شيء عن األديان
ملهم المالئكة
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إلى سراب
وقد اتفقنا على كل شيء لحد الموت
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الر ْشدُ ِمنا ْالغاي ِ فا امن اي ْكفُ ْر ِب َّ
الطا ُ
ت اويُؤْ ِمن ِب َّ
اَّللِ فا اق ِد
غو ِ
ِين قاد تَّ ابيَّنا ُّ
اَل ِإ ْك ارا اه فِي الد ِ
ام لا اها او َّ
س ِمي ٌع اع ِلي ٌم .البقرة ()652
َّللاُ ا
ا ْست ْام ا
س اك بِ ْالعُ ْر اوةِ ْال ُوثْقا ٰى اَل ان ِف ا
ص ا
"اذهبوا اآلن وتلمذوا كل األمم معمدين إياهم باسم اآلب واَلبن والروح القدس،
وعلموهم أن يحفظو ا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل األيام إلى منتهى
الدهر" (متى )62 –91 ،62
"مساندة حرية الدين حول العالم جزء مهم من سياسة حقوق اإلنسان التي تنتهجها
الحكومة األلمانية" .وزارة الخارجية األلمانية
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الفهرست
الكهنة حراس مؤسسة الزواج
األطفال ودينهم...اختيار حر أم موروث عائلي!
إبراهيم الخليل وساللته رسل السماء
ال إكراه في الدين في ظالل السيوف
تعددت األسماء فماذا عن الرب؟
األخوات الدومينيكان في ألمانيا بحثا ً عن الجنة
أسرار الروح األلمانية و"الروح من أمر ربي"
الجنس في االديان بين القداسة والنجاسة
العراق  -أسرار حركة جند السماء في التحقيق والقضاء
الرموز الدينية في رحلتها التاريخية
المندائيون في إيران..من اإلبادة إلى تغييب الهوية
رحلة بحث عن قديسة غير مسيحية
تخنيث الغرب مفاهيم التجديد في اإلسالم الجديد
أحمد القبانجي :اإلسالم السني دين السلطة والشيعي دين المعارضة
درويش تائه وعاشقة يهودية في قواعد العشق األربعون
ساحة سان بيترو ..العالم يلتقي في كيلومتر مربع
الصرخي عمامة سوداء مغردة خارج السرب الشيعي
تكية ودراويش وصلوات في ألمانيا
كشف األسرار عن بيوت األيزيدية في العراق
إياد جمال الدين ..والية الفقيه في التجربة الخمينية
في عصر داعش  -نساء يبحثن عن اإلمامة
العيد والصوم تحت شعار حرية المعتقد!
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الصوم فريضة اختيارية!
التوراة والتلمود والكتاب المقدس  -أسفار اإليمان الغامضة
سفر نشيد األناشيد المعروف بنشيد اإلنشاد
ِ
الحلم والقصة والجسد في سورة يوسف
موسى في حكايات رقيقة (سيرة من العهد القديم مترجمة عن األلمانية)
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الكهنة حراس مؤسسة الزواج
جلس صالح وخطيبته ميادة أمام الشيخ الوقور المعمم ،وجلس
إلى جانب كل منهما شاهده وأهله .بدأ الشيخ حسب هللا بتالوة سورة الفاتحة ،ليعلن بعدها
تفاصيل العقد ويسأل العريسين إن هما قد قبال الشروط .إنها طقوس عقد القران التي تعلن
الزواج على المأل.
وقبل بضعة أيام ،وقف جرجيس وخطيبته ذكرى أمام القس توني وهو بردائه الكهنوتي
األحمر واَلسود ،ويتلو عليهما بوقار بنود عقد الزواج التي ستربطهما إلى أبد ،وأمامهم التأم
جمع من المحتفلين في بهو الكنيسة ،فيما وقف خلف كل منهما اشبينه الذي يؤيد زواجه .إنها
طقوس عقد القران المسيحية ،وهي أيضا اعالن زواج المسيحيين المشار إليهما على المأل،
وبهذا فقط يكتسب الزواج شرعية قانونية واجتماعية.
هذه الطقوس التي قد تبدو مجرد جزءٍ من تقليد تاريخي ،توثق في الحقيقة سلطة الكهنة
والمعبد فوق كل طبقات المجتمع على مر العصور .إنها تمنح المعبد وكهنته سلطة تحديد من
يصنع الحياة ،وكيف يصنعها ومع من .الكهنة يفتحون أو يغلقون بوابة السماء للناس وهم
على اعتاب تكوين أصغر خاليا المجتمع وأكثرها فاعلية ،وهي األسرة .والكاهن سيحدد فيما
بعد ،كيف يستمر هذا العقد ،أو َل يستمر ،وهو الذي سيحدد حقوق األطفال ،ويقسمها بين
البنين والبنات ،بسلطة الكتاب المقدس الذي يعتمده .بل إن الكاهن يملك سلطة توسيع أو
تقليص األسرة ،من خالل قوانين تعدد الزوجات التي يطبقها بموجب الكتاب المقدس الذي
يتعامل معه.
الزواج وسلطة الكهنة
تاريخياً ،منح المجتمع للكاهن سلطة تكوين األسرة وإدارة شؤونها ،وهي سلطة تعني ضمنيا ً
السيطرة على المجتمع ،وتطورت وتوطدت هذه السلطة على مر القرون ،حتى ولد مفهوم
الدولة الحديثة ،واستوردته البلدان العربية واإلسالمية من الغرب ،ومعه استوردت قوانين
تنظيم األسرة والمجتمع ،فظهرت عقود الزواج المدنية التي سحبت البساط من تحت أقدام
الكهنة ،وحولت الزواج الكهنوتي إلى مجرد ممارسة طقوسية تفعلها بعض العائالت التي ما
زالت متمسكة بسلطة المعبد البروتوكولية.
وبنفس المستوى وفي داخل تكوين األسرة ،يبدو أن تصنيف األمهات يرتبط إلى حد كبير
بسلطات الساسة والكهنة المرئية وغير المرئية ،فبموجب تلكم السلطات ،نرى في كل مكان
صورة األم المثالية المتفانية في خدمة أسرتها ،وفي خدمة زوجها .وظيفتها أن تضحي بال
نهاية ودون مقابل ،ويفخر الناس أن امهاتهن قد قضين حيواتهن مضحيات في سبيل أسرهن
وابنائهن ،ويصفونهن بكل فخر ،مضحيات بال مقابل.
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التضحية دون مقابل هو سلب لحق المرأة  -األم في الحياة ،ألن حياة كل انسان يجب أن
تحقق له شخصيا ً النجاح والسالمة ،وهي ليست مكرسة بأي حال للتضحية في سبيل
اآلخرين.
المرأة المتعلمة  -حدث وَل حرج عن المثقفة وهي نادرة مثل الماس  -تعبت في دراستها،
وأنفق أهلها مئات أو أَلف الدوَلرات كي تواصل تعليمها وتصبح إنسانا ً ذا شأن ،فهي
مهندسة مبدعة ،وطبيبة مجيدة ماهرة ،ومحامية بارعة مفوهة ،وإعالمية ناجحة يحبها الناس
وينتظرون إطاللتها على شاشات أجهزة التلفاز ،لكن كل هذا يحرق رصيدها الطبيعي ،فكلما
أرتقت وتيرة المؤهالت ،انخفضت بتدرج عكسي حظوظها للزواج الناجح ،اَلعتراض األول
يقع على عمرها ،فعندنا يريدونهن اليوم للزواج وهن في الطعشات! أي من الثالثة عشرة
حتى التاسعة عشرة .والفتاة التي تتخرج من الجامعة َل بد أن يكون عمرها قد جاوز الثانية
والعشرين على األقل.
وألنها متعلمة ،فقد صار لها رأي في كل شيء ،وَل تأخذ بسلطة الرجل باعتبارها من
المسلمات ،وتجادل دفاعا ً عن رأيها ،وهذا يُفقدها نقاطا ً كثيرة إزاء فتاة ساذجة مراهقة في
السادسة عشرة تعلمت أن تقول نعم لكل ما يصدر عن ولي أمرها (وبعد أبيها يكون ولي
األمر شرعا ً زوجها).
فوق كل ذلك واألدهى منه ،أن المتعلمة تمتلك مالها الخاص الذي تحصل عليه من عملها
الشريف ،وقد َل يملك الخاطب الذي يريد التقدم لها ربع هذا المال ،فيصير المال المشروع
عقبة كأداء في طريق سعادة البنت.
خير األمهات ّ
هن الجاهالت الصغيرات األليفات المطيعات!!
لكن هذا هو ليس كل الموضوع ،فهناك موضوع آخر يتفرع عنه ويرتبط به ،ففي كل بيت
طفل ،والطفل َل يكون ناجحا ً برا ً بوالديه محبا ً عطوفا ً ما لم يبدأ ـ بطاعة أبويه ،وجزء من
األبوين هو األم (وهي مدرسة إذا أعددتها ...أعددت شعبا ً طيب األعراق) ،وكما عرفنا سلفا ً
فإن خير األمهات هن الجاهالت الصغيرات األليفات المطيعات ،وبذلك فإنهن سيلدن ولدانا ً
مطيعين ُجهال ،ليكونوا نواة لشعب جاهل مطيع أليف مستكين.
سلطة الكاهن في تزويج الناس ،عنصر خطير في هرم السلطات غير المرئية في المجتمع.
ويتجلى التناقض على أشده لدى اتباع الطائفة الكاثوليكية من المسيحيين ،فالقساوسة الذين
يترأسهم بابا الفاتيكان عزاب يحرم عليهم الزواج ،وكذا حال الراهبات ،ومن يحاول أن يثبت
للناس أن الراهب َل يحتاج إلى الجنس كممارسة نابعة من غريزة طبيعية لدى كل انسان،
وحيوان ،وهي غريزة التكاثر ،إنما يحاول أن يذر الرماد في العيون ،وساهم عصر
المعلومات وانفتاح اَلعالم في الكشف عن فضائح مرعبة بهذا الخصوص ،وقد نشرت مجلة
دير شبيغل األلمانية عام  6292فضائح قساوسة كاثوليك ألمان تحرشوا بآَلف األطفال على
مدى  02عاما ً في الكنائس األلمانية ،وقد كشف المقال الذي اعتمد على دراسة أجرتها ثالث
جامعات لحساب الكنيسة الكاثوليكية نفسها عن انتهاكات ارتكبت على مدى  02عاما.
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وأوضح التقرير أن القساوسة قد تحرشوا بآَلف األطفال خالل الفترة ما بين عامي 9192
و .6299التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيغل في نسختها اَللكترونية كشف أن  9202من
رجال الدين في ا لكنيسة في ألمانيا قد ارتكبوا بعض أنواع اَلعتداءات الجنسية ضد ما يزيد
على  7200طفالً وقاصرا ً.
وأكد المتحدث باسم الكنيسة أنها تشعر باَلستياء والعار من نتائج التقرير .واستخدمت
الجامعات الثالث نحو  72ألف وثيقة من  60كنيسة في ألمانيا وتوصلت لنتيجة مفادها أن
اَل نتهاكات الجنسية من رجال الكنيسة قد تكون أكبر من ذلك بكثير حيث أن أغلب الوثائق
التي تدون هذه اَلنتهاكات تم إخفاؤها او التالعب بها.
وبحسب الدراسة الجديدة ،التي شرحها تقرير نشرته صفحة  BBCبالعربية فإن التحقيقات لم
تُجر إَل مع  72في المائة من مرتكبي تلكم اَلعتداءات ،وواجه معظمهم إجراءات عقوبات
تأديبية مخففة .وتقول وسائل إعالم ألمانية إن واحدة من كل ست حاَلت منها كانت اغتصاب.
عزوبية الكهنة طورت ميولهم نحو المثلية الجنسية
وأشارت الدراسة إلى أن أغلب الضحايا كانوا من الصبيان وأكثر من نصفهم كانوا في الثالثة
عشرة من العمر أو اقل.
ما هو رد فعل الكنيسة الكاثوليكية؟
قال األسقف ستيفان أكرمان المتحدث باسم الكنيسة األلمانية "نحن نعرف حجم اإلساءات
الجنسية التي أوضحها التقرير ونشعر باَلستياء والعار حيالها".
وأضاف أن الهدف من إعداد التقرير كان إلقاء الضوء على "هذا الجانب المظلم في كنيستنا،
ليس من أجل (إنصاف)أولئك الذين تضرروا ،حسب بل ومن أجلنا أيضا كي نرى األخطاء
وأن نفعل كل شيء لمنع تكرارها".
وأشار أكرمان إلى أن التقرير تم تسريبه إلى وسائل اإلعالم قبل أن تعلم الكنيسة نفسها
بنتائجه .ولم يرد الفاتيكان مباشرة على ما نشرته المجلة األلمانية حول نتائج الدراسة.
