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أما سورة يوسف  ،ي متفرقاالقرآن القصص ورد  :ةوليأمالحظات 
كما تمثل  ،تفصيال دقيقا فصلت القصة كاملةسورة  أفردت لهاحيث ، تشكل استثناء  ف

الكامل لهذا المنهج النموذج و  الفني للقصة األداءفي  اإلسالمالنموذج الكامل لمنهج 
 أحسنتبدأ السورة بكونها  ، إذيضاأالحركي و  التربوي و  العقديو  داء النفسيفي األ

 .تنتهي بتأويلهاو يوسف عليه السالم  بدأ برؤياالتي ت القصص 

خوة من كيد اإليوسف عليه السالم    رحلة  الكريم  القرآنيصور  وبهذا،  
 ،"الهكسوس"  المحكومة من قبللقائه في الجب ثم بيعه ليصبح في قصر ملك مصر  إو 
هذا و  شرناأو  بثمن بخس دراهم معدودة كما سبقيوسف عليه السالم  في مصر بيعو 

 .البيع كان مقدمة لدخوله القصر

:

ذ إبوه يعقوب خير مرشد أيوسف عليه السالم سيدنا  رؤياكان في 
وقد تحدث  ؛ستكون سببا في خروجه من السجنفرؤيا الملك أما  ،وصاه بكتمانهاأ

اْلَمِلُك ِإنِِّي َأَرى   : َوَقالَ في سورة يوسف  تعالى  القرآن الكريم عن رؤيا الملك في قوله

َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَِّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبَلاٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا 

َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَلاٍم  (43)َأيَُِّها اْلَمَلُأ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْن ُكْنُتْم ِللرُِّْؤَيا َتْعُبُروَن 

في  الم  ه الس  ي  لَ عَ  فَ يوس   عَ مَ  كانَ  ن  أَ  قَ بَ سَ وَ  .(44) ِبَتأِويِل اْلَأْحَلاِم ِبَعاِلِميَن َوَما َنْحُن
َمَعُه السِِّْجَن َفَتَياِن َقاَل َأَحُدُهَما  َلخَ َدوَ  :قال تعالى ،لهما رؤياهما نَ ي  يان بَ تَ ن فَ ج  الس  
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ِإنِِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اْلآَخُر ِإنِِّي َأَراِني َأْحِمُل َفْوَق َرْأِسي ُخْبًزا َتْأُكُل الطَِّْيُر 

إلى  نك تدعىإ قوله تعالى:معنى . (36)سنينْحلمُ ا ِمْنُه َنبِِّْئَنا ِبَتْأِويِلِه ِإنَِّا َنَراَك ِمَن 
عمله الذي كان إلى  سيرجعففأما الساقي  ،سكأفتصلب فتأكل الطير من ر  أيامثالثة 
 .هو سقي الملكو عليه 

الفهم بعبور و  اإلجابةروض على البطانة تقديم ذا كان من المفإو 
َقاُلوا َأْضَغاُث  :قال تعالى ،قاصرا مبينا لجهلها كانقد  لكبطانة المجواب ن إالرؤيا ف

 ذاإو  ،هو رد ينبئ عن جهل فاضحو  (44) اِلِمينَ ِبَتْأِويِل اْلَأْحَلاِم ِبعَ َأْحَلاٍم َوَما َنْحُن 
َأيَُِّها الصِِّدِِّيُق َأْفِتَنا  وسفيقال لهو  إليهفذهب  ،يوسف عليه السالم بالساقي يتذكر

َوُأَخَر َياِبَساٍت ِفي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَِّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبَلاٍت ُخْضٍر  

هذا الموقف يجعلنا نركز على الصدق و  .(64) َلُمونَ َيعْ  النَِّاِس َلَعلَُِّهمْ إلى  َلَعلِِّي َأْرِجعُ 
َيا    :قال تعالى  ،هللاإلى    لمن يدعو   األساسهو الركن  باره المقام الثاني بعد النبوة و باعت 

وقص  119اآلية  التوبة: سورة َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُكوُنوا َمَع الصَّاِدِقين
 :ىقال تعال ،سنة خمسة عشرةفوضع لألمة خطة تمتد  ،عليه الرؤيا وطلب التعبير

َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإلِّا َقِليًلا ِممِّا َتْأُكُلوَن 

ُثمَِّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَِّْمُتْم َلُهنَِّ ِإلَِّا َقِليًلا ِممَِّا  (47)

. (49)ِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَِّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن ُثمَِّ َيْأ (48)ُتْحِصُنوَن 
التي   بطانة الصدق المبعدةو   بطانة السوء  فظهر الفرق بين  ،به  اتو أمر الملك لي أصدر  و 

  .األمةع ي  ضت  تفتي فو  ال تفتي إال عن علم عكس البطانة التي تدعي العلم

ضرة ح إلى يوسف عليه السالم  يهرولمر الملك لم أفي خضم و 
مانة أهو صاحب عفة و و  ،ليهإسب ظهار براءته مما ن  إلكن كان حريصا على و  الملك

واستجاب الملك  أيديهنعن النساء الالئي قط أعراضعن الخوض في انه للس إمساكو 
َنْفِسِه ُقْلَن َحاَش ِللَِِّه   َعنْ يوسف  َما َخْطُبُكنَِّ ِإْذ َراَوْدُتنَِّ  َقاَل تعالى:قال هللا 
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َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء َقاَلِت اْمَرَأُت اْلَعِزيِز اْلآَن َحْصَحَص اْلَحقُِّ َأَنا َراَوْدُتُه َعْن 

يوسف عليه السالم  نأنجد  ،انطالقا مما سبقو  .(51) َنْفِسِه َوِإنَُِّه َلِمَن الصَِّاِدِقينَ 
جور الفو الفجور إلى  ن الكذب يهديال ألساس الع  أالذي هو  الصدققام على ركن 

  .ليصبح قائدا في التخطيط لألمة أه َله  الصدق النار و إلى  يؤدي

: 

َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي َفَلمَِّا َكلََِّمُه   :قال تعالى 

َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْلَأْرِض ِإنِِّي  (54)َقاَل ِإنََِّك اْلَيْوَم َلَدْيَنا َمِكيٌن َأِميٌن 

ُأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاُء َوَكَذِلَك َمكَِّنَِّا ِلُيوُسَف ِفي اْلَأْرِض َيَتَبوَِّ  (55)َحِفيٌظ َعِليٌم 

تمكين هللا ليوسف جعله و   (56)ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َوَلا ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن  
مر بإصالح أالنساء و و  حبه الرجالوأقام فيهم العدل أمنوا و آسالم حتى اإلإلى  يدعو

  .مكينايوسف عليه السالم عليه السالم  صبحأخر آبتعبير و  ،المزارع

:

 للقدوميوسف عليه السالم  خوةإبالد الشام مما دفع  صاب القحط  أ
َفَدَخُلوا يوسف  َوَجاَء ِإْخَوُة :قال تعالى ،بيهم يعقوبأمن  طلبذلك ب و  مصرإلى 

لمصر فطلب منهم  األولكان هذا هو القدوم و  (58)َعَلْيِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُروَن 
َوَلمَِّا َجهََِّزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َقاَل اْئُتوِني ِبَأٍخ َلُكْم   :قال تعالى  ،بيهمأخ لهم من  أب يأتوه  ن  أ

