
 

 

 
 

                                                                        
        

                   

يقتضي  ،غة لغوية من اهللا تعاىل وبالتايل صيا ،كون القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل .. 
أن حتمل هذه الصياغة لكلِّ جيلٍ من املعاين واحلكم والعرب واألدلِّة والرباهني ما يناسـب  

دون أن يناقض ذلك األدلَّة واملعاين اليت حتملها الصياغة ذاا  ،علم هذا اجليل وحضارته 
بكلِّ ما حيمله من صورٍ صاحلٌ لكلِّ  فالقرآن الكرمي.. لألجيال السابقة والالحقة هلذا اجليل 

  ..و ال ميكن تأطري أي عبارة قرآنية يف إطارٍ محدد من الزمان واملكان  ،زمان و مكان 
كيف ينسحب ذلك على القصص القرآنية اليت تصور لنا .. وهنا سؤالٌ يطرح نفسه 

ينسجم قولنا إنَّ القرآن  وكيف.. أحداثاً مع أشخاصٍ حمددين يف أمكنة وأزمنة حمددة ؟ 
 ومكان ـص الـيت   ، الكرمي بكلِّ ما حيمله صاحلٌ لكلِّ زمانه حيمل الكثري من القصمع أن

  .. تصور لنا أحداثاً وقعت يف أزمنة وأمكنة محددة ؟ 
مها انعكاس يف نفوسنا لكلِّ ما يقع حتت حواسنا مـن ظـواهر    ، الزمان واملكان.. 

وهذه الظواهر تستمد حيثيات وجودها يف كلِّ حلظة من اخلالق سـبحانه  .. ة مادية خملوق
و الذي يعطي هذا الكـون   ،فدوران الطاقة املودعة يف جسم ذرات هذا الكون  ،وتعاىل 
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و بالتايل  ،ولوال ذلك لزالت ذرات هذا الكون  ،هو مبشيئة اهللا تعاىل  ،حيثيات وجوده 
ففي كلِّ حلظة حتتاج السماوات واألرض إىل مشيئة اهللا تعاىل لزالت السماوات واألرض ، 

ومـا   ،وبالتايل هذا الكون يتجه إىل الزوال .. حىت تبقى يف عامل الوجود املكاين والزماين 
فاملادة بوجودها املكاين والزماين ليست أصيلة يف هذا  ،مينعه من الزوال هو قدرة اهللا تعاىل 

  ..تقلٌ عن قدرة اهللا تعاىل ومشيئته و ليس هلا وجود مس ،الكون 
                                   

                     ]  41: فاطر[           
حىت خترج من حالة  ،هذا الكون إىل أمر اهللا تعاىل  ففي كلِّ حلظة حتتاج كلُّ ذرة يف

  .. وتقوم يف عامل الوجود املكاين والزماين  ،العدم 
                      ]  وم25: الر [    

فال فارق  ،ومكاناً وعلْم اهللا تعاىل املطلق يحيط بالكون من بدايته إىل ايته زماناً 
  .. بالنسبة هللا تعاىل بني ما كان وما يكون وما سيكون 

                                     

                                    

       ]  59 :األنعام [      

                                  

                                         

                                         ]  ادلةا

 :7[   
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ملا فكلّ حركة من حركات هذا الكون املادية واحلسية ، هي إسقاطٌ زماين مكاين 
  ..علمه اهللا تعاىل بعلمه املطلق وقدره يف أم الكتاب 

  
  

  صورة احلادثة                      
  يف أم الكتاب                      
  

                                                 
  امل ما فوق املادة واملكان والزمانع                                                                        

                          
  

  وقوع احلادثة                      
  يف هذا العامل                      

                                             
  عامل املادة واملكان والزمان                                                                                  

  
  

علماً مقدراً يف أم الكتاب  ،ومن جهة أخرى فإنَّ كلّ ما علمه اهللا تعاىل بعلمه املطلق 
وفق مـا علمـه اهللا    ،سيحدث يف وقته احملدد يف عامل املادةَّ والزمان واملكان  ،) القدر ( 

  ..تعاىل بعلمه املطلق 
  

  ادثة  احل                 
  يف أم الكتاب                
  

                                               
  عامل ما فوق املادة واملكان والزمان                                                                      

                      
  

  صورة وقوع احلادثة                
  يف هذا العامل                    

                                        
  عامل املادة واملكان والزمان                                                                                     
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ثت يف أزمنة حد) عامل اخللق ( والقصص القرآنية هي شواهد حسية يف عامل املشيئة 
.. جتسيداً وإسقاطاً زمانياً مكانياً لحكَمٍ وعبرٍ حتدث يف كلّ زمان ومكان  ،وأمكنة حمددة 

ومن يتصور أنه ال يوجد أي إسقاط للقصص القرآنية يف أزمنة و أمكنة أخرى غري تلك 
ضمن  ،لها كلمات اهللا تعاىل إمنا حيجم املعاين و الدالالت والعبر اليت حتم ،اليت حدثت ا 

  .. إطار خياله املبين من لبنات املكان والزمان 
عبارة عن إسقاط زمـاين   ،فكلُّ قصة أو مشهد أو حلقة من قصة يف القرآن الكرمي 

وقمـة التجسـيد   .. مكاين حلكم وعبر وبراهني وأدلّة مطلقة جمردة عن الزمان واملكان 
هو اإلسقاط الذي حصل مع األشخاص الذين  ،كاين هلذه العرب و احلكَم املادي الزماين امل

  .. يصفهم اهللا تعاىل يف مشاهد القصة القرآنية 
باحلكَم والعبر  ،ما يربط القصص القرآنية اليت تصور أحداثاً يف أزمنة و أمكنة حمددة ف

هو ذاته ما يربط وقوع  ،قصص اردة عن الزمان واملكان والكامنة وراء أحداث هذه ال
  ..األحداث يف عامل املادة والزمان واملكان بعلم اهللا تعاىل الكاشف املطلق هلذه األحداث 

فكما أنَّ وقوع األحداث يف عامل الزمان واملكان ال يلغي جتـرد علـم اهللا تعـاىل    
قصص القرآنية كذلك هي ال.. بل هو دليلٌ على هذا العلم  ،الكاشف عن الزمان واملكان 

ال تلغي  احلكم والعبر واألدلة والرباهني اردة عن الزمان واملكان والكامنة وراء أحداث 
  .. بل هي دليلٌ  على هذه احلكم والعبر واألدلّة والرباهني  ،هذه القصص 

تسمية األشخاص يف القرآن الكرمي بأمساٍء  ،ومن األدلة على ذلك يف القرآن الكرمي 
حممد ابن فالن وموسى ابن فالن وفرعون  ،فلم يرد يف القرآن الكرمي  ،قلّة عن آبائهم مست

 سل ..... ابن فالن وما ، فجميع األمساء الواردة يف القرآن الكرمي هي أمساء جمردة عن الن
  ..عدا امسني اثنني مها عيسى ومرمي عليهما السالم 

                         ] ساء171: الن [   

                           ]12:  التحرمي [  
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من جانب النسل ( هلما خصوصية  ،فسواٌء عيسى ابن مرمي ، أم مرمي بنت عمران 
ولن  ،عيسى عليه السالم ـ من دون أب  فلن يولد طفلٌ ـ غري ،لن تتكرر ) والوالدة 

هذه اخلصوصية من هذا اجلانب .. تلد امرأة ـ غري مرمي عليها السالم ـ من دون رجل 
  ..ومرمي إىل أبيها  ،هي سبب نسب عيسى إىل أُمه 

فللحكَم واألدلّة والرباهني الكامنة  ،) ما عدا النسل والوالدة ( أما من باقي اجلوانب 
إسقاطات يف كلّ زمان  ،حداث اليت حصلت معهما يف أزمنة وأمكنة حمددة وراء األ
شأما  ،ولذلك نرى أنَّ القرآن الكرمي يصفهما أحياناً باالسم اّرد عن النسب  ،ومكان 

  ..بذلك شأن باقي األشخاص املوصوفني يف القرآن الكرمي 
                           ]43:  آل عمران[  
                   ............    ] 52:  آل عمران[   

سمولذلك فإنَّ أمساء الذَّات يف القرآن الكرمي واليت ت دحمد دة عرب إسقاطي ذواتاً حمد
الوقت ذاته أمساء صفات إلسقاطات هذه الذّوات يف هي يف  ،يف زمان ومكان حمددين 

 ،الواردة يف القرآن الكرمي  ص واألحداث املرتبطة افلكلِّ القص.. مجيع أألزمنة واألمكنة 
  ..إسقاطات تقع يف كلّ زمان ومكان 

  ..ا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيء وملَّ.. 
                     ]  حل89 :الن [   

فال بد أن حتمل عباراته من املعاين واألحكام والعبر والبينات حبيث ينفد البحر إن 
  ..كان مداداً هلا 
                                       

            ] 109: الكهف[   
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وهذا ال يكون إالّ إذا محلت عباراته الظاهرة معاين عميقة باطنه ال حييط ا إالّ اهللا 
  ..وفيها تبيانٌ لكلّ شيء يف هذا الكون  ،تعاىل 

 ومن هنا ال بد من البحث العلمي املنهجي وفق منهج البحث القرآين      

    ،  ةيف ظاهر العبارات القرآني إلظهار تبيان األشياء اليت ليس هلا تبيانٌ ظاهر..  
حيث صاغ اهللا تعاىل أحكامه وعربه  ،فكون القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل ... وهكذا 

ولكلّ  يقتضي أن يكون لكلّّ اسمٍ ،عرب قالبٍ لغوي اختاره اهللا تعاىل ) كلماته ( ومعانيه 
عمق ظاهر حسي يصف احلدث يف إطار الزمان .. صورة ألي مشهد قرآين عمقان 

  ..وعمق باطن يصف احلكَم والعبر اليت هي فوق احلس واملادة  ،واملكان 
وعظمة البيان اإلهلي تأيت أحياناً ببعض احلكَم و العرب وفق إسقاطاا الزمانية واملكانية 

العرب واحلكم واملعاين الكامنة وراء  ،تطاعة إدراكنا ـ من خالهلا لنتصور ـ حسب اس
  ..  هذه اإلسقاطات 

  
  

  احلكمة الكامنة وراء احلدث                 
  واليت ندركها منه                     
  

                                               
  عامل ما فوق املادة واملكان والزمان                                                                      

     ))                    ((   
  

  احلدث كما يصفه                         
  القرآن الكرمي                          

                                                 
  عامل املادة واملكان والزمان                                                                                      

  
  

لنتصور  ،وتأيت أحياناً باحلكم والعرب عرب صورٍ جمردة عن إسقاطاا املكانية الزمانية 
  ..ذي يعيشهما كلٌّ يف املكان والزمان ال ،إسقاطات هذه احلكَم والعبر 
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  احلكمة بوجهها ارد كما            
  حتملها الصورة القرآنية              
  

                                             
  عامل ما فوق املادة واملكان والزمان                                                                          

                      
  

  اإلسقاط الزماين واملكاين              
  الذي  نتصوره                     

            من احلكمة                         
  زمانعامل املادة واملكان وال                                                                                       

  
وهكذا فاملشهد القصصي القرآين هو قمة التجسيد الزماين واملكاين للعربة واحلكمـة  

والصور القرآنية اردة عن الزمان واملكان هـي  .. اليت يريد اهللا تعاىل من البشر إدراكها 
ة فلكلّ قصة قرآنية صور.. ادة يف كلّ زمان ومكان يان اإلهلي للعربة واحلكمة املرقمة الب

ظاهرة تصف لنا أحداثاً وقعت يف أزمنة وأمكنة حمددة تعد قمة التجسيد الزماين واملكاين 
وصورة عميقة ترسم حقيقة األحكام والعرب املطلقـة   ،للحكم والعرب املرادة من اهللا تعاىل 

  . .اّردة عن الزمان واملكان وعن األشخاص الذين تشري إليهم كلمات القصة القرآنية 
تقـف   ،فاحلركة التارخيية الظاهرة احملكومة إلطار املكان والزمان يف القصة القرآنية 

ساحتها كلُّ نفسٍ وكلُّ جمتمع وكـلُّ   ،وراءها حركةٌ جمردةٌ عن التاريخ والزمان املكان 
  ..جيلٍ يف كلِّ زمان ومكان 

وكيف أنَّ  ،ذه احلقيقة ولنقف عند القصة القرآنية التالية لنرى ما نستطيع رؤيته من ه
عمـق  .. عمقـني   ،ولكلِّ حدث من أحداثها  ،لكلِّ شخصٍ من أشخاص هذه القصة 

  ..وعمق حكمة وعربة باطنة جمردة عن الزمان واملكان والتاريخ  ،زماين مكاين تارخيي 
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                     ]  82 – 60: الكهف[    

تفسري ظاهر هذه القصة كأحداث ظاهرة وقعت مع موسى عليه السالم والعبد .. 
يدركه كلُّ من ميلك حداً أدىن من إدراك املعاين  ،الصاحل يف زمان ومكان حمددين 

لتفسري قدميها وهو تفسري موجود يف مجيع كتب ا ،والدالالت الظاهرة للكلمات القرآنية 
مع أشخاص حصلت وال ننكر أحداث هذه القصة كأحداث زمانية مكانية  ..وحديثها 
وغريها من  –فنحن ضد اعتبار األحداث يف هذه القصة .. أبداً .. يف تاريخٍ حمدد حمددين 

إضافة لوقوع أحداث القصص القرآين يف : حنن نقول  ..رموز جمرد  –القصص القرآين 
هناك وجه هلا من احلكم .. إضافة لذلك  ..مكنة حمددة مع أشخاص حمددين ة وأأزمن

سننظر إىل هذه القصة من  اجلديد يف هذا البحث ، أننا.. والعبر مجرد عن الزمان واملكان 
منظار احلكمة اردة الكامنة وراء األحداث الظاهرة فيها ، لنرى كيف أنَّ هذه األحداث 

رة املتحركة يف إطار املكان والزمان ترسم ـ من منظار احلكمة الباطنة ـ بتحركها الظاه
  ..أحكاماً وعبراً ثابتة جمردة فوق املكان والزمان والتاريخ 

.. يف البداية ما مها البحران اللذان يريد موسى عليه السالم أن يبلغ جممعهما ؟ .. 
  ..مي  مخس مرات لقد وردت كلمة البحرين يف القرآن الكر

                          ]60: الكهف  [  
                                

            ] 53: الفرقان [   
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                  ]   61: النمل [   

                                       
   ] 12: فاطر  [

                           ] 20 – 19: الرمحن [  

 حمجور وحجر وبرزخ حبيث ال يبغي أحدمها على اآلخر , فبني البحرين يوجد حاجز
 والعبارة القرآنية  ..        وهل يكون ذلك دون رفع .. تعين التقاءمها

  ..الربزخ احلاجز بينهما ؟ 
 ت العبارة القرآنية ولو كان         ال تعين إالّ اسم ذات ملكان اجتماع

, ألتت يف اآلية الثانية من النص بالصيغة ذاا , موسى مع العبد الصاحل عليهما السالم 
َ هذه العبارة تأيت يف اآلية الثان, فأمساء الذات ال تتغير وال تتبدل  ية ولكن الذي نراه أنّ

 بصيغة أُخرى              .. ةفالعبارة القرآني          
  ..ليست جمرد اسم ذات ملكان التقاء موسى بالعبد الصاحل 

فلم يبق ـ إذا متَّ حصر , وإذا كانت هذه العبارة ليست اسم ذات ملكان التقائهما 
أي أنَّ هناك حبرين .. املكاين ـ إال أن تكون اسم صفة لذلك املكان  العبارة بالتصور

والْمراد هو بلوغ ذلك امع املعروف الْمحدد  , وهلما جممع حمدد , معروفني ومحددين 
: لناسب العبارة القرآنية الصيغة التالية  لو كان هذا التصور صحيحاً..  بني ذلك البحرين

وهو , فامع ـ وفق هذا التصور ـ متَّ بلوغه بكامله ) .. امع بينهما  فلما بلغا( 
  ..معروف وحمدد 

   :لناسب العبارة القرآنية الصيغة التالية , ولو متَّ بلوغ قسم غري حمدد من هذا امع 
  .. البحرين أي متَّ بلوغ مكان ما غري حمدد من هذا امع بني ،) فلما بلغا جممعاً بينهما ( 
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 ولكن الذي نراه أنَّ العبارة القرآنية هي             .. ا بلغاأي فلَم
نقطة االلتقاء بينهما واليت رفع فيها ـ فقط فيها ـ الربزخ واحلاجز الذي حيجز بني هذين 

على امتداد البحرين لكانت  فلو رفع.. فاحلاجز مل يرفع إالّ يف هذه النقطة , البحرين 
ولو كانت نقطة رفع احلاجز غري حمددة , هي املناسبة ) فلما بلغا امع بينهما ( الصيغة 

ولكن ما بلغاه هو نقطة التقاء .. هي املناسبة ) فلما بلغا جممعاً بينهما ( لكانت الصيغة 
  .. وليست ممتدة على كامل الربزخ , حمددة بينهما 

 ىل العبارة ولو نظرنا إ               لرأينا أنَّ هدف موسى عليه
 شري إالّ إىل مكان حمدد للقاء ولو كان جممع البحرين ال ي, السالم هو بلوغ جممع البحرين 

, لتعارض ذلك مع هدف موسى عليه السالم بطلب احلكمة كما يقِّر يف القصة ذاا 
صحيح أنَّ هناك .. السالم هدفه ليس بلوغ مكان حمدد رد أنه مكان فموسى عليه 

ومل يذكر لنا شيئاً عن , ولكن القرآن الكرمي مل حيدد ذلك املكان , مكاناً سيتم اللقاء فيه 
  ..ماهية العبد الصاحل الذي سيعلّم موسى عليه السالم 

 ولو كانت العبارة القرآنية          ظاهرياً يدلُّ على ال حتمل إالّ معىن
 دحمد لبحرين معروفني , لكان هذا املكان معلوماً , مكان ه هو فقط جممعوتعلُّق معرفته بأن

ولكن ذلك يتعارض .. وحبيث ال يوجد حبران هلما جممع إالّ هذين البحرين , وحمددين 
فهناك الكثري من , ومع إطالق هذه العبارة القرآنية , مع حقيقة وجود البحار على األرض 

 فاهللا تعاىل عندما يقول .. البحار تلتقي وحبيث يكون لكلّ حبرين منها جممع   

       ويوجد بينهما جممع ال ثاين له , يشري إىل حبرين ال ثالث هلما..  