طالت اَلتهامات الواردة في التقرير البابا فرانسيس نفسه خالل شهر أغسطس /آب ،6292
بعد أن اتهمه دبلوماسي سابق في الفاتيكان بتجاهل مزاعم انتهاكات ارتكبها كاردينال أمريكي
لمدة خمس سنوات.
ويشكك مؤيدو البابا بشدة بصدقية تلك اَلتهامات الموجهة إليه ،والتي رفض الحبر األعظم
الرد عليها.
علما ً أن البابا قد أدان في وفي أغسطس/آب تلكم اَلعتداءات واصفا ً إياها ب"فظائع"
اَلنتهاكات الجنسية بحق األطفال في رسالة وجهها إلى الرومان الكاثوليك في العالم الذين
يبلغ عددهم نحو  9.6مليار نسمة.
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وكان المصلح الكنسي مارتن لوثر أول من تنبه إلى خطورة قضية الحرمان الجنسي عند
الرهبان والراهبات في الكنيسة ،وهكذا قاد حملة اصالح انتهت بأطالق المذهب البروتستانتي
الذي يجيز زواج القساوسة والراهبات .هذا الزواج كان في قلب الخالف اللوثري مع
الفاتيكان ،اذا بدأ مارتن لوثر في عظاته التي كان يلقيها منذ عام  9591يسلط الضوء على
ضرورة زواج القساوسة ،مهاجما ً مبدأ العزوبية المطلقة بذريعة الزواج من الكنيسة وتكريس
الرهبان والراهبات حيواتهم للمسيح وقضيته ،ومؤكداً أن الزواج هو خير ما في المسيحية،
وفي عام  9565أقرن القول بالعمل ،وتزوج من الراهبة كاترينا فون بورا التي هجرت الدير
للتزوج منه.
مارتن لوثر شرع زواج الرهبان والراهبات فحل المشكلة
واصل مارتن لوثر هجومه على الرهبان والراهبات الكاثوليك ،مؤكداً أن الزواج رباط إلهي
منحه الرب َلتباع كنيسته ليحل مشكالت شهواتهم الجنسية وغرائز تكاثرهم الطبيعية.
وصارت كل األدبيات التي تصدر عن مارتن لوثر واتباعه ،تركز على هذا الجانب في حياة
القساوسة والراهبات ،ثم بدأت تلكم اَلدبيات تنتقل تدريجيا ً من أحاديث التنظير والعظات
المثالية ،إلى تشخيص العلة والمعلول من خالل عرض تجربة مارتن لوثر الشخصية في
التعامل مع الكبت الكنسي المفروض على الراهبات والرهبان ،ومبدأ الزواج األبدي
المفروض على اتباع كنيسة روما ،طبقا ً لتحليل نشره موقع اكسفورد .وكانت كلمات مارتن
لوثر ،صريحة ومباشرة في التعامل مع تلكم المسألة ،فقد قال بالحرف الواحد "الرغبة
الجنسية مطلب الجميع ،سوى عن حفنة صغيرة من العقيمين" ،ومضى إلى القول "من
كرسوا أنفسهم للعزوبية والزواج من الكنيسة والعيش في األديرة يجب منعهم عن ذلك ،كما
يجب اغالق اديرتهم ،وتقليص المآوي التي تلمهم" .واتفق لوثر مع القديس اوغسطين في
موجبات الزواج الثالثة ،وبنفس ترتيب اَلسبقيات واألهمية ،فالغاية من الزواج هو إنجاب
األط فال ،واجتناب الخطايا واآلثام ،وصيانة حق عيش اَلنسان مع شريكه .وامتدح الحب
الزوجي ،مؤكداً أن الحب التناسلي َل يتشرط المساواة الجنسية! فالزوجة تبقى تابعة تعين
الزوج وتخضع ألوامره ،وحمل األطفال هو هبة هللا التي اختص النساء بها ،وموت الوالدات
أثناء الوضع ،أو موت مواليدهن هو جزء من إرادة الرب .لكن مارتن لوثر انهار تماما ً حين
توفيت ابنته وهي في سن الثانية عشرة.
وحال أن اجتاحت العقيدة البروتستانتية المدن والوَليات األلمانية ،وضعت تشريعات وقوانين
لتنظيم الزيجات ،وكان مرجعهم في ذلك دائما ً وصايا مارتن لوثرَ ،لسيما فيما يتعلق بالطالق
والهجر والزواج غير المعلن وموافقة الوالدين على زواج بنيهم وبناتهم .والحقيقة أن كثيراً
من جزئيات الزيجات البروتستانتية كانت وما زالت متفقة مع جزئيات الزواج الكاثوليكي،
لكنها باتت أكثر قربا ً من القيم العلمانية بهذا السياق ،وتطورت تلكم القيم مع تطور القيم
الحضرية وانتشار النسيج المدني في المجتمعات التي استوطنت المدن.
الزواج المدني سحب البساط من تحت الكهنة
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ومع هذه التطورات ،وظهور الدولة وقوانينها ،انتشرت التشريعات التي تمنح مؤسسات
الدولة قوة التزويج والتطليق ،وفي العالم اإلسالمي ،باتت محاكم األحوال الشخصية هي
المرجع الحقوقي في حماية تشريعات األسرة وحراسة حقوق أطرافها.
وكتب د .عماد بوظو على موقع الحرة األمريكي:
في الشرق األوسط تختلف المرجعيات الدينية حول الكثير من المواضيع باستثناء أمر واحد
أجمع عليه كل رجال الدين من السنة والشيعة والدروز إلى األرثوذكس والكاثوليك
والموارنة ،وهو محاربة الزواج المدني .ورغم كل ما يشهده الشرق األوسط من صراعات
ومحاور بين دولها خالل العقود األخيرة ،فإن جميع مرجعيات هذه الدول تتفق أيضا ً على
رفض الزواج المدني ،من إيران والسعودية إلى مصر وحتى إسرائيل ،في حالة نادرة من
التوافق سببها تمسك رجال الدين بدورهم كمصدر وحيد لشرعية العالقة الزوجية( ،وحراس
مؤسسة الزواج العتيقة).
الزواج المدني هو الزواج الذي يسجله وينفذه ويعترف به موظف حكومي ،والدولة هي التي
تنظمه في قوانينها وهي التي تتولى الحكم في حال وقوع خالفات وَل تتلقى أي تعليمات حول
ذلك من أي جهة دينية .كان القانون الكنسي هو المسيطر في أوروبا في العصور الوسطى
وكانت الزيجات التقليدية تتم بمراسيم دينية .واعتباراً من بداية القرن الثامن عشر بدأت
بالظهور قوانين تنظيم الزواج في أوروبا ،وبعد الثورة الفرنسية عام  9016أصبح الزواج
الديني ثانويا ً في فرنسا بعد الزواج المدني ،ثم نشر نابليون عام  9229في أوروبا أن الزواج
المدني هو الوحيد المعترف به.
اليوم في معظم الدول األوروبية وأميركا الالتينية وروسيا ،الزواج المدني إجباري ويمكن أن
يترافق مع إجراء زواج ديني ثانوي بهدف اَلعتراف الديني فقط ،بينما في الوَليات المتحدة
األميركية وإنكلترا وإسبانيا واليونان وتركيا وتونس فإنه اختياري ويمكن الجمع بين المدني
والديني إذا أراد الزوجان .في دول الشرق األوسط مثل السعودية ،مصر ،اإلمارات ،سورية،
إندونيسيا ،إيران وإسرائيل ،فيتم الزواج أوَل تحت السلطات الدينية ومن ثم المدنية.
ويعتبر بعض المفكرين الليبراليين أن اليهودية هي األبعد بين ديانات التوحيد عن المرأة،
وهي تضعها -حسب زعمهم -في مرتبة صانعة اَلطفال المجردة من كل عاطفة -كما هو قائم
اليوم عند بعض اليهود األرثوذوكس -حين تشرع بحقها (جنس الكوشر) وفيه يرتدي الزوج
والزوجة جلبابا ً معتم اللون يخفي كل الجسد سوى من فتحة بحجم أجهزة التناسل ألداء وظيفة
التكاثر التي يتطلبها استمرار النوع البشري دون تالمس ودون شهوة  -إن أمكن -ودون
عاطفة.
أدوين شكر ،رئيس مؤتمر يهود السفارديم العالمي ،دافع في حديث بمقال نشر بصحيفة
قنطرة الدولية عن رؤيا اليهود اَلرثوذوكس مشيرا إلى أنهم "يرون في الجنس طاقة خالقة
ايجابية تنشط ضمن الحدود التي فرضها التوراة والحاخامات فيما بعد" .ولفت شكر إلى أن
"عدد أطفال العائلة اليهودية اَلرثوذوكسية الواحدة قد يصل إلى  92طفال (حتى في
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بريطانيا) ،وهذا يدل على أنهم َل يعدون الجنس قوة سلبية تحمل الخطيئة رغم ما يشاع
عنهم ،بل وعلى عكس الرهبان الكاثوليك في المسيحية ،فإن حاخامات اليهود األرثوذوكس
ينعمون بحياة زوجية هانئة ومثمرة" .شكر في إجابته لم ينف أو يؤكد قضية جلباب الكوشر.
وفي معرض تأكيده لتكامل العملية الجنسية عند اليهود أشار شكر إلى "أن ارضاء وامتاع
المرأة أمر واجب في الديانة اليهودية ،وإن لم يتم فإنه يمكن أن يكون سببا ً َللتماس المرأة
الطالق من بعلها".
أما لدى المسلمين ،فيبدو المذهب الشيعي في قضية الجنس وحقوق المرأة أكثر تسامحاً ،ربما
َلرتباط هذا المذهب بفكرة خالفة اَلئمة من نسل فاطمة الزهراء (ابنة الرسول الوحيدة)
وزوجها على ابن أبي طالب .وفي هذا السياق يشير المفكر العراقي غالب الشابندر في حديث
مع صحيفة قنطرة األلمانية الدولية إلى أنه "َل يشترط في الزواج وجود شهود ،وَل يشترط
رضا والد الزوجة وَل رضا والد الزوج أو حضورهم ،بل يكفي اَلتفاق بين المرأة وبين
الرجل لصياغة العقد الشرعي ".وهذا يعني ان الزواج المستمر والمنقطع ،وهو ما يعرف
بزواج المتعة ،أو الصيغة كما يسمى في إيران ،هو زواج َل يحرسه كهنة األديان ،وَل
يتطلب حضورهم ،وهذا يحد من سلطة المسجد ورجاله.
ولفت الشابندر إلى تطور ثوري في اَلرتباط الزوجي ،متوقعا ً أن يكون هو النمط السائد في
المجتمعات اَلسالمية مستقبالً ،وعرف هذا التطور باسم "زواج المعاطاة ،الذي يقره بعض
الفقهاء ،حيث يكفي اَلتفاق بين الرجل وبين المرأة لصياغة العقد الشرعي دون الحاجة إلى
إنشاء عقد مكتوب من أي نوع ،وهو يشبه عملية البيع والشراء ،حين يشتري المرء شيئا ً من
السوق وَل يحتاج أن يكتب مع البائع عقداً ،بل هو أمر متفق عليه بينهما".
أكتوبر 6269
***
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األطفال ودينهم...اختيار حر أم موروث عائلي!
يولد األطفال ويكبرون وفق عقيدة ورثوها عن آبائهم الذين ورثوها
بدورهم عن أسالفهم ،منذ زمن غير معلوم ،وسيمتد حتى أجل غير محدد .إنه موروث
غامض تتناقله األجيال مثل اَلسم الذي يمنح للطفل حال وَلدته فيلتصق به إلى أبد ،ومثل
الوطن الذي يولد فيه فيتحول إلى مصيره األزلي ،ومثل مورث اَلنتماء اإلثني ،والهندسة
الجينية التي تحدد لون العين ولون الشعر ولون البشرة وشكل العظام وحجم المخ ،واستدارة
الغدة النخامية وعروق الغدة البنفسجية وما يتعلق بالتكوين البايولوجي برمته.