َفِإْن َلْم َتْأُتوِني ِبِه  (59)ِمْن َأِبيُكْم َأَلا َتَرْوَن َأنِِّي ُأوِفي اْلَكْيَل َوَأَنا َخْيُر اْلُمْنِزِليَن 

 .(61)ْنُه َأَباُه َوِإنِّا َلَفاِعُلوَن َقاُلوا َسُنَراِوُد عَ  (60)َفَلا َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َوَلا َتْقَرُبوِن 
يبقى معه حتى خاه بالسرقة أمرا ليتهم أيوسف عليه السالم  عادوا للمرة الثانية فدبرو 
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َقاَل َبْل َسوََِّلْت َلُكْم َأْنُفُسُكْم  :قال تعالى ،باهم بما حصلأخبروا أليعودوا ثانية ف

 .(83) َأْن َيْأِتَيِني ِبِهْم َجِميًعا ِإنَُِّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ َأْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى اللَُِّه  

 :مصر إلىالعودة الثالثة 

َوَأِخيِه َوَلا َتْيَأُسوا يوسف    َيا َبِنيَِّ اْذَهُبوا َفَتَحسَُِّسوا ِمنْ   :قال تعالى

َفَلمَِّا َدَخُلوا َعَلْيِه   (87)ِمْن َرْوِح اللَِِّه ِإنَُِّه َلا َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِِّه ِإلَِّا اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن  

َنا اْلَكْيَل َقاُلوا َيا َأيَُِّها اْلَعِزيُز َمسََِّنا َوَأْهَلَنا الضُِّرُِّ َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف َل

َقاَل َهْل َعِلْمُتْم َما َفَعْلُتْم ِبُيوُسَف   (88)َوَتَصدَِّْق َعَلْيَنا ِإنَِّ اللََِّه َيْجِزي اْلُمَتَصدِِِّقيَن 

َوَهَذا َأِخي يوسف  َقاَل َأَنايوسف  َقاُلوا َأِإنََِّك َلَأْنَت (89)َوَأِخيِه ِإْذ َأْنُتْم َجاِهُلوَن 

َوَلمَِّا   (90)َقْد َمنَِّ اللَُِّه َعَلْيَنا ِإنَُِّه َمْن َيتَِِّق َوَيْصِبْر َفِإنَِّ اللَِّه َلا ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن 

 َقاُلوا َتاللَِِّه ِإنَِّكَ   (94)َلْوَلا َأْن ُتَفنُِِّدوِن  يوسف    َفَصَلِت اْلِعيُر َقاَل َأُبوُهْم ِإنِِّي َلَأِجُد ِريحَ 

َفَلمَِّا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَِّ َبِصيًرا َقاَل  (95)َلِفي َضَلاِلَك اْلَقِديِم 

 . (96)َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِِّي َأْعَلُم ِمَن اللَِِّه َما َلا َتْعَلُموَن  

 :يوسف عليه السالم ركان سيرةأ

 أركان أربعة وهي: عليه السالم يستفاد من سيرة سيدنا يوسف 

 ؛التوكل على هللاو  الصدق ✓
 ؛عفةالو  الصدق ✓
 واإليثار؛ الصدق ✓
 ؛رةدتدبير الن و  الخبرة الميدانية ✓
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 كانَ "وَ  :قال تعالى ،ت بفضل هللا العظيمكلها قام األركانهذه 

 هذا الفضل هو علم الرؤيا الذي حوله   ،(311سورة النساء: اآلية  )  ا"ظيمً َع  كَ يْ لَ عَ   اهلِل  لُ ضْ فَ 
ما إلى    عبور رؤيا الملك تتخطى الظاهرمما جعل رؤياه و   ،بالتاريخ الخالصعالم  إلى  

 .الفهم بما يعلو على التاريخو  وراء الحجاب فكان الفعل

حسن القصص وحصن منيع لكل ألهي  يوسف عليه السالم    سورةإن  
 ،هو عبور الرؤياو  فهو عبري بمعنى العبوربذلك و  ،اإلصالحو  الصالح إلىمتطلع 

هذا العبور يكون بانطالق و  السورة جاءت بلسان عربي فالعبور اليوم عربي أنبما و 
ة المتوقفة التي ستدوس كل العربيات المنتشرة في الجامعات لتكون بذلك سحابة بَ رَ العَ 

 .زائف تاريخ محل   صيل  أفيحل عصر  ،نواعهألزخرف بكل اغيث تعصر 

 قوله تعالى:عليه السالم التي تبدأ ب يوسف  بداية سورةإلى  نعودو  
ِإنِّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا  (1)ِبْسِم اللَِِّه الرَِّْحَمِن الرَِِّحيِم الر ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن 

َنْحُن َنُقصُِّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهَذا   (2)َعَرِبيًِّا َلَعلَُِّكْم َتْعِقُلوَن  

يوسف عليه  ورةستكون  ،عليهو  .(3) َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلينَ َوِإْن ُكْنَت ِمنْ  القرآن
ن يكون أدخولهم مصر فاستحق يعقوب  و   سرائيلإبني  مدخال لمعرفة بداية نشأة  السالم  

التي اعتمدت كتمان يوسف عليه السالم    هللا فكان بوصلة ابنهإلى    اأي سائر   "إسراءيال"
فكان  ،سرار هللا يودعه في قلب من يحبأفي هللا الذي هو سر من  اإلخالصو  السر

وبدخول سيدنا يوسف وأبيه يعقوب  ،التاريخ "سرائيلإ"هللا ال  دينَ  "يلءسراإ"يعقوب 
فيهم سيظهر النبي موسى عليه و  "،سرائيلإ "أو  ذرية يعقوبمصر ستتناسل  وإخوته
 السالم.
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 مصرب إسرائيلبني  السالم فيبعثة موسى عليه 

في معرفة  األساستمثل المدخل يوسف  ن سورةأسبق ب  فيمارأينا 
سيظل يوسف عليه السالم    بعد وفاةو   ،تكاثرهمو   نشأتهمو   مصرإلى    إسرائيلدخول بني  

سيقضي و   ،والين لهممن الم    إسرائيلكان بنو    إذ  ىمن قبائل شت  أخالطهم  و   "ونَ ي  ر  و م  العَ "
 .ليبدأ حكم فرعون  "17 األسرة"ريين و ة على العميبَ ملوك ط  

من استكبار   يلءإسرابعث هللا موسى عليه السالم لتخليص بني  لقد  
ما ساد في  دحضذلك لو  ،بالغ الخطورةو  مر هامأتوضيح إلى  هنا نحتاجو  ،فرعون 

 أوصىو   عليه السالم كان مسلما  إسرائيلهو  الذي  يعقوب  ن  إلنقول    (األديانتاريخ  )  كتب
الذي يعتبر السبب الرئيس يوسف عليه    كان دعوة  اإلسالمو   ،اإلسالمن يبقوا على  أبنيه ب 

تي هنا نطرح السؤال اآلو   ،مصر ليتشكل بعد ذلك شعب قائم بذاتهإلى    أخوتهفي دخول  
 ؟هللاإلى  ما هو دين موسى الذي جاء داعيا به

