
 
 

 

                                                                                
          

                        

  
حيمل جمازفةً حبقيقة إدراكنا للمقدمات اليت ننطلق منها عن الغيبيات  إنّ احلديث.. 

هذا احلديث  -  ويف الوقت نفسه حيمل.. يف احلديث عن تلك الغيبيات ، ومبصداقيتها 
هذه الغيبيات وفق الصورة اليت  دمات إذا ما متَّ حتقّقإدراكاً عميقاً لفهم تلك املق -

  ..نتوقّعها 
 ..ؤوإذا ما كانت بني أيدينا مقدما ، فيصبح التنب ـات  مات ثابتة حول مسألةبالغيبي 

لتحقّق ، وبالتـايل  املتعلّقة بتلك املقدمات متعلّقاً بإدراك هذه املقدمات ، وأكرب احتماالً ل
مـا تكـون إىل    تصبح إمكانية حتقّق هذه الغيبيات أبعد ما تكون عن التخمني ، وأقرب

  ..الواقع 
من القرآن الكرمي  سرائيلي ، ال نرى مقدمات أوثقلكيان اإلويف حديثنا عن اية ا.. 

  ..ر اية الصراع مع هذا الكيان حنو تصومنها لالنطالق 
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 ..ة مسؤوليةُ االقرآني ازفةوتقع على فهمنا وإدراكنا لدالالت النصوص  بإطالق أي
         املقـدمات املطلقـة الـيقني     الغيبية اليت نصل إليها مـع  ، فما يربط النتيجةَ نتيجة غيبية

، وبالتايل فاازفـة   ، وملعانيها هذه النصوص نا لدالالتهو إدراك )النصوص القرآنية ( 
  ..ينحصران يف ساحة إدراكنا ملا حتمله هذه النصوص من دالالت  واحتمال اخلطأ

 ..أبـداً  .. لكيان تهي فيه هذا اوحنن يف هذا البحث ال جنزم جزماً قاطعاً بأي عامٍ ين
حنن نقرأ آيات كتاب اهللا تعاىل وفق معايري لغوية ، ووفق عمقٍ فلسفي مادتـه إدراكنـا   

حنن نقرأ ما وراء السطور وما حتت .. آليات كتاب اهللا تعاىل ، وقالبه الفكر والعقل ارد 
نضعها ، ا رؤي نعرض البحثذا .. الكلمات وبشكلٍ جمرد عن أي تصور مسبق الصنع 

  ..ما وراء الواقع الذي نشهد أحداثه بأعيننا كمحاولة الستشفاف  ، بني يدي القارئ
قرآنياً ، حيـث   ةمؤرخ هي مرحلة ،املرحلة اليت متر ا األمة .. يف البداية نقول .. 

  ..سورة اإلسراء  يف مكانني منالكرمي  صورها القرآن
           

         ] ٧: اإلسراء [ ..  
              

   ] ١٠٤: اإلسراء [ ..   
يف هاتني الصورتني القرآنيتني تتعلّق باحلياة الدنيا      العبارة القرآنية.. 

     :فقول اهللا تعاىل .. واحدة  قبل قيام الساعة ، وتتعلّق بفترة زمنية

      ،مةهو مقد صوةللنتيجة اليت ترها الصورة القرآني :   
           

     ..  
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وعد اآلخرة بالنسبة لدخول املسجد األقصـى قـد متَّ   رين بأنّ املفسبعض قول و.. 
وعد اآلخـرة بالنسـبة    ، وأنَّ) اليهود حيىي عليه السالم  الم حينما قَتلقبل اإلس( سابقاً 

للمجيء لفيفا هو بعد قيام الساعة ، مها قوالن يتعارضان مع حقيقة الدالالت اليت حتملها 
  ..الكرمي بشكلٍ عام  القرآن ما حيملههاتان الصورتان القرآنيتان ، ومع حقيقة 

 ..القرآينُّ الذي سننطلق منه يف دراستنا للتنب والنص ؤ بنهاية هذا الكيان ، هو النص
  .. هذا األمرالقرآينّ التايل ، والوحيد يف القرآن الكرمي الذي يصور 

             

              

             

            

            

                 

        ] ٨ - ٤: اإلسراء  [ ..  
إسرائيل الذي نعيش هذا هو النص الوحيد يف القرآن الكرمي الذي يصور إفساد بين .. 