 وبلوغ الْمراد يكون إما بلوغاً مكانياً             ]  93: الكهف [  

 وإما بلوغاً زمانياً            ]   وإما بلوغ حقيقة موقف , ] 15: األحقاف 

  جمرد عن املكان والزمان            .. ثبتأن ي وال يستطيع أحد    
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أنَّ هذا البلوغ الذي أراده موسى عليه السالم حمصور فقط ) غة النص القرآين عرب صيا( 
  ..بالبلوغ املكاين 

 وكذلك كلمة       ة , اليت تعين أترك وأدعة من ماهيتأخذ حركتها التعبريي

 .. فحينما ترتبط مبكان تعين ترك هذا املكان , املسألة اليت ترتبط ا        

               ]   ترتبط حبقيقة وهدف  وحينما،   ] 80: يوسف

 .. وموقف تعين ترك هذا اهلدف واملوقف                   

        ] 91:   طه [ ..   

 وكذلك كلمة      ا ة املسألة اليت ترتبطة من ماهيتأخذ حركتها التعبريي ,
  ..فهي تعين دورة كاملة من بداية مسألة حمددة إىل ايتها 

                            ] بأالن :
21-23 [   

 ورة القرآنية تشري كلمة ففي هذه الص      إىل دورات وألوان خمتلفة من
     وكلمة, ألنَّ أهل جهنم خالدون فيها , وال ميكن حصرها بالقالب الزماين , العذاب 
      رت بالقالب الزماينصاية من الزمن مهما طالت هذه ، إن ح فلها

  ..لذي أكده القرآن الكرمي وهذا ينايف اخللود ا, األحقاب 
 .. والصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه احلقيقة         

                  ] جه قصدهم وغايتهم  .. ]  2: احلجفأهل جهنم يت
حيثُ يمثِّل , ت اية لون من العذاب باتجاه اخلروج من جهنم كلما اقترب) إرادم ( 

وبعد أن يأيت حقب جديد .. هذا اللون من العذاب حقباً من أحقاب جهنم اليت ال تنتهي 
يدخلون هذا احلقب وينتهي أملهم باخلروج من , حامالً معه لوناً جديداً من العذاب 
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 باتجاه اخلروج ) إرادم ( هم وعند اقتراب اية هذا احلقب يتجه قصدهم وغايت.. جهنم 
 يف هذا اإلطار ندرك دالالت قوله تعاىل.. وهكذا .. جديد  مثَّ ينتهي أملهم بقدوم حقبٍ

           ]  بأ23: الن[  ..  

  العبارة القرآنية ولو نظرنا إىل صياغة        بتقدمي كلمة ،      
 وتأخري كلمة       ها تؤكّد اخللود األبدي ، وبأنَّ هذا اخللود األبديلرأينا أن ،

      : فاهللا تعاىل مل يقل .. ماهيته أنه يكون وفق أحقاب ، مبعىن ألوان خمتلفة من العذاب 
ار ، إنما يقول جلّ ، حىت يقول بعضهم بأنَّ هناك خروجاً من الن) البثني أحقاباً فيها ( 

 وعال           ،  مبعىن أنَّ هذا اللبث األبدي       هو عبارة عن

 أحقاب        ) ل يف ) .. ألوان خمتلفة من العذابنت ذلك بشكلٍ مفصوقد بي
   .. ن كتيب وغريه م) حوار أكثر من جريء ( املعجزة الكربى : كتاب 

 إذاً العبارة القرآنية           ةتشري ـ من منظار عامل ما فوق املاد
لكُلٍّ , واملكان والزمان ومن منظار عمق احلكمة والعربة الباطنة ـ إىل لقاٍء بني عاملني 

برزخاً حيجزمها  وهذان العالَمان عادة ال يتم اللقاء بينهما ، ألنَّ, منهما مساته اخلاصة به 
وقد متَّ اللقاء ـ كما .. ولكن اهللا تعاىل أراد هذا اللقاء ليتم التفاعل بينهما , عن بعضهما 

تشري اآلية الثانية ـ ولكن ليس خبرق كامل احلاجز الذي يفصل هذين العاملني عن 
, هذا احلاجز إنما خبرق نقطة حمددة من , كما كان يريد موسى عليه السالم , بعضهما 

  ..ليتم تفاعل هذين العاملني املتمايزين ـ من خالل هذه النقطة ـ مع بعضهما بعضاً 
  ..وهكذا نرى أنَّ لآلية الكرمية األوىل يف هذا النص عمقني .. 
  الم لوحدهموسى عليه الس بعد  –فموسى هو فقط , عمق مكاين زماين خيص
 الذي تشري إليه العبارة القرآنية يعلم أين ذلك املكان  –اهللا تعاىل         ..  
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   الم وغريه ( عمق خيصّ مجيع البشرالذين يريدون ـ حسب ) موسى عليه الس
فإنَّ ، ووفق هذا العمق .. استطاعتهم ـ فهم حقيقة احلكمة الكامنة يف هذه القصة 

والعبد الصاحل ميثِّل حبر العلم , لعلم الظاهر موسى عليه السالم ميثِّل يف هذه القصة حبر ا
ميثِّل األسباب املسخرة بني يدي البشر يف عامل ) خادمه ( وفىت موسى , ) اللَّدني ( الباطن 

علم األحكام الظاهرة : فموسى عليه السالم يريد أن يبلغ جممع العلمني .. املادة والظاهر 
  ..الذي يفتقده ) دني العلم الل(  لم األحكام الباطنةوع, الذي يعلمه 

حتيط ا حكمة اهللا , ومسألة اختيار موسى عليه السالم ليمثِّل حبر العلم الظاهري 
, فموسى عليه السالم أكثر الرسل انفعالية وتأثُّراً بالظاهر , تعاىل املطلقة إحاطة تامة 
 .. ل مع الرجل الذي من شيعته فقتله للرجل الذي كان يقتت.. وسرية حياته تؤكد ذلك 

                                          
     ..ذاته الذي من شيعته  ومهّه البطش برجل آخر تقاتل مع الرجل .. ] 15: القصص   [
                                          

             ]  وإلقاؤه األلواح وأخذه رأس أخيه هارون ..   ]19: القصص

 جيره إليه                          ]  150: األعراف[   ..
مثل طلبه رؤية اهللا , وكلّ سرية حياته عليه السالم ، تدلُّ على انفعاليته الكبرية للظاهر 

  .. ولذلك ليس مصادفة أن ميثِّل موسى عليه السالم حبر العلم الظاهر .. تعاىل وغري ذلك 
ن هو العبد الصاحل يف هذه القصن لنا من هو , ة واهللا تعاىل مل يبياً مهمفليس م ,

  ..ولكن املهم هو أنه يرمز لبحر العلم الباطن 
 ة , فهل العبد الصاحل بشروبالتايل فالعبارة القرآني        يف احلوادث الثالث

 وبالتايل فطلبهما للطعام , تشري إليه وإىل موسى                     
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      هماة , جائعان ) موسى والعبد الصاحل ( هو من أجل أنفتناول الطعام صفة بشري
  ..وليست مالئكية 

ورافق موسى عليه السالم يف ، أم أنَّ العبد الصاحل ملك جتسد بصورة بشرية .. 
  .. ية و بالتايل فطلبهما للطعام هو من أجل امتحان أهل هذه القر..  !رحلته ؟
وعالقة موسى معه هي , أم أنَّ العبد الصاحل ملك بقي على ماهيته املالئكية .. 

 وبالتايل فكلمة !.. كعالقته مع الوحي من السماء ؟       تشري إىل موسى وفتاه ,

وكذلك العبارة          ..  
يف الوقت الذي ال يستطيع , حل ليس ملكاً أن يثبت بأنَّ العبد الصا ال أحد يستطيع

 ه بشرأن يثبت فيه أن ته .. أحدفهذه الصفة , فوصفه بكلمة عبد ليس دليالً على بشري
  .. تطلق أيضاً على املالئكة                              

 وقول العبد الصاحل يف اية القصة ,   ]19 :الزخرف  [             قويي
وحنن نرى عرب سياق القصة أنه مل يتحدث أحد من البشر مع العبد , احتمال كونه ملكاً 

  .. الصاحل سوى موسى عليه السالم 
لقصة ـ هو الرمز إنَّ املهم يف العبد الصاحل ـ وغريه من الشخصيات وأحداث ا

وبالتايل فاملهم يف القصة كلّها هو العربة واحلكمة , وليس التجسيد احلسي لشخصية 
  ..وليس جمرد القصة بأحداثها احلسية 

اآلية الكرمية األوىل يف هذه القصة ترسم لنا صورة إرادة االتجاه ـ من خالل .. إذاً 
الكامنة والعلّة اخلفية ملا وراء الظواهر املشاهدة األسباب ـ حنو حماولة معرفة احلكمة 

يف هذه اآلية ( ولذلك نرى أنَّ موسى عليه السالم يتكلَّم .. احملسوسة يف عاملنا املادي 
  دون أن يشرك فتاه يف بلوغ الْمراد , بصيغة املفرد ) الكرمية          

                .. رد خادم ال عالقة لهجففتاه الذي ميثِّل األسباب م
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فاألسباب املُسخرة بني يدي البشر ليحقِّقوا من خالهلا مرادهم ليس هلا , باهلدف الْمراد 
ولذلك نرى أنَّ فىت موسى عليه السالم خيتفي , أي تأثري على حقيقة مرادهم وماهيته 

  ..القصة بعد وصول موسى إىل مراده ذكره من 
ال يستطيع , وهذه األسباب املسخرة من اهللا تعاىل بني يدي البشر لتحقيق مرادهم 

فال توجد لإلنسان , الوصول إىل حتقيق مراده إالّ بواسطتها ) يف هذه الدنيا ( اإلنسان 
 قيق مراده  مشيئة خارج إطار مشيئة اهللا تعاىل اليت تسخر له أسباب حت        

              ]  كوير29: الت [     

لذلك نرى أنَّ اآلية , فتحقيق اإلرادة ووصوهلا إىل مشيئة ال بد له من األسباب  
ه ال تستثين واليت تصور حقيقة وصول موسى عليه السالم إىل مراد, الثانية يف هذا النص 

  خادمه الذي يرمز لعامل األسباب                     ..  
فينسون أنهم يصلون إىل مرادهم عرب األسباب , هذه احلقيقة اليت يتيه عنها البشر 

 وحقيقة األمر بأنه ,) وهذا ما تشري إليه اآلية األوىل ( املسخرة من اهللا تعاىل بني أيديهم 
هذا ) .. وهذا ما تشري إليه اآلية الثانية ( ال وصول إىل الْمراد إالّ عرب هذه األسباب 

نراه تناظراً منعكساً يف جمموع , التناظر بني هاتني احلقيقتني اللتني حتملهما اآليتان 
  ..اً حرف ) 49 (فكلُّ آية منهما هي , احلروف املرسومة يف هاتني اآليتني 

                                   

  حرفاً مرسوماً 49= 
              =49 

  اًحرفاً مرسوم
 من الواضح أنَّ الضمري يف كلمة     الم وفتاهيعود إىل موسى عليه الس ,

 وكذلك الضمري يف كلمة       مثِّالن حبر العلم الظاهر ) موسى وفتاه ( ، فهماي
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ولكن إىل من يعود الضمري يف كلمة .. واألسباب املسخرة يف عامل املادة واملكان والزمان 
  العبارة القرآنية بينهما يف               من املنظار الذي ننظر من ... ؟

, فإنَّ هذا الضمري يعود إىل حبري العلم الظاهر والباطن , خالله إىل عمق احلكمة والعربة 
  ..وإىل العبد الصاحل رمز العلم الباطن , وبالتايل يعود إىل موسى رمز العلم الظاهر 

 وورود العبارة القرآنية ذه الصيغة           ةيشري إىل فتح نافذة جزئي
حبيث حيصل اجتماع بني , بني حبري العلم الظاهر والباطن ) احلاجز ( حمددة يف الربزخ 

الربزخ وال يعين ـ كما قُلنا ـ فتح كامل , هذين البحرين يف هذه النافذة الْمحددة فقط 
  ..أو فتح نقطة ما غري محددة منه , 
  

  نقطة بلوغ النافذة  :                                                                       
          

بني عاملي الظاهر والباطن  
  

 والعبارة القرآنية                     ن لنا أنَّ بلوغيبت
ما جعلهما يفقدان ذاكرة اهلدف الذي محاله معه, موسى وفتاه نافذة على عامل الباطن 

  ..ويدخالن يف غفلة ونسيان هلذا اهلدف , من حبر عامل الظاهر واألسباب 
 فعند هذه النافذة        سيخرج العبد الصاحل من عامل الباطن واحلكمة

وعند هذه النافذة أيضاً سيمر موسى وفتاه فوق فتحة بني عامل , اخلفية إىل عامل الظاهر 
وبالتايل ستختلط , وعامل الباطن الذي ينتمي إليه العبد الصاحل , ميان إليه الظاهر الذي ينت

األمور وسيحدث النسيان والغفلة حىت لإلشارة اليت من خالهلا ) موسى وفتاه ( عليهما 
  ..وهي عودة احلياة إىل احلوت ودخوله البحر , يعرفان بلوغ هدفهما 
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  عامل الباطن       

   
  الظاهرامل ع        

  
 نقطة اللقاء                                     

هذا الذهول الذي يصيب اإلنسان يف حلظة مروره ـ وهو يف الدنيا ـ مبوقف مـن    
نرى له إسقاطاً آخر حني يرى اإلنسان , مواقف ما وراء القوانني الظاهرة يف هذه الدنيا 

  ..برزخاً يفصل عاملي الدنيا واآلخرة  اليت تعد, زلزلة الساعة 
                                             

                                          

                           ]  2 -1: احلج[      

 وما عالقة بلوغ النافذة بني عاملي الظاهر والباطن ..         , وبني عودة
إنَّ احلوت الذي محله موسى عليه السالم وفتاه ينتمي جبسده !!! ... احلياة إىل احلوت ؟

وإنَّ ما ينقصه لكي يصبح حياً , ) عامل الظاهر ( ىل عامل املادة واملكان والزمان غري احلي إ
ولذلك .. وهذا السر ينتمي لعامل الباطن واحلكمة اخلفية , هو سر احلياة اليت جتعله حياً 

فإنَّ , النافذة بني عاملي الظاهر والباطن ) كجسد ( مبجرد بلوغ موسى وفتاه وحوما 
, جسد احلوت غري احلي سيدخل فيه ـ عرب هذه النافذة ـ سر احلياة من عامل الباطن 