فهو  ،من جديد اإلسالمموسى عليه السالم الستئناف رسالة جاء 
 ؟لكن ماذا عن اتباع موسى ،اإلبراهيميمسلم يمثل استمرار الخط 

  :تباع موسى عليه السالمأ

قال   ،منوا به هم مسلمون آالذين  و   كلهم بموسى  إسرائيللم يؤمن بنو  
 (َوَقاَل ُموَسى َيا َقْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم ِباللِِّه َفَعَلْيِه َتَوكَُّلوْا ِإن ُكنُتم مُّْسِلِمين):  تعالى

اليهود هم  ؟فمن هم اليهود هم اليهود.فالطائفة التي كفرت  أما .84ية : اآلسورة يونس  (84)
عن  الو خَ تَ و  الذي جاء به موسى عليه السالم تلك الطائفة التي انحرفت عن دين هللا

 وامرهأيتلقى  و   انتهزوا فرصة غيابه في الطور يناجي ربهو عليه السالم،    نصيحة موسى
  .خراج السامري إفلما عاد وجدهم يعبدون عجال من الحلي من  ،تشريعاتهو 
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 :قصة عجل السامري 

وال فالسامري أ األسماءول ما يواجهنا في قضية اليهود قضية أن إ
هذا و  ،ي المحافظأ "شامر"ن السامري بمعنى أقد يقولون ب و  بحرف السين القرآنفي 

قضية   وهو   بالحرفعالقة  له  أقدم أمرا بالغ األهمية  هنا  و   ،كعادتهم في قضية التحريف
غرق ضلل م  طوفان م  أو  ،للحق ناصر   طوفان  إلى  تغيير النقط قد يؤديألن  هتنقيط

ثم نتناول  ومن كل ال يسمي الشيء باسمه يعتبر زيادة في الشر للبشرية،. للبشرية
لكي يستقيم و   ،يطلق على الدينو   الذي يطلق على المرأة   "اليهودية"  أال وهواالسم الثاني  

تبنينا صيغة و  ذا جاريناهم في صيغتهم المؤنثةإو  يقولون بالديانة اليهودية األمرلهم 
ن هناك صيغة أكما  "،دين اليهودية"أو  "الدين اليهودية"المذكر بالنسبة للديانة فنقول 

هذه من و  ؟م يهوديةأهل دينهم يهودي  :السؤالهنا يطرح و " دين"اليهودي هي و  خرى أ
صيغة إلى  االنتقال من صيغة المذكرو  نهج سياسة المكرب الحيل التي انطلت علينا 

الدين عند و  " اإلسالمدين "عوض  "سالميةإديانة "صبحنا نقول أعلى وزنهم و  المؤنث
  .اإلسالمهللا هو 

التدين الصحيح هو "هي و  بدأت تنتشر في بلداننا صيغة جديدةقد و 
في  إطالقالم ترد كلمة التدين و  "اإلسالمالدين الصحيح هو " :بينما الصواب "اإلسالم

الذي وضع و  اسم الدينإلى  أضيفنستخرج من حرف التاء الذي  أنيمكن و  ،القرآن
"، وليس عبثا أن بني تائيل"إلى  من مسلمين بالدين لتحويلناذلك و  الدالو  بين الالم

 مطالبون بحملها ، إذ نحنالكريم على قضية األسماء فهي شريعة ومنهاج  يركز القرآن
انحراف مسار إلى  كل تفريط يتم عبر متتالية يؤديو  تبديلهاأو  عدم التفريط فيهاو 

التي ال  "قرأإ"إال باعتماد  عقيدة  اإلنسانأو  ال تصحيح النحراف التاريخو  ،تاريخنا
 .ما بعد التاريخإلى  فقط التاريخ بل هي ممتدة تتجاوز

يحيط بكل سلطة تاريخية لذلك فالحكم   أقر إسلطان  فإن  خر  آبتعبير  و 
 اإليديولوجياتو  األوهامهذا العلم صخرة تتكسر عليها كل و  بالدين يعني الحكم بالعلم



9 
 

الفهم  أنيترتب على ما سبق و  النظريات الوضعية المسيطرة على االجتماع البشري و 
قيقية ح البداية ال أنالتاريخ  أبحاثمصادر مراجع و  الغائب عن مناهجو  الصحيح

بدايته بالنسبة لإلنسان مع و  مستسلما لهو  خلق هللا الكون مسلما أنلإلنسان هي منذ 
بالرسول الخاتم محمد صلى  انتهاء   األنبياءمن  هئ أبناتعاقب و  دم عليه السالمآخلق 

 فقط  1441ليس و  المسلمة يمتد آلالف السنين األمةبذلك يكون تاريخ و  سلمو   عليههللا
 ،ن دين هللا واحدال وجود لشيء اسمه الديانات السماوية الثالثة أل  أنتكون الخالصة  و 

يمكن الحديث عن الكتب السماوية هل هي فعال و  .تنوعا في الشرائعو  عرف تعاقبا
 ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَّهِ  :هي كتابات بشرية تلبس بلباس السماء قال تعالى أمسماوية 

 َبْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُهُم َما َبْعِد ِمن ِإلَّا اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذيَن اْخَتَلَف َوَما ۗ  إلسالم ا 

  .(19 :ل عمرانآ) اْلِحَسابِ   َسِريُع  اللَّهَ  َفِإنَّ   اللَّهِ  ِبآَياتِ   َيْكُفرْ  َوَمن  ۗ    َبْيَنُهمْ 

 دينيين  اليسو   ني شريعت و   ني ن سماويي كتاب  اإلنجيلو   التوراة وبهذا تكون  
َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك  وتعالى: قال سبحانه اإلسالم هو و  فالدين واحد البعض، مكما يزع

ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ  

ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َوَلا َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة 

 ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما َآَتاُكْم َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُكمْ 

اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفون إلى  َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراتِ 

 (48اآلية:  :المائدةسورة )

حس أدينهم واحد يظهر ذلك جليا لما و  األنبياء بالشرائعوقد جاء و 
َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم  :دركه في قوله تعالىأن الغرق قد أفرعون 

ِإَذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمْنُت َأنَُّه َلا ِإلََٰه ِإلَّا   َحتَّٰى ۗ  ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعْدًوا 

ولم يقل فرعون إنا من  (90يونس )ي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن الَّذِ 
 :نوح عليه السالم في سياق قوله تعالى  به  اليهود بل قال إنا من المسلمين وهو ما تلفظ

َفِإْن َتَولَّْيُتْم َفَما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى اللَِّه َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن 
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في وهي الوصية التي أوصى بها نبي هللا إبراهيم عليه السالم    .(72يونس  )  اْلُمْسِلِمينَ 
ُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقو  :قوله تعالى

 .(132ية: اآل :البقرة سورة)  َفَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُمونَ 

فإذا  ،دياناألهللا اصطفى لنا الدين وليس  أن ني يتضح من اآليت 
 إنهنه كان مسلما وهنا نخلص إلى القول إف ،كان يعقوب عليه السالم هو إسرائيل

 مقولة تاريخ األديان يكون الصواب تاريخ دين األنبياء وتاريخ شرائع األنبياء.عوض 

مجرد إشارات لعلها تكون سبيال لمراجعة ما هو تبقى قدمناه إن ما 
بناء  على ويترتب  مسلمة،طائفة مؤمنة  منوا بموسى عليه السالم وهمآفالذين  ،سائد

