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 أوراق تحلیل#ة

 الفلسطین#ة الثقاف#ةالدین#ة و اولتها األوسا; یف تن9 نبوءة زوال "إسرائیل:

 تقى فارس

التي  1<سام جرارالشیخ المف@ر وال<احث اإلسالمي حول نبوءة النقاش منذ انطالق العام الحالي حدة  تتصاعد

ة في األوساW اإلسالمUة الدینUا خصوًص  ا،@بیرً  ، وشهد الموضوع تفاعالً 2022إسرائیل" عام عن زوال "تتحدث 

لى المواقع عالموضوع التعلUقات المنشورة عن الفیدیوهات و ا في @مUة المقاالت و ظهر ذلك جلU] و والثقافUة، 

أن إال  ،منذ أعوامل جد محfّ ، وقد @انت النبوءة 2فلسطین وخارجهامواقع التواصل االجتماعي في و لكترونUة اإل

 ، حفَّز المتا<عین على إعادة تناولها ونقاشها <@ثافة. 2022دخولنا عام 

فت نظره رواUة ل ثمَّ  ات القرن العشرjن،Uالحظات العددUة في القرآن الكرjم منذ أواخر ثمانین<المجرار بدأ اهتمام 

أت <َّ تنة عراقUیهودUة  عن امرأةتحدث فیها  الراشد في محاضرة لهأحمد محمد سردها المنظر اإلسالمي العراقي 

jم، الكر  العدد في القرآنبدراسة النبوءة من خالل موضوع ، فأخذ من قUامها سنة 76<عد بزوال دولة االحتالل 

@رة وّضح فیها ف، أت<عها <مواد مرئUة، 3نبوءة أم صدف رقمUة 0222زوال إسرائیل  ا له <عنوان:ونشر @تا<ً 

 عددx.ل المّ <حساب الجُ  ولها ارت<اطاتنUة، عددUة في اآلUات القرآ@ونها مستندة على حسا<ات و النبوءة، 

جج اختار االتجاه األول معارضتها، وحشد جملة من الح فقد انقسم المهتمون <النبوءة إلى ثالثة اتجاهات رئUسة،

محایدا،  لثالثااالتجاه ا، و@ان النبوءة، وحاول إث<ات صحته االتجاه الثانيأید واألدلة إلث<ات ادعائه، في حین 

م   فهمه للنبوءة، مع <عض التوضUحات والتساؤالت. لكنَّه قدَّ

																																																													
تخرج من @لUة الشرjعة في جامعة دمش| في س<عینUات القرن الماضي، وعمل محاضًرا في  .جنینینة مدفي ولد  ):-J )1948سام جرار1

 . ُعرف بدوره الدعوx،البیرة القرآنUة في مدینة دراسات واأل<حاثمر@ز نون لل. أسس )2009-1977( @لUة رام هللا التر~وUة بین عامي
Uة والUارات العلمانUة الساخنة مع التjة في س<عینو~نقاشاته الف@رjسارUات وثمانینUات وتسعینU .نjتفسیر القرآن ز اهتمامه في @َّ ر ات القرن العشر

ن دروس المنشورة، وعدد @بیر م مؤلفات، له عدد من التسعینUات القرن الماضياإلعجاز العددx في القرآن الكرjم منذ الكرjم، وال<حث في 
 	.1992هور عام ز وهو أحد م<عدx مرج ال ،ضى أغلبها في االعتقال اإلدارx وق ،عتقلته قوات االحتالل عدة مراتالتفسیر المسجلة. ا 

سرائیل إوزوال  2022رة الشیخ <سام جرار مألول : وثائقي وثائقيالبرنامج التفاعالت مع موضوع النبوءة النقاش الذx فتحه من جملة ال 2
   .@یف بدأت القصة|| القصة @املة

https://bit.ly/3HwjciF  
 الجزjرة نت.   ؟2022ار.. هل ستزول إسرائیل عام میدان Uحاور <سام جر . أنظر: 1995نشر الكتاب عام  3 

https://bit.ly/34fiAze  
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علوم ، و@انت المخالفUهمن  اعددً ه وجمهوره، و مرjدUالشیخ و  ، شملشساحة للنقاساهمت النبوءة في خل| م