 فالعبارة القرآنية .. وبالتايل ستعود احلياة إىل هذا احلوت         اليت تعين
تعين أيضاً ـ بالنسبة للحوت ـ بلوغ جممع مادة , بلوغ جممع عاملي الظاهر والباطن 

  ..يت بسر احلياة جسده امل
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هذا احلوت الذي عادت له احلياة نتيجة دخول سر احلياة من عامل الباطن يف جسده 
ال بد من , ومن أجل احلفاظ على هذه احلياة , أصبح حياً , الذي ينتمي لعامل الظاهر 

.. دخوله يف عاملٍ حيوي عنصري هذين العاملني اللذين اجتمع من كلٍّ منهما جزٌء فيه 
 هكذا كان البحر الذي اتخذ احلوت فيه سبيلَه سرباً و             

, هو رمز اجتماع حبري عامل الظاهر مع عامل الباطن , للحفاظ على حياته اليت عادت له 
  ..اللذين ميثِّالن باجتماعهما احلياة اليت تنبض بالكائنات يف هذه احلياة 

نراها يف كلّ شيٍء من موجودات , ه الزوجية ما بني عامل الظاهر وعامل الباطن وهذ
فخلف كلِّ حركة ظاهرة يف هذا الكون تكمن علَّة باطنة خفية ال نستطيع .. هذا الكون 

فاملادة تتحرك مكوناا األوىل من أجل بقائها يف عامل الوجود املكاين .. إدراكها حبواسنا 
وخلف كلِّ تصرف حسي من تصرفات .. عرب علَّة باطنة خفية , الظاهر  والزماين

اإلنسان يف هذا العامل املادي الظاهري إرادةٌ باطنة خفية ترتبط بنفسه اليت تنتمي لعامل ما 
وهكذا فبحر ) .. تنتمي للعامل املخلوق غري احملسوس ( فوق هذا العامل املادي الظاهر 

يرمز إىل احلياة بشقيها الظاهر , احلوت بعد عودة احلياة إىل جسده احلياة الذي دخله 
وبالتايل فالبحر هو اجتماع حبري الظاهر والباطن يف كلّ حركة من حركات .. والباطن 

  ..احلياة 
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   وما هو عمق العبرة واحلكمة للمشهد الذي حصل مع موسى عليه السالم وفتاه.. 
                                   أي ما .. ؟

رمز احلياة بشقّيها الظاهر والباطن وإشارة وصول اهلدف ( هي عالقة نسيان احلوت 
  ..؟ ) رمز احلفاظ على احلياة بشقّيها الظاهر والباطن ( روبه يف البحر ) الْمراد 

فالغفلة عن , ال بد هلا من استحضار دائم , ملرتبطة باحلقيقة يف هذه الدنيا إنَّ احلكمة ا
هذا الترابط بني احلكمة املرتبطة بأي حقيقة .. احلكمة ستؤدي إىل ضياع احلقيقة وهروا 

ونرى له إسقاطاً آخر .. هو قانونٌ صاحلٌ لكلِّ زمان ومكان , وبني االستحضار الدائم هلا 
بعد أن حطَّم , أُخرى عرب مشهد حسي وقع مع إبراهيم عليه السالم وقومه يف قصة 

  .. أصنامهم بغية دفعهم إىل إدراك حكمة وحقيقة كانوا يغفلون عنها      

                                    

                                

                  ]  65 – 62 :األنبياء[           
, وطلبه منهم أن يسألوا األصنام , م ألصنامهم فبعد حتطيم إبراهيم عليم السال

وصلوا إىل احلكمة اليت كان إبراهيم عليه السالم يبتغيها , وإدراكهم بأنَّ األصنام ال تنطق 
ورفع عنهم الغطاء الذي كان حيجزهم عن إدراك احلكمة الكامنة وراء هذا املشهد , منهم 

 .. سليماً اعترفوا بظلمهم لذلك بعد أن رجعوا إىل أنفسهم رجوعاً ..       

              ..  
, وغفلوا عن احلكمة الكامنة وراء هذا املشهد , ولكنهم مل يقفوا عند هذه احلقيقة 

احلكمة وعادوا بأنفسهم خلف الغطاء الذي حيجبهم عن هذه , وتناسوا العربة يف ذلك 
   .. فقالوا , من جديد             .. من علم  فجعلوا

.. غطاًء حيجزهم عن احلكمة اليت وصلوا إليها , إبراهيم عليه السالم بعدم نطق األصنام 
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فهل علْم , وهكذا هربت احلكمة واحلقيقة اليت وصلوا إليها نتيجة غفلتهم ونسيام هلا 
إبراهيم عليه السالم حبقيقة عدم نطق األصنام يلغي احلكمة اليت وصلوا إليها وجيعل من 

  !!! ..هذه األصنام آهلة ؟
فكم من إنسان تغافل .. وكم من إسقاط هلذه احلكمة والعربة يف كلِّ زمان ومكان 

وكم .. ه احلقيقة وبالتايل هربت من, وتناسى حكماً وعبراً بغية البقاء داخل وادي متذهبه 
ولكن حاجز الغفلة والنسيان حال بينه وبني القفز , من إنسان كاد أن يصل إىل احلقيقة 

وكم من إنسان لوى احلقائق ليحاول إسقاطها يف وادي مذهبه الذي .. إىل ساحة احلقيقة 
  ..يتقوقع فيه فهربت منه احلقيقة 

أنَّ اهللا تعاىل لن يضيق عليه ولـن   فظن, وهذه الغفلة حدثت مع يونس عليه السالم 
 .. يعاقبه                                             

                            ]  87 : األنبياء [    

ة اليت أصابت يونس عليه السالم حينما ظن أنَّ اهللا تعاىل لن يضيق عليه وهكذا فالغفل
  ولن يعاقبه           جعلته هو يهرب من احلقيقة ومن تبليغ احلكمة

  .. املكلّف بتبليغها                          

                                    

                                     

                               

              ]  افّات148 – 139: الص [    

وما هو سر هذا .. وملاذا أيت ـ كما نرى ـ حوت يونس عليه السالم معرفاً ؟ .. 
لنقارن ..... احلوت الذي لو مل يكن يونس من املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون ؟ 

  ..بني حوت موسى وحوت يونس عليهما السالم 
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 الم يأيتوحوت يونس , معرفاً ومضافاً إىل موسى وفتاه  حوت موسى عليه الس
  ..عليه السالم يأيت معرفاً 

  إىل البحر الم قفز من الربالم , حوت موسى عليه السوحوت يونس عليه الس
 أتى من البحر وألقاه على الرب..  

  الم هرب من موسىوحوت يونس عليه السالم جاء , حوت موسى عليه الس
  ..إىل يونس 
  ًوحوت يونس , حوت موسى عليه السالم عادت له احلياة بعد أن كان ميتا

عليه السالم كان من املمكن أن يلبث يونس يف بطنه ـ لو مل يكن من املسبحني  ـ إىل 
  ..يوم يبعثون 
  رادةبعد , حوت موسى كان إشارةً لوصول موسى إىل بلوغ نقطة احلكمة الْم

و حوت يونس أعاد يونس من .. هذه احلكمة لكي يتعلَّمها اتجاهه من عامل الظاهر حنو 
  ..عامل الظاهر الذي كان هارباً فيه إىل بداية عامل اهلداية واحلكمة لكي يهدي الناس 

  حوت موسى لو مل تعد له احلياة ويهرب يف البحر لكان طعاماً يف بطن موسى
  .. وت البثاً إىل يوم يبعثون ويونس لو مل يكن من املسبحني لكان يف بطن احل.. وفتاه 
  عندما ( إىل حبر احلياة ) جسده امليت ( حوت موسى انتقل من عامل الظاهر

.. يف ذروة حبث موسى يف عامل الظاهر عن معلّم احلكمة ) أصبح حياً وقفز يف البحر 
 وحوت يونس انتقل بيونس من ذروة هروبه يف عامل الظاهر عن احلكمة عرب حبر احلياة إىل

  .. بداية تعليم احلكمة 
   موسى عليه السالم فقد صربه بعد أن هرب منه احلوت ، وبعد أن التقى مبعلِّم
ويونس عليه السالم فقد صربه قبل أن يلتقمه احلوت ، وقبل أن يعلّم الناس ..  احلكمة

  ..اهلداية واحلكمة 
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       ] 50 – 48: القلم [     
  ًد رمز وإشارة ل( حوت موسى كان منفعالجرراد موحوت , ) وصول الْم

  ..يونس كان فاعالً حيث أوصل يونس إىل الْمراد 
مما سبق نرى أنَّ املهمة اليت قام ا احلوت يف القصتني هي الربط بني عامل الظاهر 

  ..وذلك عرب احلياة وحبرها الذي قفز فيه احلوت وبقي فيه , وعامل احلكمة الباطنة 
  

 

 

  
أنَّ حوت يونس عليه السالم هو ذاته حوت , وهكذا نرى من منظار احلكمة والعربة 

ل يستطيع فه, وحىت من منظار الظاهر اخلاضع للمكان والزمان .. موسى عليه السالم 
أحد ـ بعد أن ينظر إىل املقارنة السابقة ـ أن يثبت بأنَّ حوت يونس هو حوت آخر غري 

  !!! ..حوت موسى ؟
وهذا احلوت الذي كان إشارة لدخول موسى عليه السالم بداية تعلُّم احلكمة يف عامل 

ر إىل عامل والذي كان مركباً إلرجاع يونس عليه السالم من عامل الظاه, الباطن والغيب 
إسقاطاً آخر ميتحن اهللا تعاىل به , نرى للحكمة والعربة اليت يرمز هلا , احلكمة واهلداية 

وذلك عرب جميء حيتام يف , باطن أصحاب السبت وحقيقتهم وما خيفون يف أنفسهم 
 .. الوقت الذي ال يريدونه                       
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                       ] 163 :األعراف [     
وبالتايل فإنَّ هذه .. مة امتحام فعدم جميء هذه احليتان إالّ يف يوم السبت هو حلك

  ..احليتان هي رمز امتحان احلكمة واهلداية 
تعلُّقاً بتكامل وتعاضد الصفات , فكما هي األحكام والعرب القرآنية متكاملة متعاضدة 

كذلك هي القصص القرآنية متكاملة متعاضدة يف جتسيد العبر واألحكام اليت , اإلهلية 
عامل املادة ( فالقصص القرآنية هي إسقاطٌ يف عامل احلس والظاهر .. عاىل يريدها اهللا ت

  ) ما فوق املادة والزمان واملكان ( موازٍ حلكَم وعرب تنتمي لعامل األمر ) واملكان والزمان 
لفتحة ) العلم الظاهر واألسباب املسخرة يف عامل اخللق ( إذاً عند بلوغ موسى وفتاه 

, حدثت الغفلة والنسيان , يفصل بني حبري العلم الظاهر والعلم الباطن يف الربزخ الذي 
  يف حبر احلياة اليت تشمل شقي الظاهر والباطن ) الذي يشري إىل املطلوب ( وهرب اهلدف 

ال بد من السعي والعمل والتعب واألخذ , ولبلوغ احلقيقة واحلكمة وسبل اهللا تعاىل 
املرسلني مجيعاً وجهدهم وتعبهم ومعانام ألكرب دليلٍ على  وسير, بأسباب هذا البلوغ 

  .. فبلوغ سبل اهللا تعاىل ال بد له من جهاد وعمل يسبقه .. ذلك       

                     ] 69: العنكبوت [   
رمز احلكمة ( نراه هو يذهب إىل العبد الصاحل , سى مراده ولذلك حىت يبلغ مو

فبلوغ ) .. رمز األسباب املسخرة يف عامل الظاهر لتحقيق الْمراد ( ومعه فتاه ) الباطنة 
احلكمة حيتاج إلرادة طاهرة توجه األسباب توجيهاً سليماً ـ عرب اجلهد والعمل ـ باتجاه 

  ..هذه احلكمة 
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مبحرين يف عامل , وبعد أن تعدى موسى وفتاه جممع حبري العلم الظاهر والباطن 
    ..جاوزا بذلك هدفهما الْمراد , وبعد أن نسيا إشارة بلوغهما اهلدف الْمراد , الظاهر 
                                       .. فنسيان

, يؤدي إىل االنتكاس عن هذه احلكمة , احلقيقة وجتاوز احلد يف البحث عن احلكمة 
  .. واإلحبار يف عامل الظاهر 

 وليس عبثاً أن تأيت العبارة القرآنية          غ ، د ، ( شتقّات اجلذر من م
فهذا احلوت هو ..  ] [ ) ط ، ع ، م ( وليس من مشتقَّات اجلذر , ) و 

وكان من املمكن أن يكون طعاماً هلما قبل , إشارة بداية الغدو يف عامل احلقيقة والباطن 
  ..مل الباطن أما يف احلقيقة هو إشارة الغدو يف عا, عودة احلياة جلسده وهروبه يف البحر 

ونتيجة , وليس عبثاً أنَّ إحساسهما باجلوع كان بعد نسياما وغفلتهما عن مرادمها 
فهذا اجلسد املادي الذي ينتمي لعامل ) .. عامل الظاهر ( إحبارمها يف عامل اخللق املادي 

حني ,  وأنفسنا اردة عن عامل اخللق املادي, يفرض علينا طلب الطعام , اخللق الظاهري 
وختضع لقوانني , وتدخل يف هذا اجلسد املادي , بط إىل عامل اخللق املادي بغية امتحاا 

 ية من جوعٍ وشهوة ومن عامل ( يكون هذا اجلسد عبارة عن غطاء ..... هذا اجلسد املاد
ولذلك حني تفارق , حيجزها عن رؤية احلكمة الكامنة وراء األشياء ) اخللق الظاهري 

الذي حيجزها ) الربزخ ( وتنفصل عن هذا اجلسد , فس هذا اجلسد املادي حني املوت الن
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وتنتهي , حني ذلك ترى اُألمور على حقيقتها .. عن رؤية احلكمة الباطنة وراء األشياء 
 .. غفلتها اليت كانت يف حياا الدنيا               

                ] 22 :ق [      
, وهذه املسألة جعلها اهللا تعاىل حجة إلثبات بشرية عيسى وأمه عليهما السالم 

, وخيضعان لقوانني اجلسد املادية , يقتضي أنهما من البشر , فكوما يأكالن الطعام 
ة وبالتايل لعامل الظاهر بقوانينه املكانية الزماني ..                 

                                 

                 ] 75: املائدة [  
لقد كان ذلك بعد بلوغ اجلهد والتعب .. ى الطعام من فتاه ؟ ومىت طلب موس

 الذروة اليت ال توجد خلفها استطاعةٌ للتحمل , واجلوع                 

           .. عي يف عامل الظاهر عربويف هذا إسقاطٌ حلكمة مفادها أن الس
وحىت اية , جيب أن يكون بكامل اجلهد , ل بلوغ احلكمة الْمرادة األسباب من أج

فحق السعي احلقيقي وراء العلم واحلكمة ، هو استعمال .. االستطاعة اليت ميلكها اإلنسان 
نراها واضحة جلية عرب , هذه احلقيقة اسدة يف هذه القصة .. ذروة االستطاعة البشرية 

  ..ني القرآنيتني التاليتني تعاضد دالالت الصورت
                ] 102: آل عمران [  

                 ] غابن16: الت [   
وبكامل جهدهم ، وذروة , هو اية استطاعتهم , فحق تقوى اهللا تعاىل على البشر 

  .. قدرم البشرية 
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بلغ موسى وفتاه اية االستطاعة وذروة اجلهد والتعب واجلوع ،  عندما.. وهكذا 
نراها جلية يف الصورتني , هذه احلكمة اسدة يف هذه القصة .. وصال إىل الْمراد 
  ..القرآنيتني التاليتني 

                                  

                                           

        ] 214: البقرة [   
                               ]يوسف :

110  [  
طلب , ووصل ما اجلهد والتعب واجلوع إىل ذروته , فعندما جاوزا احلد الْمراد .. 