ما ب نفسهم أ فليسمواالذين لم يتبعوه  ما سبق أن أتباع موسى عليه السالم مسلمون وأما
 لم تقلإذ  الطائفة التي لم تتبع موسى عليه السالم على هللا الكذب    لقد افترت  ن.شاءو ي 

ما هو أفضع من ذلك،   موسى ابن هللا كما قالت النصارى المسيح ابن هللا بل قالت  إن
َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم  وهو ما أشار إليه قول هللا عز وجل:

َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َكِثيًرا ِمْنُهْم َما ُأْنِزَل 

َربَِّك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َوَأْلَقْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إلى َيْوِم اْلِقَياَمِة  ِإَلْيَك ِمْن

ُكلََّما َأْوَقُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِفي اْلَأْرِض َفَساًدا َواللَُّه َلا ُيِحبُّ 

 .(64 :المائدة)اْلُمْفِسِدينَ 

خطر افتراء على هللا وهم يعلمون أن يده ليست أهاته اآلية  توضح
لذلك سعوا في القرون األخيرة إلى أن تصبح يد المؤمنين بمحمد صلى هللا  ،مغلولة

 وليس مجرد نظرية )نظرية المؤامرة( تاريخ المؤامرةب نا أسميه أعليه وسلم مغلولة و 
ن الحرب إأو بتعبير آخر ف  ، وهو تاريخ بدأ في التآكل،به محاربة هللا والمؤمنين  قاصدا

لصالح عرش الرحمان أت تميل في الكفة بين عرش الرحمان وعرش الشيطان بد
ن أدرك في السنوات األخيرة  أوال شك أن محفل الشيطان قد    ،ش الشيطانو واندحار عر 
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أو أدنى من االندحار،  بح قاب قوسينصأنظامه النقدي والمصرفي والديمقراطي قد 
يوضح ذلك دعوة البابا إلى اجتماع قادة العالم والشخصيات العمومية وبخاصة مجال 
التربية والتعليم إلنقاذ هذا النظام من اإلفالس والتأسيس لنظام عالمي جديد قائم على 

ي المشروع التعليمي التربية والتعليم دون ارتباط باهلل أو استعمال اسم هللا في الحوار وف
وتم تأجيله بفضل  م2020من مايو  14االجتماع كان مقررا في  وهو  ،الذي يريدونه

ويعتبر أن كل من ينتقد هذا  ،م2020 من أكتوبر  18و  11جائحة كورونا إلى ما بين 
وهي اللفظة التي أعمت بصيرتنا فينبغي التفصيل في القول  ،المشروع عدوا لإلنسانية

وعليه سنكون أمام إنسانية الخير وإنسانية الشر ولفظة   ،ن هناك إنسانين وليس واحدأب 
ترجمة لكلمة  وما هي في أصلها إالنا معها لعقود متعددة ه  اإلنسانية التي ت  
Humanisme  يريد  فإنه ا،لذ ،وبيةالتي ظهرت في دراسات ما يعرف بالنهضة األور

من جديد   قيمجدل ع  مما سيدخلنا في  nouveau humanismeأن يؤسس ما يسميه  
كما حصل مع  "أنسية جديدة"أو  "إنسية جديدة"هل هو  humanismeحول مفهوم 

 .لمانيةالهرج والمرج في استعمال كلمة العَ 

في التربية  للعاملين تهديد  وجاء في التعليق على خطاب البابا  
 لكل من حاول التمرد على قيودهم السابقة، الطرد من الوظيفة وفقدان الراتبب والتعليم 

 ،لم يسبق لها مثيل "عبودية جديدة"مختصر الكالم أننا سندخل في مرحلة فلذلك 
دون المساس بالخطوط الحمراء  وسيكون مفروضا علينا الحديث في المنطقة اآلمنة

أن  ون يريد واوإذا كان  ،هذا غيض من فيض ،الشيطانية التي ترمز للنار والحديد
فنقول لهم ينبغي التأسيس لتاريخ جديد والتخلص من التاريخ إلنسانية جديدة  وايؤسس

ا نعود لما قالته الطائفة في افترائه ،كثرأودون أن نطيل المريض الذي أنهك البشرية، 
َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َوَقاَلِت  :يفضح أمرها قوله تعالى التي على هللا

النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهْم ُيَضاهوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا 

يخبر عنه الحق  ؟فمن هو عزيز( 30ة )التوب ِمْن َقْبُل َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤَفُكونَ 
أو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها َقاَل َأنَّى  :سبحانه وتعالى
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ُيْحِيي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َمْوِتَها َفَأَماَتُه اللَُّه ِماَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت  

َيْوًما أو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلِبْثَت ِماَئَة َعاٍم َفاْنُظْر إلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسنَّْه 

َك َوِلَنْجَعَلَك آَيًة ِللنَّاِس َواْنُظْر إلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها ُثمَّ َواْنُظْر إلى ِحَمارِ 

  .(259البقرة)َنْكُسوَها َلْحًما َفَلمَّا َتَبيََّن َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

لكن سنقف عند لن أخوض فيما قدمته التفاسير عن هاته اآلية و 
أجمعين قضية الحمار الذي سيشكل في المستقبل أكبر فضيحة لليهود عند الناس 

وسيكشف الغطاء عن ضحاياهم ومن سار في ركبهم من النصارى وممن يحسبون 
وينبهنا القرآن لكي ال نقع فيما وقع  ،وهي فضيحة لم تنجز بعد ،اليوم على اإلسالم

َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم  ":فيه من سبقونا وذلك في سورة الجمعة قوله تعالى

 لَّهُ َوال  اللَّهِ   ِبآَياتِ   َكذَُّبوا  الَِّذيَن  اْلَقْومِ   َمَثلُ   ِبْئَسَيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفاًرا  

من تخلى  :انطالقا من هاته اآلية نقولف (سورة الجمعة()5)َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 
وباعتبار هاته اآلية قياسا يكون الذين  ،عن القرآن ال يختلف مع من تخلى عن التوراة 

فنكون أمام  ،يحملوهاوا التوراة ثم لم  ل  م   لوا القرآن ثم لم يحملوه ال يختلفون عن من ح  م   ح  
ذا كان تاريخ استحمار الناس تاريخ طويل حيث إو   ،وبئس مثل القومين  م  و  القَ   ل  ثَ مَ   َس ئ  ب  
دَ ات     .ا لعقيدة االستحمارق  حمار عزيز منطلَ  خ 

فيه من  تفاوتناانطلى علينا االستحمار و قد نخلص إلى القول بأننا 
محاضرة مطولة عن االستحمار هو ول من تكلم في أ ، وهنا نذكر بأنحيث الدرجات

 .حد فنادق لندنأالنباهة واالستحمار الذي اغتيل في    في كتابهعلي شريعاتي رحمه هللا  
لسان الحق الذي هو كالم هللا  :وفي هذا السياق يمكن تصنيف اللسان إلى لسانين

 ،ولسان الباطل الذي هو التاريخ الخام أو بتعبير آخر لسان النباهة ولسان االستحمار
لعل و  ،لذلك فالقرآن يخاطب النباهة والذكاء القائمين على االستماع واإلنصات