 . ا@انت الحداثة الغر~Uة والعلوم التي استندت لها حاضرة أUًض أهم مرتكزات النقاش، و  اإلسالمUة أحد

 تفسیرات الدین#ة للظواهر الس#اس#ةال

التفسیرات الدینUة  تاستخدم فقد، Uعود حضور الدین وعلومه في تفسیر الظواهر السUاسUة إلى حقب زمنUة سا<قة

 ،الحروبو  ،الدول وزوالها، مثل قUام وتبرjرها والصراعات العالمUة العدید من الظواهر السUاسUة ؤتبن في

 xد السنة والش أندلسي ابن برجان من أنَّه تن<َّ عن المفسر األونستحضر هنا ما رو هر والیوم <فتح القدس، وقد حدَّ

، أمَّا فUما یتعل| <القضUة الفلسطینUة، فقد 4 1187قبل ستین عاًما من فتحها على ید صالح الدین األیو~ي عام

خ أحمد Uاسین الشیتن<أ سUاسUة، ف زوال االحتالل بناًء على معطUات دینUة أو تحلیلUة أوصدرت عدة نبوءات ب

ني وتحلیلي ، بناًء على استشفاف قرآ2027لعام <أن دولة االحتالل لن ت<قى موجودة ، مؤسس حر@ة حماس

<أن دولة  1020سنة نرU@ xسنجر وتوقع وزjر الخارجUة األمرj@ي األسب| ه ،5مبني على تعاقب األجUال

 .6سنة 12االحتالل لن تكون موجودة <عد 

 قد النبوءةفي ن

زوا على وUالح  أنَّهم ، 7والطبUعUةمن خلفUات دراسUة مهتمة <العلوم اإلنسانUة للنبوءة جاء أغلب المنتقدین  ر@َّ

الستخدامه ح الذx ال Uصلالمنهج االستن<اطي ، معتبرjن أنَّها اعتمدت على نقد المنهج الذx قامت علUه النبوءة

ولUس على أسس علمUة رjاضUة، فعلم أنَّ النبوة تعتمد على المالحظات العددUة  رأواو  ،8ث<ات النبوءة إفي 

 ث<اتاته <األدلة والبراهین ولUس <المالحظات العددUة التي تقع فیهاإ الرjاضات هو علم له قواعده ونظرjاته و 

																																																													
 وزوال اسرائیل القصة @املة|| @یف بدأت القصة. 2022وثائقي ألول مرة الشیخ <سام جرار 4 

https://bit.ly/3HwjciF 
 الشیخ أحمد Uاسین، قناة الجزjرة.شاهد على العصر،  5 

https://bit.ly/3utkuXF  
 محمود عبد الهادx، نظرات وعبرات| هل ستزول إسرائیل العام القادم، الجزjرة نت. 6 

https://bit.ly/3B29L8c  
 <عضهم له اهتمامات <العلوم الشرعUة. 7 
 .. ولماذا تاه نیوتن.2022زوال "إسرائیل"؛ وفیدیو عبر الیوتیوب <عنوان: نبوءة ینظر: طارق أبو حمزة، منشور على الفUسبوك8 

https://bit.ly/3B3ILoO  https://bit.ly/3HvsM4Z  
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القائم "االنحUاز اإلیجابي"  على، والحظوا أن النبوءة تعتمد 9لتقاء العددx والر~f بینه و~ین الوقائعصدف اال

تغاضي عن المرجوة وال نتیجةقUام <ه، <االنحUاز إلى األدلة المساندة للالتوصل إلى نتائج ال<حث قبل العلى 

ت<ع ت زوال "إسرائیل" وقامت علىانحازت لحدیث المرأة الیهودUة عن النبوءة  ، ورأوا أنّ األدلة التي ال تدعمها

