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 تفاعل األسرى الفلسطينيني

 2022سنة  " إسرائيل"نبوءة زوال   مع 

 1إسحاق طاهر عرفة

 
 

 ث نبوءة زوال إسرائيل""سأكون مستغرابً جداً إذا مل حتدُ 
 

 الشيخ بسام جرار                                    

 
 

 إهداء
 

 إىل أمي احلبيبِة إىل أيب املناضِل إىل أهِل القدِس وشباهِبا 

 األخواِت املرابطاِت على أعتاِب األقصى إىل 
 
 

 شكر
 

 سهَم معي يف إجناِز هذا البحثِ أشكٌر خاٌص لكلِّ من 

 تِ وأشكُر األَخ الصديَق زكر� البكري الذي ساعدين يف مجِع البيا�
 .وأشكُر أيضاً األستاَذ اتمر الطويل الذي ال �لو جهداً يف خدمِة األسرى
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 . وهو يقبع اآلن يف سجن "شطة" رواية حجارة تعشق السور، و سنة أخرى، له سلسلة من املقاالت منشورة،  60
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 :املقدمة
 

  كابوسٌ   ؛ ألرضه، وكأن هذا االحتالل   " إسرائيل " يزال الفلسطيين يعاين من احتالل  ما  عاماً و   74
حاول الفلسطيين بكل الوسائل املمكنة أن يصحو من نومه، فال    ، يالحق الفلسطيين يف كل مكان 

احتالالً  و   يرى  ومستقبله ينال  ألرضه  دولته  يبين  لكي  قاموس    . حقوقه  فلسطني حاضرة يف  وألن 
ملكه  ثبت أن تراب أرضه له و ه لينال حريته، ويُ ه الفلسطيين الديين فال يدرك أنه حباجة إىل دليل يوج 

ه أي تصريح أو أي تلميح عن أرضه أو ما  فيشدّ   الكرمي،   القرآن   ، وحقه، فإذا ما فتح كتاب هللا 
الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم  :  حصل له من ظلم وقهر وسجن وإبعاد، فإذا ما مسع اآلية اليت تقول 

من    م بدالً معا�ة اهلجرة والتهجري وكيف سكن يف خميّ فيتذكر     ،2ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربـَُّنا اهللَُّ 
َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ أَْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد  :  قريته املهجرة، ويقشعر جلده وهو يقرأ 

أو حىت إذا فارق أسرياً وقد طال غيابه    ، يف هللا قد استشهد له  حيث يتذكر أخاً    3َرهبِِّْم يـُْرَزُقونَ 
ْجنِ سبحانه وتعاىل:    تذكر قول هللا  ورة  ص حيث قرأها على  4َوَقْد َأْحَسَن ِيب ِإْذ َأْخَرَجِين ِمَن السِّ
وتزيد ثقته أبرضه إذا ما قرأ:    ، لذاك األسري 

  َن مِّ َلْيًال  ِبَعْبِدِه  َأْسَرٰى  الَِّذي  ُسْبَحاَن 
اْحلََرا  اْألَْقَصى  اْلَمْسِجِد  اْلَمْسِجِد  ِإَىل  ِم 

وكما أن هللا شهد    5الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلهُ 
ذكرت يف الكتاب ابلتحديد   ، أ�ا مباركة 

مبا فيها من عزٍة وكرامٍة فيدرك أكثر أنه  
على    ملسو هيلع هللا ىلص   ل ويعزز ذلك احلديث الشريف الذي يرويه الرسو   على احلق، وأن النصر له يف �اية األمر، 

  إال لثالثة مساجد.   تشدُّ   أن الرحال ال 

 
 . 40 :سورة احلج 2
 . 169 :سورة آل عمران 3
 . 100 :سورة يوسف 4
 . 1 :سورة اإلسراء 5
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رسل حواسه  خالصه من االحتالل، ويُ   كتب على جدرانِ ويهتم الفلسطيين أيضاً يف كل خرب يُ 
اخلرب، ومن تلك األخبار اليت كانت يف البحث الذي أجراه الشيخ بسام جرار من مدينة البرية    لفهمِ 

زوالِ  إىل  خلص  سيكون    " إسرائيل "   والذي 
هبا  2022  سنة  تنبأ  حيث  منهجية  وِ ،  فق 

اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي، وأطلقها  
أم    2022  " إسرائيل " زوال    يف كتابِ  نبوءة 

الق  تسعينيات  ، ومنذ  العشرين رن  صدفة يف 
ذلك الوقت والشارع الفلسطيين منقسم بني  
تداولِ  عن  ممتنع  أو  معارض،  أو    مؤيد، 

واقرتب  و   ، الفكرة  السنوات  زادت  كلما 
هل هناك من قرر  " ارتفع صوت النقاش عالياً يف الشارع الفلسطيين    2022سنة  من  الفلسطينيون  

تفرق الشعب الفلسطيين بني الشتات واملخيمات  ، وقد  " وقف حيايت اليومية وانتظار هذه النبوءة 
، ومنهم  ئه النبوءة مجع الفلسطيين يف نقاشاته وآرا   حول ذلك إال أن التساؤل  من  رغم  ابل والسجون، و 

 أسئلتها. و شرحية األسرى مشكلة الدراسِة  

ينيني وتناولت الدراسة التفاعل احلار داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي بني األسرى األمنيني الفلسط
اليت أطلقها الشيخ بسام جرار وفق اجتهاد حبثي يف القرآن    2022  سنة يف    "إسرائيل"نبوءة زوال    مبوضوعِ 
أصدر فيه كتاابً يشرح فيه النبوءة وكيفية وصوله للنتيجة، وآلية إسناده آب�ٍت من القرآن الكرمي،   الكرمي،
 يف مجيع أماكن تواجده، ومنها السجون أبناء الشعب الفلسطيين بني صفوف الفتاً  قت تفاعالً ولقد ال

مدى تفاعل األسرى الفلسطينيني مع هذه النبوءة    إىلاإلسرائيلية، وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف  
 7كما يلي: ما مدى تفاعل األسرى الفلسطينيني يف قسم    اً واضح  اً رئيس   حيث وضع الباحث سؤاالً 
 اليت أطلقها الشيخ بسام جرار؟ 2022  سنة يف "إسرائيل"سجن شطة مع نبوءة زوال 
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   :فرضية الدراسة
 

  " إسرائيل " سجن شطة مع نبوءة زوال    7األسري الفلسطيين يف قسم    يفرتض الباحث أن تفاعلَ .  1
  اليت أطلقها الشيخ بسام جرار هو تفاعل واٍع ومدرك للواقع.   2022  سنة 

يفرتض الباحث أن هناك فروق ذات دالالت يف تقديرات أصحاب عينة الدراسة تعزى إىل متغري  .  2
 الفلسطيين. العمر لدى األسريِ 

 
 : أهداف الدراسة

 

هم ابألدوات اليت وإملامِ   ، سجن شطة مع النبوءة  7قسم    يف  التعرف على تفاعل األسري الفلسطيين.  1
 استعان هبا الشيخ بسام جرار يف الوصول إىل هذه النبوءة. 