يعلن اإلسالم منذ ظهوره أنه جاء ليحرر الشعوب من العبادات الموروثة ،ومن أوهام
وخرافات ديانات اآلباء واَلجداد:
ارهِم ُّم ْهتادُونا (الزخرف )66
اب ْل قاالُوا ِإنَّا او اج ْدناا آ ابا اءناا اعلا ٰى أ ُ َّم ٍة او ِإنَّا اعلا ٰى آثا ِ
ِير ِإ ََّل قاا ال ُمتْ ارفُوهاا ِإنَّا او اج ْدناا آباا اءناا اعلا ٰى أ ُ َّم ٍة او ِإنَّا
او اك ٰذالِكا اما أا ْر ا
س ْلناا ِمن قا ْبلِكا فِي قا ْريا ٍة ِمن نَّذ ٍ
ارهِم ُّم ْقتادُونا ( 67الزخرف)
اعلا ٰى آثا ِ
لكن ما يجري في العادة ،أن أطفال المسلمين يرثون عن أهلهم دينهم ،فيولدون مسلمين سنة
أو مسلمين شيعة ،وهم بذلك على دين أجدادهم ،ويعبدون ما عبد اسالفهم األبعدين .أما
نصوص الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد فلم تدعُ الناس إلى تغير دين آبائهم
وأجدادهم ،لكن في النتيجة المولود ألبوين مسيحيين كاثوليكيين ،يولد كاثوليكيا ،والمولود
ألبوين يهوديين يولد يهودياً...أليس هذا توريثا ً لألديان؟
األخطر من هذا ،أن المسلم إذا حاول أن يتخلى على هذا الموروث الذي لم يختره ،وقرر أن
يختار لنفسه دينا ً آخر ،فإن المسلمين يعتبرونه مرتداً ويحللون قتله:
"وَلا يازا الُونا يُقااتِلُونا ُك ْم احتَّى يا ُردُّو ُك ْم اعن دِينِ ُك ْم إِن ا ْستا ا
عوا او امن يا ْرت ا ِد ْد ِم ْن ُك ْم اعن دِينِ ِه فايا ُم ْ
ت
طا ُ
ا
اوه اُو اكافِ ٌر ،فاأُولائِكا احبِ ا
ط ْ
ار هُ ْم فِي اها خاا ِلدُونا "
ص اح ُ
ت أا ْع امالُ ُه ْم فِى الدُّ ْنياا اواآلا ِخ ارةِ اوأُولائِكا أ ا ْ
اب النَّ ِ
(البقرة.)690 :
صا ِل ًحا
ارى اوال َّ
صابِئِينا ام ْن آ امنا بِ َّ ِ
اَّلل او ْاليا ْو ِم ْاآل ِخ ِر او اع ِم ال ا
ص ا
"إِ َّن الَّذِينا آ امنُوا اوالَّذِينا هاادُوا اوالنَّ ا
ف اعلا ْي ِه ْم او اَل هُ ْم يا ْحزا نُونا " (البقرة.)26:
فالا ُه ْم أ ا ْج ُرهُ ْم ِع ْندا اربِ ِه ْم او اَل خ ْاو ٌ
اآلخ ارةِ ِمنا ْالخاا ِس ِرينا " (آل عمران)25:
اإل ْسالا ِم دِينًا فالان يُ ْقبا ال ِم ْنهُ اوه اُو فِي ِ
" او امن يا ْبتا ِغ اغي اْر ِ
وهكذا يولد األطفال عبر العالم وقد ورثوا رغم إرادتهم دين آبائهم وأجدادهم ،فهم مسيحيون
أو يهود أو مسلمون أو هندوس أو بوذيون أو حتى شيوعيون وماركسيون وبعثيون ،وكلهم
فيسبوكيون يبشرون بدياناتهم وعقائدهم!
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والمرء هنا يتساءل :أين هي حرية العقيدة ،وأين هو اإليمان القائم على الدليل والبرهان؟
كيف يعرف المولود تواً اإليمان بالبرهان والدليل؟
وقد خرج البخاري في "صحيحه" ( ،)9725ومسلم في "صحيحه" ( ،)6252من حديث أا ِبي
علاى ال ِف ْ
ط ارةِ ،فاأابا اواهُ يُ اه ِوداانِ ِه ،أ ا ْو
سلَّ امُ :ك ُّل ام ْولُو ٍد يُولادُ ا
صلَّى هللاُ اعلا ْي ِه او ا
ي ا
ه اُري اْرةا قوله :قاا ال النَّبِ ُّ
سانِ ِه ،اك امثا ِل البا ِهي ام ِة ت ُ ْنتا ُج البا ِهي امةا ه ْال تا ارى فِي اها اج ْد اعاء.
اص ارانِ ِه ،أا ْو يُ ام ِج ا
يُن ِ
أليس هذا جبراً رهين الوَلدة؟
إذا كان الدين موروثاً ،فلماذا الجدل الطويل العريض حول الجبر والتفويض؟
اإلنسان في الحقيقة مسير مجبور على دينه وجنسه وجيناته ووطنه وملته ولونه وعشرات
األشياء األخرى .والسؤال الخطير هنا :إذا كان اإلنسان مسيراً مجبراً غير مختار ،فلماذا
يعاقبه هللا أو يثيبه؟
وهذه األسئلة تبدأ منذ وَلدة الطفل كما أسلفنا.
معلمة العقيدة البهائية ،األمريكية نانسي لي سيسيلي كشفت في مقال كتبته لموقع Reno
 Gazette Journalأن المولودين ألبوين بهائيين ،وخالفا ً لكل أبناء الديانات األخرىَ ،ل
يرثون آليا ً دين والديهم ،بل يتاح لهم حين يبلغوا سن الخامسة عشرة أن يعتنقوا الديانة
البهائية ،على أن يرغبوا بذلك ويعلنوه دون ضغط من أحد .ولكن َلبد من القول ،إن والدي
الطفل وقبل بلوغه الخامسة عشرة ،يعلمانه أشياء عن البهائية ،وعن ديانات أخرى ،ليتاح له
القرار .الوالدان مسؤوَلن بشكل مباشر عن السالمة الروحية ألبنائهم ،وهكذا يتاح لهم منذ
نعومة أظفارهم أن يعرفوا ربهم ويعشقونه إن رغبواَ ،لسيما إذا كشف الوالدان عن قدرات
الرب وأثره في الحياة المعنوية للناس في سبل الحياة.
كل شاب متاحة له الحرية الكاملة لتقصي إجابات األسئلة الصعبة حول سبب وجودنا ،ونمط
حياتنا الذي يجب أن نسلكه ،عالوة على الغرائز البشرية األساسية الدالة على وعي اَلنسان.
كل هذا يساعد الطفل على أن يلمس بنظر عينه وحواسه ووعيه حقائق األشياءَ ،ل من خالل
وعي اآلخرين .وتختم المعلمة األمريكية بالقول :إن وعي اإلنسان مقدس وَل بد من
احترامه".
هذا الذي ذهبت إليه المعلمة األمريكية يبدو يوتوبيا في عالم توريث العقيدة ،والوصول على
هذه اليوتوبيا دونه صعاب ،بل دونه دماء تسيل .وعلى كل حال فإن محبة األبوين وثقافتهما
وسعة آفاقهما هي التي تعين ديانات بنيهم ،وفي هذا كتب سوامي فيدانندا ،وهو راهب
هندوسي :يتعلق األمر بمستوى فهم الوالدين للدين ،هل هو مجرد طقوس وشعائر يمارسها
األهل أسوة بغيرهم ،أم هو عقيدة عميقة يفهما الوالدان شاعرين أنها تؤثر فعال في حياتهم
وحياة من حولهم .فاذا كان الحال هكذا ،فإن األبناء سيأخذون عن أهلهم اخالقيات وقيما ً
اجتماعية ،وتعاطفا ً قلبيا ً مع من يعانون ،عالوة على روح سامية من اإلثرة واَلستعداد
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للمساعدة والبذل دون مقابل لكل الكائنات ،وهذه بحد ذاتهم سيدلهم على اعتناق الدين الصحيح
الذي يجسد هذه القيم ،وسيتخذون بأنفسهم القرار الصائب.
ولكن ،لو شئنا أن نترك الخيار ألبنائنا ،لينتخبوا بأنفسهم الدين الذي يروق لهم ،كيف يمكن أن
يجري هذا ،وما مدى استقالل الطفل وحريته في اَلختيار تحت وصاية أهله؟
العثور على "الحقيقة" بشأن الرب والسماء والخلق والكون والحياة األخرى والماضي
القريب والماضي البعيد والثواب والعقاب وتفاحة حواء التي أخرجت آدم وحواء من الجنة،
كل هذا مرهون بحرية اختيار الطفل لدينه .ماذا لو انتخب ابنك أن يكون َل دينياً؟ كيف
ستتعامل مع خياره؟
ماذا لو قرر أن يصبح مسيحيا ً رغم أنه مولود ألبوين مسلمين؟ هل يطبق عليه حد الردة،
فيقتل وهو طفل؟
لكن كيف سيكون بوسع الطفل أن يختار دينه بنفسه ،إن لم يكن قد تربى على التفكير الحر؟
علينا أن نعلم أطفالنا على التفكير النقدي ،والتفكر المنطقي العقالني البعيد عن العاطفة ،بدَلً
عن التربية التلقينية بخصوص فكرة الرب الواحد والدين الحنيف...هل هذا متاح للعربي
والمسلم في بلده؟
علينا أن نكون محايدين موضوعيين غير أنانيين ،ونعرض ألطفالنا حقائق األشياء دون أن
نسقط تصوراتنا عنها عليها ،ودون أن نضيف إليها بعداً قدسيا يجعل عقل الطفل يتراجع
خائفا ً إزاءها .علينا أن نحترم حق الطفل في المعرفة الموضوعية ،فكيف يتحقق هذا في
مجتمعات تربت على فكرة قداسة الغيبي ،وعلى احترام مطلق للميتافيزيق؟
الفكرة التي ترسخت في اإلسالم متناقلة عن قول منسوب للرسول بأن" ما من مولود إَل يولد
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل
تحسون فيها من جدعاء .ثم يقول أبو هريرة "فطرة هللا التي فطر الناس عليها" .وهذه الفطرة
هي اإلسالم كما قال ابن حجر ً
نقال عن ابن عبد البر ،وهذا الحديث صريح في أن كل مولود
يولد مسلماً ،فإذا كان أبواه غير مسلمين ،فإن أطاعهما فيما يدعوانه إليه من يهودية أو
نصرانية أو مجوسية خرج عن الفطرة إلى ما يدعوانه إليه ويربيانه عليه ،وإن هداه هللا إلى
ق على الفطرة التي فطره هللا عليها" ...هذه الفكرة تبدو قانونا ً ارسى
اإلسالم ،فهو مسلم با ٍ
قواعد الحياة في المجتمعات اإلسالمية ،ولكن التوجه نحو حرية اَلختيار الحقيقية ،يوجب
مفارقة هذا التوجه ،وعمليا ً يعني هذا أن الطفل يولد غير مؤمن ،ثم تجري "هدايته" فينتخب
إحدى ديانات التوحيد ويعتنقها ،ويجري هذا دائما ً بموجب المحيط الديني اَليماني الذي
يفرضه عليه أبواه أوَلً ،ثم المجتمع ثانياً.
عملياً ،يبدو تلقين األطفال على اعتناق دين اإلباء ،عمالً روتينيا ً يجري دون بذل جهد يذكر،
أما عرض الطفل على فكرة كل األديان ،وعلى العقيدة الالدينية في نفس الوقت ،فيبدو تحديا ً
تشوبه الصعاب ،وتحف به المخاطر ،وكأنه رحلة كلكامش في البحث عن سر الخلود.
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وَل ننسى هنا ،أن ايمان الطفل واعتناقه للعقيدة اليهودية مثالً ،سيحتم عليه الزواج من أبناء
الديانة يهودية حصراً ،ويصح األمر على باقي ديانات التوحيد وغير التوحيد ،إذا َل تبيح
الديانة األيزيدية الزواج من خارج الطائفة ،وهكذا ،تتمدد حالة الحصار الفكري العقائدي
لتصبح ،حالة حصار مجتمعي ،يصادر حرية اَلفراد في حق انتخاب شركاء تمددهم
البايولوجي المحتمل .وهذا لعمري منتهى اَلستعباد.
تتعمق هذه المشكلة في ظل انتشار عقيدة تكثير السواد وجمع اَلتباع وتعبئة المريدين التي
يقوم بها َل شعوريا ً أغلب اآلباء ،مدفوعين بفكرة اَلستقواء بالكثرة ،وبطغيان األغلبية التي
تحرك التركيب الثيوقراطي للمجتمعات.
لكن معتنقي ديانات التوحيد ،يشككون بشدة في جدوى السماح لألطفال في اختيار دينهم ،ومن
بين هؤَلء كتب برايان سميث راعي كنيسة المسيحي المختار على موقع : RGJ
يقدم يسوع قلبه النابض لألطفال ،منتقدا أتباعه ورعيته لمنعهم األطفال من الوصول إليه،
بهذا الخصوص نحن َل نتيح لألطفال تناول كل ما يرغبون به من طعام ،وَل نسمح لهم أن
يلعبوا في الطرقات ،وبنفس اَلتجاه ،يتحتم علينا أن نوجههم للطريق القويم فيما يتعلق
بتطورهم الروحي .ففي اآلية  22:6من كتاب جينيسيس يقول:
"ابدأوا بتعليم األطفال طريقهم القويم الذي يجب أن يسلكوا ،حتى إذا ما بلغوا الرشد لن
يغادروه" .علينا أن نوجه الطفل مثلما نوجه القوس فيتخذ السهم ويتم الطريق نحو الهدف
دون تدخلنا .علينا أن ندرب الطفل ،ثم نتركه ليقرر بنفسه ،فنحن نعلم مدى صعوبة اتخاذ
القرار بالنسبة لألطفال" .انتهى ما كتبه برايان سميث.