مجموعة أخر® من النقاد أنها مجرد خرافات وأوهام ال  رأت، @ما 10ا لتثبت النبوءةوتكیUفه المالحظات العددUة

أساس لها نظًرا للحالة السUاسUة الراهنة، وغلب على ات<اع هذا االتجاه عدم االستفاضة في نقد النبوءة من حیث 

دیني صرjح  ى خلوها من نصمنهجیتها وأسلو~ها، إنما نقد النتیجة التي اعتبروا أنها تنافي الواقع <اإلضافة إل

 .11یثبت صحتها

ا درً رjحة من المسلمین عن اعت<ار الوحي مصفي عزوف ش عدم تحققها قد Uسهمالمنتقدین <أنَّ لقد حَذر عدد من 

 [Uت<اع المنهج العقالنيإلى اوالجنوح ا للمعرفة، أساس fًضا وحّذروا  ،12فقUأس التي أUوال Wمن حالة اإلح<ا

، وما سیت<عه ذلك من االصطدام <غUاب التصور 13ممن وثقوا <النبوءة إن لم تتحق|ستصیب عدًدا @بیًرا 

 االستراتیجي لتحرjر فلسطین. 

 اتجاه قبول النبوءة

من قین ، منطله <الحجج واألدلةن بها على هذا النقد وUحاولون دحضو النبوءة والمؤمن في المقابل یرد مؤjدو

القران الكرjم معجرة إلهUة ولUست من صنع اإلنسان، وهو إعجاز لUس أهمUة اإلعجاز العددx @برهان على أن 

اك ي إدر خصوًصا في زمان <ات فUه المحسوس هو المعجز مقابل تراجع ف، 14<حاجة لمقدمات لغوUة أو معرفUة

																																																													
 <اسم <سومي، منشور على الفUسبوك.9 

https://bit.ly/3B3ILoO  
 ینظر: أشرف بدر منشور على الفUسبوك.10

https://bit.ly/3B3ILoO   
 ": فیلم دعائي یتن<أ بزوال إسرائیل... ونقاد: @هانة وعقل ارتدادx!2022"القصة الكاملة 11  

https://bit.ly/3rSqTJm  
 ، منشور على الفUسبوك.و"اإلنحUاز االیجابي" 2022ینظر: أشرف بدر، نبوءة  12 

https://bit.ly/3B3ILoO  
 ینظر: أشرف بدر منشور على الفUسبوك.13 

https://bit.ly/3B3ILoO  
 14،xسى وادUقة  وزوال اسرائیل القصة الكاملة|| @یف بدأت القصة، 2022وثائقي ألول مرة الشیخ <سام جرار  عU13:20الدق 

https://bit.ly/3HwjciF  
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 على منهجUة واضحة، واستقراء لمعادالت رقمUة واضعهااستناد ، وأكدوا على لمعاني الفصاحة وال<الغة ال<شر

 وزرع لألمل استشراف للمستقبل فیها النبوءة ، وأن15 یر عبثUة في دراسة اإلعجاز العددx في القرآن الكرjموغ

، و<اإلضافة إلى اإلیجابUة التي Uشیرون بها إلى طرjقة 16وتشجUع في السعي لتغییر الواقع المعاش الصعب

xًضا على، فإنهم یالشیخ <سام جرار في حساب اإلعجاز العددUات تشیرحیث اللحظة الراهنة  ر@زون أUالمعط 

، @ما أنَّهم قلَّلوا من شأن تداعUات 17المحلUة والعالمUة إلى وصول المشروع الصهیوني أعلى تجلUاته االستعمارjة

 .18لن یتأثر إUمانه بتحق| النبوءة أو عدمهانسان، فالمؤمن برأیهم النبوءة على إUمان اإل

 من عدمه بوءةالنصحة في  الرأZ إبداء الس9وت عناتجاه 

غالً<ا  تاكتفعن إبداء رأیها الواضح والصرjح في النبوءة من حیث قبولها أو معارضتها، وقد  ت جماعةعزف

 والتأكید على أن ما سعى له الشیخ @ان اجتهاًدا یؤجر علUه، بتثمین الجهد المبذول في إث<ات صحة النبوءة،