      .. فماذا قال له الفىت .. موسى من فتاه الغداء 
                                       

                            
عندما كان احلديث يف اآلية الثانية من نص القصة وصفاً حلالة احلوت كما يعلمها اهللا 

 قال اهللا تعاىل , تعاىل                    , ونرى أنَّ العبارة مسبوقة بالفاء
فبعد نسياما للحوت مباشرةً اتخذ سبيله يف البحر , اليت تفيد الترتيب و التعقيب السريع 

ويف اآلية الرابعة من نص القصة حيث يتم تصوير املسألة من الزاوية اليت ينظر .. سرباً 
  : ت شيٌء عجيب مل يره سابقاً ولذلك قال فإنَّ عودة احلياة للحو, منها الفىت    

             , ة غري مسبوقة بالفاء كما هو احلال يفونرى أنَّ العبارة القرآني
فهو مل يدرك أنَّ هروب احلوت البحر يتبع مباشرة نسيانه ووصوله , العبارة السابقة 

  ..اهلدف الْمراد 
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ما احلكمة من كون اإلشارة لوصول الْمراد تكمن يف .. سؤال يطرح نفسه  وهنا.. 
ـ عبارة ) القدر ( إن اإلنسان ـ كما رأينا يف النظرية الثانية ..... هروب طعامهما ؟ 

النفس اردة اليت تنتمي لعامل ما فوق .. عن اجتماع عنصرين ينتميان لعاملني خمتلفني 
  ..واجلسد املادي الذي ينتمي لعامل املادة واملكان والزمان  ,املادة واملكان والزمان 

وتقع اإلرادة البشرية يف كلِّ موقف من حياة اإلنسان حتت تأثري قوتني متعاكستني 
, شهوة ( قوة تسحب اإلنسان حنو السمو والعلو واالبتعاد عن عالئق اجلسد .. متاماً 

وقوة أخرى تعاكس هذه القوة .. تجاه احلكمة وهذه القوة تسحبه با, ..... ) , جوع 
وهذه القوة تسحب اإلنسان , ..... تتعلّق مبتطلبات اجلسد من جوع وشهوة و , متاماً 

  ..وبالتايل ابتعاده عن احلكمة , باتجاه الدنيا و عالئقها املادية 
 

                  
  

  
الذي كان من املقرر أن , وهكذا نرى أنه ليس مصادفة أن يكون هروب احلوت 

  ..هو ذاته اإلشارة إىل بلوغ عامل احلكمة و الْمراد , يكون طعاماً ملوسى وفتاه 
بينما رآه , وما احلكمة من كون موسى عليه السالم مل ير هروب احلوت يف البحر 

بينما ال يعلم , يف الوقت الذي يعلم فيه موسى أنَّ هذا اهلروب هو اإلشارة املطلوبة , فتاه 
  !!! .. الفىت ذلك ؟

خالهلا حنو منلك إرادة نتجه من ) عامل االمتحان ( حنن يف هذا العامل املادي املخلوق 
و األسباب هي الوسيلة املسخرة بني أيدينا لتحقيق هذا الْمراد ووصوله .. اهلدف الْمراد 

هذه .. فاألسباب هي الفاصل بيننا وبني حصول اهلدف الْمراد , إىل عامل احلس والتشيؤ 
يف النظرية الثانية احلقيقة رأيناها عرب برهان قرآينٍّ عندما عرفنا كالً من اإلرادة واملشيئة 

  ..القدر 
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رب رموز هذه القصدة عجسفمن الطبيعي أن يكون الفىت, ة هذه احلقيقة نراها م       

أما .. أقرب إىل اهلدف الذي يريده موسى ) رمز األسباب املُسخرة خلدمة مراد موسى ( 
فمن الطبيعي أن يكون صاحب اإلرادة لوصول , من زاوية العلم باهلدف الْمراد وحبقيقته 

م من أنها هي اليت توصله بينما األسباب على الرغ, اهلدف هو العامل حبقيقة هذا اهلدف 
لكنها مسخرة  دون إرادة ودون علم ذا , وهي أقرب منه إىل هذا اهلدف , للهدف 
يعلم ) رمز العلم الظاهر الذي يريد وصول اهلدف ( ومن هنا كان موسى .. اهلدف 

... هذه احلقيقة ) رمز األسباب ( وأن ال يعلم الفىت , حقيقة هروب احلوت يف البحر 
ألنَّ الفىت أقرب , وال يراه موسى , الطبيعي أن يرى الفىت هروب احلوت يف البحر  ومن

  .. إىل احلوت من موسى 
وبالتايل ينتمي لعاملٍ جمرد عن , ولَما كان العبد الصاحل هو رمز عامل احلكمة الغائبة 

نرى أنه بعد ,  ولَما كانت األفعال يف احلوادث الثالث يقوم ا العبد الصاحل, األسباب 
فاألسباب اليت تفصلنا عن مرادنا ) .. رمز األسباب ( اللقاء بالعبد الصاحل مل يذكَر الفَىت 

ال حاجة هلا يف عامل الباطن و احلكمة الغائبة الذي سيتفاعل به موسى , يف عامل الظاهر 
  ..مع العبد الصاحل 

 وما عالقة اللجوء إىل الصخرة ..                بنسيان احلوت

          روبه يف البحر وبالوصول إىل املطلوب ؟ وبالتايل..  
ولذلك نراها , وبالتايل ذروة اجلهد والتعب , إنَّ الصخرة هي رمز ذروة القساوة 

هي اية االستطاعة والطاقة فهناك ذروة واحدة للجهد والبحث ، , معرفة وليست نكرة 
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وبالتايل هي رمز ) .. عامل الظاهر ( البشرية أثناء البحث عن احلقيقة واحلكمة يف عاملنا 
فعند وجه , للسور والغطاء الذي يفصل بني وجهي عامل الظاهر والباطن عند نقطة اللقاء 

.. يف حبثهما  وصل موسى وفتاه إىل ذروة اجلهد والتعب, الصخرة من جهة عامل الظاهر 
خرج العبد الصاحل من , وعند الوجه اآلخر للصخرة من جهة عامل الباطن واحلكمة الغائبة 

  ..عامل الباطن 
                

 

 
  

عامل الظاهر وعامل ( وهذا الغطاء والباب الذي يفصل بني عاملني خمتلفني متاماً .. 
نرى له إسقاطاً آخر يف عامل اآلخرة , والذي ترمز له الصخرة يف هذه القصة , ) الباطن 

الذي من جهة الكفّار فيه  وجهه, حيث يضرب بني الكفار واملؤمنني بسورٍ له باب 
  ..ووجهه الذي من جهة املؤمنني فيه الرمحة , العذاب 
                                       

   ] 13: احلديد [ 
 والعبارة القرآنية         ة والعبارة القرآني           تشريان

وسيحاسب , وليست مسألة مراده من اهللا تعاىل , إىل أنَّ حقيقة النسيان تعود إىل اإلنسان 
  ..على هذا النسيان ) يف املسائل اإلميانية ( اإلنسان 
                     ]  26: ص [  

ففي , فلو كان النسيان مراداً من اهللا تعاىل ملا كان للشيطان وغريه أي سلطان فيه 
 الصورة القرآنية                    نرى أنَّ الشيطان هو الفاعل

  .. للفعل أنسى 
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ما دور الشيطان هو يف جعل الفىت ينسى بين, ونرى أنَّ النسيان يأيت مرتبطاً بالفىت 
 ذكر احلوت                           , فما هو

  ..الفارق بني نسيان احلوت ونسيان ذكر احلوت ؟ 
اخلطوة  هي أنَّ, هذا املشهد القرآين يجسد حقيقة ثابتة حتدث يف كلِّ زمان ومكان 

ويأيت دور , ولنفسه اليت تغفل عن احلقيقة الْمرادة , األوىل حنو النسيان تعود لإلنسان ذاته 
فتأثري الشيطان .. الشيطان يف التأثري غري املادي على هذه النفس بغية االستمرار يف الغفلة 

  ..شيئة دون أن يصل ذلك مستوى الفعل وامل, هو فقط على إرادة اإلنسان وعلى نفسه 
ك الشيطان لإلرادة دون هذه احلقيقة يبينها القرآن الكرمي بشكلٍ جلي عرب امتال

 ..  املشيئة                    ] ساء60: الن [  ...    

                     ] وعرب عدم ارتباط  ] 91:املائدة ،
  ..فال يوجد نص قرآينٌّ واحد يشري إىل وجود مشيئة للشيطان , الشيطان بأي مشيئة 

لكان يستطيع التأثري علينا عرب أفعال حسية متجسدة يف , ولو كان للشيطان مشيئة 
ولكن الشيطان ال تأثري له إالّ  ..ولكان يستطيع دفع األسباب بيده , عامل احلس والوجود 

.. بينما الفعل والعمل ودفع األسباب ال عالقة للشيطان به , على نفس اإلنسان وإرادته 
 جتسدها القصة اليت بني أيدينا عرب ارتباط النسيان بالفىت .. هذه احلقيقة     

     فال سلطان للشيطان على األسباب..  

 صورة القرآنية وال                    ن أنَّ املسألة اليت يريدهابيت
, الشيطان هي ليست نسيان احلوت بشكلٍ مجرد عن احلقيقة الكامنة وراء هذا احلوت 

.. مرادة فالذي يريده الشيطان هو عدم وصول موسى عليه السالم إىل احلقيقة واحلكمة الْ
  فموسى عليه السالم ذاته نسي احلوت, فاملسألة ال تكمن يف جمرد النسيان     
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      , هذا يطان على ذاكرة الفىت حبيث يستمراملسألة تكمن يف تأثري الش لكن
  ..وبالتايل إبعاد موسى عن احلكمة الْمرادة , النسيان 

يقة مفادها أنَّ اخلطيئة تبدأ يف نفس اإلنسان وعرب وهكذا نرى عرب هذا املشهد حق
بغية إبقاء اإلنسان على , بينما يؤثِّر الشيطان على اإلنسان تأثرياً معنوياً نفسياً , إرادته 
  ..وذلك عرب تزيني هذه اخلطيئة لإلنسان . وإحباره أكثر يف عامل اخلطيئة , خطئه 
                            ] األنعام :

43 [    
                             ]ملالن  :

24 [    
 والصورة القرآنية             د لنا حقيقة مجسفادها أنَّ املنهج ت

فكلّ , هو أن يسري باجتاه هدف مراد , السليم للعلم الظاهر واألسباب املسخرة ألجله 
  ..عمل باألسباب دون هدف مراد هو عبثٌ وهلو ولعب 

 ونستنشق من حذف الياء من كلمة      ةيف العبارة القرآني          

    رادة من اهللا تعاىل , فحذف الياء ليس عبثاً .. ئحة األمر واجلزم راوهو حلكمة م ..
هو بأمرٍ , ويف هذا إشارة إىل أنَّ اهلدف الذي سار إليه موسى عليه السالم وكان يبتغيه 

  ..من اهللا تعاىل 
 والصورة القرآنية             جرد حكمة مه  دةجتسمفادها أن

ال يمكن الوصول عرب األسباب إىل اهلدف الْمراد إالّ إذا سار اإلنسان ذه األسباب وفق 
.. وللحد املطلوب , وبتتبع أثر اهلدف وفق هذا االتجاه , اتجاه صحيح وحلد محدد 

مراد ـ من وحني جتاوز هذا احلد وتغيري االجتاه الصحيح ال بد ـ لبلوغ اهلدف الْ
  ..الرجوع وتصحيح االجتاه للعودة إىل اهلدف 
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وهو االلتقاء مع حبر , وهكذا وصل موسى عليه السالم هو وفتاه إىل هدفه الْمراد 
  ) ..العبد الصاحل ( العلم الباطن 
                                     

 بصيغة النكرة ) معلِّم احلكمة ( وجميء العبد الصاحل        إىل  يشري
فما سيتفاعل .. فللحكمة عدةُ أوجه وليس وجه واحد , وجود أكثر من رمزٍ للحكمة 

وجه احلكمة هو وجه واحد فقط من أ, معه ويصل إليه رمز العلم الظاهر يف هذه الدنيا 
وبالتايل فلكلّ مسألة أوجه .. هذه األوجه ال حييط ا إالّ اهللا تعاىل , الكثرية للمسألة ذاا 

  .. من احلكمة ال يحيط ا إالّ اهللا تعاىل 
 والصورة القرآنية                        َّبني لنا أنت

.. دني مير عرب طريق الرمحة فالعلم الل.. يسبق إتيان علمه اللدني , اىل يان رمحة اهللا تعإت
  ..وإتيان اهللا تعاىل الرمحة للعباد هو نتيجة طاعتهم والتزامهم بِمراد اهللا تعاىل 

                   ] 132: آل عمران [   
                              ] 155: األنعام [   

                             ] ور56: الن [     

قاطٌ نسيب ـ حسب شفافية أنفس العباد ـ ملسألة ومسألة إتيان الرمحة للعباد هي إس
  ..النبوة مبا تعنيه من خالص هللا تعاىل ونقاء 

                            ]  القصص :
86  [  

                                    

        ] خرف32 – 31: الز [   
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ويستلزم أن , ولَما كان إتيان رمحة اهللا تعاىل نتيجةً ملا نقدمه من عملٍ عرب األسباب  
ن عند اهللا تعاىل تقع بيننا نبدأ حنن بالعمل الصاحل والطاعة الصادقة هللا تعاىل ، وأنَّ الرمحة م

 وبني اهللا تعاىل ، لذلك نرى أنه متَّ تقدمي الرمحة على كلميت        العائدتني هللا

 تعاىل           ... آتيناه من عندنا رمحة ( تعاىل  ومل يقل اهللا.. (  
نرى أنه مت تقدمي اللّدن على , هللا تعاىل دون واسطة دني يؤخذ من اولَما كان العلم الل

 هذا العلم              , ا( فلم يقل اهللا تعاىللَّمناه علماً من لدنعو  .. (  
وتسبق , سبب إدخال املطيع يف رمحة اهللا تعاىل , فطاعة اهللا تعاىل وااللتزام مبا يأمر به 

دني هو مرحلة ونرى أنَّ احلصول على العلم الل) .. املرتبطة بالطاعة (  إتيان هذه الرمحة
دون ة اهللا تعاىل ، وأنَّ العلم اللدني يرتبط باهللا تعاىل مباشرة ، ما بعد الدخول يف رمح

  ..واسطة 
  

 

 

 

  
أي  لألسباب دني مل يبقإىل مرحلة التفاعل مع العلم الل بعد الوصول.. وهكذا .. 

دني هي ما وراء األسباب وما وراء عامل الظاهر الذي تعمل به ألن ساحة العلم الل, عمل 
ولذلك نرى أنه عند هذا احلد الذي بدأ فيه موسى بالتفاعل مع العبد , هذه األسباب 

احلوار  فلم يعد يذكر ال يف, متاماً من القصة ) رمز األسباب ( قد اختفى الفىت , الصاحل 
  ..وال يف األحداث 

 وهنا يظهر موسى عليه السالم حقيقة هدفه الْمراد               

             .. ونرى يف ذكر اسم موسى تأكيداً على استثناء الفىت   
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ونرى هذا التأكيد مرة أخرى عرب , ة الغائبة من اإلحبار يف عامل احلكم) رمز األسباب ( 
 قول موسى عليه السالم               وذلك باستثناء رمز األسباب    

ويف هذا جتسيد حلقيقة مفادها أنه ال ميكن تعلُّم الرشد واحلكمة عن طريق ) .. الفىت ( 
تباع منهج اهللا تعاىل الذي اد لتعلُّم الرشد واحلكمة من وأنه ال ب, عامل الظاهر لوحده 

  .. حيمل احلكمة واهلداية والرشد 
 بدالً من قوله ) هل أتبعك كي تعلمين ( وملاذا مل يقل موسى ..         