أما الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك هو عالم دين سعودي فيقول في هذا الخصوص:
ين احنِي ًفا ۚ فِ ْ
ط ارتا اللَّـ ِه الَّتِي فا ا
ق اللَّـ ِه ۚ
ط ار النَّ ا
اس اعلا ْي اها ۚ اَل تا ْبدِي ال ِلخ ْال ِ
قال تعإلى" :اأاقِ ْم او ْج اهكا ِلل ِد ِ
اس اَل يا ْعلا ُمونا " (الروم .)72:وعن أبي هريرة رضي هللا عنه،
ٰذالِكا ال ِدينُ ْالقا ِي ُم اولا ٰـ ِك َّن أا ْكثا ار النَّ ِ
أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -قال" :كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو يمجسانه" (متفق عليه).
والصواب أن المراد بالفطرة :ملة اإلسالم ،كما في الحديث الذي رواه مسلم عن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -قال :قال هللا تعإلى" :خلقتُ عبادي حنفاء ،فاجتالتهم الشياطينُ عن
دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم ،وأمرتْهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً" (البحر
الزخار.)991/2:
ومعنى أن المولود يولد على ملة اإلسالم :أنه يولد مستعدًا في تكوينه إذا تفتح عقله وعرض
عليه اإلسالم ،وضده أن يُؤْ ثِ ار اإلسالم على ضده ،ويختار اإلسالم ديناً ،ما لم يمنعه ِمن ذلك
مانع كالهوى أو التعصب ،فاتباع الهوى يحمل على إيثار الباطل لنيل حظ من الحظوظ من
رئاسة أو مال ،والتعصب يحمل على اتباع اآلباء والكبراء ولو كانوا على غير هدى ،قال
ارهِم ُّم ْهتادُونا " (الزخرف ،)66:وقال
تعإلى" :با ْل قاالُوا إِنَّا او اج ْدناا آباا اءناا اعلا ٰى أ ُ َّم ٍة اوإِنَّا اعلا ٰى آثا ِ
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"وقاالُوا اربَّناا إِنَّا أ ا ا
سبِ ا
يال"
ضلُّوناا ال َّ
ساداتاناا او ُكبا ارا اءناا فاأ ا ا
ط ْعناا ا
تعإلى عن األتباع من أهل النار :ا
(األحزاب.)20:
ويمضي إلى القول:
ثم يجب أن يُعلم أن من غيرت فطرته عن اإلسالم َل يعاقب بذنب غيره ،وإنما يعاقب إذا
واستكبارا وتعصبًا
بلغته دعوة الرسول عليه الصالة والسالم فأعرض عنها ،ولم يقبلها إبا ًء
ً
لدين آبائه وأهل بلده ،ألنه قد قامت عليه الحجة بدعوة الرسول ،ومن قامت عليه الحجة
ث ارسُ ً
"و اما ُكنَّا ُمعا ِذ ِبينا احتَّ ٰى نا ْبعا ا
وَل"
الرسالية وأصر على كفره استحق العذاب ،قال تعإلى :ا
(اإلسراء.)95:
أما اليهودية ،وهي أصل ديانات التوحيد ،فال تكشف أحكام كهنتها عن تشدد بين بشأن عقيدة
الطفل المولود ألبوين يهوديينَ ،ل سيما أن إسرائيل وهي الدولة العبرية الوحيدة في العالم،
تراعي الحقوق المدنية للمواطنين بسبب التوع اَلثني والديني الكبير في هذا البلد ،ورغم عدم
وجود دستور مكتوب واضح يحدد دين الطفل ،إَل أن موقع برل المكرس للتعريف بالديانة
اليهودية يذهب إلى التالي:
"من يغادرون اليهودية ليعتنقوا ديانة أخرى ،فتصبح ديانتهم الجديدة سمتهم الدائمة ،يفعلون
هذا خلسة ،وغالبا في فترات األزمات ،حيث تكون "الهداية" لديانات أخرى (هي الحل إلنقاذ
أرواح الناس ،كما جرى في الهولوكوست إبان العهد النازي).
وفي صميم الديانة اليهودية ،توجد تعابير مختلفة لوصف ما يتعبر نظريا ً غير قائم ،أي
لوصف اَلنسان الذي غادر الديانة اليهودية إلى ديانة أخرى .واليهودية تقارن غالبا ً
بالمسيحية وباإلسالم ،لكنها في الحقيقة َل تناسب وصف "اختيار" ينتخبه األفراد ليكون
"ديناً" لهم .اليهودية نظرياً ،دين َل يمكن الدخول فيها ،وَل يمكن مغادرتها ،كما انه ليس
بوسع العبري اإلسرائيلي أن يغير قوميته ،أو اثنيته.
وبالمقارنة مع األديان األخرى ،فإن وصف من "غادر" اليهودية هو قضية معقدة مقارنة
بحال األديان األخرى ،ألن كون المرء يهوديا ً َل يرتبط بممارساته ،وَل بإيمانه وعقيدته ،بل
يرتبط بوَلدته ونسبه ،وقد يغادر المرء أيمانه وعقيدته ،لكنه سيبقى منتسبا لليهودية بنسبه".
ومعنى هذا أن اليهودية مسألة قدرية ،فمن ولد بمالمح افريقية ،سيبقى إفريقي المظهر حتى
لو حمل جنسية أوروبية ،ومن ولد بمالح صينية سيبقى كذلك بغض النظر عن جنسيته التي
يحملها ولغته عقيدته .وكون اليهودية ،حسب تفسيرهم ،وَلدية موروثة ،فإن الطفل َل يستطيع
أن يغير دينه وعقيدته .وهذا لعمري منتهى التشدد ،وغاية اَلنكار لحرية اختيار المخلوق
إليمانه وعقيدته .وبناء على هذا الفهم فإن اليهودية ديانة قائمة على الجبر ،وَل تفويض فيها.
وقد يكون هذا سبب وصف اليهود ألنفسهم "شعب هللا المختار" ،فطفلهم المولود حديثا ً شاء أم
أبى سيكون يهوديا ً ويبقى حتى مماته يهودياً.
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ولكن العالم يتغير ،وطبقا آلخر إحصاء جرى في ألمانيا عام  ،6269على سبيل المثال ،فإن
القسم األكبر من األلمان يرون أن ليس للدين أي أهمية في حياتهم ،وَل يلعب أي دور في
صنع قراراتهم ،ورسم مستقبلهم ،وباتت نسبة من يؤمنون بدور الدين في حياتهم َل تتجاوز
 77بالمائة من سكان البلد البالغ عددهم أكثر من  26مليون نسمة ،حسب تقرير نشره موقع
 DWاأللمانية  .وهكذا فإن أطفال أولئك غير المنتمين إلى أي دين ،سيرثون غالبا ً عن أهلهم
مبدأ الالدينية ،وقد يعتنقونه مدى الحياة ،أو يغيرونه َلحقا ً بحرية اختيارهم.
ويصدق مثل هذا على األمريكيين ،حيث كشفت دراسة نشرت عام  6262أن  67بالمائة من
سكان الوَليات المتحدة األمريكية البالغ عددهم أكثر من  762مليون نسمة َل يعتنقون أي
ديانة ،وهكذا فإن ربع مواليد األمريكيين سيرثون عن والديهم عدم اَلنتماء ألي دين.
وما زلنا نتحدث في عالم ديانات التوحيد الثالثة ،ولو ذهبنا إلى البوذيه والهندوسيه
والكونفوشيه وهي ديانات يعتنقها أكثر من  7مليارات إنسان ،فمن الصعب تتبع مبدأ حرية
اختيار الطفل لدينه بعد بلوغه لعدم توفر معطيات واقعية دقيقة عن هذه القضية.
***
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إبراهيم الخليل وساللته رسل السماء
في زمن غير معلوم على وجه التحديد وفي بقعة هائمة في مثلث
صحراوي مترامي األطراف بين العراق وسوريا وجنوب تركيا ،تعثر تاريخ "الضاللة
البشرية" بوَلدة أبو األنبياء والرسل إبراهيم الخليل ،ومنذ البداية ،كان كل ما ُكتب حول
وَلدته وحياته وتجاربه مختلف عليه حتى في نصوص ديانات التوحيد الثالثة.
موقع وَلدة إبراهيم حسبما يقول العرب والمسلمون هو منطقة تُدعى حران ،إحدى المدن
القديمة الواقعة في بالد ما بين النهرين ،والواقعة حاليا ً في داخل أراضي غرب عراق اليوم،
فيما ذهبت كثير من الروايات والدَلئل التاريخية إلى أنه قد ولد في منطقة أور جنوب مدينة/
مملكة بابل العريقة .وهذا الرأي يقره المسيحيون واليهود ،وقد زار بابا الفاتيكان فرانسيس
في شهر آذار  /مارس  ،6269هذه البقعة فسلطت أضواء العالم على المدينة األثرية المنسية
الواقعة في محافظة ذي قار جنوب العراق الحالي.
وكما تختلف ديانات التوحيد ،وكتب التاريخ حول مسقط رأس إبراهيم ،فإنها تختلف حول
عام مولده ،وَل توجد معلومات دقيقة عنه تحديداً ،لكن التوراة تذكر أنه ولد في عام ألفٍ
وتسعمئة قبل الميالد.
والمالحظ هنا ،أن كتب التاريخ القديم التي سبقت عصر ديانات التوحيد ليس فيها إشارة إلى
إبراهيم الخليل ،لكنها تمر بشخصيات مشابهة له ،قد تكون سبقته أو تبعته ،أو مستوحاة
قصصها من فكرته ،والعكس صحيح حسب كثير من المؤرخين.
الموسوعة البريطانية تطرقت إلى هذا الموضوع بالقول:
َل يوجد توثيق لسيرة إبراهيم بالمعنى الحرفي للكلمة ،لذا يسقط المؤرخون والباحثون شروح
اللقى التاريخية الحديثة على المواد التوراتية للوصول إلى السرد األقرب للصحة لوقائع أو
لتسلسل وقائع حياته.
ونقف اليوم على فاصلة تتسع لتبلغ نحو  9آَلف عام عن تلكم الوقائع ،ولهذا فإن أقرب سرد
قد يعيننا على رسم سيرة أبي األنبياء هو ذلك الذي أوردته النصوص التوراتية والتلمودية.
المسلمون يؤمن أغلبهم أن نصوصهم التوراة والتلمود محرفة ،لذا نراهم يجادلون في الحقائق
التلمودية ورواياتها ،لكن البعد التاريخي لألحداث َل يترك لنا إَل التوراة مصدراً.
وطبقا للموسوعة البريطانية فإن السيرة اإلبراهيمية حتى نهاية القرن التاسع عشر  ..92كانت
مجهولة تماما ً وَل أحد يعرف عنها سوى بضع تفاصيل اعتمدت على تفسير نصوص كتب
التوحيد الثالثة الخاصة بإبراهيم .في األلفية الثانية قبل الميالد ،ظهر مفهوم إبراهيم "افرام،
ابراهام" وبنيه إسحاق ويعقوب ويوسف "جوزيف" .وهكذا فإن أغلب اَلفتراضات قامت
على مصادر توراتية افتراضية هي األخرى ،أي أن القارئ يقف إزاء فرضيات بنيت على
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فرضيات أقدم منها .أغلب تلكم اَلفتراضات تقوم على أن اآلباء األقدمين هم كائنات
ميثولوجية تجسد قبائل تنتمي إلى شخوص فولكلورية أو مسبباة صنعت لتكون أنماطا ً
اجتماعية وتشريعية وثقافية تهتدي بها ثقافات القبائل البائدة.
اختلف األمر بعد الحرب العالمية األولى ،حيث خطت األبحاث اآلركيولوجية خطوات واسعة
كاشفة عن وثائق ونصب وتماثيل ولقى وأبنية تعود إلى العصر األبوي (الذي ينتمي له النبي
إبراهيم) طبقا ً للحسابات التقليدية.