 .وسلوكه معرفة أتثري النبوءة على فكر األسري الفلسطيين. 2
 

 : أمهية الدراسة
 

أال تسليط الضوء على أهم حدث لدى الفلسطيين بشكل عام، واألسري الفلسطيين بشكل خاص  .  1
 وهو زوال االحتالل اإلسرائيلي.

قتدى به؛ فإظهار مستوى  األسري الفلسطيين يف جمتمعه على أنه النموذج األفضل الذي يُ إىل  ر  نظَ يُ   .2
 كن أن يضبط إيقاع اجملتمع الفلسطيين مع النبوءة. تفاعله مع النبوءة ميُ 

 
 : حدود الدراسة

 

الزم.  1 حىت  و   2/2/2022ة يف  من اتريخ بداية الدراس  2022  سنةين: احنصرت هذه الدراسة  ااحلد 
31/12 /2022 .   

 .7يف قسم  اً جريت هذه الدراسة يف سجن شطة وحتديداحلد املكاين: أُ . 2

 احلد البشري: اشتملت الدراسة على عينة داخل القسم من أعمار خمتلفة.. 3

 احلد املوضوعي: هو دراسة مقياس مدى التفاعل مع نبوءة الشيخ بسام جرار. . 4
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 : منهجية الدراسة وأسلوب مجع البيا�ت
 

 طبيعة الدراسة وأهدافها. لاعتمد الباحث خالل دراسته على املنهج الوصفي التحليلي نظراً ملالءمته  
 

  :عينة الدراسة
 

  ؛ شطة سجن    7د الباحث خالل دراسته قسم  حدّ 
  ، ه يف القسم لقدرته على التواصل مع القسم لتواجدِ 

ابإلضافة لعدم قدرته يف التواصل مع ابقي السجون،  
املباشرة   املقابالت  على  الباحث    نة ستبا واال واعتمد 

  عميم النتائج، ومتّ ل الباحث لت دراسة، وابعتبار أن السجون كافًة هي جمتمع الدراسة الذي يفعّ لل كأدوات  
أسرياً ما    30ستبانة على  ال توزيع ا   القسم لتمثيل عينة الدراسة، فقد متّ   اختيار أكرب شرحية ممكنة من نزالءِ 

أسرى ما    9توزيع استبانة أخرى على    % من نزالء القسم يف مرحلة أوىل، مث يف املرحلة الثانية متّ 60نسبتهم  
فارتفع عدد األسرى    ، املرحلة األوىل   يف منهم مل يشاركوا بتعبئة االستبانة    7% من نزالء القسم  18نسبتهم  
% من األفراد داخل القسم، أما ما تبقى فقد  74أي ما نسبتهم   37إىل    توزيع االستبا�ت عليهم  الذين متّ 

عينة    نزيًال، ليصبح عدد   13نزالء من الذين مل يتم توزيع استبا�ت عليهم من أصل    9أجريت مقابالت مع  
 . % من أسرى القسم أو من نزالء القسم 92أسرياً ما نسبته    46الدراسة ما بني االستبانة واملقابلة الشخصية  

توزيع االستبانة بشكل متساٍو    العمر حيث متّ توزيع االستبانة األوىل، ومتغّري   1  يوضح جدول رقم
 مع متغري العمر.

 ملتغريات الدراسةخصائص العينة املختارة وفقاً : 1  رقم جدول
 

 (%) النسبة املئوية التكرار فئات املتغري  املتغري

 العمر

 20 10 فأقل  1989مواليد 

 20 10 1999-1990مواليد 

 20 10 وأكثر  2000مواليد 
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 : أداة الدراسة
 

احملور األول    ؛ينن من حمورَ خاصة للدراسة تتكوّ   إعداد أداة  ابالستعانة ابإلطار النظري للدراسة متّ 
 ني. سؤاًال، واحملور الثاين يتكون من سؤالَ  12يتكون من 

 

 : حماور الدراسة 2  رقم جدول
 

 
 : املعاجلة اإلحصائية

 

 احتساب التكرار والنسب املئوية، واستخراج املتوسط احلسايب. عند معاجلة البيا�ت متّ  .1

 : التالية ات املستقلةصممت االستبانة لتضمن الدراسة واملتغريّ  .2
 العمر تقسيم متغّري   عينة، وقد متّ الاختيار    حيث: متّ   ؛أسرياً متغري العمر  50شطة    7يوجد يف قسم  

 على الناس التالية:  

 

 ر الثاين احملو  األول احملور
 .2022 سنة  "إسرائيل"املعرفة بنبوءة زوال  .1
 مدى الشعور بتحقق النبوءة.  .2
 معرفة اآللية اليت اتبعها الشيخ بسام جرار للوصول للنبوءة. .3
 عي الغيب. االعتقاد أبن الشيخ بسام يدّ  .4
 توافق الظروف احلالية مع النبوءة.  .5
 نسبة املعرفة واإلملام ابإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي. .6
 كيفية التعرف على النبوءة.  .7
 انتظار حتقق النبوءة. مستوى .8
 . توافق النبوءة مع الواقع .9

 مستوى اإلحباط يف حال مل حتصل النبوءة.  .10
 مال على النبوءة. نسبة تعليق اآل .11
 .منهجية الشيخ بسام جرار للوصول للنبوءة .12

 

 
نقاش نبوءة الشيخ بسام جرار   .1

 .2022" سنة إسرائيل" زوال
 مكان النقاش حول النبوءة. .2
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 وأقل. 1989  سنةمواليد  .أ

 . 1999-1990  سنةمواليد  .ب
 وأكثر.  2000  سنةمواليد  . ج

األولية،    متّ  .3 املصادر  الدراسة كأحد  هذه  إلعداد  األسرى  لبعض  الشخصية  ابملقابالت  االستعانة 
   .لدراسةليكون البحث قد استخدم االستبانة واملقابلة الشخصية كأدوات  ايلوابلت

 

 : إلطار النظريأوًال: ا
 

 ، املناضلني واملقاومني لالحتالل  االحتالل: هي أماكن احتجاز وجتميع األسرى الفلسطينينيسجون   .1
  1948  سنة، وما أنشأه االحتالل الصهيوين يف  1917سنة  يدها فرتة االحتالل الربيطاين  يتش   واليت متّ 

 6موزعة على مساحة الوطن مشاالً وجنوابً. 

