البحرين  يف   2010 عام  البحرينية يف  الثقافية  التجديد  جمعية  أقامته  الذي  اإلنسان  حقوق  مؤمتر   •
احلريات وحقوق اإلنسان.  • ندوة امللتقى الثاني لُكّتاب التنوير يف مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق عام 2006.  

• ألقى محاضرات يف املراكز الثقافية. 
مقاالته املنشورة يف الدوريات والصحف

• مجلة العالم تصدر يف لندن، مجلة إسالم 21 تصدر يف لند. • مجلة شباب لك تصدر يف دمشق، جريدة الوقت 
البحرينية. • جريدة املثقف البحرينية. • جريدة األسبوع األدبي التي تصدر عن احتاد الكتاب العرب يف دمشق.
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هذا الكتاب:

أّدى  ما   التلمودي؛  املجهر  عدسة  بموجب  القرءان  دراسة  عىل  فقهائنا  من  مجهرة  درج 
كنتيجة حتمية إىل زحزحة القرءان، وإحالل التلمود حمله يف بناء املفاهيم اإلسالمية، وصياغة 
التاريخ، وبذلك يكون قد نجح اليهود يف حتريف القرءان من حيث الفهم والدراسة، وجعلوا 
النَّصَّ القرءاين جسدًا هامدًا، للتالوة الصوتية فقط، وكرسوا التلمود للدراسة والتدبر، وصار 

املسلمون يعتمدون يف دراستهم عىل كل يشء سوى القرءان. 
بعيون  القرءان  إىل  ننظر  آخر،  وبمعنى  التلمود،  ونقرأ  القرءان،  ألفاظ  نتلو  أمة  فنحن   
هيودية!، وقد صيغت الشخصية اإلسالمية بثقافة هيودية، فظاهرنا إسالم، وباطننا هيود، وها 
هي املراجع الثقافية، تعج باملادة اليهودية، ابتداء من تفاسري القرءان، وانتهاء بكتب األحاديث، 
التي جردت القرءان من املصدرية الترشيعية، والعلمية، وجعلته ُمعلقًا عىل اجلُدر، وُيتىل عىل 

األموات فقط!.

سامر بن محمد نزار إسالمبولي 
والدة دمشق 1963، سوري اجلنسية، مقيم يف السويد 

باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي 
اب العرب يف سورية منذ عام 2008 عضو يف احتاد الكتَّ