التنقيبات األثرية بالقصر الملكي في منطقة ماري العريقة (غرب العراق وشرق سوريا
الحاليتين) الواقعة على ضفاف نهر الفرات كشفت عن آَلف األلواح والرقم الحجرية
والطينية التي باتت عبارة عن خزائن ألدلة توثق النصوص والمكاتبات الدينية والملكية
والتشريعية مسلطة الضوء على تفاسير وتحليالت منطقية جديدة لتاريخ تلك الفترة.
النصوص التي وردت في سفر التكوين  Genesisتتماهى تماما ً مع مضامين تلكم الرقم
واللقى ،وهي تشير إلى األلفية الثانية قبل الميالد ،لكنها تتداخل أيضا ً بشكل غير دقيق مع
المراحل الالحقة لتلك الحقبة .أحد الكهنة الدارسين لتلكم الحقبة أطلق عليها عام 9192
وصف "إعادة اكتشاف العهد القديم" .وبذلك فإننا نملك اليوم مصدرين رئيسيين إلعادة بناء
سيرة إبراهيم:
* أولهما كتاب سفر التكوين الذي يستقصي سيرة تيراه (والد إبراهيم) ورحيله عن أور إلى
حران ،وصوَل إلى موت إبراهيم.
*ثانيهما المكتشفات واللقى والرقم التي كشف عنها (في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات
القرن العشرين وصوَلً إلى الحرب العالمية الثانية) والتي ترقع الثغرات الواردة في
النصوص التوراتية المشار إليها.

الرواية التوراتية
حل إبراهيم (ومعنى اسمه بالعبرية األب المتعال) مواطنا ً بمدينة أور في ميزوبوتاميا ،ثم
دعاه الرب (يهوه) أن يرحل عن أرضه وعشيرته ليسافر صوب أرض مجهولة يؤسس فيها
أمة جديدة .ويرضخ ألمر الرب دون مساءلة ،وفي عمر الخامسة والسبعين يرحل مع امرأته
العاقر ساراي ،التي بات اسمها فيما بعد سارا (وتعنى األميرة بالعبرية) ،ورافقه في رحلته
ابن أخيه لوط ،وآخرون متجهين إلى كنعان (بين سوريا ومصر) .هناك تتساقط الوعود من
الرب على السبعيني العقيم بأنه ذريته "نسله" سترث األرض وتصبح أمة ذات عديد كبير.
وفي النهاية رزق بولد اسماه إشمائيل من رحم هاجر جارية زوجته ،وحين بلغ مائة عام من
عمره رزق من امرأته سارا بولد "شرعي" اسماه إسحاق ،وهو من ورث عنه الوعد .وفي
امتحان إليمانه يأمره الرب أن يضحي بابنه إسحاق ،لكن الرب يتيح له في النهاية أن يفتدي
ابنه بكبش عظيم .وبموت سارا ،اشترى إبراهيم كهف "ماخبياله" قريبا ً من مدينة الخليل،
وابتاع معه األرض القريبة منه ،ليكون المكان مدفنا ً إلبراهيم وأرض الميعاد لذريته.
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وبالفعل دفن إبراهيم وامرأته سارا في هذا الكهف ،وقد مات إبراهيم بعد أن بلغ من العمر
 905عاماً.
من هنا يفترق المسلمون واليهود افتراقا بيناً ،فاليهود يرون هذه أرض الميعاد التي يجب أن
تضم قبور كل األنبياء ،فيما يؤمن المسلمون أن أرض المدينة المنورة تضم قبر الرسول
وذريته والصحابة ،أما شيعة علي من المسلمين فتعلقوا بأرض بالد الرافدين ،الكوفة
وكربالء ألنها ضمت قبور ساللة الرسول من ولد فاطمة وزوجها علي ابن أبي طالب ابن
عم الرسول وأول من آمن به.
تقع مدينة أور في تل المكير (وهي التي غنى لها ياس خضر قصيدة مشيت وياه للمكير) ،ولم
يعرف أنها المنطقة التي ولد فيها إبراهيم إَل بعد الحفريات واَلستكشافات التي جرت من عام
 9166وصوَلً إلى عام ...9179أي أن البشرية بتاريخها الطويل عبر مئات القرون لم
تعرف شيئا ً عن إبراهيم وساللته النبوية حتى هذا التاريخ.
سارت قافلة إبراهيم وأهل بيته مغادرة أور لتقف في حران ،مدينة اآللهة بمملكة ماري ،وتقع
اليوم في تركيا ،وهي مدينة بوادي بلخ يرحل إليها حجيج ذلك الزمان وهم من طائفة "سين"
عبدة إله الشمس في أورُ .رقم مملكة ماري التي عثر عليها مطلع القرن العشرين ورد فيها
ألول مرة ذكر العبريين "هابيرو" كما ورد ذكر "البنياميين".
وبعد رحلة طويلة ،شملت محطات توقف متطاولة ،عبرت القافلة نهر األردن ،لتقف بمدينة
بيت إيل ،شمال مدينة أورشليم ،التي سميت بعد  9522عام مدينة القدس ،وَل بد من اإلشارة
هنا إلى أن إيل هو إله الكنعانيين ،وبيت ،بالعبرية تعني بيت بالعربية ،وهكذا فإن المدينة
اسمها "بيت اإلله" .واستولى إبراهيم على المعابد الكنعانية هنا بال هوادة ،فبنى مذبحا ً
وكرسه لإلله يهوه ،والدَللة الوحيدة المتوفرة على هذا السرد هي أسفار سفر التكوين
التوراتية .وبقي إبراهيم وقبيلته ،يتحركون بين هذه المناطق منطلقين من مدينة "معامرة"
وصوَلً إلى النقب وبيرشيبا ،ولم يتحولوا إلى مزارعين مستقرين ،بل حافظوا على مهنة
الرعي التي تتطلب ترحاَلً مستمراً َل يستقيم معه أي استقرار.
ونزل الوحي على إبراهيم وهو مقيم بمدينة معامرة والبشارة بأن ساللته سوف تخلد كمعلم
بارز في تاريخ البشرية ،وفي نفس المرحلة ،علم أن ابن أخيه لوط قد أسر ،وهو حدث
غامض ،كشف عنه ضمن حكاية غريبة انفرد بها سفر التكوين ،عن اللقى والرقم الطينية
والحجرية المتكشفة .قصص سفر التكوين هنا تفترق تماما ً عن التاريخ المسجل في اللقى
األثرية ،فبدون أي مقدمة ينغمر إبراهيم في مقطع تاريخي يظهر فيه ملوك عدة ومنهم،
أمرافيل ملك شينار ،أريوخ ملك إلعازر ،شيد ملك عيالم ،تيدال ملك غوييم.
الفصل  99في سفر التكوين الذي تظهر فيه تلكم الشخصيات والوقائع برمته يتباين تماما عما
سبقه وعما تاله .ومن أغرب ما جاء في هذا الفصل ،اللقاء الذي جرى بين ميلشيزيديك ملك
سالم ،وال إيلون أكبر كهنة الرب ،وإبراهيم .هذا اللقاء لم يشر اليه القرآن ولم تشر اليه كتب
التاريخ اإلسالمي قط .الملك والكاهن األعظم يحييان إبراهيم بالنبيذ والخبز لعودته
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المنصورة ،ويباركانه باسم الرب األعلى يهوه .إنها مرحلة غامضة من حياة إبراهيم ،وقد
تكون هي المرحلة التي تقاربت فيه ديانة التوحيد اَلبراهيمي األولى مع ديانات تعدد اآللهة،
والغريب أن إبراهيم هنا ،طبقا للنص التوراتي ،يقسم ب "األب الرب المتعال" أي أنه يقسم
بيهوه وال إيلون ،ويتساءل السامع أليس في هذا اقرارا ً بتعدديه األرباب؟؟
معجزات إبراهيم
معاجز ابراهيم حسب روايات التاريخ اإلسالمي ،مقرونة بتفاسير اآليات القرآنية ،خلصت
إلى أن إبراهيم أثبت عجز أصنام قومه عن اإلتيان بخير أو بشر؟ فقد تساءل إبراهيم بطريقة
اَلستفهام اَلنكاري قائالً عن األصنام كما جاء في الذكر الحكيم" :إِ ْذ قاا ال ِألابِي ِه اوقا ْو ِم ِه اما اه ِذ ِه
التَّ اماثِي ُل الَّتِي أانت ُ ْم لا اها اعا ِكفُونا "
فأجابوه عتاةً ":وجدنا آباءنا لها عابدين".
صناا ام ُك ْم
اَّلل أل ا ِكيدا َّن أا ْ
"وتا َّ ِ
فاستنكر عليهم إبراهيم استكبارهم وجاء في الذكر الحكيم على لسانه :ا
با ْعدا أا ْن ت ُ اولُّوا ُم ْدبِ ِرينا ".
باقي القصة نقلتها اَلسانيد ،ألن آيات القرآن الكريم بحق إبراهيم متفرقة ،فقد أشار الطبري
إلى َّ
أن إبراهيم حلف يمينه في خفاء من قومه ،فأقدم إلى تلك األصنام ،ودمرها بأكملها إَل
كبير األصنام ،فقد علق الفأس في رقبته ،ومراد إبراهيم من ذلك هو أن يُثبت لقومهم سخف
ما يتبعونه وضعفه.
واش لقد سمعت
فلما أتى القوم ورأوا ما بأصنامهم ارتعدوا وسألوا من فعل هذا ،فقال لهم ٍ
إبراهيم يذكرهم ،فأتوا بإبراهيم وسألوه ع َّمن فعل ذلك فقال" :إنه كبير األصنام وها هو الفأس
معلق في رقبته" ،فبهت الذي كفر وهللا َل يهدي القوم الظالمين.
ويشير القرآن الكريم في مواضع عدة إلى معجزات إبراهيم ،وهي بمجموعها تصلح أن
تصنع قصة سيرة إبراهيم ،لكنها السيرة الدينية فحسب ،وبذلك فإن فجوات كبرى تبقى قائمة
في تاريخ أبي األنبياء .وفي سورة إبراهيم ،تتأخر قصة إبراهيم حتى اآلية  ،75وهذا يثير
أسئلة ،فالسورة اسمها إبراهيم ويفترض انها مكرسة له ،لكنها تبدأ بقصة عن موسى وقومه!؟
ثم تخلص إلى القول:
ب ِإنَّ ُه َّن
اج اع ْل هاذاا ْالبالادا ِآمنًا او ْ
ب ْ
ي أا ْن نا ْعبُدا ْاأل ا ْ
اام ( )75ار ِ
او ِإ ْذ قاا ال ِإب اْراهِي ُم ار ِ
اجنُ ْبنِي اوبانِ َّ
صن ا
ور ار ِحي ٌم ( )72اربَّناا ِإنِي
أا ْ
صانِي فاإِنَّكا اغفُ ٌ
يرا ِمنا النَّ ِ
ضلا ْلنا اكثِ ً
اس فا ام ْن تا ِب اعنِي فاإِنَّهُ ِمنِي او ام ْن اع ا
اج اع ْل أا ْفئِداة ً ِمنا
ص االة ا فا ْ
أا ْس اك ْنتُ ِم ْن ذُ ِريَّتِي ِب اوا ٍد اغي ِْر ذِي زا ْرعٍ ِع ْندا با ْيتِكا ْال ُم اح َّر ِم اربَّناا ِليُ ِقي ُموا ال َّ
ت لا اعلَّ ُه ْم يا ْشكُ ُرونا ( )70اربَّناا ِإنَّكا تا ْعلا ُم اما نُ ْخ ِفي او اما
ار ُز ْق ُه ْم مِنا الثَّ ام ارا ِ
اس تا ْه ِوي ِإلا ْي ِه ْم او ْ
النَّ ِ
نُ ْع ِلنُ او اما يا ْخفاى اعلاى َّ
اب ِلي
َّللاِ ِم ْن ا
ض او اَل فِي ال َّ
س ام ِ
اء (ْ )72ال اح ْمد ُ ِ َّ ِ
ش ْيءٍ فِي ْاأل ا ْر ِ
َّلل الَّذِي اوه ا
ص االةِ او ِم ْن
ب ْ
س ِمي ُع الدُّ اع ِ
يم ال َّ
اء ( )71ار ِ
اعلاى ْال ِكبا ِر إِ ْس اما ِعي ال اوإِ ْس احاقا إِ َّن اربِي لا ا
اجعا ْلنِي ُم ِق ا
اب ()99
ذُ ِريَّتِي اربَّناا اوتاقاب َّْل دُ اع ِ
س ُ
ي او ِل ْل ُمؤْ ِمنِينا يا ْو ام ياقُو ُم ْال ِح ا
اء ( )92اربَّناا ا ْغ ِف ْر ِلي او ِل اوا ِلدا َّ
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القصص الديني َل يسرد وقائع سيرة إبراهيم ،وحتى لو حاول الباحث أن يجمع القصص من
خالل اآليات بخصوص إبراهيم ،وهو أمر شبه يسير في عصر اَلنترنت ،فإن القصة لن
تكتمل.