األسرية  .2 واألسريات :  احلركة  األسرى  جمموعة 
منذ   لالعتقال  تعرضوا  الذين  الفلسطينيني 

الربيطاين   االحتالل  إىل    1917سنة  بداية 
اإلسرائيلي   والذين  1948سنة  االحتالل   ،

ما  تعدادهم  بلغ  وقد  األسر،  جتربة  عاشوا 
 7يقارب املليون أسري فلسطيين.

كفارة بني    النبوءة: و   ،قبل وقته تنبأ: ادعى النبوءة أخرب به  ،  أي ارتفع وظهر  اً نبوءلنبوءة وأصلها نبأ:  ا .3
 8هللا عز وجل وبني ذوي العقول إلزاحة عللها، واإلخبار عن الشيء قبل وقته حذراً وختميناً. 

 
 

 
   .542، ص 2)، ج  1984، إشراف أمحد املرعشلي (دمشق: هيئة املوسوعة الفلسطينية، املوسوعة الفلسطينية  6
   .هيئة شؤون األسرى واحملررين 7
   ). 2011 (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 5ط   ،املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة 8
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 حساب اجلُمل: 
 

لواحد إىل األلف على هو   فيه لكل حرف من احلروف األجبدية عدد  ضرب من احلساب جيعل 
 39.ترتيب خاص كما يوضح ترتيب جدول رقم 

 

 : حساب اجلُمل3  رقم جدول
 

 

ن اإلنسان وألول مرة يف التاريخ  يت ابحلروف األجبدية فتمكّ رمزاً مسّ   28وكان قبل اإلسالم السبق يف إبداع  
أن يكتب اللغة يف عدد قليل من الرموز، ويبدو أن خمرتع األجبدية قام إبعطاء كل حرف من هذه احلروف  

ألن   290قيمة عددية، وهذه القيمة العددية هي أساس ما يسمى حبساب اجلمل، فكلمة مرمي مثًال مجلها  
 10كلمة مرمي.     290=    40=    + امليم   10=    + الياء   200=    اء الر   +   40=    قيمتها على النحو التايل امليم 

 

 : الشيخ بسام �اد جرار
 

يف مدينة رام هللا عاش ابألردن    1948/ 6/ 29  ُوِلد يف 
و 1988  لسنة  العشرين  ،  القرن  سبعينيات  يف  خترّج 
دمشق، وقد درس على أشهر    جبامعة   الشريعة   كلية  من 

حقبَيت  يف  فلسطني  يف  واشتهر  السبعينيات  علمائها،   

 
 .  141ص  املرجع نفسه، 9

 . )2013، مركز نون للدراسات واألحباث القرآنية :البرية – فلسطني (  مقاالت يف التفسري :سياحة الفكر ،بسام جرار 10

 ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب أ احلرف

 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 

 غ ظ ض ذ خ ث  ت  ش ر ق ص ف ع س حرف

 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 90 80 70 60 رقم 

 بسام اجلرار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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املدّ  مع  السجال  ويف  الفكرية،  وحماضراته  بدروسه  يف  والثمانينيات  والعلماين  ،  فلسطني   اليساري 
  وحاصل على بكالوريوس يف الر�ضيات. 

 
 اإلعجاز يف القرآن:

 

العجز   اإلعجاز:  التعارف   ، إثبات  وهو ضدّ   والعجز يف  الشيء  فعل  عن  للقصور  اسم    معناه 
 القدرة.  

سامل    ، مقرون ابلتحدي   ، أمر خارق للعادة   املعجزة: 
العرب،    ملسو هيلع هللا ىلص   النيب   والقرآن الكرمي حتدى به   ؛ من املعارضة 

وقد عجزوا عن معارضته مع طول ابعهم يف الفصاحة  
 11 والبالغة ومثل هذا ال يكون إال معجزاً. 

 

 وجوه اإلعجاز: 
 

 12وجوه، ومنها:  10ذكر العلماء يف وجوه اإلعجاز ما يربو على 

 اإلعجاز اللغوي.  •

 اإلعجاز العلمي.  •

 التشريعي. اإلعجاز  •

13اإلعجاز العددي. •
F 

 

 
 

 . 265ص   )2000 ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع :الر�ض(  3ط ، مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان 11
 . 268ص  ، الرؤية يف كل شيء املرجع نفسه، 12
دار الشروق للنشر    :القاهرة(  نظر�ً وتطبيقاً   :نظرات من اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي  ،سامي حممد هشام حريز  13

 . 31ص  )، 2006 ،والتوزيع
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 : اإلعجاز العددي يف القرآن
 

خيتلف العلماء على إثبات هذا اإلعجاز فمنهم من يثبته أو يسعى لذلك وفق اجتهادات علمية  
 ظ عنه. توافق الدين اإلسالمي والعقيدة ومنهم من حتفّ 

د رشاد خليفة، والشيخ  حممّ ومن الذين اهتموا به من هؤالء العلماء واملثقفني اإلسالميني والفقهاء:  
 بسام جرار وغريهم. 

 فـَْلَيْأُتوا :  وقال هللا سبحانه وتعاىل  14وهو حتدى العرب به.  ملسو هيلع هللا ىلص  دإن القرآن الكرمي هو معجزة حممّ 
  ِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت   :وقال هللا سبحانه وتعاىل   15َصاِدِقنيَ ِإن َكانُواْ   ِحبَِديٍث ِمْثِلهِ 

ِبُسورٍَة أَْم يـَُقوُلوَن اْفَرتَاُه ۖ ُقْل فَْأُتوا    وقال هللا سبحانه وتعاىل: 16َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ 
ُتْم َصاِدِقنيَ  ومن وجوه القرآن الكرمي حتدى هللا به العرب   ،17ِمْثِلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِإْن ُكنـْ

 18، لليس فقط التحدي اللغوي، وأيضاً التحدي العددي حيث عرف عن العرب البالغة وحساب اجلم
وعلى سبيل املثال كانوا ينظمون بيوت الشعر والبيت والبيتني لو حسبت مجل هذا البيت أو البيتني كان  

  الناتج اتريخ وفاة صاحب هذا القرب الذي نقش عليها هذه األبيات وتفنن العرب يف ذلك.
 

 :االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني
 

ابحتالل    1948  سنةيف   اإلسرائيلي  االحتالل  قام 
ها يف ءر شعبها وطرد أهلها وقتل أبنافلسطني حيث هجّ 

  1967   سنةصورة من الظلم واحلقد اليت ال تنسى، ويف 
احتلت قوات االحتالل ما تبقى من األراضي الفلسطينية  

 
 . 39ص   ،)دار الشروق  : القاهرة( كيف نتعامل مع القرآن الكرمي ،يوسف القرضاوي  14
 . 34 :سورة الطور 15
 . 24 :سورة البقرة 16
 . 38 :سورة يونس 17
   .22/2/2022يف ، سنة 23حمكوم   ،مع ضرار أبو سيسيشخصية أجراها الباحث مقابلة  18
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حتت سيطرته    التارخيية مبساحتها   مثل القدس والضفة الغربية وغزة وأضحت يف قبضته لتصبح فلسطني
 19مه حىت يومنا هذا. وحتكّ 
 

 :حترير األرض وزوال االحتالل
 

حىت    1948 سنةيطمح الفلسطيين دوماً منذ  
يومنا هذا إىل حترير أرضه، وإزالة االحتالل حيث  
وإزالته عن   لطرد عدوه،  نكبته  بداية  سعى منذ 

املمكنة الوسائل  بكل  التحرير    ،أرضه   مافحلم 
 يزال يراوده مع كل إشراقة مشس.