       .. إنَّ يف الكلمتني       موسى والعبد روح املقايضة واملقابلة بني 
مقابل أن يقدم العبد الصاحل ملوسى التعليم , موسى يقدم للعبد الصاحل اإلتباع .. الصاحل 

 وهذه املقايضة اليت تدلُّ عليها الكلمتان ..        نرى هلا إسقاطاً آخر حصل مع
  ..موسى عليه السالم يف قصة أُخرى 

                                  
   ] 27: القصص [ 

وبعد انتهاء مرحلة رحلته يف عامل , وموسى عليه السالم بعد لقائه مع العبد الصاحل 
.. ه اخلاصة به سيتفاعل مع عاملٍ له قوانين, ) فتاه ( الظاهر مع األسباب املسخرة بني يديه 

ال توجد أغطية للغيب كما هو احلال يف عامل الظاهر الذي ينتمي له ، ففي هذا العامل 
 ولذلك قال العبد الصاحل ملوسى , موسى                  ففي عامل 

 يل فكلّ ما يناقضوبالتا, تحيط بنا أغطية الغيب من كلّ جهة ) عامل الظاهر ( التكليف 

  ..تصورنا الظاهري لألمور حنسبه شراً وال نصرب عليه 
, فإننا نصرب على هذه املسألة , فحني يتوافق الظاهر مع الباطن بالنسبة ملسألة ما 

, ولكن حني ختتلف حكمة احلقيقة الباطنة للمسألة مع مشاهدتنا الظاهرة هلذه املسألة 
عليه السالم له طاقة من الصرب على اُألمور الظاهرة يف  فموسى.. يفقد اإلنسان صربه 
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ولكن ليس له طاقة من الصرب على , واليت ال خيتلف فيها الظاهر مع احلكمة الغائبة , عامله 
ولذلك فالعبد الصاحل الذي يؤكِّد  .. املسائل اليت خيتلف فيها الظاهر مع احلكمة الغائبة 

  : عرب كلمة   قدم كلمة, موسى  عدم صربنراه ي :     على كلمة :        

    ..  معي ( فلم يقل ً   : ولكنه يقول, ) إنك لن تستطيع صربا     

          , فهو ال ينفي عن موسى إالّ الصرب على املسائل اليت خيتلف فيها
  .. الظاهر مع احلكمة الغائبة 

 : ويبين العبد الصاحل هذه احلقيقة ملوسى فيقول                  

    مسألة وباحلكمة الغائبة خلف ويف هذا جتسيد حلقيقة عدم إحاطتنا بباطن أي
نة ألي فال نتحرر من أسرار أغطية الغيب اليت حتول بيننا وبني رؤية احلكمة الباط, ظاهرها 

  ..إال باخلروج من هذا العامل بعد املوت ) عامل التكّلف ( مسألة يف عامل الظاهر 
  :ويرد موسى عليه السالم من منظاره الظاهري لُألمور فيقول        

                  .. طحيةمنظار عاملنا  ومن, فوفق حساباتنا الس
قد حنسب أننا قادرون على الصرب بالنسبة لكثري من املسائل ، ألننا ال نستطيع , الظاهري 

القفز فوق أغطية الغيب ، وبالتايل ال نستطيع رؤية حقيقة املسائل وحقيقة أنفسنا وتفاعلها 
  ..مع هذه املسائل 

اإلتباع الذي هو الطرف األول ويقول العبد الصاحل ملوسى عليه السالم مبيناً حقيقة 
 يف املقايضة اليت عرضها موسى                        

        .. ةففي العبارة القرآني         ختيري موسى عليه  إشارة إىل

 ) إذا ( دون كلمة ) إن ( فورود كلمة , كمة الغائبة السالم يف دخول عامل احل   
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       من االلتزام , ويف حال اختيار دخول هذا العامل ... يؤكِّد هذا التخيري دال ب
  .. بعد االعتراض وعدم السؤال عن أي شيٍء حىت يأيت ذكره 

, ة الغيب ولألسباب وقوانينها حمكومة ألغطي) عامل الظاهر ( ويف كون دار التكليف 
يؤجل العقاب إىل دار اآلخرة حيث , وبالتايل غياب احلكمة الباطنة لُألمور عن أعيننا 

حيث ) ما وراء عامل الظاهر والتكلف ( ولذلك يف عامل احلكمة .. ترفع هذه األغطية 
عقاب الناتج عن أي ال يؤجل ال, وال زمان وال مكان حيجباا , احلكمة الظاهرة جلية 

  ) ..عامل التكليف ( كما هو احلال يف عاملنا الظاهري , خطيئة 
ففي قصة , وقد جسدت هذه السنة اإلهلية عرب عدة إسقاطات حسية يف عدة قصص 

  ..لوط عليه السالم نرى إسقاطاً هلذه السنة 
                                 

           ] 65: احلجر [   
تكون ساحة التكليف , وحني يأيت أمر اهللا تعاىل باجلزاء , فحني تبلغ اخلطيئة ذروا 

مكان ساحة  قد نزلت, وتكون حكمة اهللا تعاىل مبا حتمله من الغيب الباطن , قد انتهت 
إىل عامل اجلزاء ) عامل التكليف ( وبذلك نكون قد دخلنا من عامل الظاهر , التكليف 
ويف ذلك العامل يتم احلساب ـ بالنسبة ملن يشهد هذا اجلزاء ـ على اخلطيئة , والباطن 

هذه .. ألنَّ ساحة التكليف اليت يفصل فيها العقاب عن اخلطيئة تكون قد انتهت , فورياً 
فكلُّ ركنٍ هو  , احلقيقة نراها واضحة جلية عرب التناظر التام بني ركين هذه اآلية الكرمية 

  ..حرفاً )  30( 
           =30 ًحرفا  

         =30 ًحرفا  
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يقتضي عدم االلتفات ) وهذا ما يصوره الركن األول ( فاخلروج من اجلزاء بسالم 
ومن جهة ) .. وهذا ما يصوره الركن الثاين ( واملضي بأمر اهللا تعاىل , إىل ساحة اخلطيئة 

على  يؤدي للخروج من اجلزاء, أُخرى فإنَّ عدم االلتفات للخطيئة واملضي بأمر اهللا تعاىل 
  ..ذلك بسالم 

  ..حرفاً ) 15( كلُّ ركنٍ هو , والركن الثاين نراه عبارة عن ركنني متناظرين 
        =15 ًحرفا  

      =15 ًحرفا  
فإنَّ االلتزام  ومن جهة أُخرى .. هو التزام بأمر اهللا تعاىل , فعدم االلتفات إىل اخلطيئة 

  ..بأمر اهللا تعاىل يؤدي إىل عدم االلتفات إىل اخلطيئة 
ولذلك فامرأة لوط عليه السالم حينما خالفت هذا األمر وارتكبت خطيئة االلتفات 

نراها قد , يف الوقت الذي يرتل فيه أمر اهللا تعاىل باجلزاء , إىل ساحة جزاء اخلطيئة 
  ..ؤجل اجلزاء كما هو احلال يف عامل التكليف ومل ي, أصابتها خطيئتها مباشرة 

                                      

                                       

         ] 81:هود [  
حني , وهذه احلقيقة نرى هلا إسقاطاً آخر عرب قصة عيسى عليه السالم مع احلواريني 

فماذا كانت إجابة .. من السماء ) برهاناً ومعجزة ( طلبوا أن ينزلَ اهللا تعاىل عليهم مائدة 
  ..اهللا تعاىل 
                                   

           ] 115: املائدة [   
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, يكونون قد ابتعدوا عن عامل الظاهر , فبعد نزول الربهان ورؤية احلكمة اإلهلية 
وحني ذلك تكون اخلطيئة أكرب بكثري فيما لو اُرتكبت , عامل احلكمة والباطن واقتربوا من 

  ..دون رؤية هذا الربهان 
الذي ينتمي لعامل اجلن ( وهذه السنة اإلهلية نرى هلا جتسيداً آخر عرب معصية إبليس 

عصية وامل, فاملالئكة هم خارج عامل الظاهر , ) صفةً باملالئكية  –قبل معصيته  –ويتصف 
 الذي كان حني ذلك ( ولذلك نرى أنَّ إبليس .. يف تلك الساحة كبرية وجزاؤها فوري

أخرجته معصيته يف تلك الساحة من ) يتصف بصفة املالئكة نتيجة عدم معصيته سابقاً 
  ..رمحة اهللا تعاىل إىل األبد 

فإنَّ , اخلطيئة  وما دامت رؤية الربهان اإلهلي واالبتعاد عن عامل الظاهر تؤدي إىل كرب
وحني , اإلميان واالبتعاد عن اخلطيئة حني رؤية برهان اهللا تعاىل بنواميس العامل اآلخر 

ال جيدي وال , ) اخلروج من عامل الظاهر ( اليقني بدخول عامل الباطن واحلكمة الغائبة 
حينما أدركه  هذه السنة اإلهلية نرى هلا إسقاطاً حسياً يف قصة فرعون.. ينقذ صاحبه 

  ..ودخوله العامل اآلخر , الغرق وأيقن خروجه من عامل التكليف الظاهري 
                                       

                                     

                        ] 91 – 90: يونس [    
  ..فاإلميان بعد جميء برهان اهللا تعاىل وحكمته الغائبة ال ينفع صاحبه 

                                        

                                    

                       ] 158: األنعام [    
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  وهكذا نرى أنَّ قول العبد الصاحل ملوسى عليه السالم              

                 ة عامل احلكمةمن العبد الصاحل عن سن هو تعبري
  .. وليس جمرد شرط ما خيص موسى أثناء صحبته للعبد الصاحل , اليت  يرمز هلا الغائبة 

 والعبارة القرآنية        ًتشري إىل نقطة انطالق من جتمعهما معا   

     , ت يف الربزخ الذي يفصل بني حبر العلم الظاهر وبنيحإي من الفتحة اليت فُت
م الباطن واحلكمة الغائبة ، وهي ـ كما رأينا  ـ ذاا النقطة اليت عادت فيها حبر العل

  ..واليت متَّ فيها النسيان , احلياة للحوت عند الصخرة 
  

 

 

 

 

 

  
                

 

ومن نقطة على الربزخ  ,) بشقيها الظاهر والباطن ( واآلن سنبدأ الرحلة يف حبر احلياة 
وبني عامل الباطن واحلكمة الغائبة الذي , الفاصل بني عامل الظاهر الذي ينظر منه موسى 

, ) بشقّيها ( لنرى أحداثاً يقوم بعها العبد الصاحل يف حبر احلياة , ينظر منه العبد الصاحل 
يرتسم يف عامل إسقاط , ولنرى كيف أنَّ لكلِّ حدث من هذه األحداث إسقاطني خمتلفني 

وإسقاطٌ يرتسم يف عامل الباطن واحلكمة الغائبة يراه العبد , الظاهر يراه موسى عليه السالم 
  ..الصاحل 
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 أنَّ كلمة ) فينة خرق الس( إننا نرى يف احلادثة األوىل ..      تأيت بصيغة

 املعرفة                        , وذلك على نقيض من احلادثتني
إذاً .. حيث يأيت الغالم واجلدار بصيغة النكرة ) قتل الغالم ، إقامة اجلدار ( الثانية والثالثة 

 ما ترمز إليه ..      يف عامل الظاهر ، الذي ينتمي إليه موسى ومعلوم معروف
  ..عليه السالم 

 إنَّ كلمة      الوحيد للجذر يف القرآن ) س ، ف ، ن  ( هي املشتق
ومل ترد هذه الكلمة يف القرآن الكرمي إال يف هذه القصة ـ اليت بني أيدينا ـ , الكرمي 

  ..يف قصة نوح عليه السالم  ومرة واحدة
                          ] 15: العنكبوت [   



 42                  

  
 

وال تعين االنتقال عرب الزمان إالّ من خالل , والسفينة هي واسطة االنتقال عرب املكان 
ة نوح عليه السالم أنَّ اهللا تعاىل يعطف جناة ولذلك نرى يف قص.. انصياعه حلركة املكان 

 أصحاب السفينة على جناة نوح عليه السالم              .. فنجاة
الصورة . .فما هي هذه اخلصوصية ؟ .. نوح أصحاب السفينة هلا خصوصية عن جناة 

ة التالية جتيب على هذا السؤالالقرآني                   ] افّات77: الص [  

فنجاة أصحاب السفينة تعين انتقاهلم ـ عرب املكان ـ يف السفينة من مكان الغرق إىل 
وال تعين استمرارية انتقاهلم يف الزمان ـ عرب الذُّرية ـ كما هو احلال , مكان األمان 

  ..كذا فالسفينة هي رمز االنتقال باملكان وه... بالنسبة لنوح عليه السالم 
هو , باالنتقال من مكان آلخر , الذي خترقه السفينة ) غيب املكان ( وهذا الغيب 

بالنسبة ( فما هو غيب إلنسان , أبسط أنواع الغيب وله وجود حمسوس يف عامل الظاهر 
كان عرب التقدم وميكننا حنن خرق غيب امل... مشاهد ُألناس آخرين ) لغيب املكان 

وما النقل املباشر عرب , العلمي من خالل األسباب املادية املوجودة يف عامل الظاهر 
وجعل  هذا املكان الغائب عن الناس , شاشات التلفاز لألحداث إالّ خرق لغيب املكان 

  ..مشاهداً هلم 
 والعمل األول الذي عمله العبد الصاحل هو      لوضع عيب يف السفينة  وذلك

  ..حىت ال تصل إىل املكان الذي تفقَد فيه , وإعاقة حركتها 
                                 

              
واملكان الذي يوجد فيه ، لذي أعاب فيه العبد الصاحل السفينة فما بني املكان ا.. 
كما أنَّ العيب ليس يف , مسافة من املكان حيتاج خرقها إىل مسافة من الزمان , امللك 

وهكذا نرى أنَّ .. وإنما يف وجود امللك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً , السفينة ذاا 
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, ) أخذ السفينة غصباً ( ة األحداث غري الْمرادة ساحة فعل العبد الصاحل تبتعد عن ساح
 ولذلك نرى أنَّ خرق السفينة يأيت غري مقترن بفاء التعقيب املباشر           

          ، قتل الغالم ـ إقامة ( كما هو احلال يف احلادثتني الثانية والثالثة
  ) ..اجلدار 

فعل الذي قام به العبد الصاحل  ، هي من حيثيات غطاء الغيب الذي إنَّ حيثيات ال
ففي عامل الظاهر ال بد من أسباب تفصل بني الْمراد .. رفع عنه من أجل القيام ذا الفعل 

ولذلك , وللوصول إىل الْمراد ال بد من العمل باألسباب لتحقيق هذا الْمراد , وحتقيقه 
لذلك نراه , عبد الصاحل هي ذاا األسباب املسخرة لتحقيق الْمراد نرى أنَّ ساحة فعل ال

  ..خيرق السفينة اليت تحقِّق مراد اختراق املكان 
يعين رؤية هذا املكان يف الزمن ذاته الذي , إنَّ رفع غطاء غيب املكان عن مكان ما 

, اء غيب الزمان فرفع غطاء غيب املكان ال يقتضي رفع غط.. ننظر فيه إىل ذلك املكان 
وهكذا نرى أنَّ ) .. عامل الظاهر ( وال يقتضي اخلروج من عامل املادة واملكان والزمان 

, ولذلك فإنَّ إرادة عمل العبد الصاحل يف هذه احلادثة , احلادثة األوىل ترتبط بعامل الظاهر 
وىل تنسب إىل ولذلك نرى أنَّ إرادة العمل يف احلادثة األ, كانت من منظار عامل الظاهر 

 العبد الصاحل         ,  ًةً مستقلّةحيث منلك يف عامل الظاهر هذا إرادةً حر
ولو وجدت ملوسى كامريا تنقل له ـ عرب بثٍّ مباشر ـ صورة ذلك املكان الذي .. 

