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قال تعاىل:
(َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك أَْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما أَْوَحْيَنا إَِلْيَك َه?َذا اْلُقرْآَن َوإِْن ُكْنَت 

ِمْن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنَي) [سورة يوسف 3]
حني يتحدث الحق - سبحانه - عن فعل من أفعاله؛ ويأتي بضمري الجمع؛ 
ــات متعددة؛ يتطلب:  ــن أفعاله يتطلب وجوَد صف ــبب ذلك أن كل فعل م فس

علماً؛ حكمة؛ قدرة؛ إمكانات.
وَمْن غريه - سبحانه - له كل الصفات التي تفعل ما تشاء وْقَت أن تشاء؟

ــدر عليها غريه؛  ــال ال َيْق ــلوب يعرب عن أفع ــبحانه - بأس ــم - س ــا يتكل وهن
بالدقة التي شاءها هو - سبحانه - فيقول:

{َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك أَْحَسَن ?ْلَقَصِص..}
ــل لله؛ فنحن نأخذ  ، وإذا ُوِجد فع ــو الذي يقصُّ ــبحانه - أنه ه وحدد - س
ــماً نطلقه عىل الله؛ إال  ــتق منه اس الفعل بذاته وخصوصه؛ وال نحاول أن نش
ــنى؛ ألنه  ــمائه الحس ــل له صفة من صفاته التي َعِلْمناها يف أس إذا كان الفع

الذات األقدس. 
ــاًال إنما نلتزم األدب؛ ألننا ال نعرف  ــا يتعلق به ذاتاً وصفاٍت وأفع ويف كل م
ــه، لذلك ال يصح أن نقول عن  ــيئاً عن ذات الله إال ما أخربنا الله عن نفس ش
اص، بل نأخذ الفعل كما أخربنا به، وال نشتق منه اسماً لله؛ ألنه  الله أنه قصَّ

لم يصف نفسه يف أسمائه الحسنى بذلك.
ــا أطلقه فعًال  ــماً، وم ــماً نأخذه اس ــبحانه - اس ــب أن ما أطلقه - س والواج

نأخذه فعًال.
وهنا يقول - سبحانه:

{َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك أَْحَسَن ?ْلَقَصص..}
ــاء: إن القصة  ــض العلم ــاع، وقال بع ــي اإلتب ــة "قص" تعن ــم أن كلم ونعل
ى كذلك ألن كل كلمة تتبع كلمة، ومأخوذة من َقصَّ األثر، وهو تتبع أثر  ــمَّ ُتس
السائر عىل األرض، حتى يعرف اإلنسان مصري َمْن يتتبعه وال ينحرف بعيداً 

عن االتجاه الذي سار فيه َمْن يبحث عنه.
واقرأ قول الحق - سبحانه -:

يِه َفَبُرصَْت ِبِه َعن ُجُنٍب َوُهْم َال َيْشُعُروَن…}[القصص:  { َوَقاَلْت ألُْخِتِه ُقصِّ
.[11

يِه ..} أي: تتبعي أثره. و {..ُقصِّ
ــو تتبُّع ما  ــة، إنما الَقصُّ ه ــة التي تتبع كلم ــس هو الكلم ــصُّ لي إذن: فالَق

حدث بالفعل.
ويعطينا الحق سبحانه مثًال من قصة موىس عليه السالم مع فتاه: {..َقاَل 
َطاُن  ــيْ ــاِنيُه إِالَّ ?لشَّ ــيُت ?ْلُحوَت َوَمآ أَْنَس ْخرَِة َفإِنِّي َنِس أَرَأَْيَت إِْذ أََوْيَنآ إَِىل ?لصَّ
ا َعَىل?  ــَك َما ُكنَّا َنْبِغ َف?رَْتدَّ ــِبيَلُه ِيف ?ْلَبْحِر َعَجباً * َقاَل َذِل ــرَُه َو?تََّخَذ َس أَْن أَْذُك

آَثارِِهَما َقَصصاً..} أي: َتاَبعا وتتبعا الخطوات.
رة  ــل، فتكون كل كلمة ُمصوِّ ــذا نعلم أن القص هو تتبُّع ما حدث بالفع وهك
ــا يحدث يف القصص الفنيِّ  ــَس فيه أو خيال؛ وال تزيُّد، وليس كم ــع، ال َلْب لواق
ــل الَحْبكة الفنية  ــاِت خيالية من أج اص لقط ــث يضيف القصَّ الحديث؛ حي