 

 :فلسطني يف عقيدة املسلمني
 

مما    ،% من سكا�ا مسلمني67ن أكثر من  إحيث    ي؛ينتمي الشعب الفلسطيين إىل الدين اإلسالم
كرت أرضه يف القرآن الكرمي يف التصريح والتلميح ملا فيها  جيعله يرتبط أبرضه عقائد�ً، كيف ال وقد ذُ 

 كانت حاضرة يف السنة النبوية. و بل  ؛من بركٍة وعلوٍ 
 

 : نبوءة الشيخ بسام جّراراثنياً: 
 

  ، حيث قام الشيخ بسام جرّار ابالنفراد إىل حدٍّ 2022  سنة يف    "سرائيل"إتتحدث النبوءة عن زوال  
 :ما هبذه النبوءة اليت تستند إىل منهجية علمية وابلتحديد إىل منهجني

  " سرائيل"إوفق التحليل العلمي التفسريي آل�ت القرآن الكرمي اليت تتحدث عن بين    املنهج األول:
  6وعلى سبيل املثال فإن الشيخ بسام قد فّسر اآلية رقم    ،واليهود بشكل عام ووعد هللا بشكل خاص 

 
 ). 1972( جذور القضية الفلسطينية  ،إميل توما 19
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اً اليت تتحدث أيضنفسها  وأيضاً اآلية األخرية من السورة    ،هللا  من سورة الروم اليت تتحدث عن وعدِ 
   .20فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوِقُنونَ عن وعد هللا 

قياس بعض اآل�ت وفق منهجية اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي مستخدماً منهجية    املنهج الثاين:
النظري اليت وضحناها يف اإلطار  حيث خيرج حبساابت وأرقام تسهم بشكل نظري    ، حساب اجلمل 

 . نبوءته  إبثباتِ 

 

 : طرح النبوءة
 

حقيقة أم    2022سرائيل عام  إزوال  "من خالل كتاب    1992  سنة لقد طرح الشيخ بسام النبوءة يف  
ولقد تذمر البعض من هذه النبوءة اليت  ،  2022  سنة يبشر فيها بزوال الكيان الصهيوين يف  اليت    "صدفة

للنبوءة    وهنا نقول أن الدافعَ   ،ذلك العام  حىتقادمات    اً عام  30ستجعل االحتالل مستمر يف احتالله  
 . اً تفاؤلي اً علمي منطقي وليس عاطفي

فكيف له حتديد    ،ولعل البعض استنكر على الشيخ التحدث عن أمور غيبية ال علم ملخلوق عنها 
 تواريخ وسنوات ستحدث يف الغيب.

القرآين والرؤ� اإلسالمية يف طرح   املنهج  يغادر  الشيخ بسام مل  نقول أن  بداية األمر ميكن أن  يف 
استخدام   فما هو اهلدف من األرقام يف القرآن وملاذا متّ   ،اإلعجاز العددي يف القرآن  فبدأ إبثباتِ   ،النبوءة

   .األرقام يف اآل�ت القرآنية إال لسبب يثبت أن اإلعجاز العددي كاإلعجاز البياين
  وأثبت أن ترتيبه منظمٌ   ،املصحف حيتمل ابألرقام واحلساابت   وشرح الشيخ بسام كيف أن ترتيبَ 

هو ترتيب    املصحف ومجعه الذي كان بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وغري عشوائي مما جعله يستدل أن ترتيبَ 
حبيث على سبيل املثال لو بّدلنا سورة البقرة بسورة آل عمران   ؛الرتتيب  توقيفي وليس توفيقي لرباعةِ 
  فسوف خيتل احلساب مع ابقي السور. 1وآل عمران رقم  2حبيث تكون سورة البقرة رقم 

 
 . 60  سورة الروم: 20
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فلقد ادكر العرب هذه   ،حساابت اجلمل ليس خمرماً أو مشبوهاً   مث أّكد الشيخ بسام أن استخدامَ 
فليس من العيب استخدام ما فعلوه قبل   ،عن بالغتهم وفصاحتهم يف استخدام اللغة  احلساابت للتعبريِ 

 .اإلسالم
وهذا    ، مي وهو كالم هللا هباالعربية كانت موجودة قبل اإلسالم ونزل القرآن الكر   وهنا نقول أن اللغةَ 

وهناك الكثري من األمور اليت أخذها اإلسالم من  ،يدل على أنه ال ضري يف استخدام حساابت اجلمل
إبراهيم الذي ورثه اإلسالم من زمن  الكعبة  بعدما ّحبصها وعّدل عليها كالطواف حول  عليه   العرب 

 وجعله ركناً يف احلج والعمرة. ، السالم
جند   ؛الغيب فإننا سنضرب املثل التايل يف سورة يوسف   القرآين يف أمرِ   راً من املنهجِ ولو استقرأ� صو 

  ، تتحدث عن نيب هللا يوسف قد رأى رؤ� تتحدث عن الغيب وعن املستقبل املنظور هلا  4اآلية رقم  
أَتِْويُل  ف  فإنه سوف يالحظ قول يوس  100واملتابع لقصة يوسف سوف يصل إىل اآلية رقم   َذا  هَٰ

َبآِء  تبدأ اآلية    102ويف اآلية    21ْؤَ�يَ رُ  ِلَك ِمْن أَنـۢ مثال آخر يف سورة الروم    ،22نُوِحيِه إِلَْيكَ   ْلَغْيبِ ٱذَٰ
غييب    يف بداية اآل�ت اليت تتحدث عن الروم اليت ُغلبت يف أدىن األرض ولقد حتدث القرآن عن أمرٍ 

ولقد أخرب�  ،  َوُهم مِّن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبون  3شاهده الصحابة يف ذلك الوقت يف �اية اآلية رقم  
عن املسيح الدّجال وعن �جوج ومأجوج وغريها من األمور اليت ستحصل واآل�ت كثرية   الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 اليت تتحدث هبذا الصدد والوعود.
  ، النبوية مليئة ببشر�ت غيبيةولعّل السرية  

اخلندق حديث  احلروبية  ،ومنها  ،  وفتح 
ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  وعد  اليت  أ�ا    والقسطنطينية 