والتذ@یر على ، دهای<عض االنتقادات الموجهة لها لكن دون تأیوتفنید  ،توضUحها في <عض األحUانسعوا إلى و 

 ،fقتصر على هذا الجانب فقU لم xوالف@ر xدیدة في سهامات عإقد @ان له فأن جهد جرار في المجالین الدعو

 .19لفلسطینUة على وجه التحدید، <األدبUات الشرعUة والف@رjةرفد األجUال المسلمة واو إثراء الم@ت<ة اإلسالمUة، 

حاججوا <أن ، فقرار <صحتهاعلوم الطبUعUة في الرد على <عض نقاد النظرjة أUًضا دون اإلخذ <عض علماء الأ

أن اعتقادات و نسبUة وأن التجارب التارjخUة العلمUة أثبتت ذلك <األدلة والبراهین، الحقائ| العلمUة هي حقائ| 

على أن ال<حث العلمي هو محاوالت  أكدوا بذلكو العلماء العلمUة قد تغیرت أكثر من مرة <شأن حاالت محددة، 

 .20نتاج المعرفةإتهدف إلى 

																																																													
 جواد <حر، منشور على الفUسبوك15 

https://bit.ly/3B3ILoO  
 16،xسى وادUقة  مرجع ساب|، عUمرجع ساب|جواد <حرو  ؛6:51الدق ،. 

https://bit.ly/3HwjciF  
 17xسى وادUمرجع ساب|.ع ، 

https://bit.ly/3HwjciF  
 ینظر: جواد <حر، مرجع ساب|18 
عقل ر~Uع، منشور وزوال اسرائیل القصة الكاملة|| @یف بدأت القصة؛ و  2022سارx عرابي، وثائقي ألول مرة الشیخ <سام جرار ینظر: 19 

 ولید الهودلي، منشور على الفUسبوك.و ، على الفUسبوك
https://bit.ly/3HwjciF https://bit.ly/3B3ILoO  

 عماد البرغوثي، منشور على الفUسبوك.ینظر:  20 
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تن<أ عقد مقارنات بین نبوءة الشیخ ودراسات صهیونUة ت المختصیین في الشأن الصهیوني إلى عدد و@ذلك ذهب

الحالي في محاولة لإلجا<ة على  دولة االحتاللدراسة وضع ل ، و@ذلك محاوالت202221في عام بوقوع حرب 

ماسك ها اإلستراتیجي، وعدم تعمقهشاشة  ، وأUًضاداخلUًا ضعفها التطرق إلى خاللسؤال النبوءة سUاسUًا من 

ل ذلك فإنه یدل ، وٕان دواضح ینفلسطینیللاألمنUة الذx بینته الحروب الحالUة، إلى جانب تأیید عالمي  بنیتها

 .22ر لكّن التوقیت ی<قى مجهوًال على أن الظروف مهUأة لالنفجا

 خاتمة

ا والتي أخذت حیزً  ،2022نبوءة زوال " إسرائیل" عام النص عرض وجهات النظر المختلفة حول  هذا حاول

م U@ن الهدف ول نسانUة، إلى عموم الناس،ود المتخصصین في العلوم الشرعUة واإلحد تجاوز ا في النقاش،@بیرً 

ح الیوم تعد® @ونه نقاًشا ف@رjًا بل أص<هذا الجدل الذx سعى لتوثی| Uث<ات أحقUة طرف دون اآلخر لكنه إمنه 

 .حدیًثا للشارع الفلسطیني

																																																													
https://bit.ly/3B3ILoO 	

 ومستقبل اسرائیل بین قراءة الشیخ بسام جرار وقراءة ضابط الموساد میشكا بن دافید. 2022كمال الخطیب، العام 21	
https://bit.ly/3ut9dqG  

 نبوءة الزوال عبر نظریة الشیخ بسام جرار عبر واقع الكیان األمني والداخلي، جي میدیا.عالء الریماوي، 22	
https://bit.ly/3GiV4OP  