واإلثارة وَجْذب االنتباه.
أما َقَصص القرآن فوْضُعه مختلف تماماً، فكلُّ َقََصص القرآن إنما يتتبع ما 

حدث فعًال؛ لنأخذ منها العربة؛ ألن القصة نوع من التاريخ.
والقصة يف القرآن مرًة تكون للحدث، ومرَّة تكون لتثبيت فؤاد الرسول صىل 
الله عليه وسلم، فلم َتأِْت قصة رسول يف القرآن كاملة، إال قصة يوسف - عليه 

السالم.
ــت فؤاد  ــبات لتثبي ــاءت لقطات يف مناس ــل فَقَصَصهم ج ــة الرس ــا بقي أم
ــلم، فتأتي لقطة من حياة رسول، ولقطة  ــول محمد صىل الله عليه وس الرس

من حياة رسول آخر، وهكذا.
ــتوفية؛  ــتطع أن يأتي بقصة كاملة مس ــم يس ــد: إن القرآن ل ــن أح وال يقول
ــا إىل آخرها،  ــف من أوله ــي بقصة يوس ــبحانه - أن يأت ــاء الحق - س ــد ش فق
ــخٌص دارْت  ــخاٌص، وفيها ش ــتوفية، ففيها الحدث الذي دارْت حوله أش ُمْس

حوله األحداث.
ــة فقط؛ بل  ــز بالَحْبك ــرآن ال تتمي ــالم - يف الق ــف - عليه الس ــة يوس فقص
ــخصيات، وبالشخص  جمعْت َنوَعْي القصة، بالحدث الذي تدور حوله الش

الذي تدور حوله األحداث.
ؤيا،  ــْدًء من الرُّ ــه من أحداث؛ َب ــف، وما َمرَّ علي ــف بيوس جاءْت قصة يوس
ــرأة العزيز، ثم  ــة له من ام ــم محاولة الغواي ــد اإلخوة وكيدهم، ث ــروراً بحق وم
ــاء اإلخوة  ــلطة، ولق ــم تويلِّ الس ــل األحالم، ث ــدرة عىل تأوي ــم الق ــجن، ث الس

واإلحسان إليهم، وأخرياً لقاء األب من جديد.
إذن: فقول الحق - سبحانه:

{َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك أَْحَسَن ?ْلَقَصِص ..} [يوسف: 3].
ــت عن قصة  ــابقة تحدث ــن أن الكتب الس ــن أتى لها م ــا أن الُحْس ــنّي لن يب
ــف، لكن أحبار اليهود حني قرأوا القصة كما جاءْت بالقرآن ترك بعضهم  يوس
ــا واحدة، إال صياغة  ــرآن يف روايتها، فالقصة أحداثه ــه، واعتمد عىل الق كتاب
ــس  ــة يف النف ــف املْطويَّ ــراز املواق ــية؛ وإب ــد النفس ــات املواجي س األداء؛ وتلمُّ
ــة ذات أداء بياني  ــاء يف َحْبك ــة ُكلُّ ذلك ج ــق الرُّؤى الغيبي ــة؛ وتحقي البرشي

ُمْعجز جعلها أحسَن الَقَصص بما اشتملْت عليه من ِعَرب متعددة..
من خواطر الشيخ/
محمد متويل الشعراوي

ــجد الدولة أحد أهم مساجد لحج  مس
ــل  ــن فض ــد محس ــلطان احم ــاه الس بن
العبديل سنة 1292هجرية وهو من أجمل 
األبنية يحتل مكانة خاصة عند املصلني 

واملهتمني والكتاب يف تاريخ اليمن.
ــع  الجام ــجد  املس ــة  وفخام ــة  ضخام
ــة يف التاريخ  ــدن اليمني ــن امل ــة م يف مدين
ــرا هاما  ــل أولوية وأم ــد ، كانت تمث البعي
ــوا عىل  ــن تعاقب ــوك الذي ــالطني واملل للس
ــة عاصمة  ــا مدينة الحوط ــا ومنه حكمه
ــية . ولذلك  ــادل السياس ــالطني العب الس
ــوال ،  ــذا املن ــج عىل ه ــالطني لح ــار س س
ــم  ــد الكري ــلطان عب ــىل الس ــا اعت فعندم
ــلطنة  ــدة الس فضل املتوىف ( 1947م ) س
ــع كبري  ــييد جام ــارع يف تش ــة س اللحجي
ــن البنائني الهنود  ــم جلب له الكثري م فخ
ــآت  ــلمني املتخصصني يف بناء املنش املس
ــاجد  الدينية وعىل وجه الخصوص املس
ــة . وتذكر  ــوال الطائل ــه األم ، ورصف علي
ــد الكريم أعاد  ــلطان عب الروايات أّن الس
ــجد  ــجد عىل أنقاض مس ــذا املس بناء ه
ــيد عمر بن عبد  ــد بناه الس ــم ، كان ق قدي
الله املساوي . ” وبعد فرتة جدد السلطان 
ــن  ــآت ( أماك ــل امليض ــم فض ــد الكري عب