فبعد أن دمر إبراهيم أصنام قومه ،تعرض لمساءلتهم وحسابهم العسير ،فقرروا أن يحرقوه
بالنار .وَل ندري بوضوح متى وكيف وأين جرى ذلك تحديداً ،وهل هم الحنيفية المقصود بهم
قومه أم غيرهم ،فالمعروف أن ملة إبراهيم هي الحنيفية .وعلى الباحث أن يذهب إلى سورة
ِيم".
األنبياء ليجد أية خارج سياق النص جاء فيها "قُ ْلناا ياا ن ُ
اار ُكونِي با ْردًا او ا
س اال ًما اعلا ٰى إِب اْراه ا
والتقدير أن اآلية مسبوقة بمحذوف ،والمحذوف يتضمن القصة كاملة ،وفحوى ذلك كما يقول
د .بهاء الدين سعيد في مقال نشر على موقع سطور في  92تموز /يوليو : 6269
ضعف ما يعبدونه تخبطوا؛ إذ َل يكون
ل َّما بهت القوم ولم يحيروا جوا ًبا بعد أن أثبت إبراهيم ا
أمام المتكبر  -إن ثبت بطالن معتقده  -إَل أن يتجبر في األرض ويعيث فيها فسادًا ،فأجمع
القوم رأيهم على أن يحرقوا إبراهيم في النار ،وقد ذكر عن السدي أنهم حبسوا إبراهيم -عليه
السالم -في بيت وجمعوا له حط ًبا عظي ًما ،حتى إنهم كانوا يتقربون إلى أصنامهم بجمع
َّ
ألجمعن الحطب لحرقه ،حتى
الحطب لحرق إبراهيم ،فتقول المرأة المريضة إذا عافاني ربي
َّ
إن الطير إذا مرت من فوق النار احترقت من شدة الوهج .فعمدوا إلى إبراهيم -عليه السالم-
ورفعوه إلى رأس البنيان فقالت السماء واألرض والمالئكة والجبال" :يا ربنا إن إبراهيم
يحرق فيك" ،فرد هللا  -تعإلى -أن هو أعلم به منهم ،وأمرهم أنه إن استعان بهم فعليهم أن
يعينوه ،وقيل إن إبراهيم رفع رأسه إلى السماء قبل أن يقذفوه وقال" :اللهم أنت الواحد في
السماء ،وأنا الواحد في األرض ليس في األرض أحد يعبدك غيري ،حسبي هللا ونعم
بأمر من ربه أن يا نار كوني
الوكيل" ،فلما أن قذفوا فيها إبراهيم نادى جبريل -عليه السالمٍ -
بردًا وسال ًما على إبراهيم.
لكن الغموض يبقى سائدا ً حتى بوجود هذا التفسير اَلفتراضي ،وإذا تحولنا إلى معجزة أخرى
متفق عليها في النصوص التوراتية والقرآنية فأمامنا قصة النمرود ولقاءه بإبراهيم ،وَل
نعرف هنا لو تأملنا النص القرآني ،إن كان اللقاء قد تم فعالً أم أنه لقاء افتراضي ،فقد نقل ابن
كثير هللا عن مجاهد "قيل :إنه قد ملك الدنيا أربعة ،مؤمنان وكافران مشارق األرض
ومغاربها ،فالمؤمنان :سليمان بن داود ،وذو القرنين ،والكافران :نمرود ،وبختنصر ،وهللا
أعلم" .وهذا النص هو اآلخر افتراضي وليس قطعياً ،ولكن لندع الخالف حول وقوع اللقاء
جانبا ً ونذهب إلى النص القرآني:
ِيم فِي اربِ ِه أا ْن آتااهُ َّ
ي الَّذِي يُ ْحيِي اويُ ِميتُ
أالا ْم تا ار إلى الَّذِي احا َّج ِإب اْراه ا
َّللاُ ْال ُم ْلكا ِإ ْذ قاا ال ِإب اْراهِي ُم اربِ ا
َّللا ياأْتِي بِال َّ
ق فاأْ ِ
ب فابُ ِهتا
ت بِ اها ِمنا ْال ام ْغ ِر ِ
قاا ال أاناا أ ُ ْحيِي اوأ ُ ِميتُ قاا ال إِب اْراهِي ُم فاإِ َّن َّ ا
ش ْم ِس ِمنا ْال ام ْش ِر ِ
َّللاُ اَل يا ْهدِي ْالقا ْو ام َّ
الَّذِي اكفا ار او َّ
الظالِمِينا (البقرة.)652 :
"ربِي الَّذِي يُ ْحيِي اويُ ِميتُ "،
فقد قال إبراهيم عندما سأله النمرود من ربك :ا
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وهذه كانت الحجة األولى التي أقامها على النمرود ،فقال النمرود :وأنا أحيي وأميت فأتى
بسجينين من عنده فأطلق سراح أحدهما وأبقى على اآلخر وقتله ،فعلم إبراهيم َّ
أن القلب الذي
اعتاد الضالل لن يقبل النور.
وهكذا طرح إبراهيم حجته الثانية وقال" :فاإِ َّن هللاا ياأْتِي بِال َّ
ت بِ اها ِمنا
ق فاأْ ِ
ش ْم ِس ِمنا ْال ام ْش ِر ِ
ب فابُ ِهتا الَّذِي اكفا ار اوهللاُ َل يا ْهدِي ْالقا ْو ام َّ
الظا ِلمِينا ".
ْال ام ْغ ِر ِ
ويذهب د .بهاء الدين سعيد في نفس المقال مار الذكر إلى أن هذا تح ٍد صريح من إبراهيم
بهت له النمرود ،ولكنَّه لم يؤمن ،فهو قد اعتاد على أن يتجبر في األرض من دون أن يردعه
أحد.
المعجزة األخرى ،هي التكليف الرباني إلبراهيم ،وهو تكليف جاءه في الحلم ،وَل ندري كيف
صدق الرؤيا ،لكن النص في سورة الصافات جاء فيه:
ى ِإ ِن ٓى أا ار ٰى ِفى ْٱل امن ِاام أانِ ٓى أا ْذ اب ُحكا فاٱن ُ
ت ٱ ْف اع ْل
ظ ْر اماذاا تا ار ٰى ۚ قاا ال ٰ ايٓأ ا اب ِ
فالا َّما ابلا اغ ام اعهُ ٱل َّ
ى قاا ال ٰ ايبُنا َّ
س ْع ا
شا ٓ اء َّ
ست ا ِجدُنِ ٓى إِن ا
صبِ ِرينا
ٱَّللُ ِمنا ٱل ٰ َّ
اما تُؤْ ام ُر ۖ ا
وَل ننسى هنا ،أن الكالم يدور حول إسماعيل ،اشمائيل الذي منحه هللا إلبراهيم بعد حرمان
استغرق منه ومن امرأته زمنا ً طويالً وبعد أن شاخ ورق عظمه ،وشبَّ إسماعيل  -وصار
باراً بأبيه يعينه على أعباء الحياة ،وإبراهيم َل يحب أحدًا في الدنيا مثل إسماعيل ،وفي ليلة
رأى إبراهيم في منامه ان الرب يريده أن يضحي بقرة عينه التي انتظرها طويالً ،فسلم
إبراهيم وإسماعيل أمرهما إلى هللا ،وحمله إبراهيم وجعل وجهه منكبًا على األرض ،واستعد
صدَّ ْقتا
للذبح ووضع السكين على رقبته ،وجاء مناد من السماء فقال له " :ايا ِإب اْراهِي ُم قا ْد ا
الرؤْ ايا" .وبذلك فدى هللا إسماعيل بكبش من الجنة.
ُّ
المعجزة األخرى فكرتها قائمة على إحياء الموتى:
ْف ت ُ ْح ِيي ْال ام ْوتاى قاا ال أا اولا ْم تُؤْ ِم ْن قاا ال بالاى اولا ِك ْن ِليا ْ
ط امئِ َّن قا ْل ِبي قاا ال
"و ِإ ْذ قاا ال ِإب اْراهِي ُم ار ِ
ب أ ا ِرنِي اكي ا
ا
ْ
َّ
ا
ً
ْ
ُ
ُ
س ْعيًا
ص ْره َُّن ِإلايْكا ث َّم ْ
اج اع ْل اعلاى ُك ِل اجبا ٍل ِم ْن ُه َّن ُج ْز ًءا ث َّم ا ْد ُ
فا ُخذ أ ْربا اعة ِمنا الطي ِْر فا ُ
ع ُه َّن ياأتِيناكا ا
ع ِز ٌ
يز اح ِكي ٌم" (البقرة.)622:
َّللا ا
اوا ْعلا ْم أا َّن َّ ا
ويروي الضحاك وقتادة وعطاء وغيرهم َّ
أن إبراهيم رأى في أحد األيام فطيسا ً على الشاطئ،
فإذا كان مد البحر أكلت منها دوابه ،وإذا كان جزر البحر أكلت منها السباع والطيور ،فل َّما
رآها إبراهيم قال ربي إني أعلم أنك تجمعها من بطون الحيوانات ولكن كيف تحييها ،وسؤال
إبراهيم لربه لم يكن من باب التشكيك في قدراته بل ألجل زيادة اليقين فأمره هللا أن يأخذ
طاووسا ً وديكا ً وحمامة وغراباً ،ثم أمره أن يذبحها ويقطعها ويخلط لحمها بعضه ببعض ،ثم
أمره أن يضع على كل جبل من الجبال األربعة التي حوله قطعةً من اللحم ،ثم أمره أن يناديهم
بأسمائهم فعندها ستسعى إليه الطيور طائرة أو ماشية ،وكل حسب حالته ،وبذلك يكون كل ما
قد حدث هو بأمر هللا وقدرته.
وَلبد للباحث أن يتوقف قليالً عند اآلية  651من سورة البقرة التي سبقت هذه اآلية:
24

ع ُرو ِش اها قاا ال أانَّ ٰى يُ ْحيِي ٰ اه ِذ ِه َّ
َّللاُ با ْعدا ام ْوتِ اها ۖ فاأ ا اماتاهُ
ِي خاا ِوياةٌ اعلا ٰى ُ
"أا ْو اكالَّذِي ام َّر اعلا ٰى قا ْريا ٍة اوه ا
ض يا ْو ٍم ۖ قاا ال با ْل لابِثْتا ِمائاةا اع ٍام فاا ْن ُ
َّ
ظ ْر
َّللاُ ِمائاةا اع ٍام ث ُ َّم باعاثاهُ ۖ قاا ال اك ْم لابِثْتا ۖ قاا ال لابِثْتُ يا ْو ًما أا ْو با ْع ا
سنَّ ْه ۖ اوا ْن ُ
اس ۖ اوا ْنظُ ْر إلى ْال ِع ا
إلى ا
ظ ِام
طعا ِ
اركا او ِلن ْاجعالاكا آياةً ِللنَّ ِ
امكا اوش اارابِكا لا ْم ياتا ا
إلى ِح ام ِ
ظ ْر ٰ
ٰ
ْف نُ ْنش ُِزهاا ث ُ َّم نا ْكسُوهاا لا ْح ًما ۚ فالا َّما تابايَّنا لاهُ قاا ال أا ْعلا ُم أا َّن َّ
ِير"
ايءٍ قاد ٌ
اكي ا
َّللاا اعلا ٰى ُك ِل ش ْ
فهي تسلط الضوء على مساحة الشك في معاجز الرب ،التي استوقفت حتى أنبياء تلكم
العصور السحيقة ،فهم غالبا ً يسائلون الرب عن مستوى قدراته ،ولم يكن إبراهيم استثناء أو
خروجا عن حيرة األنبياء وبحور أسئلتهم.