     : من سورة اإلسراء كما أسلفنا) ١٠٤(ية أحداثَه اآلن ، باإلضافة لآل

        ّالقـرآين مات تنبئنا يف هذا الـنصولذلك ستنحصر مقد ،
  ..بالذات 
نص ، قد أعلمها اهللا تعاىل لبين إنّ حمتويات األحكام واألخبار اليت حيملها هذا ال.. 

       : بداية هذا النص لنا إسرائيل يف كتام ، كما تؤكّد

  .. ره اهللاتعاىل لنا  ولذلك فاخلطاب الذي يصو هو خطاب ، يف هذا النص
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هم حىت بالنتيجة اليت سيؤولون إليها نتيجة لمل يف كتام ، وأعتعاىل إىل بين إسرائي وجهه
إفسادمه ..  

           : والصورة القرآنية

  ،  ، ن لنا أنّ إفساد بين إسرائيل يف هاتني املرتني سينتشر يف األرض كافّةبيت
  ..تبعات هذا الفساد  خارجأمةٌ  هناك تكون لن وبالتايل
وإذا ما نظرنا اآلن إىل كلِّ ما جيري على األرض من فساد ومن احنطاط يف القيم .. 
  .. ، فسنرى أن هلذا الكيان يداً يف كلّ ذلك  ومآسٍ وحروبٍ وأزمات اقتصادية ومن فنتٍ
 م الوحيدة للعلوونه ، هو وسيلتهوهذا الفساد الذي يلقون بذوره يف األرض ويرع.. 

       : يف هذه األرض ، وهذا ما حتمله الصورة القرآنية

    ناخ الفنت ، فهؤالء ال يعلون إالّ على أرض الفساد ، ويف م
وقد بين القرآن الكرمي صفتهم هذه يف .. ق يم واألخالاملآسي واحنطاط القاحلروب وو

، عرب تصوير سريم مع األنبياء واملرسلني عليهم السالم ، وعرب وصفهم  أكثر من موقع
  ..ارد عن هذه السرية 

 ..القرآينُّ ويتابع النص احلديثَ عن إفسادهم األو  ل الذي قاموا به قبل نزول الـنص
ومـن املعلـوم   .. أويل بأسٍ شـديد  له تعاىل بعث عليهم عباداً  القرآين ، وكيف أنّ اهللا

والثابت تارخيياً أنّ هؤالء العباد الذين وضعوا حداً إلفساد بين إسرائيل يف املرة األوىل هم 
  ..قبل امليالد ) ٥٨٦(بقيادة نبوخذ نصر سنة 

              

      ..  
  : األول ة لإلفساداملُصور يف هذه الصورة القرآنية وما تراه.. 
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      ..  

ردان بصيغة املاضي ، وأنَّ اية هذه ي    : والفعل    : أنَّ الفعل.. 

  ..      : القرآنية  اآلية الكرمية هي العبارة

       الثاين لإلفساد املصورةيف الصورة القرآنية  بينما.. 

             نرى

املضارع  ترد بصيغة ]]    ،    ،    [[:  األفعال أنَّ
زول القرآن األول لبين إسرائيل قد وقعت قبل ن ويف هذا إشارةٌ إىل أنَّ أحداث اإلفساد. .

  ..نزول القرآن الكرمي  قع بعدالثاين لبين إسرائيل ست الكرمي ، وأنَّ أحداث اإلفساد
يقنعوا الكثريين من أنّ نبوخذ وكعادة اليهود يف تزييف احلقائق ، فقد استطاعوا أن .. 

ن لنا أنّ الذين بيالقرآن الكرمي ي نصر وجيشه كانوا وثنيني من عبدة األصنام ، مع أنَّ
ة األوىل هم عبادإلفساد بين إسرائيل يف املر هللا تعاىل  بعثهم اهللا تعاىل لوضع حد :  

    َعقاهللا تعاىل يصف الوثنيني وعبدة ل أنّ، فهل ي  م عباداألصنام بأ

العبودية املعنية يف هذه العبارة  تؤكِّد أنَّهنا    أليست كلمة  !!..له سبحانه وتعاىل ؟

  ..هي هللا تعاىل ؟        القرآنية
رسالة يونس عليه السالم ، وخصوصاً  ه من أتباعملاذا ال يكون نبوخذ نصر وجيش.. 