ــر برئ  ــلطان بحف ــر الس ــوء ) . وأم الوض
ــد أّن ، كان املاء  ــع بع ــن الجام ــرب م بالق
ــه من مكان  ــقة إلي يجلب بصعوبة ومش
ــال ،  ــريان ، والجم ــور الث ــىل ظه ــد ع بعي
وكان السلطان عبد الكريم يقوم بإدخال 
تحسينات عليه بصورة شبه دائمة . فقد 
فرش أرضيته باملرمر ، وأضاءه بالكهرباء 
ــل  ــد فض ــاعر أحم ــب الش ــر األدي . ويذك
املشهور بــ ( القومندان ) تاريخ األنتهاء 
ــجد الجامع ، فيقول : ”  من بناء هذا املس
ـــ / 1930م ) أتم  ــذا العام ( 1349ه ويف ه
ــلطان عبد الكريم بناء جامع مدينة  الس
ــع الدولة أو جامع  ــة ” أي أن جام الحوط
ــن معالم  ــد معلما م ــة ُيع ــة الحوط مدين

لحج الخرضاء .
ــن  م ــد  العدي ــىل  ع ــجد  املس ــوي  يحت
ــكال  ــي تمثل اش ــة الت ــارف الجصي الزخ
املثمن واملرنع والسدايس غاية يف الروعة 
ــزت به النقوش  ــداع الفني التي تمي واالب

اليمنية االسالمية 
ــاجد يف الحوطة  ويعترب من أجمل املس
ــاجد الرشق  ــره بمس ــاءة متاُث ــع بن وطاب
ــع العديد  ــن إىل جوار الجام ــىص ودف األق
من أمراء السلطنة من أشهرهم القمدان.

ــل جالله"َهَذا َبَياٌن  يقول الله -ج
ــٌة لِّْلُمتَِّقنَي "  ى َوَمْوِعَظ ــدً لِّلنَّاِس َوُه

(آل عمران: 138). 
ــاِن  " إِنَّ الّلَه َيأُْمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْحَس
ــِن  َع ــى  َوَيْنَه ــى  اْلُقْرَب ِذي  ــاء  َوإِيَت
ــِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم  ــاء َواْلُمنَك اْلَفْحَش

ُروَن" (النحل: 90).  َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
ــِه َجِميًعا  ــواْ ِبَحْبِل الّل " َواْعَتِصُم
ــواْ َواْذُكُرواْ ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم  وََال َتَفرَُّق
ــنْيَ ُقُلوِبُكْم  ــَف َب ــَداء َفأَلَّ ــْم أَْع إِْذ ُكنُت
ــا َوُكنُتْم  ــِه إِْخَواًن ــم ِبِنْعَمِت َفأَْصَبْحُت
ــاِر َفأَنَقَذُكم  َن النَّ ــَفا ُحْفرٍَة مِّ َعَىلَ َش
ــْم آَياِتِه  ــُه َلُك ُ الّل ــنيِّ ــَك ُيَب ــا َكَذِل ْنَه مِّ

َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن (آل عمران: 103). 
ــي  القرآن ــان  البي ــذا  ــوء ه  يف ض
ــمس  ــوح الش ــح وض ــد، يتض املجي
ــرآن الكريم،  ــة النهار، أن الق يف رابع
ــاواة واألخوة  هو كتاب العدل واملس
ــتور  ــة، وهو دس ــالمية الصادق اإلس
البناء والوحدة والنهضة اإلسالمية 
الشاملة، وهو نور اإلنسان والعمران 