ه احلرة لفعل موسى ما فعله العبد الصاحل عرب إرادت, يأخذ فيه امللك كلّ سفينة غصباً 
  ..املستقلِّة 

, تقدمياً للظاهر على الغائب , ونرى يف إعالم العبد الصاحل ملوسى حبقيقة املسألة 
مسألة بإمكان موسى أن يعلمها بالسؤال عن , فكون السفينة ملساكني يعملون يف البحر 

مسألة ظاهرة رآها موسى , وإحداث العبد الصاحل عيب يف السفينة , أصحاب السفينة 
فهي وجود امللك الذي يأخذ كلّ سفينة , أما املسألة الغائبة عن موسى .. يه السالم عل
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ولذلك نرى أنَّ النص القرآينّ يقدم اجلانب الظاهر يف هذه احلادثة على اجلانب , عصباً 
  ..الغائب الذي مل يره موسى عليه السالم 

                                 

             .. حلقيقة التعلم السليم الذي يبدأ من ويف هذا جتسيد
  ..حنو النتائج غري املعلومة والصعبة بالنسبة للمتعلِّم , املقدمات الظاهرة البسيطة 

أي معلومة بالنسبة ملوسى , تأيت معرفة ) السفينة ( ساحة احلادثة األوىل  لقد رأينا أنَّ
وأنه مل يتم اخلروج من , وأنَّ ساحة الفعل هي أسباب االنتقال يف املكان , عليه السالم 
وبالتايل ما زالت احلادثة األوىل منصاعة , ومل يتم التحرر من قانون الزمان , عامل الظاهر 

إذاً الرحلة األوىل بأحداثها ، ترمز لعامل الدنيا الذي ننصاع ..  املادة واملكان والزمان لعامل
  ..فيه لألسباب وللزمان 

والسفينة ترمز أيضاً ـ مما ترمز إليه ـ إىل النفس البشرية اليت تبحر يف عامل الدنيا 
يرمز ـ  , سفينة غصباً  وبالتايل فامللك الذي يأخذ كلّ, باتجاه اية حتمية هي املوت 

وحبيث ال تستثىن نفس من أخذه , مما يرمز إليه ـ إىل ملك املوت الذي يأخذ كلّ نفس 
 فالصورة القرآنية ..                   رظْهاً  يإطالقُها جلي

 فقوله تعاىل , عرب هذه الرموز       سفينة يف الوجود يعين عدم استثناء أي ,

 وهذا التجسيد الرمزي تقابله الصورة القرآنية               ] العنكبوت: 

  ، والصورة القرآنية التالية  ] 57                      ]

وهكذا فالرحلة األوىل ترمز إىل املرحلة األوىل من رحلتنا اليت تبدأ .....  ] 11 :السجدة 
  ..وتنتهي باآلخرة , ومتر بعامل الربزخ , بالدنيا 

ويف عامل الدنيا هذه  ـ حيث ترمز الرحلة األوىل ـ ال نستطيع أن نصل يف اليقني 
فلن نستطيع أن , لغيب وذلك بسبب انصياعنا ألغطية ا, ) العلم ( إالّ إىل درجة اخلرب 
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وال مرحلة حق اليقني فنعيش هذه , نصل إىل مرحلة عني اليقني فنشاهد احلقيقة الغائبة 
فالرحلة األوىل ترمز أيضاً إىل املرحلة األوىل من مراحل اليقني .. وهكذا .. احلقيقة الغائبة 

  ..وهي علم اليقني 
, ليس عبثاً , مثِّل حبر العلم الظاهر لقد رأينا كيف أنَّ اختيار موسى عليه السالم لي

واسم موسى هو األكثر ظهوراً يف القرآن , فموسى عليه السالم انفعايلٌّ ويأخذ بالظاهر 
 ومعجزة , مرة )  136( فقد ورد , الكرمي من بني أمساء األنبياء واملرسلني عليهم السالم 

وقد ..... بحر وإخراج يده بيضاء و كشق ال,  موسى عليه السالم مل تتعد عامل الظاهر
وما أكثر األدلّة اليت تثبت ذلك ، وعلى رأس هذه , تفاعل مع بشرٍ ال يؤمنون إالّ بالظاهر 

  .. األدلَّة جعلهم رؤية اهللا تعاىل جهرةً أول شرط لكي يؤمنوا 
                                  

    ] 55: البقرة [   
األوىل واليت مل خترج من عامل الظاهر  الرحلة عمق بنيوهكذا نرى أنَّ هناك توافقاً 

من بني الديانات ( وبني ماهية الديانة السماوية األوىل , ومل يرفع فيها إالّ غيب املكان 
  .. اليت مل خترج هي ومتبعها من ساحة الظاهر و) السماوية الثالث 

إذاً احلادثة األوىل ترمز لعامل الدنيا وعامل األسباب الظاهرة وترمز لعلم اليقني الذي 
وترمز لرسالة موسى عليه السالم ومعجزته اليت مل , يعد املرحلة األوىل من مراحل اليقني 

  ..خترج عن عامل الظاهر 
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ففي هذه , ومن الطبيعي أن يكون هناك تعارض بني ظاهر احلادثة األوىل وباطنها 

مل , ) علم يقني ( حيث مرحلة اليقني خربية , املرحلة اليت ترمز إىل عامل الدنيا والظاهر 
ولذلك يظهر ـ من منظار عامل الظاهر الذي ترمز له .. مرحلة حق اليقني بعد  يتم بلوغ

فخرق السفينة ظاهره شر , الرحلة األوىل ـ تعارض بني ظاهر احلادثة األوىل وباطنها 
 وباطنه خري..  

نرى ارتباط إرادة العبد الصاحل , ويف هذه املرحلة اليت ترمز لعامل الدنيا والظاهر 
 بالعيب           جاةراد هو اخلري والنهذه املسألة هي .. مع أنَّ حقيقة الْم

جتسيد حلقيقة مراد اهللا تعاىل يف كلّ حادثة من حوادث عاملنا الظاهر تقف وراءها إرادة 
ط باخلري ال أنَّ إرادة اهللا تعاىل اليت ترتب) القدر ( ولقد رأينا يف النظرية الثانية .. اهللا تعاىل 

 رم بعضهم بارتباط إرادة اهللا تعاىل بالشنقيض اخلري ، وتوه رعن عدم , ترتبط بالش ناتج
وعن وضع تصورهم املادي السطحي لظواهر األمور مقياساً , إدراكهم حلقيقة األمر 
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.. الظاهرة رون من خالله حقيقة احلكمة الكامنة وراء األحداث وإطاراً يقيسون فيه ويؤطِّ
, وبعيداً عن إرادتنا , فكلّ ما يصيبنا يف هذا العامل الظاهري من حوادث مل خنترها بأيدينا 

  ..خري يريده اهللا تعاىل لنا ) من منظار احلكمة الغائبة عنا ( وحنسبها شراً هي يف حقيقتها 
ال شر ولكن .....  وهكذا فإنَّ خرق السفينة بالنسبة للمساكني هو يف حقيقته خري

كأن يخرب أصحاب , ملاذا مل مينع العبد الصاحل سفر السفينة دون أن يحدث ا عيباً 
, وهذا أفضل للمساكني أصحاب السفينة ! .. السفينة وأهلها مبا ينتظرهم من غيب ؟

  ..وذلك بأن تبقى سفينتهم صاحلةً دون عيب فيها 
يها الظاهر الْمشاهد مع احلكمة تكون احلادثة يف أكمل صورها حني يتطابق ف.. 
فلو .. وحبيث يكون الظاهر هو الصورة املادية للحكمة الباطنة يف عامل الظاهر , الباطنة 

أي لو ترافقت سالمتها من , اقترن منع السفينة من السفر مع بقائها ساملة دون عيب 
كن ما الذي ول, لكانت املسألة يف أكمل صورها , العيب مع سالمتها من االغتصاب 

, إنه اإلنسان الذي ال يؤمن إمياناً كامالً حبقيقة الغيب ... جيعل الظاهر أحياناً حيمل عيباً ؟ 
فيبقى أسرياً لتصوراته املادية احملكومة لقوانني هذا , وال يصدق تصديقاً كامالً خرب الغيب 

  ..العامل الظاهر 
ه السالم الكامل باهللا تعاىل ومبا خيربه ففي هذه القصة وعلى الرغم من إميان موسى علي

 إالّ أنه مل يأخذ بنصيحة العبد الصاحل حني قال له , اهللا تعاىل         

                             .. ًفأجابه موسى جوابا

  ..ظاهر الذي ينتمي إليه مرسوماً مبادة عامل ال                 

         ..   
ومن , يعد غيباً بالنسبة ألهل السفينة , ووجود امللك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً 

عن وبضرورة العدول , يضمن تصديقهم للعبد الصاحل إن أخربهم عن حقيقة وجود امللك 
  ..ملا خرق السفينة , فلو علم العبد الصاحل أنهم سيصدقونه إن أخربهم بذلك .. السفر ؟ 
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اليت هي كما رأينا من ( هذه املسألة هي جتسيد حلقيقة موجودة يف النفس البشرية 
الشعائر احلسية اليت تنتمي ( فحني جيتمع يف النفس اإلنسانية اإلسالم ) .. رموز السفينة 

تكون النفس ) االطمئنان للمسائل الغيبية خلف أغطية الغيب ( مع اإلميان ) امل الظاهر لع
وحني يوجد يف النفس , ويف انسجامٍ تام ما بني ظاهرها وباطنها , يف أكمل صورها 

.. حيدث عيب نتيجة افتقارها للعنصر اآلخر , عنصر من هذين العنصرين دون اآلخر 
يكون , دون إميان بأركان اإلميان الغيبية ) أركان اإلسالم ( الشعائر فحني قيام اإلنسان ب

وحني يؤمن اإلنسان بأركان اإلميان الغيبية وباملنهج , ذلك كمثل اجلسد دون النفس 
 راد اهللا تعاىل الذي حيمله املنهج يف عامل احلسيكون ذلك , كامالً ولكن دون تنفيذ م

  ..احملسوس خياالً ال عالقة له بالواقع 
اليت هلا , وهكذا نرى أنَّ احلادثة األوىل تبين لنا وجهاً من أوجه اإلرادة اإلهلية اخليرة 

وهو تعطيل األسباب تعطيالً جزئياً بني أيدي بعض البشر , ظاهر حيسبه بعض البشر شراً 
غائبة هو خري وهذا التعطيل ـ كما رأينا ـ من منظار احلكمة ال, بغية دفع الشر عنهم 

  ..... هلم وليس شراً 
 الم ـ بعد أن فقد موسى صربه واحتجذكِّر موسى عليه السويعود العبد الصاحل في

وهو أنّ وضع األمور يف ميزان الظاهر يوهم بتعلُّق إرادة , على خرق السفينة ـ مبا نِسيه 
 ررب على األ, احلكمة الغائبة بالشحداث وبالتايل عدم الص             

          ..موسى الم معترفاً بنسيانه ويردفح عن ذلك  عليه السطالباً الص ,
فكلُّ , وذلك عرب ركنني متناظرين متاماً , وبأن ال يرهقه العبد الصاحل من أمره عسراً 

  ..حرفاً )  19( ركن هو 
       = 19  ًحرفا  

       = 19  ًحرفا  
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وإنَّ عدم إرهاقه من .. فعدم مؤاخذته مبا نسي يؤدي إىل عدم إرهاقه من أمره عسراً 
  ..ناتج عن عدم مؤاخذته مبا نسي , أمره عسراً 

  وبعد اية رحلتهما األوىل سينطلقان عرب        خلرق حاجزٍ آخر من

 .. حواجز الغيب                                   

             ..  
الذي يرثهما مادياً ومعنوياً  فهو, إنَّ الغالم ـ بالنسبة ألبويه ـ رمز الزمن املستقبل 

هذه احلقيقة نراها جلية يف قصة .. وبالتايل هو استمرارمها يف الزمن املستقبل , يف املستقبل 
وخاف على مستقبل إرث آل , فحني بلغ من الكبر حداً كبرياً , زكريا عليه السالم 

 عاىل ذلك وطلب من اهللا ت, وأراد استمراراً زمنياً له ليليه , يعقوب        

                                  

                                    

                  ] نرى أنَّ اهللا تعاىل .. حني ذلك ..  ] 6 – 4: مرمي

 .. وحقَّق مراده بأن وهب له غالماً , استجاب له                  

                  ] 7: مرمي [ ..    

وقتله يعين قتل الزمن املستقبل , فالغالم الذي لقياه هو رمز الزمن املستقبل .. وهكذا 
رفع اهللا تعاىل عن العبد الصاحل غطاء , فبمجرد أن لقياه .. بالنسبة له وملا خيص والديه به 

ينفي التريث والتمهل  وهذا, وبالتايل تالشى الزمن يف هذه احلادثة , غيب الزمن املستقبل 
 وبالتايل نرى ارتباط حرف الفاء حبادثة القتل , اللذين يرتبطان بالزمن         

         , ا إالّ غيب املكان قخروهذا خيتلف عن احلادثة األوىل اليت مل ي ,
ولَما كان الزمن املستقبل جمهوالً  .....إىل زمن ) عرب السفينة ( وحيث حيتاج خرقه 
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يأيت نكرة ومل يأت ) رمز الزمن املستقبل ( نرى أنَّ الغالم , بالنسبة ملوسى عليه السالم 
   ..معرفة كما هو احلال يف السفينة 

وبالتايل الدخول يف عاملٍ , إذاً يف هذه املرحلة متّ اخلروج ائياً من عامل الزمان واملكان 
وهو عامل ما وراء املادة واملكان , م عنه موسى ـ يف حياته الدنيا ـ شيئاً آخر ال يعل

نرى أنَّ الرحلة الثانية ترمز , وهكذا ففي حني ترمز الرحلة األوىل لعامل الدنيا .. والزمان 
هذا العامل الذي خنرج حني دخوله ـ عرب املوت ـ من , لعامل الربزخ خلف عامل الدنيا 

ففي عامل الربزخ بعد املوت واخلروج من الدنيا وقبل .. كان والزمان ساحة املادة وامل
  .. لذلك ال حنس بالزمن , اآلخرة يتم التحرر ائياً من قانون املكان والزمان 

                                    

                                      
    ]  104 – 102: طه [ 
                                

       ] 113 – 112: املؤمنون  [   

علم ( ويف حني ترمز الرحلة األوىل ـ بالنسبة ملسألة اليقني ـ إىل مرحلة اخلرب .. 
ترمز ملرحلة عني اليقني , لدنيا فإنَّّ الرحلة الثانية حيث يتم اخلروج ائياً من عامل ا) اليقني 

يعرض الكفَّار على النار غدواً , وأثناء قيام ارم جبرميته , فقبلَ اجلزاء يف اآلخرة  ..
  ..) ما نراه هنا ، أنهم هم يعرضون على النار ، وليس هي من تعرض عليهم ( وعشياً 
                                       

       ] 46 :غافر [  
  ..مرحليت الرحلتني األوىل والثانية ) من زاوية اليقني ( والصورة القرآنية التالية تصور 
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                  ] كاثر8 – 5: الت  [   

  فالعبارة القرآنية                      هاساحت

   والعبارة القرآنية .. الدنيا وتقابلها يف القصة اليت بني أيدينا الرحلة األوىل      

      ة الرحلة الثانية , ساحتها عامل الربزخوالعبارة .. وتقابلها يف هذه القص

  .. القرآنية             ةساحتها اآلخرة وتقابلها يف هذه القص     
  ..الرحلة الثالثة ) كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل ( 

رأينا أنَّ الرحلة األوىل ترمز ـ بالنسبة للرساالت السماوية الثَّالث الرئيسة ـ وكما 
فإنَّ الرحلة الثانية ترمز إىل رسالة عيسى عليه .. إىل رسالة موسى عليه السالم ومعجزته 

ورسالة عيسى , ففي الرحلة الثانية متّ اخلروج ائياً من عامل الظاهر , السالم ومعجزته 
عليه السالم جاءت إلخراج رسالة موسى عليه السالم من عامل الظاهر الذي أُطِّرت به من 

  ..خالل البشر 
, فمجيء عيسى عليه السالم إىل الدنيا دون األسباب الظاهرة اليت يأيت ا البشر 

له والنفخ يف الطني الذي يعم, وذلك دون أب ، ومعجزاته كإحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل 
وإخبارهم مبا يأكلون ويدخرون , على هيئة الطري فيكون طرياً ، وإبراء األكمه واألبرص 

كلّ ذلك دليلٌ على أنه جاء باجلانب الروحي املكمل للجانب املادي يف رسالة موسى .. 
  ..عليه السالم ومعجزته 
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                   ]49: عمران  آل [  

, ) قتل الغالم ( إىل الرحلة الثانية ) خرق السفينة ( إذاً يف االنتقال من الرحلة األوىل 
الظاهر واألسباب إىل ومتَّ االنتقال من عامل , متَّ االنتقال من عامل الدنيا إىل عامل الربزخ 

ومتَّ االنتقال من مرحلة علم اليقني إىل مرحلة عني , عامل ما وراء املادة واملكان والزمان 
ومتَّ االنتقال من رسالة موسى عليه السالم ومعجزته إىل رسالة عيسى عليه السالم , اليقني 

  ..ومعجزته 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قتله ألنه علم أن أبويه مؤمنان .. وملاذا قتل العبد الصاحل الغالم ؟ ..        