ملنطقة اليت خرج منها نبوخذ نصر جبيشه ، بفترة ليست إىل اأنّ يونس عليه السالم أُرسل 
وخصوصاً أنّ القرآن الكرمي يبين لنا أنّ قوم يونس قد آمنـوا ، وأـم   ..  كبرية نسبياً ؟

القرية الوحيدة اليت نفعها يف كشف العذابها إميان :  
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           ] ٩٨: يونس [ ..  

   : تعاىل لبين إسـرائيل يف كتـام   ما قضاه اهللا ويتابع القرآن الكرمي تصوير.. 

            .. 

ومل ،         إننا نرى أنّ هذه الصورة القرآنية تبدأ بالعبارة

تفيـد   – كما نعلم –    فكلمة..  ))فرددنا لكم الكرة عليهم  ((يقل اهللا تعاىل 
  .. فيد التعقيب الفاء الذي ي مع حرفورنت التراخي يف الزمن إذا ما ق

بعد تدمريهم نتيجة إفسادهم األول ، وبعد زمنٍ طويلٍ أصبحوا من .. وهكذا .. 
 حوايلعرب إفسادهم الثاين الذي نعيش أحداثه منذ  أصحاب األموال والبنني ، إلمتحام

   ..نصف قرن 
               

            ..  
التفاسري ذهبت إىل أنّ اإلفساد الثاين  من الكثريوال بد هنا من اإلشارة إىل أنّ  ..

قُتل حيىي عليه السالم على يد  قبل نزول القرآن الكرمي ، حينما حصل قبل اآلن ، بل
دالئل هذه الصورة القرآنية وهذا املذهب من التفسري يتعارض متاماً مع حيثيات .. اليهود 

  ..بشكلٍ خاص ، ومع حيثيات دالئل القرآن الكرمي بشكلٍ عام 
:  خرة ، كما يبين القرآن الكرمياآل الثاين ، هو أنه مرتبطٌ بوعد يز اإلفسادما مي إنَّ.. 
            

      ًويف هذا الوعد سيجيئون لفيفا ،      

     أعيننا ، يف إفسادهم احلايل  إالّ، وهذا مل حيدث كما نرى بأم..  
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 يف هذه الصورة القرآنية ال ميكن اجلزم بأنها ال تعين إالَّ    وكلمة.. 
،  )فإذا جاء وعد ثانيهما ( : إفسادهم الثاين ، فلو كانت كذلك ألتت على الشكل 

 ..       : مقارنة مع الصيغة القرآنية اليت تصور إفسادهم األول
كما رأينا –، ولكنها تعين أيضاً اقتراب الساعـة ، ودليلنا يف ذلك  هي تعين اإلفساد الثاين

مرة ، )  ١١٥ (يف كتاب اهللا تعاىل  أنّ كلمة اآلخرة ترد –) املعجزة ( يف النظرية األوىل 
        فكلمة الدنيا ترد أيضاً  ،بورود مناظر متاماً لكلمة الدنيا املناظرة متاماً لكلمة اآلخرة 

) ١١٥  (وهكذا فالعبارة القرآنية.. ة مر        من مجلة   –تعين
  ..الساعة  فإذا اقترب قيام –ما تعنيه 
ـ    ودليلٌ آخر على أنَّ..  ه يف إفسادهم الثاين هو الذي يشهده هذا اجليـل ، هـو أن

   : ماً لدخول املـرة األوىل املسجد األقصى ، دخوالً مماثالً متا إفسادهم الثاين سيتم دخول
             ، وقد رأينا يف

  ..أنّ هناك تناظراً تاماً بني ركين هذه املسألة ) املعجزة ( النظرية األوىل 
      =)حرفاً مرسوماً )١٤  
       =)حرفاً مرسوماً )١٤  

نا على أنّ ما حدث يف إفسـادهم األول  دليل -كما نرى  -التناظر التام  ويف هذا.. 
قبل امليالد على يد جيش نبوخذ نصر ، ومن تدمري )  ٥٨٦ (من تدمريٍ لبين إسرائيل سنة 