واألوطان، يف أي مكان وزمان. 
ــوح أيضاً،  ــا يتضح تمام الوض كم
ــاس  ــدي الن ــم، يه ــرآن الكري أن الق
جميعاً، إىل إتباع املناهج السياسية 
ــم  ــن إرادته ــربة ع ــة، املع الصحيح
ــدة  واملجس ــعة،  الواس ــم  وتطلعاته
ــم ومصائرهم  ــم ومصالحه ألهدافه
ــة إىل تحقيق أمنهم  الكربى، واملؤدي

وعزتهم وسعادتهم الكاملة. 
ــي  ــان القرآن ــذا البي ــدى ه ويف ه
ــتعراض  ــم، يمكن القيام باس الحكي
ــيايس  ــتقبل الس ــداف املس ــم أه أه
اإلسالمي، وغاياته املنشودة، وذلك 

وفقاً للبيان التايل:- 
-1 بلورة آفاق الفكر اإلسرتاتيجي 
ــالمي،  اإلس ــم  العال يف  ــتقبيل  املس
ــة  اإلبداعي ــه  مصابيح ــر  وتنوي
ــتقبل  الخالقة، وتوجيهه لبناء املس
ــيد  وتجس ــم،  العظي ــالمي  اإلس
ــوى،  القص ــه  وطموحات ــه  أهداف

ــاالت،  واملج ــول  الحق ــتى  ش يف 
(الدينية والسياسية واالقتصادية 
ــكرية  والعس ــة  واالجتماعي
ــة  والثقافي ــة  واإلعالمي ــة  واألمني
ــة والنووية  ــة والتكنولوجي والعلمي
ــتثماره  ــام باس ــة)، والقي والفضائي
ــالمية –  ــات اإلس العالق ــث  لتحدي
ــرتكة، واالرتقاء بها إىل  الدولية املش
ــرص العاملي  ــات الع ــاف تحدي مص
ــة وتطوراته  ــد، وآفاق أحداث الجدي

املستقبلية الواسعة. 
ــات العامة، يف  -2 تطوير السياس
ــالمية، وتحديث  جميع الدول اإلس
ــاتها وقطاعاتها وأجهزتها  مؤسس
ــا  آفاقه ــة  وصياغ ــة،  املختلف
الواعدة،  ــتقبلية  املس ــا  واتجاهاته
واالرتفاع بها إىل مصاف طموحات 
ــد،  الجدي ــالمي  اإلس ــرص  الع

وتحوالته اإلسرتاتيجية الكربى. 
ــان،  اإلنس ــوق  حق ــة  حماي  3-
ــة، يف العالم  ــرتام حرياته العام واح
اإلسالمي، وبما يتواكب مع مناهج 

ــة،  األم ــاع  وإجم ــنة  والس ــاب  الكت
ــق  املواثي ــع  جمي ــع  م ــب  ويتناس

والقوانني الدولية واإلنسانية
ــاد  الفس ــل  معاق ــري  تدم  4-
ــايل  وامل ــادي  واالقتص ــيايس  (الس
املخيم  واألخالقي...الخ)،  واإلداري 
ــالمية،  اليوم عىل جميع الدول اإلس
ــا  ــا وقلوبه ــىل صدوره ــم ع والجاث
ــه  ــىل محاربت ــل ع ــا، والعم وأبدانه

بصورة جادة وحقيقية. 
ــة التاريخية  -5 تحقيق املصالح
الكربى يف العالم اإلسالمي، وتدشني 
ــخ العالقات  ــة جديدة يف تاري مرحل
ــالمية – اإلسالمية، ويف مجرى  اإلس
ــتقبلية  واملس ــة  اآلني ــا  تطوراته

الواسعة. 
ــادات والزعامات  ــد القي -6 توحي
ــم  العال يف  ــارزة  الب ــات  والوجاه
ــق  لتحقي ــتثمارها  واس ــالمي،  اإلس
ــل  والتكام ــن  والتضام ــاون  التع

اإلسالمي املشرتك. 