        ه حيمل إرادة طاغية كافرة كامنة يف نفسه سيترمجها يفوعلم أن
وبالتايل سيرهق والديه , إىل أعمال الطُّغيان والكفر ) فيما لو بقي حياً ( الزمن املستقبل 
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 املؤمنني ذه األعمال                   ..فالعبد الصاحل ال 
  ..الذي يرمز له هذا الغالم  على حمور الزمن املستقبل) قتول بالنسبة للغالم امل( يريد السري 

, إنَّ هذا املشهد من القصة هو جتسيد لسنة من سنن اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير 
ميهما من الطغيان وحي, وهي أنَّ اإلميان الصادق لألبوين ينفعهما يف حياما مع ذريتهما 

  ..والكفر الذي من املمكن أن يسببه هلما األوالد 
فقتله يف هذه , وخرياً للغالم املقتول ذاته , وقتل الغالم كان خرياً لألبوين املؤمنني  

, املرحلة يعين منعه من القيام بأعمال الكفر والطغيان اليت حتملها إرادته الكامنة بذاته 
  .. مث املترتب على هذه األعمال وبالتايل عدم محله لإل

إنَّ كون ... ففي هذه احلادثة ـ كما نرى ـ إسقاطٌ لسنة من سنن اهللا تعاىل 
هو الطرف األول , ومنع اهللا تعاىل ألوالدمها أن يرهقهما طغياناً وكفراً , األبوين مؤمنني 

لألبوين املؤمنني أوالداً أقرب إىل اخلري  وإنَّ إبدال اهللا تعاىل, يف معادلة هذه السنة اإلهلية 
هذه احلقيقة نراها واضحةً جليةً عرب التناظر , هو الطرف الثاين يف هذه املعادلة , والطهارة 

, التام بني طريف هذه املعادلة ، تناظر ينعكس يف جمموع احلروف املرسومة يف كلّ طرف 
  ..  حرفاً )  40( فكلّ طرفٍ  مكونٌ من 

          = 40  ًحرفا  

           = 40 ًحرفا  
كلّ ,متناظرين متاماً  نراه معادلةً مكونةً من ركنين والطرف اآلخر من هذه املعادلة    

  .. حرفاً )  20( ركنٍ هو 
      = 20  ًحرفا  

       = 20 ًحرفا  
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ومن جهة أخرى ال .. فإبدال اهللا تعاىل للمؤمنني ال يكون إالّ خرياً وأقرب رمحاً 
  .. واألقرب رمحاً إالّ نتيجة اإلميان الصادق  يكون إبدال اخلري

منظار موسى ومنظار ( ويف متايز املنظارين الظاهر والباطن بالنسبة ملسألة التزكية 
 فقول موسى بأنّ الغالم ذو نفسٍ زكية .. إسقاطٌ لسنة اهللا تعاىل ) العبد الصاحل      

       بىن على حقيقة باطن , اهر هو تزكية مبنية على الظزكية جيب أن تمع أنَّ الت
وهذا ال يكون , وترتبط بالعلم املُسبق بِمراد النفس وحبقيقة عملها يف املستقبل , الذّات 

هذه احلقيقة اليت ..... إالّ بكشف غطاء غيب الزمن املستقبل كما حصل مع العبد الصاحل 
  .. أيدينا تصورها لنا الصورتان القرآنيتان التاليتان جيسدها هذا املشهد من القصة اليت بني

                                    

                                ] ساء50 – 49: الن [  

                          ]32:  النجم [  
تلقي الضوء على وجه آخر من أوجه اإلرادة اإلهلية اليت ) قتل الغالم ( وهذه احلادثة 

دنيوي احملكوم وذلك نتيجة جعل منظارهم ال, يتوهم بعضهم بارتباطها أحياناً بالشر 
  ..للظاهر مقياساً يقيسون فيه حقيقة هذه اإلرادة 

ويكون , حتيط به احلكمة اإلهلية إحاطة مطلقة , فتحديد عمر اإلنسان من اهللا تعاىل 
ولو علم اهللا تعاىل بعلمه الكاشف , حبيث يستكمل اإلنسان امتحانه العادل يف هذه الدنيا 

, وملدد عمره , ملا أماته يف الوقت الذي أماته فيه , حله أنَّ متديد عمر اإلنسان سيكون لصا
  ..فاهللا تعاىل يعلم علماً مطلقاً حقيقة العمل الذي سيقوم به اإلنسان فيما لو مل ميت 

                                ]  11: املنافقون [    
, فسيعودون للكفر , لو عاد الكفّار لالمتحان من جديد يف احلياة الدنيا  وحىت

  ..وستكون نتيجة امتحان عودم هي ذاا اليت حصلوا عليها يف امتحان الدنيا قبل ممام 
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                         ] 28 :األنعام [   
, قال من الرحلة األوىل إىل الرحلة الثانية نرى تصعيداً يف خرق أغطية الغيب ويف االنت

ففي حني قال له يف .. يرافقه تصعيد يف رد العبد الصاحل على احتجاج موسى عليه السالم 
 املرة األوىل                     ه الثايننراه يف رد د من يصع

 وذلك بزيادة كلمة , شدة هلجته    ...                     

    آخر ا  هو يف إرادة فعله لألعمال, ويرافق هذا التصعيد تصعيد ففي , اليت قام

 حني نسب إرادة فعل احلادثة األوىل لنفسه          , د ذلكنراه يصع

فيقول يف احلادثة الثانية                ....   هذا التصعيد ؟ فما هو سر ..  
يف احلياة الدنيا اليت ترمز هلا الرحلة األوىل ميلك اإلنسان إرادة مستقلِّة تعود إىل جوهر 

.. يف هذه الرحلة ـ إرادة الفعل لنفسه ولذلك نرى أن العبد الصاحل ينسب ـ , ذاته 
أي بني إرادة اإلنسان احلرة , ولَما كان عامل الربزخ مرحلة انتقالية بني الدنيا و اآلخرة 

نراه يقول يف احلادثة الثانية , وبني إرادة اهللا تعاىل , اليت أُعطيت له من أجل امتحانه 
       ة املستقلّة عن إرادة اهللا تعاىل يف الرحلة وهي صيغة وسطى بني اإلرادة احلر

  األوىل    , وبني إرادة اهللا تعاىل يف الرحلة الثالثة           

    ..  
وهذا التصعيد الذي قام به ممثِّل عامل احلكمة الغائبة أثناء الرحلة من عامل الظاهر إىل 

وبعد , ففي الرحلة األوىل ) .. موسى ( يقابله تراجع من ممثِّل عامل الظاهر , خ عامل الربز
   تنبيه العبد الصاحل ملوسى قال موسى               
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        , ةنراه يتراجع فيقول , وبعد تنبيه العبد الصاحل له تنبيهاً أكثر شد   

                             ..  
ويف هذه العالقة العكسية اليت نراها بني تصعيد الدخول من عامل الظاهر إىل عامل 

بد الصاحل وإرادة الع, وهلجة العبد الصاحل يف تنبيهه ملوسى , الباطن عرب رفع أغطية الغيب 
يف هذه العالقة العكسية إسقاطٌ لسنة ال تتبدل وال .. وبني تراجع موسى عليه السالم , 

  .. تتغري 
ولذلك رأينا يف , ) عامل اليقني املطلق ( تناقضها اآلخرة ) عامل الظاهر ( إنّ الدنيا 
 القرآن الكرمي بشكلٍ تردان يف، أنَّ كلميت الدنيا واآلخرة ) املعجزة ( النظرية األوىل 

هو , بالدنيا ) كإرادة ( وتعلُّق اإلنسان .. مرة )  115( فكلُّ كلمة منهما ترد , متناظر 
فبمقدار ما يبتعد اإلنسان , والعكس بالعكس , باآلخرة ) كإرادة ( على حساب تعلُّقه 

        لدنيا ومبقدار ما يرتبط با, يقترب من اآلخرة ) كشهوة وهبوط روحي ( عن الدنيا 
        ولذلك عندما تقترن إرادة اإلنسان .. يبتعد عن اآلخرة ) كشهوة وهبوط روحي ( 
وبالتايل حرمانه من , فهذا يعين  أنها ال تقترن باآلخرة , بالدنيا ) قصده وهدفه وغايته ( 

  ..والصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه احلقيقة .. نصيب اآلخرة 
                           

                            ] ورى20 :الش [  
اطن عن الب) خرق السفينة ( حيث افترق الظاهر , وكما هو احلال يف احلادثة األوىل 

هنا أيضاً ومبا أننا ما زلنا يف مرحلة عني اليقني ومل نتجاوزه بعد إىل مرحلة , ) جناا ( 
جناة الغالم وأبويه ( يفترق بظاهره عن الباطن ) قتل الغالم ( نرى أنَّ الظاهر , حق اليقني 
  .. وباطنه خري , فظاهر األمر شر ) .. من اآلثام 

وبرزخ املكان والزمان يف الرحلة , ن يف الرحلة األوىل وبعد أن اخترقا برزخ املكا
  ..الختراق الربزخ األخري من برازخ الغيب ) عرب رحلتهما الثالثة ( سينطلقان , الثانية 
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                                    ..  
أنَّ القرية تصف اجلانب الفكري العقائدي ) احلق املطلق ( لقد رأينا يف النظرية الثالثة 

 والعبارة القرآنية .. للتجمعات البشرية                        

     هذا اجلانب  تشري إىل اختراقهما اجلانب الفكري العقائدي األخالقي وامتحان ..

 وتكرار كلمة أهل ما بني اإلتيان إليهم           الطعام  وبني طلب             

            هما استطعما مجيع أهل هذه القرية يشري إىل أن..  
فأبوا أن ( لماذا مل يقل اهللا تعاىل ف, وما دام طلبهما من أهل القرية هو الطعام .. 

 بينما يقول ) يطعمومها            ظهر . ..؟للمطلوب  –طلب الطعام ي
وأهل , االً وال شيئاً يدخر ويستفاد منه الحقاً فهما مل يطلبا م, احلاجة الصادقة  –منه 

ويف , بل رفضا أيضاً استقباهلما وتضيفهما , هذه القرية رفضا ليس تقدمي الطعام فحسب 
وإىل حجم اللؤم , هذا إشارة إىل حجم االيار الفكري والعقائدي عند أهل هذه القرية 

  .. الكامن يف أنفسهم 
 ويف العبارة القرآنية            إشارة , طعاماً  بيف حني كون املطلو

دي ا هو امتحان اجلانب الفكري والعقإنم, إىل أنَّ هدف العبد الصاحل ليس الطعام 
, ما يقَوي كون العبد الصاحل ملكاً من املالئكة  –إضافة ملا ذكرنا  –هذا , واألخالقي 

كانوا ودليل ذلك املالئكة الذين , دون أن يأكلوا أو يشربوا فاملالئكة قد يكونون ضيوفاً 
  ..إبراهيم عليه السالم  عندضيوفاً 
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                  ] 70 – 69: هود  [   
فالدخول إىل , والربزخ الذي متَّ اختراقه يف هذه الرحلة أعمق من الربزخني السابقَني 

رفع غطاء غيب  –إضافة لرفع أغطية واملكان والزمان  –يعين اإلرادة والعقيدة والفكر 
فمسألة طلبهما للطعام .. والوصول إىل مرحلة حق اليقني , اجلوهر والباطن واحلقيقة 

, ) أجساد + أنفس ( مسألة هلا ظاهر يتعلَّق م كبشر , وعدم تضييف أهل القرية هلما 
ريتعلَّق بأنفسهم ا وجوهر فعرب هذه .. دة عن اجلسد املتعلّق بعامل الظاهر وهلا باطن

ومعرفة حقيقة اإلرادة املرتبطة بأنفس , الرحلة متَّ الوصول إىل اية عامل الباطن واحلقيقة 
  ..أهل هذه القرية 

, إذاً يف هذه الرحلة متَّ اختراق مجيع أغطية الغيب اختراقاً تصاعدياً باالتجاه األعمق 
 فقول العبد الصاحل ... حلقيقة وماهيتها للوصول إىل جوهر ا           

         إنسان أن يعرفها وذلك بالسؤال يكشف عن حقيقة يستطيع أي
يرفع الغطاء األول واألسهل من أغطية الغيب  .. بعد ذلك.. عن أصحاب هذا اجلدار 

 فيقول العبد الصاحل , كان الذي رفع يف الرحلة األوىل وهو غيب امل       

    , من أغطية الغيب إذا , فكما قُلنا نستطيع حنن يف هذه الدنيا خرق هذا الغطاء
فيتم خرق الزمن , بعد ذلك يتم تصعيد اختراق أغطية الغيب .. توفَّرت الشروط املناسبة 

فيقول , الذي يعد خرقه أعمق من خرق غيب املكان  املاضي         
وهو , فيتم خرق غيب الزمن املستقبل , يتم تصعيد اختراق أغطية الغيب  .. بعد ذلك.. 
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 فيقول ,  ما متَّ خرقه يف الرحلة الثانية                    

   ..  
من ) كما هو احلال يف الرحلة الثانية ( إذاً يف خرق هذه األغطية متَّ اخلروج ائياً   

, ولكن ما يميز هذه الرحلة هو الدخول إىل حقيقة األمر .. عامل املادة واملكان والزمان 
, العبد الصاحل  فعدم تضييف أهل القرية هلما هو حقيقة مشاهدة رآها موسى كما رآها

الغطاء األخري واألعمق ( ولكن العبد الصاحل رفع عنه غطاء غيب اجلوهر والباطن واحلقيقة 
حقيقة أنفسهم ،  –من خالل عدم تضييفهم هلما  –فاستنتج , ) من أغطية الغيب 

مها وبالتايل سرقتهم لكرت الغالمني اليتيمني فيما لو متَّ استخراج الكرت قبل أن يبلغا أشد..  
, وبالتايل جيب منع اجلدار الذي يغطّي الكرت من االيار حىت يبلغ اليتيمان أشدمها 

 ما يقوي ما ذهبا إليه , يفهما ويف هذا االستنباط من عدم تضي, وبالتايل جيب إقامة اجلدار 
 وبالتايل ما, وهو أنَّ طلب الطعام إنما كان من أجل االختبار وليس من أجل الطعام 

  ..يقوي من كون العبد الصاحل ملَكاً من املالئكة 
وترمز الرحلة الثانية إىل حياة , ويف حني أنَّ الرحلة األوىل ترمز إىل احلياة الدنيا 

وهي رحلتنا األخرية يف هذا , ترمز الرحلة الثالثة واألخرية إىل عامل اآلخرة , الربزخ 
  ..ة واحلكمة الغائبة حيث يتم الوصول إىل اية احلقيق, الوجود 

وترمز الرحلة الثانية إىل , ويف حني ترمز الرحلة األوىل إىل عامل الظاهر واألسباب 
  ..ترمز الرحلة الثالثة واألخرية إىل عامل اخللود , عامل ما وراء املادة واملكان والزمان 
, يقني إىل مرحلة علم ال –بالنسبة ملراحل اليقني  –ويف حني ترمز الرحلة األوىل 

عرب رفع  –ترمز الرحلة الثالثة إىل واألخرية , وترمز الرحلة الثانية إىل مرحلة عني اليقني 
إىل املرحلة األخرية من  –غيب اجلوهر والباطن واحلقيقة والوصول إىل احلقيقة األخرية 

  ..مراحل اليقني وهي مرحلة حق اليقني 
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وترمز الرحلة , يه السالم ومعجزته ويف حني ترمز الرحلة األوىل إىل رسالة موسى عل
ترمز الرحلة الثالثة واألخرية إىل الرسالة , الثانية إىل رسالة عيسى عليه السالم ومعجزته 

واملعجزة اليت أُيد ا من  وهي رسالة حممد , واملعجزة األخرية إىل املخلوقات املكلَّفة 
 الرحلة الثالثة خرق مجيع أغطية الغيب والوصول فكما أنه متَّ يف.. اهللا تعاىل إىل البشرية 

كذلك هي الرسالة األخرية شاملة كاملة حاوية على مجيع اجلوانب ..إىل اية احلقيقة 
حبيث ال , حاملة للحقيقة الكاملة ) القرآن الكرمي ( فاملعجزة األخرية , املادية والروحية 

  .. تحيط ا املخلوقات 
كما هو احلال يف ( ة ليست حاوية على مسائل الظاهر فقط فأحكام هذه الرسال

كما هو احلال يف الرسالة ( وليست حاوية على مسائل الروح فقط , ) الرسالة األوىل 
وجه ( هلا وجه , بل هي إضافة إىل أنها حتمل أحكاماً متزنةً بني املادة والروح , ) الثانية 

 عاىل ال حييط به إالّ اهللا ت) التأويل               ] 7: آل عمران [  ,
فإنَّ هذا الوجه من التأويل للقرآن الكرمي ال يأيت إالّ , وكما أنَّ الرحلة الثالثة ترمز لآلخرة 

  ..يف اآلخرة 
                               

                                       

                                     

                          ] 53 – 52: األعراف [   

, إذاً يف االنتقال من املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية إىل املرحلة الثالثة يف هذه القصة 
ونرى جتسيداً لتفاعلنا , رة نرى جتسيداً لرحلتنا عرب الوجود من الدنيا إىل الربزخ إىل اآلخ

ونرى , مع عامل الظاهر واألسباب إىل عامل ما وراء املادة واملكان والزمان إىل عامل اخللود 
ونرى , من علم اليقني إىل عني اليقني إىل حق اليقني  –عرب اليقني  –جتسيداً لرحلتنا 
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من رسالة موسى عليه , لثّالث جتسيداً لرحلة البشرية مع الرساالت السماوية ومعجزاا ا
واملعجزة  إىل رسالة حممد , السالم ومعجزته ، إىل رسالة عيسى عليه السالم ومعجزته 