ومن بين المعاجز ،نزول المالئكة وحلولها ضيفا ً في بيت إبراهيم ،وهنا تباينت حتى اآليات
في سرد تلكم القصص ففي سورة الحجر:

سالما ً قاا ال ِإنَّا ِم ْن ُك ْم او ِجلُونا * قاالُواْ َلا
ضي ِ
ِيم * ِإذْ دا اخلُواْ ا
عن ا
"ون ِابئْ ُه ْم ا
علا ْي ِه فاقاالُواْ ا
ا
ْف ِإب اْراه ا
ا
ا
ي الكبر فا ِب ام تُباش ُِرونا * قاالُواْ
ع ِل ٍيم * قاا ال أبا َّ
ش ْرت ُ ُمو ِني على أن َّم َّ
ت ا ْو اج ْل ِإنَّا نُباش ُِركا ِبغُ ٍ
الم ا
س ِن ا
ش ْرنااكا بالحق فاالا ت ا ُكن ِمنا القانطين * قاا ال او امن يا ْقنا ُ
با َّ
ط ِمن َّرحْ ام ِة اربِ ِه إَِلَّ الضآلون"
واَلعجاز هنا هو بشارة بأن ه سيحظى بولد بعد عمر طويل ،رغم أن سارا ليست
امرأته ،ولم تتطرق اآليات إلى جاريته هاجر ،ولعل اَلعجاز مركب هنا في حضور
المالئكة ضيوفا ً ببيته ،وبشارة الولد الوريث إسماعيل .ويالحظ في آخر اآليات خروج
عن قواعد المستثنى باَل ،فهو في العادة منصوب ،لكنه جاء هنا مرفوعا ً باعتباره فاعالً
مؤخرا ً عن فعل القنوط ،وبذلك تكون (إَل) مكفوفة عن العمل بمعنى أنها لم تنصب
المستثنى منه على المفعولية .وقد يكون هذا الخروج عن القاعدة مقصودا ً هنا لسبب
غير واضح.
أما اآليات التي وردت في سورة الذاريات فتسرد حكاية تبقى الحكمة منها غامضة،
فهو يطلب من امرأته أن تعد للمالئكة عجالً سميناً ،وهكذا كان ،لكنهم لم يأكلوا بل
بشروه بغالم عليم ،فالمالئكة ال يأكلون وال تخرج عنهم فضالت وال يعرقون .إنها
معجزات المالئكة اذاً ،ولكن لماذا تجشأت امرأته عناء ذبح وطبخ العجل ،وهذا عمل
شاق يستغرق وقتا طويالً بإمكانات ذلك العصر؟! المختلف هذا المرة ّ
أن الحديث ،كما
هو مفهوم من سياق اآليات ،يدور حول ابن سارا وهو نبي هللا إسحاق:
"ه ْال أاتااكا احد ُ
سالا ٌم قا ْو ٌم
ضي ِ
ِيم المكرمين * ِإذْ دا اخلُواْ ا
ِيث ا
سالاما ً قاا ال ا
علا ْي ِه فاقاالُواْ ا
ْف ِإب اْراه ا
ُّمن اك ُرونا * فا ارا ا
س
غ إلى أ ا ْه ِل ِه فا اجآ اء بِ ِعجْ ٍل سا ِم ٍ
ين * فاقا َّرباهُ إِلا ْي ِه ْم قاا ال أاَلا تاأ ْ ُكلُونا * فاأ ا ْو اج ا
اف اوبا َّ
ص َّك ْ
ت اوجْ اه اها
علا ٍيم * فاأ ا ْقبالا ِ
ِم ْن ُه ْم ِخيفاةً قاالُواْ َلا تاخ ْ
ش ُروهُ ِبغُالا ٍم ا
ص َّرةٍ فا ا
ت امرأته فِي ا
ع ُج ٌ
اوقاالا ْ
ع ِقي ٌم * قاالُواْ اكذا ِل ِك قاا ال ارب ُِّك ِإنَّهُ هُ او الحكيم العليم".
وز ا
ت ا
هذا التفاوت بين الحكايتين حسب اآليات بات من أسباب الخالف بين اليهود والمسلمين ،ألن
إسماعيل جد العرب العاربة والمستعربة وإسحاق جد بني إسرائيل قد كانا أخوين ،كما تدل
عليه آيات الصافات حيث بشر هللا إبراهيم بابنه األكبر إسماعيل ثم بشره بإسحاق.
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شرائع إبراهيم
إبراهيم الخليل هو من وضع شرعة الختان ،فباتت رسما ً دينيا ً ثابتا ً عند اليهود والمسلمين،
وهكذا فقد نشأ الختان كشرعة دينية لدى الحنيفية "ملة إبراهيم" وأشير إليه في التوراة كعهد
بين هللا وإبراهيم أبي اآلباء منذ مطلع األلفية الثانية قبل الميالد ،وورد في العهد القديم قول
الرب" :أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك .ألكون إل ًها لك ولنسلك من بعدك .وأما
أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني
وبينكم وبين نسلك من بعدك ،يُختن منكم كل ذكر ،فتختنون في لحم غلتكم ،فيكون عالمة عهد
بيني وبينكم .ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم .وليد البيت والمبتاع بفضة من
كل ابن غريب ليس من نسلك .فيكون عهدي في لحمكم عهدًا أبديًّا .وأما الذكر األغلف الذي
َل يُختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها .إنه قد نكث عهدي".
أما في اإلسالم ،فلم يرد في القرآن الكريم أي إشارة لختان الرجل ،وحتى لدى الحديث عن
إبراهيم ،لم تظهر إشارة إلى ختانه أو ختان بنيه ،لذا يؤكد أغلب المختصين بالتشريعات
اإلسالمية ،انه ليس شرعة منصوص عليها ،بل سنة موروثة يتداولها المسلمون ،وهي سنة
انتقلت إليهم من ديانة التوحيد األولى اليهودية .وللمراقب أن يسأل ،لماذا لم تنتقل شرعة
الختان من اليهودية إلى المسيحية؟
وحسب موسوعة ويكبيديا فقد مارس المسيحيون األوائل وهم من اليهود "النصارى" الختان
كفريضة دينية ،ومع توسع انتشار المسيحية بين شعوب غير يهودية اكتسب المهتدون الجدد
قاعدة شعبية وأطلق عليهم ألول مرة مصطلح "مسيحيين" .لكن مشكلة كبيرة وقعت بين
المسيحيين من أصل يهودي والمسيحيين من أصل غير يهودي حول اَللتزام بشريعة موسى
عمو ًما والختان بنوع خاص ،فعقد حينذاك المجمع المسيحي األول في أورشليم حوالي عام
 52ميالدي وحسمت نتائجه بعدم إلزام األمميين من غير اليهود المتحولين إلى المسيحية
بالمحافظة على شريعة موسى ،بما في ذلك القواعد المتعلقة بالختان.
وإبراهيم هو من أقام الكعبة وشرع زيارتها في الحج اَلبراهيم:
ت اوإِ ْس اما ِعي ُل اربَّناا تاقاب َّْل ِمنَّا ۖ ِإنَّكا أانتا الس َِّمي ُع ْال اع ِلي ُم (960
او ِإ ْذ يا ْرفا ُع ِإب اْراهِي ُم ْالقا اوا ِعدا ِمنا ْالبا ْي ِ
البقرة)
لكن لم ترد في القرآن آية واحدة بخصوص الحجر األسود ،ومن وضع في البيت الذي أرسى
قواعده إبراهيم ،بل كلما موجود مأخوذ عن رواية نقلها ابن عباس عن الرسول بقوله :قال
ضا من اللبن فسودته
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم" :نزل الحجر األسود وهو أشد بيا ً
خطايا بنى آدم" رواه الترمذى وحسنه ،وفى رواية" :الحجر األسود من الجنة" رواه
النسائى" .وهذه الرواية على ما هي عليهَ ،ل تكشف كيف وصل الحجر األسود إبراهيم،
وماذا فعل به .نحن إذا إزاء مقوَلت وروايات غير نهائية.
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وإذا استرسلنا مع آيات سورة البقرة ،فإن من يتبع ملة إبراهيم يمسي مسلماً ،وعليه أن يلتزم
بمناسك ديانة إبراهيم.
اب
اربَّناا او ْ
اجعا ْلناا ُم ْس ِل امي ِْن لاكا او ِمن ذ ُ ِريَّتِناا أ ُ َّمةً ُّم ْس ِل امةً لَّكا اوأا ِرناا امناا ِس اكناا اوتُبْ اعلا ْيناا ۖ إِنَّكا أانتا التَّ َّو ُ

الر ِحي ُم ( 962البقرة)
َّ

لكن اإلسالم بقي مشروطا ً برسالة النبي محمد ،وهكذا فإنه دين موروث من إبراهيم ،لكن
اليتيم محمد هو رسوله:
س ً
اربَّناا اوا ْبعا ْ
اب او ْال ِح ْك امةا اويُزا ِكي ِه ْم ۚ ِإنَّكا أانتا
ث فِي ِه ْم ار ُ
وَل ِم ْن ُه ْم ياتْلُو اعلا ْي ِه ْم آيااتِكا اويُعا ِل ُم ُه ُم ْال ِكتا ا
ْالعا ِز ُ
يز ْال اح ِكي ُم (961البقرة)
ثم يتوقف القارئ محتارا ً أمام النص القرآني الغامض في سورة البقرة ،فأي أمة هي تلك التي
قد خلت؟:
أا ْم ُكنت ُ ْم ُ
وب ْال ام ْوتُ إِ ْذ قاا ال ِل اب ِني ِه اما تا ْعبُدُونا ِمن اب ْعدِي قاالُوا نا ْعبُدُ ِإ ٰلا اهكا او ِإ ٰلا اه
ش اهداا اء إِ ْذ اح ا
ض ار اي ْعقُ ا
احدًا اون ْاح ُن الهُ ُم ْس ِل ُمونا (ِ )977ت ْلكا أ ُ َّمةٌ قا ْد اخ ال ْ
ت ۖ ال اها
ِيم اوإِ ْس اما ِعي ال او ِإ ْس احاقا ِإ ٰ ال ًها او ِ
آ ابائِكا ِإب اْراه ا
س اب ْ
س ْبت ُ ْم ۖ او اَل تُسْأالُونا اع َّما اكانُوا اي ْع املُونا (البقرة )979
ت اولا ُكم َّما اك ا
اما اك ا
هل المقصود أن الحنيفية هي أمة قد خلت؟ اتباع إبراهيم ديانتهم الحنيفية ،واتباع إسماعيل
ديانتهم اإلسالم ،واتباع إسحاق ديانتهم اليهودية ،فإين المسيحيون؟ وهل هم اتباع يعقوب
الذي حضره الموت مطلع اآليات؟
ويبدو أن الجدل كان قائما ً حول مرجعيات ديانات التوحيد األخرى قبل ظهور اإلسالم ،لذا
جاء في الذكر الحكيم:
اإل ْن ِجي ُل ِإ ََّل ِم ْن اب ْع ِد ِه أافا اال تا ْع ِقلُونا .
ِيم او اما أ ُ ْن ِزلا ِ
"يا أا ْه ال ْال ِكتاا ِ
ت التَّ ْو اراة ُ او ْ ِ
ب ِل ام ت ُ احاجُّونا فِي ِإب اْراه ا
ْس لا ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم او َّ
َّللاُ اي ْعلا ُم اوأا ْنت ُ ْم اَل
هاا أا ْنت ُ ْم اهؤ اَُل ِء احا اج ْجت ُ ْم فِي اما لا ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم فا ِل ام ت ُ احاجُّونا فِي اما لاي ا
ص ارانِيًّا اولا ِك ْن اكانا احنِيفًا ُم ْس ِل ًما او اما اكانا ِمنا ْال ُم ْش ِركِينا .
تا ْعلا ُمونا  .اما اكانا ِإب اْراهِي ُم يا ُهو ِديًّا او اَل نا ْ
ي اوالَّذِينا آا امنُوا او َّ
ي ْال ُمؤْ ِمنِينا " آل
ِإ َّن أا ْولاى النَّ ِ
َّللاُ او ِل ُّ
ِيم لالَّذِينا اتَّباعُوهُ اوهاذاا النَّ ِب ُّ
اس ِبإِب اْراه ا
عمران.22-25/
فهو يقول هنا إن إبراهيم كان حنيفا ً مسلماً ،وهذا يدل أن الحنيفية ديانة سبقت اإلسالم،
واإلسالم جاء ينهج نهجها .اذا ً وبهذا التفسير ،يكون إبراهيم أول انبياء المسلمين ،ومحمد
خاتمهم.
وفي هذا السياق كتب عامر الحافي في مقال نشره على صفحة تعددية
"لم تقتصر مشكلة اَلستحواذ على إبراهيم على الحالة اليهودية ،وإنما شملت كل فئة تحصر
الهداية والنجاة فيها .وهنا جاء انتقاد القرآن لالستئثار بإبراهيم ِمن قِبل طوائف من أهل
الكتاب ،كما في قوله تعإلى" :ما كان إبراهيم يهوديًّا وَل نصرانيًّا ولكن كان حنيفًا مسل ًما وما
كان من المشركين" (آل عمران ،)20 :فاآلية نزلت في اختصام بعض اليهود والنصارى
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ومشركي العرب في إبراهيم ،وادعاء كل فريق منهم أن إبراهيم لهم دون غيرهم .فالمقصود
باآلية هو الخروج من اَلحتكار العاقادي إلبراهيم ،وليس إعادة إنتاج شكل آخر من ذلك
اَلحتكار ".