-7 حشد وتعبئة القوى الشعبية 
ــالمي، وتكوين  الحية يف العالم اإلس
ــا  ــري نخوته ــة، وتفج ــا العام إرادته
ــتقبل  العالية، وتحريكها لبناء مس

العالم اإلسالمي. 
ــالمي،  اإلس ــم  العال ــاذ   إنق  8-
ــات  ــروب والرصاع ــالت الح ــن وي م
ــرزح  ي ــي  الت ــة،  الطاحن ــات  واألزم
ــرة  املدم ــا  رضباته ــت  تح ــوم  الي
ــي أفقدته القدرة عىل  واملهلكة، والت
مواكبة روح العرص العاملي الجديد، 
ــه  وإنجازات ــه  تحوالت ــايرة  ومس

اإلسرتاتيجية الواسعة النطاق. 
ــة  (القائم ــات  األزم إدارة   9-
ــالمي،  ــم اإلس ــة) يف العال واملحتمل
ــا،  ــيطرة عليه ــا، والس ــم به والتحك
ــا  ونتائجه ــا  آثاره ــتى  ش ــب  وتجن
ــام بمواجهة مخاطر  ــارة، والقي الض
ــة يف  ــة والصناعي ــوارث الطبيعي الك

العالم اإلسالمي. 
ــة  ــث الجامع ــر وتحدي -10 تطوي
ــاون  التع ــة  ومنظم ــة،  العربي
ــات  الهيئ ــائر  وس ــالمي،  اإلس

ــالمية  ــة واإلس العربي ــادات  واالتح
األخرى. 

ــي  اإلقليم ــام  النظ ــاء  بن  11-
ــد  وتحدي ــد،  الجدي ــالمي  اإلس
ــه  وخيارات ــه  واهتمامات ــه  اتجاهات

اإلسرتاتيجية الكربى. 
ــالمية  ــق الوحدة اإلس -12 تحقي
ــيخ قيمها وثوابتها  املنشودة، وترس
ــيد  وتجس ــة،  القوي ــرتاتيجية  اإلس
ــرتاتيجية  ــا وتطلعاتها اإلس أهدافه

العمالقة. 
ــجد  -13 الدفاع عن القدس واملس
ــث  وثال ــني  القبلت (أوىل  ــىص  األق
ــا  ــني)، وإعادتهم ــني الرشيف الحرم
ــالم من  ــة واإلس ــارضة العروب إىل ح
ــاندة  ــم ومس ــام بدع ــد، والقي جدي
ــة  ــطيني يف مواجه ــعب الفلس الش
ــيل، حتى يتمكن  االحتالل اإلرسائي
من توحيد أهدافه ومواقفه وقيادته 
السياسية الحكيمة، وتحرير أرضه 
ــتقلة،  ــة دولته املس ــة، وإقام املحتل

وعاصمتها القدس الرشيف. 
ــادل  الع ــالم  الس ــق  تحقي  14-

ــامل والكامل يف منطقة الرشق  والش
ــرارات  لق ــذاً  تنفي ــك  وذل ــط،  األوس
 ،338  ،242) ــة  الدولي ــة  الرشعي
ــد،  مدري ــر  مؤتم ــة  ومرجعي  ،(425
ــالم، وبما  ــدأ األرض مقابل الس ومب
يحقق انسحاب إرسائيل من جميع 

األرايض العربية املحتلة. 
ــم  العال ــاء  بإعط ــام  القي  15-
ــم يف مجلس  ــد دائ ــالمي، مقع اإلس
ــع ملنظمة األمم  ــدويل، التاب األمن ال
ــح بمقدوره أن  ــدة، حتى يصب املتح
يشارك مشاركة فعلية وحقيقية، يف 

بناء املستقبل العاملي الزاهر. 
ــرتاتيجي  -16 تطوير الحوار اإلس
ــرتك،  املش ــدويل  ال  – ــالمي  اإلس
ــه  وأغراض ــه  أهداف ــق  وتحقي

الجوهرية. 
*مؤلف املوسوعة القرآنية الكربى
كاتب ومفكر يف الشؤون الدولية
E-mail:sultan.it@hotmail.com
www.IFF.org.ye

القرآن العظيم دستور املستقبل السياسي اإلسالمي
عبدالرحمن سلطان*

عبدالصمد الخوالين

ـــــرق األقــــصــــى  ـــــش ـــــن ال ـــة م ـــف ـــح ــــــة ت ــــــدول ـــد ال ـــج ـــس م

أخي المسلم ...هذا الخطاب موجه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل ويل األمر من بعده ، وقد جسده الخليفة أبو بكر الصديق بقوله: "واهللا 

لو منعوين عقال بعري كانوا يؤدونها إىل رسول اهللا لقاتلتهم عليها" فبادر بدفع الزكاة إىل إدارة تحصيل الواجبات الزكوية بوحدتك اإلدارية.

وزارة اإلدارة 

المحليـــة

قال تعاىل : ((خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) 

صدق اهللا العظيم