 .تاريخ خالص  اإلنصات أساس تكوثر الفهم والمعرفة ومعهما يصبح لسان النباهة لسانَ 
تناسل األلسنة وكيف يتم  يةكيفب نكون على بينة  أن ولفهم الباطل وتاريخه البد من
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بناء الباطل أو عرش الشيطان بتحريك الحروف الذي يؤدي إلى إنتاج أسماء وكلمات 
وإذا ما استطاع أن يفك الشفرة في وسط   ،تجعل ممن اقترب لدراستها يصبح كالمجنون 

 وهي تسمية    "الطائر الساخربـ"رسلون له ما سموه  من يعيشون في ظالل االستحمار سي 
 إلى القطيع.  ويستكين  يستسلم  حتىالحقيقة  السخرية من كل من اقترب من    الغرض منها

 كتب اليهود:

وإذا كان معروفا أن التوراة هو الكتاب المنزل على موسى عليه 
نزلت؟ لكن ما يثير فضولنا هو مر ال خالف فيه فهل بقيت التوراة كما أ  أالسالم وهذا 

 لمود وهو كتاب يتألف من كتابين أساسين:كتاب الت  

 نا ش  الم  -أ 

 ( الغمارا)ماراالج  -ب 

ويقدمون في دروسهم  ،واألحباربيين الغمارا شرح للمشنا من قبل الر   
على موسى عليه السالم ولكن موسى لم  "هوهيَ "نزلها أعلى أساس أن المشنا كالتوراة 
لت محفوظة في القلوب  ظصبعه كما فعل في التوراة فأيسجلها. إن يهوه لم يسجلها ب 

ن القرآن إونقول لهم  ،يتناقلها الخلف عن السلف حتى وصلت في صورتها الحالية
 محفوظ في الكتاب الورقي واإللكتروني وفي القلوب على حد سواء.

من الخلق يعتبر بني إسرائيل الصفوة  لكونه التلمود كتاب عنصري 
وهذا تصور  ،خلقوا حيوانات لكن يهوه جعلهم على صورة البشرفقد أما بقية الناس 

معتبرا األندلس    يتحدث من  حينما  (داللة الحائرين)عند ابن ميمون في كتابه  وارد أيضا  
الذين هم خارج  أما" :يقول ، إذفي صورة بشر انوان كإالجنوب مجرد حيوانات و  أهل
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طراف أك ،ال نظرية وال تقليدية ،عنده مذهب   ال عقيدةَ  المدينة فهم كل شخص إنسان  
ومن ماثلهم ممن معنا  ،والسودان المتوغلين في الجنوب ،متوغلين في الشمالال ك  ر  الت  

في هذه األقاليم وحكم هؤالء كحكم الحيوان الغير ناطق. وما هؤالء عندي في مرتبة 
قد على من مرتبة القرد. إذ  أ و   ،وهم من مراتب الموجودات دون مرتبة اإلنسان  ،اإلنسان

ابن ميمون داللة أنظر:    ".فوق تمييز القرد  وتخطيطه وتمييز    ،حصل لهم شكل اإلنسان
 .أوردنا هذا النص باعتبار ابن ميمون من مصادرهم األساسيةولقد    .715ائرين ص  الح 

نه يلقب بالحكيم الفيلسوف القرطبي إورغم ما صرح به في النص الذي أسلفنا ف
 األندلسي.

خامات وهو حاعتبر التلمود وثيقة سياسية صنعها بعض الكما ي  
والتلمود يأمرهم بإحالل كلمات  ،العالمالتعبير عن النظرة اليهودية الشاملة إلى 

 على من منزلة كلمات التوراة.أ خامات في منزلة حاال

 التلمود رؤية إلى العالم

طار تناسل إحركة التحريف بوثيرة غير مسبوقة وذلك في  تنشط 
في برج بابل  "بلبلة األلسن"الالتيني مما يدحض نظرية اإلغريقي و األلسنة من اللسان 
ن نة ما هو إال تالعب بشري بالحروف ألما يسمى بلبلة األلس   وهذا دليل على أن

اللسان الذي به نبني الحق أو نبني الباطل ويكون   تصغر جزء من مكوناأالحرف هو  
وال غرابة في  ،بعاده عن الفطرةإلإلنسان و  ليل وبرمجة  ضوت  هذا البناء في جوهره هدم  

كل  ...وجود علماء يهود في علم النفس واألنثروبولوجيا والفلسفة والالهوت والسياسة
غلب مناحي العلم وفق شبكة أ قنت ألبناء المسلمين واكتسحت هاته التسميات العلمية ل  

حياء للسامرية إلذلك كان التحريف بالقلم هو  مقوالتها، تصور يصعب االنفكاك من
حاجز بينهم وبين  بجعلتباع القرآن أوتضليل  "البرمجة اللغوية"و بحضور جديد ه

فإنه ريف التي تغلغلت في كل اللغات ح تتبع حركة الت  ارئ ومهما حاول الق ،القرآن
 ، يكتبونه في اللسان اإلنجليزي مخالف لما هو في الفرنسي  مادام أنيصعب عليه األمر  
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نفسهم أمام أ نطالقا من عنوانه فيجد القراء وقد يلتقي القراء وقد قرأوا الكتاب الواحد ا
 كتب متعددة بعنوان واحد.

العلوم ب يسمى  مجال ماتسميات في  لتتخذواتسعت دائرة األحبار 
فأنتجوا النظريات الميتة وخطابات  "اإلنسان األبتر معلو "اإلنسانية ومن جانبنا نسميها 

أن  ويكفي .صبح لسانهم حاضرا في كل اللغاتلي سموها علوما  ،في مجاالت الحياة
 ليقف عند Encyclopedia Universalisإلى الموسوعة الفرنسية القارئ  يرجع
 ؛المتناقضةمن العقائد والنظم  ا  خليطباعتبارها   "السانكريتية"  Syncrétisme:لفظة

 "،فلسطين"و  "كريت"الذي أحاط ببدع اليهود في كل من  "ديالدماغ اليهو "أي إنها 
معابد في    Sanskrit  "السنسكريتيةاللغة  "ثم هناك    .وعبرها تتقارب المعتقدات وتتداخل

أن الكهنة  علما  ، "انكريتيةالس"البحث في العالقة بينها وبين  يحفز علىمما  الهند،
وحدهم لهم الحق في قراءة النصوص والتي تعرف بالفيدا التي هي اقدم الكتب المقدسة 

والالتينية فيما يسمى القرون  يةعند الهندوس ولغتهم لغة طقوس مشابهة للغة اليونان
الوسطى األوروبية وهو ما الحظه ويليام جونز إذ الحظ أن السنسكريتية الفيدية بدأت 

ثم المرحلة الثانية السنسكريتية  ،قبل الميالد 4إلى القرن  16من القرن األولى ها تمرحل
يدعونا إلى ما  وهذا    ،الميالدي  11قبل الميالد إلى القرن    6الكالسيكية بدأت من القرن  

الحث على دراسة الكتابة في البحر المتوسط مما قد يسلط مزيدا من األضواء على 
أمام و  .مر بأحبار اليهود أو من تسلل منهم إلى الكنائستاريخ الكتابة سواء تعلق األ

يكون لزاما علينا تناول العالقة  ،اليوم بهيكل سليمان " التاريخيدولة إسرائيل" تشبث
 بين اليهود وسليمان عليه السالم.