 ..) احلايل ( ث متاماً وبشكلٍ مناظر له متاماً يف إفسادهم الثاين هليكلهم املزعوم  ، سيحد
 تدمري هيكلهم املزعوم الذي حياولون اآلن بنـاءه مكـان    -إن شاء اهللا تعاىل  -فسيتم

مل املذكورة يف النص الكـرمي ،  وهذا التدمري للهيكل ذه احليثية .. املسجد األقصى متاماً 
ه السالم على يد اليهود ، كما تذهب معظم التفاسـري ، وال  حيدث ال زمن قتل حيىي علي

  .. زمن طردهم من املدينة املنورة زمن الرسول 
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كن اعتباره احلدث املتزامن مع إفسادهم الثاين يب الروماين لبين إسرائيل ، ال ميالس.. 
ففي إفسادهم األول متّ تدمريهم على يد جيش نبوخذ نصـر ،   ..املعين يف القرآن الكرمي 

       : يقول تعاىل) احلايل ( ويف إفسادهم الثاين 

  فالفاعل يف كلمة ،     هم الذين ييعينيف  الفاعلشري إليهم القوم ذات

الذين سيدخلون ) كقوم ( ، فالقوم الذين دخلوا أول مرة ، هم ذام     كلمة
  ..ليسوا روماناً  –من الشرق كما نعلم  –األوىل  والذين دخلوا يف املرة.. يف املرة الثانية 

زامن مع إفسادهم الثـاين ،  املت د ، احلدثلليهو كن اعتبار طرد الرسول وال مي.. 
إفسادهم األول ، وهـي يف بيـت    هي ذاا ساحة) اجلغرافية ( ته حهم الثاين سافإفساد

مكان املسجد األقصى ، تدمرياً مماثالً  هيبنوناملقدس ، ويف إفسادهم الثاين سيتم تدمري ما 
       : متاماً للحيثية اليت متّت يف إفسـادهم األول 

   وكلّ ذلك مل حيدث زمن طرد الرسول ، هلم ..  
وقع يف ) أو الثاين على قول بعضهم اآلخر ( وقول بعضهم بأنَّ اإلفساد األول .. 

.. اجليل األول ، عندما دخل عمر بن اخلطَّاب بيت املقدس ، ليس صحيحاً على اإلطالق 
      : فالنص يعين بين إسرائيل حصراً ، وليس النصارى 

   ما علىوعمر بن اخلطّاب دخل بيت املقدس ليس على بين إسرائيل ، وإن ،
  :وفيما يلي اقتباس من النص املعروف بالعهدة العمرية .. النصارى 
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. ..  

وكيف يربطون دخول عمر بن اخلطاب على .. فما عالقة بين إسرائيل بذلك ؟ .. 
  ..مدينة القدس بأحد إفسادي بين إسرائيل ؟ 

  : حداً إلفساد بين إسرائيل األول يصفهم اهللا تعاىل بقوله  وضعوا الذين..  

    :          .. وهذه العبارة   :

      قيد البحث  -، ترد تني يف كتاب اهللا تعاىل ،  -إضافة للنصمر
  ..مرة بصيغة الرفع ، حيث يصف البشر أنفسهم ذه الصفة 

                  
  ] ٣٣:  النمل[ 

  ) ..بصيغة مطابقة للصيغة الواردة يف اآلية الكرمية قيد البحث ( ومرة .. 
             

                

     ] ١٦: الفتح [ ..  

       : ويف إفسادهم الثاين املرتبط بوعد اآلخرة.. 

             ،

          : سيجيئون لفيفاً من كلِّ األرض

       ةفالعبارة القرآني ،      مل ترد يف
  .. كتاب اهللا تعاىل إالّ يف هاتني الصورتني القرآنيتني 



        ١٠                  

       :كان إفسادهم الثاين املعين يف قوله تعاىل  وإن.. 

             قد ،
 بين إسرائيل الذي نراه بأم ي إفسادسمحدث سابقاً كما تذهب معظم التفاسري ، فماذا ن

  !!! ..؟ ويف األرض بشكلٍ عام كلٍ خاص ،أعيننا ، يف فلسطني احملتلّة بش
مكـان   املُفترض أن يتم بنـاؤه هم املزعوم كيف نسمي هيكل: لقائل أن يقول و.. 