  ..اليت أُيد ا 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
ويف حني يوجد تعارض بني ظاهر الفعل وباطنه كما رأينا يف الرحلتني األوىل .. 
حق ( لوغ حقيقة احلكمة ومل يتم ب, حيث اليقني هو علم يقني وعني يقني , والثانية 
حيث متَّ بلوغ مرحلة حق اليقني والوصول إىل اية , نرى أنه يف الرحلة الثالثة ) .. اليقني 

فإقامة اجلدار يف احلادثة الثالثة ال , ال يوجد تعارض بني ظاهر الفعل وباطنه , احلكمة 
  ..ليس شراً ويف الوقت ذاته فإنَّ باطن هذا الفعل هو خري و, حتمل الشر 

ففي حني حرف , ويف ذلك انعكاس لسالمة املناهج الثالثة من التحريف والتبديل 
واختلفت حقيقتهما الْمرادة من , بعض جوانب منهجي موسى وعيسى عليهما السالم 

من  ضمن اهللا تعاىل منهج رسالة حممد , اهللا تعاىل عما يدعيه بعض البشر عنهما 
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نراها واضحة جلية عرب التناظر التام بني اآليتني .. هذه احلقيقة .. ف والتبديل التحري
  ..حرفاً )  28( فكلُّ آية منهما مكونة من , التاليتني 

            ] حرفاً 28= ]  9: احلجر  
            ] حرفاً 28= ]  10: احلجر  

هو , ) كونه حق اليقني (  فحفظ اهللا تعاىل للمنهج املُرتَّل على الرسول حممد 
.. حيث حرف البشر املناهج اليت ائتمنوا عليها , نتيجة اختبار البشر يف الرساالت السابقة 

) كوا علم يقني وعني يقني ( البشر للمناهج السابقة ومن جهة أخرى فإن حتريف 
  ..اقتضى تعهد اهللا تعاىل حبفظ منهجه األخري من التحريف والتبديل 

أنَّ عناصر األحداث ) لة الثانية كما هو احلال يف الرح( نرى ، ويف الرحلة الثالثة .. 
]       ،    [  تأيت نكرة,  اآلخرة (  عامل هذه الرحلة لكونوهذا عائد (

كما هو احلال عندما متّ خرق عامل الربزخ يف الرحلة , جمهوالً بالنسبة ملوسى عليه السالم 
 وذلك على نقيض من ساحة فعل الرحلة األوىل .. الثانية       فةاليت تأيت معر ,
معلوماً ) الدنيا والظاهر  عامل( بسبب كون عامل الرحلة األوىل  –كما قلنا  –وذلك 

  ..بالنسبة ملوسى عليه السالم 
 والعبارة القرآنية                      ترسم لنا صورة

ولكن ما عالقة هذه .. ابتعادهم عن القيم و األخالق واملبادئ الروحية ومتسكهم باملادة 
  ر الصورة بوجود اجلدا                       

        ؟.. !  
إنَّ عالقة أنفسنا باجلسد املادي هي عالقتها بالدنيا من طعام وشهوة وخضوع 

ء سوا( وحني خترج أنفسنا من هذا اجلسد املادي , للمكان والزمان وكلّ ما هو دنيوي 
وتنقطع , خترج من عامل الدنيا , ) خروجها النهائي باملوت أم خروجها املؤقَّت بالنوم 
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فهذا اجلسد هو جدار بيننا وبني رؤية احلقائق الكامنة ما وراء  عامل .. صلتها ذا العامل 
ن عامل املادة واملكا( وهو غطاٌء حيجز عنا غيب احلكمة الكامنة وراء عامل الظاهر , الظاهر 

ولذلك يف اآلخرة حيث يتم التحرر من هذا اجلسد الدنيوي يرفَع الغطاء ) .. والزمان 
  ..ويزول هذا اجلدار فنرى حقيقة األمور اليت كُنا جنهلها قبل رفع هذا الغطاء 

                                    

                                 ] ق :
20 – 22 [   

  .. والتناظر التام التايل داخل هذا النص يؤكِّد هذه احلقيقة 
     = 14 ًحرفا  

     = 14    ًحرفا  
وبالتايل جيعل بصر , فكشف الغطاء يف اآلخرة يضع اية للغفلة اليت كانت يف الدنيا 

ومن جهة أُخرى ما أصبح بصر اإلنسان حديداً ويرى األمور على .. اإلنسان حديداً 
  ..إالّ بعد كشف الغطاء عنه , حقيقتها 
بني حقيقة ما ختفيه أنفسنا وبني ما  –أحياناً  –حيول ) اجلسد ( وهذا اجلدار .. 
عندها ال نستطيع إخفاء خافية , ولذلك حني رفع الغطاء يف اآلخرة عن أنفسنا , تظهره 

 كما هو احلال قبل ايار هذا اجلدار                         

  .. ] 18: احلاقَّة [ 
حني , الذي نبنيه من مادة هذه الدنيا عرب الطعام ) اجلسد ( ولذلك فهذا اجلدار .. 
, فبعد املوت تتحلَّل عناصر اجلسد , ال خيرج من عامله الدنيوي  –عرب املوت  –اياره 

والذي جاءت , بينما تعود أنفسنا إىل العامل الذي تنتمي إليه , وتعود ذراته إىل عامل املادة 
  ..يف هذه الدنيا ) اجلسد ( لالمتحان خلف هذا اجلدار منه 
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, ولو كان املتمسكون يف الدنيا الغافلون عن احلقيقة يف عامل ما وراء هذا اجلدار 
ملا خافوا من ايار هذا اجلدار , يعتقدون اعتقاداً سليماً مبا وراء هذه الدنيا وحبقيقة أمرها 

يلوذون خلفه يف هذه الدنيا اليت هم أحرص الناس على حيث , الذي يفصلهم عن احلقيقة 
  ..أي شكلٍ من أشكال احلياة فيها 

                           

                              

                                

                                      

      ] 96 – 94: البقرة  [  

دي واألخالقي وما ينتج عنه من حرصٍ على الدنيا وشهوا ، فااليار العق.. وهكذا 
 وهذا ما تشري إليه العبارة القرآنية              غطِّيعن وجود جدار ي ناتج

 تشري إليه العبارة القرآنية  وهذا ما, احلقيقة الغائبة عنهم         ..  

 والعبارة القرآنية          وهي , تبني لنا أنَّ هلذا اجلدار إرادة
فما , الصورة الوحيدة يف القرآن الكرمي اليت ترتبط فيها اإلرادة مبا هو مسري وليس خميراً 

  ! ..؟ احلكمة من ذلك
وال ميلكها إالّ اهللا تعاىل واملخلوقات املكلَّفة اليت منحت , إنَّ اإلرادة هي رمز التخيري 

        كما رأينا يف النظرية الثانية  –و اإلرادة .. اإلرادة احلرة بغية امتحاا يف هذه الدنيا 
ري حنوه وفق اختيارٍ ترغبه واهلدف الذي تس, هي الغاية اليت تتجه إليه الذّات  –) القدر ( 

واليت ال متلك ) املسرية تسيرياً كامالً ( ولكن بالنسبة للمخلوقات غري املكلَّفة ... الذّات 
تسري وفق خيارٍ واحد ال ثاين له ... ) , اجلدار ... , األرض , السموات ( خيارات 
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وبني , بإرادا املستقلّة  اختارته بذاا حينما خير اهللا تعاىل خملوقاته بني تركها تعمل
  .. اختيارها االنصياع الكامل لقانون اهللا تعاىل 

                                  

                           ] 72: األحزاب [  
هو خيار اختارته , للخيارات ) كاجلدار مثالً ( فعدم امتالك املخلوقات غري املكلّفة 

بإرادا الوحيدة اليت منحت هلا مرة واحدة حني عرض  –بذاا ، وبالتايل هي منصاعة 
 وهكذا فالصورة القرآنية .. للقانون الذي حيكمها  –األمانة         

  جهن لنا أنَّ اجلدار الذي وجداه متة الذي اختار االنصياع له  –تبيحسب قانون املاد
  ..باتجاه غاية حاصلة هي االيار  –حينما أُعطي اإلرادة مرة واحدة حني عرض األمانة 

 وإنَّ إقامة اجلدار              أنَّ غطاًء من أغطية تعين 
ليحافظ على الغيب إىل احلني الذي يريد اهللا تعاىل فيه أن , الغيب كاد أن يكشف فأعاده 

وأنَّ , ويف هذا إشارة إىل أنَّ أغطية الغيب اليت حتكمنا هي حلكمة إهلية مرادة .. يكشف 
  ..لصاحل البشر  –من منظار احلكمة الغائبة  –عدم كشفها هو 

ألنه يتعلَّق , نا بأنَّ اجلدار تناسبه كلمة املدينة وال تناسبه كلمة القرية وكما قل
فإنَّ ورود الصورة , وال يتعلَّق باجلانب الفكري العقيدي , باجلانب املادي احلضاري 

 القرآنية             ن ال ينتيالمميان عقيدةً إشارة إىل أنَّ هذَين الغ
  ..إنما ينتميان إىل سكان هذه القرية حضارياً ومادياً فقط , وفكراً إىل هذه القرية 

فكما رأينا يف الرحلة الثانية جتسيداً لسنة من سنن اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير 
نرى عرب الصورة .. وهي أنَّ إميان األبوين حيميهما من أن يرهقهما أبناؤمها الفاسقون 

  .. القرآنية التالية جتسيداً لسنة من سنن اهللا تعاىل               

                       ..  
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ورودمها مرتبطَني باملدينة  وإشارة لذلك ـ كما قلنا ـ هو, إنَّ الغالمني صاحلان .. 
وأبومها أيضاً .. وبالتايل فهما ال ينتميان عقيدةً وفكراً ألهل القرية الفاسدة , دون القرية 

 صولذلك فاجتماع صالح األب مع صالح االبن يفيد االبن ويفيد , صاحلٌ كما يقول الن
نراها , ا هذه القصة هذه احلقيقة اليت جتسده.. األب ويفيد الزوجة إن كانت صاحلة 

  ..واضحة جلية عرب الصورتني القرآنيتني التاليتني 
                               ] عدالر :

23 [  
                             

                   ] 8: غافر [    
 ، ودليل ذلك ابن نوح عليه السالم, أما إن فسد االبن فال ينفعه صالح األب  ..

.. م عليه السالم ودليل ذلك هو أبو إبراهي, فسد األب فال ينفعه صالح االبن  وإن
ويف امرأيت نوحٍ ولوط عليهما السالم , وصالح الرجل ال يفيد امرأته إن مل تكن صاحلة 

ويف امرأة  ,وصالح املرأة ال يفيد من هي امرأته إن مل يكن صاحلاً .. أكرب دليل على ذلك 
  ..فرعون أكرب دليل على ذلك 

فإنَّ هذا , ن الرحلة األوىل إىل الثانية وكما رأينا تصعيداً يف مجيع عناصر األحداث م
 فقول العبد الصاحل ... التصعيد يبلغ القِّمة يف الرحلة الثالثة            

 وقوله .. أشد من تنبيهه يف الرحلَتني السابقتني        وذلك بنسب هو تصعيد
وإىل , إىل حق اليقني  –كما رأينا  –في الرحلة الثالثة متَّ الوصول ف, اإلرادة إىل اهللا تعاىل 

عمق ال حييط به إالّ اهللا تعاىل ، ولذلك ال بد من نسب اإلرادة يف هذه الرحلة إىل اهللا 
  ..تعاىل 
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وهذه السنة , ويف هذا التصعيد عرب الرحالت الثالث إسقاطٌ لسنة من سنن اهللا تعاىل 
 .. القرآنية التالية الضوء عليها  تلقي الصورة               

     ] خرفهي أعمق من سابقتها  –كما رأينا  –فكلّ رحلة ..  ]  48:الز ,
كيف أنَّ القرآن الكرمي خامت املناهج ) احلق املطلق ( ولذلك رأينا يف النظرية الثالثة 

    .. وبالتايل هو ناسخ لبعض أحكامها , وال ينسخ , عجزات هو أعمقها وامل

                         ] 106: البقرة [   
ألخربه العبد الصاحل باحلكمة الكامنة وراء , ولو مل حيتج موسى وصرب على ما رآه 

ودليل ذلك موجود يف , فليس احتجاجه الذي جعل العبد الصاحل يخربه , اث األحد
 .. شرط العبد الصاحل قبل الرحلة                          

        .. أم مل حيتج قيقة ويف هذا إسقاطٌ حل.. فالنتيجة سيصل إليها سواٌء احتج
  ..هذه احلقيقة تصورها لنا الصورة القرآنية التالية .. اإلنسان وعجلته يف عامل الدنيا 

                          ]  37: األنبياء [  

كان موسى ينظر , وقبل أن ينبئ العبد الصاحل موسى باحلكمة الكامنة وراء األحداث 
ويف هذا العامل تفصلنا األسباب , إليها من منظار عامل الظاهر الذي ينتمي إليه ويمثّله 

يخاطب العبد  –يف هذه الرحلة  –ولذلك , واجلهد والتعب عن الوصول إىل األمور 
 .. الصاحل موسى بصيغة االستطاعة اليت تشري إىل اجلهد والتعب            

           ..  
أصبح موسى عليه السالم ينظر إىل , وبعد أن أنبأه باحلكمة الكامنة وراء األحداث 

ساحة ( وبالتايل مل تعد هناك حواجز مادية , هذه األحداث من منظار احلكمة الغائبة 
ولذلك نرى العبد الصاحل خياطبه , بينه وبني احلكمة الغائبة وراء األحداث ) االستطاعة 
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 بصيغة السطع اليت ال حتتاج جلهد االستطاعة يف عامل األسباب والظاهر        

            ..   
وقرأناه , ولو عدنا إىل النص القرآين الذي يصور أحكام هذه القصة وعربها وأدلّتها 

لرأينا الكثري , تحضرين املسائل اليت ترمز إليها شخصيات هذه القصة مس, من جديد 
ترسم صورها من خالل حترك , الكثري من احلكم والعرب اردة عن املكان والزمان التاريخ 

  ..رموز هذه القصة 
 ترمسه رمساً, فكما أنَّ النصوص القرآنية حتمل احلكم والعرب بشكلٍ جمرد عن التاريخ 

كذلك هي القصة القرآنية اليت حتمل , مطلقاً أعظم من جميئه عرب نص قصصي تارخيي 
صوراً للحكم والعرب اردة عن التاريخ  –عرب رموزها  –ترسم , أحداثاً ظاهرها التاريخ 

..  رمساً مطلقاً ال يقلّ عظمة عن جميئه عرب نص ظاهر جمرد عن التاريخ, واملكان والزمان 
  ..ومرد كلّ ذلك هو مطلق التصوير القرآين املرتبط بصفات اهللا تعاىل املطلقة 

فكما أنَّ لكلِّ نص جمرد عن التاريخ إسقاطاته التارخيية اليت ال تنتهي يف كلّ زمان 
هو إسقاطٌ مطلق حلكمٍ , كذلك النص القرآين القصصي الذي ظاهره التاريخ , ومكان 

  ..نتهي يف كلِّ زمان ومكان وعبرٍ ال ت
ولساحات , وهذا الترميز الذي رأيناه لشخصيات قصة موسى مع العبد الصاحل 

ال يشكِّل من حقيقة ما ترمز إليه هذه , والرتباط اجلمل ببعضها , األفعال اليت حدثت 
 –ذه القصة فه, أكثر مما يغرفه رأس إبرة من البحر , القصة وما حتمله من حكَمٍ وعبرٍ 

  ..تجسد أحكاماً وعبراً ال يعلم ايتها إالّ اهللا تعاىل  –وكلّ قصة 
                                     

                  ]27: قمان ل [  
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 .. فاهللا تعاىل الذي يصف القرآن الكرمي بأنه تبيانٌ لكل شيٍء         

              ] حلا ليست يصف أيضاً القصص ..  ] 89: النة بأالقرآني
حتمل حكماً وعرباً  –كوا من القرآن الكرمي  –ولكنها هي األخرى , حديثاً يفترى 

  ..وأحكاماً يتم من خالهلا تفصيل كلِّ شيٍء 
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  ] 111: يوسف [ 

كذلك هي , تعاىل  اهللا) كم وعرب وبراهني وأدلَّة ح( فكما أنَّ القصة حتمل آيات 
  ..آيات اهللا تعاىل يقصها الرسل عليهم السالم 

                            

                ] 130: األنعام [   
هي من أجل التفكُّر و التدبر والنظر , فالقصة القرآنية شأا شأن أي نص قرآينٍّ .. 

  ..ا وراء حترك رموزها وأحداثها إىل م
                   ] 176: األعراف [  

    
 

 