األول  القرن  يف  ذلك  تُفتح كان  سوف 
ت احملاوالت يف عهد الصحابة ومتّ   ،اهلجري

األمويني    يف عهد  واخللفاء الراشدين ومن مث 
 

 .  100سورة يوسف:  21
 . 102سورة يوسف:  22
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شوايت حىت حتقق هذا الوعد يف عهد العثمانيني على يد  والعباسيني والغزوات اليت ُعرّفت ابلصوايف وال
   .عام 700الفاتح أي بعد أكثر من  دحممّ 

 املقدس جعلت الشيخ يتوجه للبحثِ   وحديث عودة اخلالفة لبيتِ   ،وأيضاً حديث الطائفة املنصورة
فتحدث عن حمور الصراع احلاصل يف    ، يف كتاب هللا على �اية هذا الكيان وفق معطيات التفسري 

مث فّسر تفسرياً مشبعاً    ، بيت املقدس وهو املسجد األقصى 
آية    1لآل�ت من آية   ومن أهم ما  ،  7سورة اإلسراء إىل 

  " سرائيل "إ قاله يف ذلك مسألة العلو يف األرض حيث أن بين  
واشرتك معه الدكتور أمحد    ، لسوف يفسدنَّ يف األرض مرتني 

العلماء على أن اإلفساد الثاين مل حيصل بعد    نوفل وغريه من 
هو أن اليهود يف هذه األ�م هم يف أعلى    ؛ ولسبب بسيط 
فكيف سوف تقوم هلم قائمة بعدما ساءت    ، فسادهم الثاين 

فال يُعقل أن يكون اإلفساد الثاين قد حصل فماذا    ، وجوههم 
 سيكون هذا اإلفساد؟ 

وإذا    ،هو ربط �اية هذا اإلفساد بوعد اآلخرة  ؛ ساد الثاينالربهان اآلخر على أنه هذا الكيان هو اإلف
وهي العناصر    ،اآلخرة ذُكر حبدوث إشارات   من سورة اإلسراء فسوف نرى أن وعدَ   104انتقلنا إىل اآلية  

 التالية كما وضحها الشيخ بسام جرّار: 
   .يتم معاداة اليهود   .1
   .ابملال  اليهود يتم مدّ .  2
   .االعتماد على العناصر الشاذة يف اجليوش حتديداً  .3
   .جتميع اليهود يف مكان معني "جئنا بكم لفيفاً"  .4
  .يكون اليهود قد جتمعوا من أصول شىت.  5

 أمحد نوفلد. 
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القول أن الشيخ بسام جرّار قد حبث عن هذه   نستطيع 
القرآن الكرمي بفعل أتثري قصص وأحداث قد    أملّ املسألة يف 

بقيام    ،هبا مسعت  اليت  العراقية  اليهودية  قصة  دولة  "ومنها 
فعّلقت أن هذه الدولة لن تدوم طويًال وسوف تكون    "سرائيلإ

ن غبي  مناحيموأيضاً قول    ،�اية اليهود بعد أربعة وسبعني عاماً 
Menachem Begin    1982  سنة خالل اجتياح بريوت يف  

بعد   تنتهي  سوف  الدولة  هذه  من   ، عاماً   40أن  وغريها 
وحسب رأيه  ،  2022املعطيات اليت جعلته يبحث عن الرقم  

اآلية   يكون    104أن مجل  قراءة ورش  اإلسراء يف  من سورة 
فرضية  ،  2022 وضع  قد  بسام  الشيخ  أن  نقول  أن  وميكن 

للبحث وأثبتها نظر�ً يف استقراءاته وهي كفيلة أبن تثبت أو تنفي عمله ومن املعقول جداً أن ينتهي  
ونضرب هنا مثالً على ذلك قد ضربه الشيخ   ،ول هذا االحتالل كما زال الكثري من االحتالالتويز 

من   بعد أحد عشر عاماً  ليلة وضحاها  أفغانستان يف  الروسي عن  بسام جرّار حول زوال االحتالل 
 الذي يتحدث عن آخر الزمان حىتالنبوي  احلديث    ؛وتدور األفكار يف العقول الفلسطينية  ،االحتالل

 .  "فاْقتْله فتعالَ  خلفي،  يهوديٌّ  هذا هللاِ   عبدَ  � مسلمُ  �" :ينطق الشجر واحلجر فيقول

 
 :حتليل النتائج ومناقشتهااثلثاً:  

 

سجن شطة مع    7ما مدى تفاعل األسرى الفلسطينيني يف قسم  ي: "النتائج املتعلقة ابلسؤال الرئيس 
 اليت أطلقها الشيخ بسام جرار؟  2022 سنةيف  "إسرائيل"نبوءة زوال  

كانت  ،1  حسب تصميم أداة الدراسة وتقسيمها إىل حمورين من األسئلة كما هو ظاهر يف جدول رقم
 ؟ 2022  سنة   " إسرائيل " هل لديك فكرة عن نبوءة الشيخ بسام جرار عن زوال    النتائج كما يلي: 

 

 

 مناحيم بيغن
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 "؟ إسرائيل"هل لديك فكرة عن نبوءة زوال  : 1رقم  شكل
 

 . أبن لديهم فكرة فيما أجاب من تبقى ال يوجد فكرة أجاب    % 96ما نسبته  أن    1رقم    يوضح شكل 
وهذا يدل على الصدى   ، األسرى الذين لديهم فكرة عن النبوءة كانت عاليًة جداً  الحظ أن نسبةَ من امل 

 الذي وصل ارتداده إىل داخل السجن حيث أن صدى النبوءة مرتفع. 

% الذين أجابوا أنه ال يوجد فكرة عنها هم من  4ألن    ؛ نالحظ أن متغري العمر له أتثري على النتيجة 
%،  100وأكثر ما نسبته    1990وأقل ومواليد    1989  فيما كانت نتيجة املتغريين   ، وأكثر   2000د  املتغري موالي 
العمر واالهتمامات لدى    % وميكن أن نعزو ذلك إىل فارقِ 8.5- 7وأكثر فكانت نسبتهم    2000  وأما مواليد 
  وعند سؤال العينة عن مدى شعورها يف حتقق هذه النبوءة كانت النسب متقاربًة كما يظهر لنا.   ، هذا اجليل 
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 شعور حتقق النبوءة : 2رقم  شكل
 

 

من    بشكلٍ إن  بتحققها  وهي    كبريٍ   شعر  األقل  النسبة  يف  شعوره  12.5كان  ومن كان   ،%
%  25  بنسبة   % وتساوى كٌل من شعور القليل وال شيء 34كان من الفئة األعلى نسبتها    توسط ابمل 

نسبته   ما  أن  لوجد�  النبوءة  التفاعل حبصول  مستوى  مدى  مبقياس  قلنا  يشعرون  75ولو  هم   %
% من العينة  25إذاً فالتفاؤل عاٍل هنا مقارنة مع من مل يتفاءل وهم  ، بتها حبصوهلا مع التفاوت بنس 

 املختارة. 