 القة اليهود بسليمان عليه السالم:ع

ن أتدعي اليهود أن داوود وسليمان عليهما السالم هما من ملوكهم و 
دولتهم الحالية هي استئناف لملك سليمان الذي انقطع بهدم هيكله من بعده وهم عازمون 

وهذا أمر ليس غريبا عنهم   ،المبارك في القدس  ىعلى إعادة بنائه على أنقاض األقص
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ن داوود ي  زعمونه بحق النبي   غرابة فيما ي ومن هنا فال  ،وقد زعموا أن إبراهيم كان يهوديا
  .رب العالمينلالناس لإلسالم  او عَ دَ اللذين عليهما السالم وسليمان 

لسليمان من رحمته وعلمه ما يتجاوز القدرات   هللا عز وجل  سخر  لقد
عز  ما ذكره هللامما جاء في التسخير لسليمان عليه السالم و نسان العقلية والخيالية لإل

َوِلُسَلْيَماَن الرِِّيَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه إلى اْلَأْرِض الَِِّتي  محكم تنزيله:وجل في 

َوِمَن الشََِّياِطيِن َمْن َيُغوُصوَن َلُه  (81)َباَرْكَنا ِفيَها َوُكنَِّا ِبُكلِِّ َشْيٍء َعاِلِميَن 

 . (82-81:نبياءاألسورة ) (82)ا ُدوَن َذِلَك َوُكنِّا َلُهْم َحاِفِظيَن  َوَيْعَمُلوَن َعَملً 

لكن  ،لسليمان الريح والشياطين والطير يعملون لديهسخر هللا لقد 
فعمدت اليهود إلى اتباع الشياطين  ،مر من رحمة هللا لمن يصطفي ويختارهذا األ

َواتََّبُعوا  ر عنه الحق سبحانه وتعالى، وهو ما أخبالطرق السبل و سهل أمن  ذلك لكون 

لشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن ا  َما َتْتُلو

َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما 

ِفْتَنٌة َفَلا َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقوَن ُيَعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقوَلا ِإنََّما َنْحُن 

َما ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه َوَيَتَعلَُّموَن 

َلُه ِفي اْلآِخَرِة ِمْن َخَلاٍق َوَلِبْئَس َما  َيُضرُُّهْم َوَلا َيْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَتَراُه َما

 . (102سورة البقرة: اآلية : )  َشَرْوا ِبِه َأْنُفَسُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 

ذا كانت البسملة قد بدأت مع نوح عليه السالم مخبرا بذلك جل إو  
  ي َلَغُفورٌ َوَقاَل اْرَكُبوا ِفيَها ِبْسِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َربِّ في قوله تعالى:جالله 

فإنها اكتملت مع سليمان عليه السالم وذلك في الكتاب الذي   ( 41  اآلية:  هودسورة  )  َرِحيمٌ 
َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمَِٰن  ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَمانَ  :بعثه سليمان إلى ملكة سبأ في قوله تعالى

 ذن مع سليمان عليه السالم اكتملت البسملة وجاء فيإ .(31اآلية  :سورة النمل )الرَِّحيِم 
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 اسم من أسماء الحق سبحانه،الذي هو  ،(سورة الرحمن) باسم الرحمان القرآن سورة  
َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحمَِٰن َقاُلوا َوَما الرَّْحمَُٰن َأَنْسُجُد ِلَما َتْأُمُرَنا  :قال تعالى

 َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحمَِٰن ى:قال تعالو  .(60 اآلية :الفرقان  سورة) اَدُهْم ُنُفوًراَوزَ 

 .(35: اآلية الزخرف سورة). ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِرينٌ 

نقول إننا في  ،وانطالقا من قراءة حاضرنا ،على ما سبق بناء  و  
شيا مع خط اوتم ،مرحلة حرجة وخطيرة للمواجهة بين عرش الرحمان وعرش الشيطان

نه أعرش سليمان ناسين    يريدون عرشا يعلو  ،رههم السم الرحمانالجحود واالستكبار بك  
 القائم على  الشيطان  ش، وحراستهم اليوم لعرو ن ال يكون ملكه ألحد من بعدهأب   ربه  دعا

 على استراتيجية المعاهدات السرية  القائمة التي هي جوهر المؤامرة الباطل والسرية
وبذلك فهم يهدمون وال يبنون وبناؤهم شيطاني يطلق على أفراده   ،ومحاربة البيان العربي

صل هذه التسمية وما أفما  .في الكتابات العربية سادتمة طبقا لترج اسم الماسونية
 هي صيغتها األعجمية؟ وما هي حقيقتها؟

-les franc :اشتقاقها إلى ما يدل علىة في ترتد هذه اللفظ
maçons (البناؤون األحرار)، وإذا  .والبناؤون بالفرنسية هم "الماسون" بنطق فرنسي

بناء  ةلبعثة المحمدية رسالا  رسالة تناولنا قضية البناء في التاريخ البشري نجد أن
بأمر إقرا وبها كانت االنطالقة العلمية التي  ألذلك فالبناء بد ،اإلنسان وعمارة األرض

وإن أنكر ذلك ومن هنا نكون  ،علمت اإلنسان على األرض ما لم يكن يعلم وحررته
إلنسان أمام جبهتين جبهة بناء إقرا في رؤيتها الكلية في مواجهة جبهة تخريب األلسن وا

وسيادة الزخرف الرمزي المادي ذلك هو عرش الشيطان وبناته اآلن أو الذين اتخذوا 
الشيطان وليا بدت اآلن بوادر االندحار إذا انطلقنا في معركة البناء وعدم تضييع 
الفرصة أمام النظام الذي يحاولون فرضه من جديد وقد أشرنا لذلك سابقا لذلك لما 

وهو نهاية عالم الوهم الشيطاني وبداية عالم واقعي أساسه  نسمع عبارة نهاية العالم
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البيان تأسيسا للفهم الن أولياء الشيطان الهدف االسمى عندهم هو محاربة كل حر 
 صاحب بيان الن البيان هو الصبح الوهم وهو الظالم.

إال مخربون في حقيقتهم لذلك ما يسمونه بالبنائين األحرار ما هم 
للسان العربي وجعل أهله يتكلمون لسانا أعجميا بلفظ لكل ما هو مبين وذلك باغتيال ا

عربي وهنا ينبغي التنبيه بأن العلم يبدأ بتسمية األشياء وإذا لم تكن لدينا القدرة على 
 تسمية األشياء ال نستطيع التحكم في الواقع.