             :كيـف نسـميه مسـجداً    الذي سيدمر كما دمـر أول مـرة ،   املسجد األقصى ، و
        ،  هيكلهم  يبنون فيهيف الوقت الذي

أي كيـف يكـون   !!! .. سجد األقصى ؟مكان املسجد األقصى ، وبالتايل إزالة بناء امل
  .. !هيكلهم املزعوم مكانه ؟ املسجد مسجداً بعد إزالته وبناء

تعين األرض املقدسة  إنما ،ال تعين البناء     عبارة إنّ : نقول .. 
يت بارك اهللا فوق هذه األرض املقدسة ال هذا البناء ، فمهما كان البناء اليت يتم عليها إنشاء
..      غري ذلك من تسمية هذه البقعة املقدسة بتعاىل حوهلا ، ال ي

نما باركة باملسجد األقصى حيتعاىل مسى هذه البقعة امل أنّ اهللا دلّة على ذلك ،ومن األ
  : إىل هذه البقعة ، قبل فتح القدس بفترة  ليست قليلة نسبياً ي برسول اهللا أُسر
           

              ]١: اإلسراء [   
 : رفع قواعده إبراهيم وإمساعيلُ عليهما السالم الذي أنّ البيت احلرام  ..ودليل آخر 

               

   ] هو بيت اهللا تعاىل قبل ذلك  ]  ١٢٧ :البقرة ، ..  
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         .......   ] ٣٧ :إبراهيم  [  
فإمساعيل عليه السالم الذي شارك أباه يف رفع القواعد من البيت كان رجالً حيمل .. .

ع حني وض احملرممسى هذا املكان بالبيت  القرآن الكرميويف الوقت ذاته نرى أنّ  ،احلجارة 
ـ  احملرمأي أنه مساه بالبيت  .. السـالم وهو طفل مابنه إمساعيل عليهإبراهيم ال ع قبل رفْ

  ..قواعد بنائه 
  ..والقرآن الكرمي يؤكد هذه املسألة يف مكان آخر .. 
              ] آل عمران: 

٩٦ [   
ليس قبل رفع قواعد بنائه من قبل إبـراهيم   رماحمل امسه البيت احملرمفمكان البيت .. 

  ..وإمساعيل عليهما السالم فحسب ، وإنما منذ آدم عليه السالم 
بدخول املسجد األقصى فاحتني مدمرين  -إن شاء اهللا تعاىل  -إذاً سيقوم الفاحتون .. 

كما قلنا هـو   نامناظراً للدخول األول ، ودليل ما يدنسه اليهود يف هذا املسجد ، دخوالً
  ..التام بني ركين الصورة القرآنية املصورة هلذا الدخول  التناظر

      =)حرفاً مرسوماً )١٤  
       =)حرفاً مرسوماً )١٤  

يان ، تؤكّد هذا واآلية األخرية من النص الذي ننطلق منه يف التنبؤ بنهاية هذا الك.. 
التدمري ، وأم سيدمرون من جديد فيما لو عادوا إلفسادهم يف هـذه األرض املقدسـة   

  ..بشكلٍ خاص ، ويف األرض بشكلٍ عام 
                   

  ] ٨ :اإلسراء [ 
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إىل )  ٤ ( من األيـة[ ولو عدنا إىل النص القرآين الذي يصور إفسادهم وايتهم .. 
  ..  كلمة)  ٧٥ ( : ، فسنرى أنه مكونٌ من] يف سورة اإلسراء )  ٨ (اآلية 
             

              

             

            

            

                 

        ] كلمة)  ٧٥ (=  ]  ٨ - ٤: اإلسراء ..  
ي جمموع كلمات النص القـرآينِّ الـذ   أنَّ) املعجزة (  وقد بينا يف النظرية األوىل.. 

 فهل يشـري .. ليت يصفها هذا النص يصف مسألةً ما ، يرتبط ارتباطاً تاماً جبوهر املسألة ا
إىل جمموع سين لبث هؤالء املفسدين يف األرض )  ٧٥العدد (  جمموع كلمات هذا النص

  ..اهللا تعاىل أعلم  .. املقدسة ؟
على إفساد مـن   ءي كلٌّ منهما الضووداخل هذا النص نرى صورتني قرآنيتني تلق.. 