التالية  النتائج  نرى  فإ�  العمر  ملتغري  فئة    ؛ وابلنسبة  تفاؤًال    1989لقد كانت  األكثر  وأقل هي 
أكثر من   تزيد عن  53بنسبة  بنسبة  املتوسط  األعلى ابملستوى  تفاؤهلم  فئة    %، 50%، وكان  أما 

% وتفاعلهم األعلى كان ابملستوى ما بني  33وأكثر جاءت ابملرتبة الثانية أبكثر من    2000د  موالي 
% تقريباً فقط منقسمة  13هي األقل تفاؤًال بواقع    1999– 1990متوسط والقليل، وكانت فئة مواليد  

متوسط  بني  من    ما  العمرية  الفئة  أن  جند  ابملقابل  املتفائلة    1999– 1990وقليل،  غري  الفئة  هي 
 % ولعل أن التفاؤل كان عالياً ولكنه حذر. 45ابلدرجة األوىل مبا يعادل  
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هل تعلم كيف وصل الشيخ بسام جرار هلذه النبوءة حيث كان هذا السؤال نصف مغلق حسب 
 البحث العلمي؟  

 التايل: يوضح الشكلكانت النتائج كما  
 

 ؟ كيف وصل للنبوءة:  3 شكل رقم 
 

 

%  33ورة يوسف واإلسراء، وشرح ما نسبته  س أن الشيخ بسام جرار قد فسر آ�ت من  هم ووضح بعض 
وقد  ،  أنه وصل عن طريق حساب اجلمل مع العلم أن من اختار نعم أعلم قد ربط علمه ابلقرآن الكرمي 

% وأن ما تبقى هم الذين مل يكن  96اجتمعت العينة أن الشيخ بسام جرار ال يدعي معرفة الغيب بنسبة  
 %. 4لديهم جواب  
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 نسبة اإلملام ابلنبوءة : 4 شكل رقم 
 

فاملعرفة واإلملام موجودان    ، نسبة اإلملام ابإلعجاز العددي بني أفراد العينة   4يوضح شكل رقم    
  %، 20.8و   %، 8.4%، ولكن هناك تفاوت ابلنسب ما بني كبرية ومتوسطة وقليلة بواقع  75بنسبة  

 وإذا اتبعنا متغري العمر فسوف تكون النتائج على النحو التايل:   ، % على التوايل 45.8و 

  ؛ إال أن إملامهم  ، وأقل  1989% من العينة املختارة اليت لديها إملام هم من مواليد 61نالحظ أن 
نسبة قليلة وهو  ب ولكن    ، وما تبقى كبري حسب املعرفة واإلملام   ، % متوسطة 18و   ، % نسبة قليلة 72

وأكثر كانت نسبتهم    2000بسبب الزمن الذي مر ومع تقدم النبوءة واإلعالن عنها، أما مواليد  
  ، % 15والكبرية كانت    ، % 75النظر عن النسبة، أما املتوسط فكان    ضّ % إملام بشكل عام بغ 22

و كان صوت    ، 2022  سنة % وميكن أن نعزو ذلك أننا كنا قد اقرتبنا من  0وأما نسبة قليلة فكانت  
وأكثر هم حديثي األسر وتلقائياً    2000الشيخ بسام يعلو وتفاعل الناس يزيد، وأن معظم مواليد  

تزيد وتكون أوضح  العددي  املعرفة ابإلعجاز  نسبتهم    1999– 1990أما مواليد  ،  كانت  فكانت 
  املتغريات. % مقسومة ما بني قليلة ومتوسطة وهي قليلة قياسياً بغريهم من  11
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 ؟ كيف تعرفت على نبوءة الشيخ بسام جرار:  5رقم  شكل
 

فإن الوسائل    ،تتعدد الوسائل يف الوصول للنبوءة فمنها املقروء واملسموع واملرئي وحسب متغري العمر
أما  ،  1999–1990ن  وأكثر، وم  2000املفضلة لكل متغري خمتلفة، فإن املشاهد واملسموع عند مواليد  

 وأقل. 1989املقروء فيتميز مواليد  

% أجابوا  45.9فإن    هل تعقد آمالك على نبوءة الشيخ بسام جرار؟أما السؤال الذي ينّص على:  
%، نسبة كبرية ومتوسطة وقليلة على التوايل، إال  21و %،  12.5و   %، 12.4نعم ولكن بنسب متفاوتة  

 %. 54.1أن الذين ال يعقدون آماهلم كانت نسبتهم  

%  100- 50من  فقد أجاب    ما هي النسب املتوقعة أن تتم هذه النبوءة؟ أما السؤال الذي ينّص على:  
% من  75% توقعوا حصوهلا ما نسبتهم  50- 0من  و   ، % من العينة املختارة 25توقعوا حصوهلا ما نسبتهم  

كانت النتائج  فقد    ؟ ابإلحباط   يف حال مل تتحقق النبوءة إىل أي مدى سوف تصاب ، أما  العينة املختارة 
%  70.8% أما من اختار ال شيء فكانت  25% وبنسبة قليلة  4.2على النحو التايل: بنسبة كبرية  

صابتهم  إ على عدم تعلق األسرى هبذه النبوءة، فردة فعلهم تدل على عدم    يدلّ فهو    لّ وهذا إن د 
% وبدرجة إحباط قليلة، وهنا  25ابإلحباط يف حال مل تتم، والذين سوف يصابون ابإلحباط هم  
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لعمر مل يؤثر كثرياً على النتيجة فكان هناك  دليل إضايف على التفاعل احلذر مع النبوءة، وهنا متغري ا 
 توافق نوعاً ما بني املواليد على ردة الفعل. 