جاء ليحرر اإلنسان من اإلنسان   ،الذي لم يكتمل بعد    أ"إقر"إن بناء  
ن عامة اليهود يحتاجون أنه خطاب سلبي أو عدواني نقول ب أال يفهم من خطابنا  حتى  و 

إلى تحرير من البرمجة التي خضعوا لها بتوجيه أئمتهم بعيدا عما جاء به موسى عليه 
بعهد  لهم ا  السالم وسيعقبه عيسى عليه السالم هاديا لبني إسرائيل من جديد ومذكر 

مركزين باقتضاب  هاوليه السالم في صفائه السماوي وهو النبي الذي سنتن موسى عل
 .المستقبليرهانها على قضايا لها راهنتيها اآلنية و 

 عيسى عليه السالم واالصطفاء اإللهي المتعاقب

 :صطفاء اإللهياال

تختزل اآلية اآلتية اختيار وتفضيل هللا سبحانه وتعالى لعباد دون 
ِإنَِّ اللََِّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن )غيرهم وذلك في قوله تعالى

ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُت (34)ُذرِِّيًَِّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللُِّه َسِميٌع َعِليٌم  (33)َعَلى اْلَعاَلِميَن  

ْل ِمنِِّي ِإنََِّك َأْنَت السَِِّميُع ِعْمَراَن َربِِّ ِإنِِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَِّرا َفَتَقبَِّ 

َفَلمَِّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِِّ ِإنِِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواللَُِّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت  (35)اْلَعِليُم 

 َوَلْيَس الذََِّكُر َكاْلُأْنَثى َوِإنِِّي َسمَِّْيُتَها َمْرَيَم َوِإنِِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِِّيََِّتَها ِمَن
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َفَتَقبََِّلَها َربَُِّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفََِّلَها   (36)الشِّْيَطاِن الرَِِّجيِم 

َزَكِريَِّا ُكلََِّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَِّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَِّى 

ُهَناِلَك (37)ْنِد اللَِِّه ِإنَِّ اللََِّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب  َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن عِ 

َدَعا َزَكِريَِّا َربَُِّه َقاَل َربِِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِِّيًِّة َطيَِِّبًة ِإنََِّك َسِميُع الدَُِّعاِء 

َراِب َأنَِّ اللََِّه ُيَبشُِِّرَك ِبَيْحَيى ُمَصدًِِّقا َفَناَدْتُه اْلَمَلاِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِِّي ِفي اْلِمْح  (38)

 .(سورة آل عمران). ( 39)ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِِّه َوَسيًِِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًِّا ِمَن الصَِّاِلِحينَ 

 في هذا الموضع اإللهياالصطفاء  أن ليستفاد من قوله عز وج
غير قائم على اختيارات أو انتخابات بشرية وأن عيسى عليه السالم كمثل آدم ال أب 

 .له

 يسى عليه السالمدة عج  

ترتبط بجدة عيسى عليه السالم قضية بالغة األهمية في لسان القرآن 
وإذا كان العهد مسؤوال بين اإلنسان  ،تعالى مع هللا اعهده ر باعتباذر وهي قضية الن  

 ؟السعي المرجو من هذا النذرفما هو  ،واإلنسان فما بالك بين العبد وخالقه

وكانت وسيلة النذر هي  طاهرة  لقد كانت أم مريم عليها السالم  
نذرت أن يكون المولود ذكرا خالصا لعبادة هللا إذ  ،اآليات السابقة بينتالدعاء كما 

 من الشيطان الرجيم. (بنت عمران مريم)المولود هذا  حفظبستجاب هللا دعوتها فا

 ،لقد تقبل هللا النذر بقبول حسن بناء على دعاء طاهرة وبيت طاهر
لة النذر في أنية هلل سبحانه وتعالى. ماذا يستخلص من مسي  اية العَ وهذا دليل على العن 

 أن  حياتنا اليوم؟ ليس للنذر وجها واحدا فهو متنوع ومتعدد حسب كل واحد منا باعتبار
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ال تستطيع   وعهد    وهو مسؤولية    ،ي هللاضوالنذر ال يكون إال في سعي ير   "سعينا لشتى"
 النذر مع هللا.ب الجبال تحمل وزر من ال يوفي 

 فماذا عن الدعاء في القرآن؟

لو تتبعنا الدعاء في القرآن واالستجابة اإللهية لألنبياء والصالحين 
 دعاء   ،لوجدنا أن ما يحققه الدعاء المستجاب يفوق القدرات العقلية والخيالية لإلنسان

مقدمة  تم الشهادة فوالدة يحيى عليه السالم كان في عالَ  تحققم الغيب فكان في عالَ 
بال أب  من والدة   شيخين لولد أقرب   جابن إتقبل الناس  ألن ،أعظم ا  الناس أمر لتقبل 

 فكان يحيى عليه السالم ناصرا لعيسى عليه السالم ونبيا من الصالحين.

 عيسى عليه السالم واإلنجيل والتوراة

ل    بل فحسب على اإلنجيل مقتصرةلم تكن رسالة عيسى  التوراة  مَ ع 
بعد أن بدلوا وغيروا في التوراة  بني إسرائيلوهو األمر الذي سيحير ويقهر به ، أيضا

ِإْذ َقاَل اللَُِّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى   :يقول تعالى

َواِلَدِتَك ِإْذ َأيَِّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِِّم النَِّاَس ِفي اْلَمْهِد َوَكْهًلا َوِإْذ َعلَِّْمُتَك 

َمَة َوالتَِّْوَراَة َواْلِإْنِجيَل َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِِّيِن َكَهْيَئِة الطَِّْيِر اْلِكَتاَب َواْلِحكْ 

ِبِإْذِني َفَتْنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِني َوُتْبِرُئ اْلَأْكَمَه َواْلَأْبَرَص ِبِإْذِني َوِإْذ  

ِئيَل َعْنَك ِإْذ ِجْئَتُهْم ِباْلَبيَِِّناِت َفَقاَل ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني َوِإْذ َكَفْفُت َبِني ِإْسَرا 

 .(110 : اآليةالمائدةسورة ) الَِِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم ِإْن َهَذا ِإلَِّا ِسْحٌر ُمِبينٌ 

وبشر عيسى عليه السالم بمحمد صلى هللا عليه وسلم وذلك في 
َراِئيَل ِإنِِّي َرُسوُل اللَِِّه  َوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإسْ  :محكم التنزيل قال تعالى

ِإَلْيُكْم ُمَصدًِِّقا ِلَما َبْيَن َيَديَِّ ِمَن التَِّْوَراِة َوُمَبشًِِّرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه 
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َوَمْن َأْظَلُم ِممِِّن اْفَتَرى  (6) َأْحَمُد َفَلمِّا َجاَءُهْم ِباْلَبيَِِّناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبين

 (7) َلى اللِِّه اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى إلى اإلسالم َواللَُِّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَِّاِلِمينَ عَ 
ُهَو (8) ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللِِّه ِبَأْفَواِهِهْم َواللَُِّه ُمِتمُِّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ 

ِديِن اْلَحقِِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه  الَِِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى وَ 

 .(سورة الصف). (9) اْلُمْشِرُكوَن

 من هم أتباع عيسى عليه السالم؟

إذا كان هللا سبحانه وتعالى قد علم آدم األسماء كلها فنحن أيضا 
فالقرآن كتاب خاتم مصدق ومهين على كل   ،واجدن علمنا أسماء ينبغي العض عليها بال

لذلك فاألسماء القرآنية   ،وعلى ما هو منشور أو سبق نشره أو ما سينشر  رما هو مسطو 
لة عقدية وهي السبيل الوحيد للثبات على العلم الحق الذي من صفته التطابق بين أمس

تباع المسيح عليه السالم أو الطائفة أيات القرآنية يكون  تباعنا للتسماوب   ،االسم والمسمى
َوِإْذ َأْوَحْيُت إلى اْلَحَواِريِِّيَن َأْن آِمُنوا ِبي  :ن يقول تعالىي التي آمنت به مسلم

ويتأكد األمر  .(111: اآلية المائدة سورة ) . (111) َوِبَرُسوِلي َقاُلوا آَمنِّا َواْشَهْد ِبَأنََِّنا ُمْسِلُمون
َفَلمَِّا َأَحسَِّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأْنَصاِري    :عالىفي سورة آل عمران بقوله ت

َربََِّنا آَمنِّا   (52)إلى اللَِِّه َقاَل اْلَحَواِريُِّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اللَِِّه آَمنَِّا ِباللَِِّه َواْشَهْد ِبَأنَِّا ُمْسِلُموَن  

-52 تان: اآليآل عمرانسورة ) .(53) َمَع الشِّاِهِدينَ ِبَما َأْنَزْلَت َواتََِّبْعَنا الرُِّسوَل َفاْكُتْبَنا 

53). 