    إفسادي بين إسرائيل يف األرض ، ونرى أما متناظرتان متاماً ، فكلٌّ منهما مكونة مـن  
هو ذاته العدد الذي يشري )  ٧٥ (حرفاً مرسوماً ، وقد رأينا كيف أنّ هذا العدد )  ٧٥( 

  ...إىل جمموع كلمات النص الذي انطلقنا منه يف تنبئنا 
              

       = )حرفاً مرسوماً ) ٧٥ ..  
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        =  )حرفاً مرسوماً ) ٧٥ ..  
،  حرفاً مرسـوماً )  ٧٥ (إذاً الصورة القرآنية املصورة إلفسادهم األول تتكون من 

رض والصورة القرآنية املصورة إلفسادهم الثاين ، واألخري من حيث امتداده على كامل األ
حرفاً مرسوماً ، والنص القـرآينّ  )  ٧٥ (، واملشري إىل اقتراب الساعة ، تتكون أيضاً من 

  .. كلمة )  ٧٥ (يتكون أيضاً من  ،الذي يصف هذه املسألة 
 بعضل ةالقرآني اجلمل، أنّ جمموع حروف ) املعجزة ( لقد بينا يف النظرية األوىل .. 

سورة نوحٍ عليه السالم  وأكرب دليلٍ على ذلك أنّ النصوص يشري إىل جمموع سنني ، 
بينها لنا ، وهذا ما يوافق متاماً املدة الزمنية اليت  حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠ (تتكون من 

           : كتاب اهللا تعاىل بقوله 

         ] نا أيضاً .. ] ١٤: العنكبوتوبي
 ة القرآين أنّ جمموع كلمات النصيشري أحياناً إىل جمموع وحدات زمني..  

هـي  يشري إىل وحدات زمنية )  ٧٥ (العدد  أنَّ افترضنا فرضاً ال جنزم به ، وإن.. 
 : ميالدي)  ٢٠٢٣ (عام  فهل سيتم الفتح ..راً ال جنزم به اعتباإن اعتربنا ذلك  ..السنني 

أم  ..؟ إنشاء كيـام   فيها أعلنوا)  ١٩٤٨( حيث سنة ]  ٢٠٢٣ = ٧٥ + ١٩٤٨[ 
 حيـث دخلـوا    ] ٢٠٤٢ = ٧٥ + ١٩٦٧[  :مـيالدي  )  ٢٠٤٢ ( عامالفتح سيتم

مرٍ آخر ال عالقة لـه  يتعلَّق بأ ) ٧٥( نَّ العدد أأم  ..؟ )  ١٩٦٧( املسجد األقصى سنة 
  ..مبدة إفسادهم ؟ 

وهذه النبوءة   .. أعلم تعاىل اهللا :به هو قولنا  الشيء الوحيد الذي نستطيع أن جنزم.. 
، مبقدار مـا   )كما يتوهم بعضهم (  ال ميكن أن تكون عامل اتكالٍ وتقاعسٍ عن اجلهاد

الكرمي وبأسراره اإلعجازيـة ،  ؤمن بالقرآن فمن ي.. ثاً لألمل تكون حافزاً للشهادة وباع
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يعشق الشهادة يف سبيل حترير املقدسات اليت اختارها اهللا تعاىل معياراً إلسالم أفراد هـذه  
  ..األمة 
               

     ]١٤٣: البقرة [  
 -فبالنظر إىل هذا النص من املنظار ارد عن التاريخ والزمان واملكان ، وعلى أنه .. 

اتباعٍ وتدبرٍ يف كلِّ زمان  لكلِّ زمان ومكان ، وله حيثيات صاحلٌ -كأي نص قرآينٍّ 
 هي امتحانٌ للمسلمني ، ليشهد    ومكان ، يتبين لنا أنّ القبلة األوىل 

وذلك بالدفاع عنه ، ممن ينقلب على عقبيه وذلك بالتقاعس  اهللا تعاىل من يتبع الرسول
  ..عن اجلهاد يف سبيل حتريره 

منه إىل  القبلةفاملسجد األقصى كان معياراً إلسالم أفراد اجليل األول حينما حولت .. 
 هذا اجليل ، وذلـك باجلهـاد لتحريـره    إلسالم أفراد املسجد احلرام ، وهو اآلن معيار
  ..من دنس اليهود  وتطهريه وكامل األرض املقدسة

  
  ..م  ١٩٩٣ :عام  ..درعا .. 

  

  
 