 ؟ 2022  سنة يف    " إسرائيل " هبا القضية الفلسطينية مناسبة لزوال    هل الظروف احلالية اليت مترّ أما السؤال:  
 

 مناسبة الظروف احلالية لتحقق النبوءة : 6ل رقم شك
 
 

انقسمت ما بني من رأى أ�ا مناسبة بنسب متفاوتة والنصف اآلخر وجد أ�ا غري مناسبة،  إن العينة  
 إن متغري العمر مل يؤثر كثرياً يف هذا فهناك توافق بني الفئات العمرية. 
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هل سبق لك أن حتدثت أو �قشت أحداً عن نبوءة زوال  : 7يف سؤال وجه لكل أسرى شطة قسم 
 ؟  2022 " سنة إسرائيل"

% �قشوا األمر داخل وخارج 44قد أمجع األسرى أ�م قد حتدثوا أو �قشوا األمر من قبل أكثر من  ف
% �قشوا األمر داخل السجن، وهنا متغري 22% �قشوا األمر خارج السجن، و33السجن، وأكثر من  

 ئات العمرية. ما بني الف فكان هناك توافق إىل حدٍّ  ،النقاش فيه متّ  لذيالعمر مل يؤثر على املكان ا
 

 :مناقشة املقابالت الشخصية
 

  23؟2022 سنة "إسرائيل"ما هو تعليقك على نبوءة زوال 
 

يف   بكالوريوس  ميتلك  بل كان  اإلسالمية  الشريعة  يدرس  مل  جرار  بسام  الشيخ  أن  املعروف  من 
اهتم ابلقرآن فأسس مركز النون للدراسات واألحباث القرآنية،    1987  سنة  أنه يف   الر�ضيات، ويضيف

أسند نبوءته إىل قصة ترويها عجوز و   العشرين،ات من القرن  نيولقد حتدث يف هذه النبوءة يف الثماني
دولة "د راشد، ونقل أن عجوزاً بكت عندما مسعت قيام  يهودية عراقية حيث نقلها الدكتور أمحد حممّ 

سأهلا أحدهم عن بكائها، فقالت: أ�ا سوف تنتهي وتنهي معها اليهود بعد أكثر    1948  سنة   "إسرائيل
، وأيضاً الشيخ أمحد نوفل يؤكد ذلك، وأن هناك  2022  سنة عاماً أي يف    74ابلتحديد    ،عاماً   70من  

ولكن قناعايت مبا   ،2021،  2014،  2012،  2008،  2006السنوات    حدث سيكون يف البداية ولعل يف
 . 2027  سنة  قاله أمحد �سني أن حترير هذا األرض سيكون يف

يف ذكرى اإلسراء واملعراج حيث تذمر الناس من السنوات  1985سنة  وأول مرة مسعت ابلنبوءة كان 
وأعتقد    1996  سنةأول مرة مسعت عن النبوءة يف مسجد اخللفاء يف رام هللا    24الطويلة، ويضيف آخر 

 
  . 22/2/2022 ،7م شطة قس ،أسري مؤبد قدمي ،محزة الكالويتأجرها الباحث مع مقابلة شخصية  23
 . 25/2/2022 ،7م  شطة قس ،أسري حمكوم مدى احلياة ،يونس سعيدأجراها الباحث مع مقابلة شخصية  24
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هذه ليست نبوءة إمنا هي عبارة عن حساابت يف القرآن الكرمي    25ق آخرلِّ %، ويع50بنسبة    أن حتصل
 مسعت هبا منذ مدة طويلة وهذه تندرج حتت االجتهاد وليس ادعاء معرفة الغيب.

اإلعجاز    املشكلة تكمن أن الدقة يف هذه النبوءة غري موجودة وال يوجد قاعدًة اثبتًة، وهذا ما خيصّ 
إلعجاز العددي وحساب اجلمل احتقق هذه النبوءة سيكون هناك نقلة نوعية يف  إن  ولكن    ،العددي

 26. والبناء عليها ابملستقبل

هل تعتقد أن هذه  ويف سؤاٍل ُوّجه هلم نّصه:  
النبوءة فيها الورقة الراحبة لتحريرك من السجون؟  

مل أعلق يف تفكريي شيء    27يقول أحد األسرى
هذ الذي  من  وهو  بيد هللا  وأن حرييت  القبيل  ا 

خيتار يل اخلري يف داخل السجون أو يف خارجها،  
لألسف هذا بسبب العجز الذي وصلنا له يف القضية الفلسطينية حيث أصبحنا حنن    28ق آخرويعلِّ 

ولكن كان ألسري آخر موقف والذي يعرب عن عدد ،  ق آمالنا بسبب حلم هنا أو رؤية هناك األسرى نعلِّ 
يف هذا ،  إبذن هللا   ، نعم هذه هي الورقة الراحبة فمن خالله سوف نتحرر  29؛ال أبس فيه من األسرى

 رمبا حيصل شيء ونتحرر ملاذا ال حيصل. 30العام، ولقد وافقه الرأي أسري آخر

 كيف تفاعل عامة الناس مع النبوءة؟ ويف السؤال:   

هناك تفاعل عاٍل بني الناس على مواقع   31قائًال:  أحد األسرى املوقوفني من مدينة القدسجييب  
بينما مل أَر ذلك التفاعل داخل قالع األسر إال بنسبة بسيطة، ويتابع قوله: هناك    ، التواصل االجتماعية

 
 . 25/2/2022  ،7م  شطة قس  ،أسري حمكوم مدى احلياة  ،حممد توفيق سيلمان اجلبارينأجراها الباحث مع  مقابلة شخصية    25
 . 2022/ 23/2، ضرار أبو سيسيلباحث مع أجراها امقابلة شخصية  26
 . 2/2022/ 23 ،حممد توفيق سيلمان اجلبارين أجراها الباحث مع مقابلة شخصية  27
 . 2/2022/ 23  ،7م  شطة قس ،أسري حمكوم مدى احلياة ،رأفت البطاطأجراها الباحث مع مقابلة شخصية  28
 . 2/2022/ 23  ،7م  شطة قس ،أسري حمكوم مدى احلياة ،يوسف كميلأجراها الباحث مع مقابلة شخصية  29
 . 2022/ 23/2 ، 7م شطة قس ،أسري حمكوم مدى احلياة ،شادي زيدأجراها الباحث مع مقابلة شخصية  30
 . 202/ 25/2 ،7م شطة قس ، أسري غري حمكوم ،حممد فايز سلهبأجراها الباحث مع مقابلة شخصية  31



 25                      الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

لينتظر احلدث، ومنهم ال ينفك   6حىت شهر    3خارج السجون من قرر أن يعطل حياته بداية من شهر  
   .متابعة كل جديد يفعله ويقوله الشيخ بسام جرار  عن إنزال منشورات ابألمر وعن

 

 : مناقشة املقابالت
 

ونستطيع أن ندرك أن هلذه النبوءة وقع يف  
على  الفلسطينيني خاصًة املتدينني منهم    عقولِ 

التفاوت يف استقباهلا والتفاعل معها،  من  رغم  ال 
الفكرة مل يكن    ولقد أظهرت املقابالت أن طرحَ 

قبل   الناس    35حديثاً  إليها  نظر  عاماً حيث 
بشكل غري مرغوب فيه، فهي بعيدة كل البعد  
وهنا   الزمنية،  الفرتة  تلك  يف  الطموح  عن 

نستطيع أن نفهم الشيخ بسام جرار يف طرحه للنبوءة مل خترج من عاطفة جياشة، ولكن خرجت وفق هذه  
فلو كان دافعه عاطفي واستعطاف الناس لقرب    ، خرج هبذه النتيجة النبوءة آليات ومناهج وضعها الشيخ لي 