موسى وعيسى مع  تين اللتين آمنتا  الطائفمن    أن كال  وحاصل القول
من اليهود ضرورة تحرير عامة نا عن ثتحد وإذا طنا قد ،هم مسلمون عليهما السالم 

ما تعرضوا له من نقول أيضا إن عامة النصارى يحتاجون إلى تحرير وبيان ل  متهم أئ 
ياء بمحمد صلى هللا عليه ختم مسار أو سلسلة األنب لي    ،برمجة وتضليل مخالف للصواب

 وسلم الذي بشر به عيسى عليه السالم.



22 
 

 بعثة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

 مولد الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم

وفي   ".لهو رسول هللا والرسول على قدر المرس  "يقول خالد بن الوليد  
. إن مولد الرسول "يعظم المضاف بالمضاف إليه"السياق نفسه يقول محمد بنيعيش 

-َألَِّا َتْطَغْوا  :صلى هللا عليه وسلم هو عودة التوازن الكوني وعودة الميزان قال تعالى

-8تان  : اآلي سورة الرحمن)(9)َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِميَزانَ   (8)ِفي اْلِميَزاِن  

والدته الزمن القمري  والتوازن ولد في عام الفيل وتكامل عند، "ميزان إقرأ". والميزان (9
والشمسي على صفة موحدة وأعداد وحساب متطابق. ووالدته حسب التقويم الفلكي عند 
المختصين قد جاءت عندها مناسبة دقيقة بين الشهور القمرية والشهور الشمسية 

أبريل من السنة  20ناسب ربيع األول وهي ت   12وفصولها. لقد تمت يوم االثنين 
شهر الشمس من الشهر القمري قد قابل صفة وفصل الربيع في  الشمسية. فالربيع في

من الشهر القمري الذي رجحه أغلبية أهل  12حيث االعتدال والكمال كما أن اليوم 
 السير مع بعض االختالفات الطفيفة قد وافق اكتمال البدر في دورته وتوجهه.

مواجهة تنم عن    إن والدة محمد صلى هللا عليه وسلم عام الفيل إشارة  
نه ولد عام أويكفي    ،بها لمواجهة االستكبار في األرض  ه هللا عز وجلعث الرسالة التي ب 

استكبار أبرهة الحبشي ومحاولته النيل من الكعبة. إن دعوة محمد صلى هللا عليه وسلم 
 إلى أن تقوم الساعة. ق  رَ خ  دعوة متجددة وهو صاحب السفينة التي ال ت  

 القرآنية:محمد صلى هللا عليه وسلم والسفينة والبوصلة 

إن اليهود ال يتحدثون أو ال يذكرون اسم السفينة ولكن يذكرون اسم 
المركبة وبقراءة عمودية وأفقية نجد العالم اليوم يركب مركبة زخرف مكتوب وملفوظ 
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واقترب اكتمال  ر  َص ع  ي   أباإلضافة إلى الصور واأللوان واألصوات، هذا الزخرف بد
 ،وبذلك سنشهد اندحار الباطل وانتصار الحق بيان للناس،ثم يأتي عام فيه  ،عصره

وهذا ما يقتضي منا   ،وكأنه لم يكن في عمر الباطل واالستكبار إال يوما أو بعض يوم
قرأ التي هي الدخول في إبـ وذلك انطالقا من أمر ربنا  ،اآلن ركوب السفينة القرآنية

 لى وال تتعطل.وفي الوقت نفسه بوصلة ال تب  ،سفينة نجاتنا باعتبارهالنظام الرباني 

 ،إن الدخول في النظام الرباني يقابله هجران النظام البشري الظالم 
لذلك ما سنشهده في األيام القليلة القادمة هو باألساس بعثة فطرية بعد أن عانت 
البشرية األمراض المزمنة نتيجة ثقل وعبء تاريخ مريض أدخل البشرية في عذاب 

قرأ في إ اعتمادا على "الخطة بالقلم"من يوم  لذلك ال محيص ،جماعي والكل يستغيث
  .رؤيتها الكلية من سورة الفاتحة إلى سورة الناس عقدا يتوج حضورنا وكرامتنا

 إنها  ،هي أكبر من أي تعريف أو أي اصطالح  أقر إ  إن  نقول  ،ختاما
عالم الغيب وعالم  :عالمين يجمع بين ي   ل   دخول في نظام رباني ك  و  فوق الحصرداللة 

أمر إن  .الدجالين المعاصرين نس والجن وكلوهذا الجمع يتجاوز قدرات اإل. الشهادة
اليوم ويؤلمنا هو  عليه إال أن ما يؤسف ،فرصة البشرية األخيرة و بنظامه الكلي ه أ إقر 

بدون  أن القرآن هو الكتاب األكثر تالوة في العالم لكن دون فهم ألن القرآن ال يغيرنا
إصالح تغيير وليس كل  هذا الفهم وهذا التغيير قائم على خطاب رباني مصلح فكل

  .إصالحتغيير 

إن من يريد أن ينظر فيما يسمى تاريخ األديان  ،ونقول في األخير
كتابات ينبغي االنطالق أوال من القرآن والحديث النبوي الصحيح وإال سيتيه اإلنسان مع  

 .يحتاج إلى بحث مستقلالذي    ليتبع أهواء الذين يحرق قلوبهم الحسد    مغرضة،تاريخية  
اريخ الحسد وتاريخ الوالء لغير هللا ومصير بيوت في ت  كون عندنا بحوثت ولما ال 
ونقول في األخير أن ديننا اإلسالم يحرم علينا النيل من أعراض الناس  .العنكبوت

مرنا باالستسالم والخنوع فديننا دين سالم ودين حرب على أوأموالهم وأرواحهم لكنه ال ي 
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د ء وأهل األرض ومن يح من يحاربنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا أكد عليه أمر السما
 "دونالد ترامب"عن هذا القانون يريد أن يكون جبارا والدليل على أن الرئيس األمريكي 

فرعون الذي قال أنا  ةمن صيغ أخرى صيغة  هو و أعلن على أنه المختار والمصطفى 
َواللَُِّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَِّ  :على ونوقع سطرنا األخير بقوله تعالىربكم األ

 . (21: اآلية يوسفسورة ) .(21)َأْكَثَر النَِّاِس َلا َيْعَلُمون

 العظيم وبلغ نبيه الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم الفاتح صدق هللا 
 والسالم على من اتبعه إلى يوم الدين.  ،بالحق  لحقاناصر  غلق والخاتم لما سبق أ لما  

 

 

 

 

 

 

 

 