الزمان، وتوضح املناقشات أن أحداً مل يعلق حياته ومصريه على هذه النبوءة ابلشكل اليقني الثابت، ولكن  
حيث ال أحد خيتلف ملا حيصل هلم من    ، حلالة العجز الذي يعيشها األسرى  ، استقبلها الناس ابألمل لذلك 
 يف النبوءة، ولسان حاهلم يقول لعلها حتقق لنا احلرية ألنفسنا ولشعبنا.   الفت معا�ة مل تدفع هبم للتفاعل ال 

 
 : النتائج 

 

زوال   نبوءة  مع  الفلسطينيني  األسرى  تفاعل  مدى  الدراسة  هذه  مع    "إسرائيل"عرضت  ومقارنته 
واستناداً إىل نتائج االستبا�ت واملقابالت الشخصية اليت جرت مع بداية   ،الفلسطيين احلر بشكل جزئي

حللت الفروق بني متغري العمر وبني صفوف األسرى حيث كان أبرز  ، و 2022/ 2/ 2  يفإجراء البحث  
 النتائج ما يلي:  
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 % من التفاعل يف اخلارج. 30نيني أقل من األسرى الفلسطي كان التفاعل مع النبوءة بني صفوفِ  .1

الشيخ   .2 أن  األسرى  معظم  يدرك 
بسام ذو علٍم وعرفٍة مبا يقوله، وقد  
هبذه   خيرج  جعله  ما  منهجاً  اتبع 
هذه   تتحقق  مل  حال  ويف  النتيجة 
النبوءة فإن األسرى سيقولون عبارًة  

 واحدًة اجتهد فله أجر ذلك.

يعلِّ  .3 الذين اعتقلوا بعد ق األسرى آماهلم على هذه  مل  النبوءة ودليل على ذلك هو عدد األسرى 
إطالق الشيخ لنبوءته، وهذا يدل على عدم وجود أي أتثري عليهم من هذه النبوءة وإال مل يعملوا  

 فلم جند أي تغري على عدد املعتقلني واألسرى ما قبل وبعد إطالق النبوءة.  ،وجياهدوا ويناضلوا

يف آمال حريته   مرتفعة عادًة ما يتفاعل مع األخبار اليت تصبّ   اً أحكاماألسري الفلسطيين احملكوم   .4
 بل طبيعي. الفت؛هنا التفاعل مع النبوءة غري  ، فتهمه كثرياً 

  سنة   ن التفاعل داخل السجون مع النبوءة إحيث    ، لقد توافقت النتائج مع الفرضية األوىل للباحث .5
 تفاعل واٍع ومدرك للواقع.  2022

وأكثر    2000فالتفاعل ملواليد    ،ما بسبب متغري العمر  دٍّ توافقت النتائج مع الفرضية الثانية إىل ح .6
 أعلى من غريه. 

لدى األسرى املعرفة للخطوط العريضة للنبوءة دون التفاصيل والعمل جيالً بعد جيل، ودراية أعلى  .7
 قرتاب أكثر من موعد حتقيق النبوءة. مبا يقوله الشيخ بسام اجلرار مع اال

وأكثر هو أ�م ما إن أصبحوا على وعي مبا حوهلم من أحداث    2000  سبب املعرفة اليت ميلكها جيل .8
حىت   1990وأقل و 1989على خالف مواليد   ،من دون انتظار طويل 2022  سنة حىت وصلوا إىل 

وأكثر فهي   2000وأقل على أ�ا بعيدة األمد، وأما مواليد  1989حيث نظر إليها مواليد ، 1999
 .قصرية األمد
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 االستبانة امللحق:
 

 احملور األول: 
 

   :اجلزء األول
 العمر.........، اتريخ امليالد....... 

 اجلزء الثاين: 

 ؟ 2022  سنة  "إسرائيل": هل لديك فكرة عن نبوءة الشيخ بسام جرار عن �اية األول السؤال
 ال  .ب     نعم. أ

 : إىل أي مدى تشعر أن هذه النبوءة سوف تتحقق؟الثاين السؤال

 ال شيء  .د   قليل. ج   متوسط .ب    كبري  .أ

 النبوءة؟ : هل تعلم كيف وصل الشيخ بسام جرار إىل هذه الثالث السؤال

 ال أعلم   .ب   أعلم (كيف). أ

 : هل تعتقد الشيخ بسام جرار يدعي معرفة الغيب؟الرابع السؤال

 ال أعرف  .ج   ال أعتقد ذلك  .ب    أعتقد ذلك  .أ

 : إىل أي مدى لديك اإلميان ابإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي؟اخلامس السؤال

 ال شيء  .د   نسبة قليلة .ج    نسبة متوسطة .ب     نسبة كبرية . أ

 : كيف تعرفت على نبوءة الشيخ بسام جرار؟ السادس السؤال

   مسعت هبا .ج   شاهدته يتحدث عنها .ب     قرأت كتاابً  .أ
 غري ذلك  .د

 : إىل أي مدى تنتظر أن تتحقق النبوءة؟السابع السؤال

 ال شيء  .د   قليلة .ج    متوسطة .ب      بشدة .أ

 : عالم بنيت نبوءة الشيخ بسام اجلرار؟الثامن السؤال

 غري ذلك  .د    تنجيم .ج   اجتهاد علمي .ب    يدعي الغيب .أ
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 : ما مدى توافق هذه النبوءة مع الواقع اليت تشهده القضية الفلسطينية؟ التاسع السؤال

 قليل .د    متوسط .ج    كبري  .ب      كبري جداً   .أ
 ال شيء  .ه

 ؟ 2022  سنة   " إسرائيل " : هل الظروف احلالية اليت متر هبا القضية الفلسطينية مناسبة لنهاية  العاشر   السؤال 
   مناسبة بشكل قليل .ج  مناسبة بشكل متوسط .ب     مناسبة جداً  .أ
 غري مناسبة  .د

 : إذا مل تتحقق النبوءة إىل أي مدى سوف تصاب ابإلحباط؟احلادي عشر السؤال

 ال شيء  .د   قليلة .ج    متوسطة .ب     كبرية  .أ

 : هل تعقد آمالك على نبوءة الشيخ بسام جرار؟ الثاين عشر السؤال

 قليلة .د    متوسط .ج    كبري  .ب      كبري جداً   .أ
 ال شيء . و   قليلة جداً  .ه
 

 : احملور الثاين
 العمر............، اتريخ امليالد........ 

 ؟  2022 "إسرائيل"هل سبق لك أن حتدثت أو �قشت بنبوءة زوال  .1

 نعم   .أ 

   خارج السجن .1
 داخل السجن   .2

 مجيع ما ذكر    .3

  ال. ب 
 (سؤال شفوي)   2022هل حريتك مرهونة بنبوءة زوال إسرائيل  .2
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