من جانبه ،ذهب الكاتب أحمد عثمان في مقال نشره عام  6222بصحيفة الشرق األوسط اللندنية
إلى أن القرآن يتحدث عن الدين اَلسالمي ،باعتباره هو ذات ملة إبراهيم الحنيف .ورغم ما
جاء في روايات المؤرخين المسلمين األوائل من وجود جماعة من الحنيفيين في الجزيرة
العربية قبل اإلسالم ،فقد رفض الباحثون الغربيون قبول هذه الروايات ،مصرين على اعتبار
الحنيفية صفة َل جماعة.
فقد أنكر فرانسوا ديه بلويس ،في بحث قدمه في مؤتمر الدراسات األثرية العربية الذي عقد في
لندن ما بين  62و 66من يوليو (تموز) عام  ،6269أن يكون الحنيفيون جماعة دينية قبل
اَلسالم .وأصر الباحث البريطاني على أن الرواة المسلمين ،هم الذين زعموا وجود طائفة
الحنيفيين ،لخطئهم في فهم دَللة كلمة "حنيف" التي وردت في القرآن .وبعدما استعرض
فرانسوا اآليات القرآنية التي تحدثت عن الحنيفية ،قدم بعض الكلمات المشابهة التي وجدت في
اللغات القديمة ،والتي لها دَلَلت مختلفة .وأوضح الباحث أن كلمة "أحنف" في العربية تدل
على شخص "أعرج" بينما تشير كلمة "حنبا" في اللغة السريانية على شخص وثني أو غير
مسيحي .وفي العبرية كلمة "حانيف" تعني "منافق" ،بينما يدل الفعل "حنف" على "التنجس".
ثم استند إلى كلمة "حنبا" السريانية التي استخدمت للدَللة على األمم مقابل بني اسرائيل،
ليستنتج أن هذا هو ذات المعنى المقصود في القرآن ،أي أن تعبير "إبراهيم حنيفا" َل يعني ـ
في رأيه ـ انه ينتمي إلى طائفة حنيفية ،وإنما يعني أن "إبراهيم من األمم" وليس من بني
اسرائيل .انتهى النص الذي اقتطعته من مقال أحمد عثمان في صحيفة الشرق األوسط اللندنية.
المصادر
الموسوعة البريطانية
العهد القديم في نسخة كنغ جون
القرآن الكريم
مقاَلت متعددة حسب اإلشارات في النص
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ال إكراه في الدين في ظالل السيوف
اإلسالم هو دين القوة ،وهذه ميزته في ديانات التوحيد
الثالث .فالمسيحية دين التسامح ،واليهودية دين التشدد واَلنغالق ،واإلسالم دين السيف
والقوة .األمثلة كثيرة على أن اإلسالم دين القوة ،لكني سأبني هذه المقاربة على مبدأ َل إكراه
في الدين متزامنا ً مع دور السيف في ثقافة المسلمين.
ماذا يعني بالضبط نص اآلية ا
الر ْشد ُ ِمنا ْالغاي ِ ۚ" في سورة البقرة؟
ِين ۖ اقد تَّ ابيَّنا ُّ
"َل ِإ ْك ارا اه فِي الد ِ
وم احتى يُغا ِيروا ما ِبأانفُ ِس ِهم في سورة
إنه معنى يتماهى تماما ً مع معنى آية " ِإ َّن اللَّـها َل يُغا ِي ُر ما ِبقا ٍ
الرعد ".لكن التفاسير تختلف وتذهب بعيداً في افتراضات تقود المعنى الحرفي لآلية إلى منطقة
مظلمة بعيدة.
التفسير السني والوهابي

فقد ذهب ابن باز المفتي السعودي إلى ّ
أن:
هذه اآلية خاصة ألهل الكتاب والمجوس إذا بذلوا الجزية والتزموا الصغار فإنهم َل يكرهون
اَّلل
على اإلسالم لهذه اآلية الكريمة ولقوله سبحانه في سورة التوبة :قااتِلُوا الَّذِينا َل يُؤْ ِمنُونا ِب َّ ِ
اوَل ِب ْاليا ْو ِم ْاآل ِخ ِر اوَل يُ اح ِر ُمونا اما اح َّر ام َّ
ق ِمنا الَّذِينا أُوتُوا
َّللاُ او ار ُ
سولُهُ اوَل يادِينُونا دِينا ْال اح ِ
اب احتَّى يُ ْع ُ
صا ِغ ُرونا [التوبة ]61 :فرفع سبحانه عن أهل الكتاب
ْال ِكتا ا
طوا ْال ِج ْزياةا اع ْن يا ٍد اوهُ ْم ا
القتال إذا أعطوا الجزية والتزموا الصغار.
وبذلك فقد نزع المعنى العام الدَللي الواضح الفصيح عنها .فهي تنهى المؤمنين عن إكراه غير
المؤمنين باإلذعان لإلسالم.

أما ابن كثير ففسرها بالقول:
يقول تعإلىَ" :ل إكراه في الدين" أي َل تكرهوا أحداً على الدخول في دين اإلسالم ،فإنه بيِن
واضح ،جلي دَلئله وبراهينهَ ،ل يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه ،بل من هداه هللا
ونور بصيرته دخل فيه على بينة ،ومن أعمى َّللا قلبه وختم على سمعه
لإلسالم وشرح صدره َّ
وبصره فإنه َل يفيده الدخول في الدين مكرها ً مغلوبا ً على أمره ،وقد ذكروا أن سبب نزول هذه
اآلية في قوم من األنصار وإن كان حكمها عاماً.

فيما يقول الشيخ خالد بن عثمان السبت:
الر ْشدُ ِمنا الغايِ،
ِين قادْ تابايَّنا ُّ
يؤخذ من هذه اآلية الكريمة من المعاني والهدايات َل إِ ْك اراها فِي الد ِ
أن الدين دين الفطرة الدين الصحيح ،دين هللا -تبارك وتعإلى -الذي اختاره لعباده في غاية
الوضوح ،وهو موافق لل ِفطر السليمة :كل مولود يولد على الفطرة ،فهذه هي اإلسالم ،ومن ثام
فإنه َل حاجة لإلكراه على الدخول فيه ،إنما قد يُكره على من خفيت أعالمه وغ ُمضت
معالمه ،أما هذا الدين فهو في حال من الجالء َل يحتاج إلى ذلك.
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كذلك قد يُكره على الدخول في شيء كريه إلى النفوس ثقيل عليها ،أما هذا الدين فهو موافق
ل ِفطرها تنجذب إليه وتجد فيه راحتها وروحها وسكونها وعافيتها ،وتجد فيه السعادة في الدنيا
قبل اآلخرة ،قبل ذلك يكون اإلنسان في حال من التشتت والشرود ،والتنازع ،والتشرذم،
والضيق ،والحرج في صدره فيتسع بنور اإليمان ،فمثل هذا َل يحتاج إلى إكراه ،والعاقل
الرشد ومجانبة
ال ُمنصف يُدرك حقيقة هذا الدين ،وما فيه من الصالح واإلصالح ،وما فيه من ُ
الغي ،فكل من نظر فيه بإنصاف أدرك ذلك واختاره طواعية من غير إكراه ،بخالف من كان
فاسد القصد ،سيء النية ،فاسد اإلرادة ،مثل هذا قد يؤثر الباطل ألمر في نفسه من حسد ،أو
غلبة ،أو نحو ذلك ،كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي  -رحمه هللا.
ِين لكن معناها
كذلك أي ً
ِين ،هذه الصيغة خبرية َل إِ ْك اراها فِي الد ِ
ضا في قولهَ :ل إِ ْك اراها فِي الد ِ
تكرهوا أحدًا ،معناها نهي ينهانا ربنا -تبارك وتعإلى -أن نُكره أحدًا على
اإلنشاء ،يعنيَ :ل ِ
الدخول في اإلسالم ،وهذا يرد على من يزعم من المستشرقين ومن تأثر بهم من أن اإلسالم
إنما انتشر بالقوة بالسيف وهذا غير صحيح ،فُتحت البالد في غالب األحيان واألحوال بالجهاد.
لكن الواضح مما ذكر أعاله ،أن الدين اإلسالمي هو دين الفطرة ،وإذا خرج اإلنسان عن فطرته
خرج عن اَلجماع وجاز قتله .وهذا لعمري تناقض كبير ومراوغة في المعاني.
التفسير الشيعي

فيما يفسرها مراجع الشيعة بطريقة أقل حدة ،لكنها أكثر غموضا ً فيقول السيد محمد حسين
فضل هللا:
هناك من يرى في هذه الفقرة حكما ً شرعيا ً يدعو النبي إلى عدم إكراه اآلخرين على الدخول
في الدين ،بل كل ما هناك أن يدعوهم إليه بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة،
فيعرض أمامهم الرشد الواضح في مقابل الغي الواضح ،ويترك لهم المجال لكي يتحملوا
مسؤولية مصيرهم في الدنيا واآلخرة من موقع اإلرادة السلبية أو اإليجابية.
وَل يفصح فضل هللا بصراحة عن موقف الشيعة من تفسير اآلية لكنه يخلص إلى التساؤل
بغموض:
كيف نفهم القتال في اإلسالم ،ألم يكن جهاداً من أجل الدعوة؟ وكيف نفهم تخيير المشرك بين
اإلسالم وبين السيف ،أليس هذا إكراها ً في الدين؟ فإذا لم يكن كذلك ،فما معنى اإلكراه؟
ثم يضع استنتاجا ً غير محسوم بالقول:
إن هذا الموضوع خاضع في حركيته للمتغيرات السياسية واَلجتماعية والثقافية التي قد
تفرض بعض العناوين الثانوية التي يتبدل فيها الموضوع الذي يتبعه الحكم الشرعي ،فيمكن
للدولة اإلسالمية ،أو للمجتمع اإلسالمي ،إبقاء الملحد أو المشرك على عقيدته في نطاق
القوانين واألنظمة العامة ،ومنحه الحرية في بعض شؤونه الثقافية ليدخل في حوارات
متنوعة مع المراكز الثقافية اإلسالمية حول عقيدته اإللحادية أو المنحرفة أو اَلشتراكية من
أجل الوصول معه إلى الوضوح في المسألة الفكرية في هذا الجانب أو ذاك ،خصوصا ً أنه
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من الصعب أن تلتقي إنسانا ً يؤمن باإللحاد بمعنى اعتقاد النفي ،ألن النفي يحتاج إلى دليل َل
يملكه النافي ،كما هو اإلثبات بحاجة إلى الدليل.

أما السيد محمد علي السيستاني أكبر مراجع الشيعة في العالم في األلفية الثالثة فيقول على
موقع مركز األبحاث العقائدية:
هذه إحدى اآليات الدالة على أن اإلسالم لم يبتن على السيف والدم ولم يفت باإلكراه والعنوة
على خالف ما زعمه عدة من الباحثين من المنتحلين وغيرهم أن اإلسالم دين السيف
واستدلوا عليه :بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين.
وذكرنا في موضع سابق أن القتال الذي ندب اليه اإلسالم ليس لغاية إحراز التقدم وبسط الدين
بالقوة واَلكراه ،بل إلحياء الحق والدفاع عن أنفس متاع للفطرة وهو التوحيد ،وأما بعد
انبساط التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين النبوة ولو بالتهود والتنصر فال نزاع لمسلم مع
موحد وَل جدال فاإلشكال ناشئ من عدم التدبر.
إكراها في الدين" غير منسوخة بآية السيف كما ذكره
ويظهر مما تقدم أن اآلية أعنى قولهَ" :ل ا
بعضهم.
ومن الشواهد على أن اآلية غير منسوخة التعليل الذي فيها أعني قوله" :قاد تا ابيَّنا الرشد منا
الغاي" فإن الناسخ ما لم ينسخ علة الحكم لم ينسخ نفس الحكم ،فإن الحكم باق ببقاء سببه,
ومعلوم أن تبين الرشد من الغي في أمر اإلسالم أمر غير قابل لالرتفاع بمثل آية السيف فإن
قوله" :فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" مثال أو قوله" :وقاتلوا في سبيل هللا" اآلية َل
يؤثران في ظهور حقيقة الدين شيئا ً حتى ينسخا حكما ً معلوَلً لهذا.
وبعبارة أخرى اآلية تعلل قولهَ" :ل إكراه" في الدين بظهور الحق ،هو معنى َل يختلف حاله
قبل نزول حكم القتال وبعد نزوله فهو ثابت على كل حال فهو غير منسوخ.
غموض في ظالل السيوف!
إزاء كل الغموض في تفسير آية بينة واضحة َل لبس فيها ،نجد إصرارا ً على القوة وسفك
الدماء من خالل السيف في اإلسالم .ولعل علم المملكة العربية السعودية خير اعالن أن
اإلسالم هو دين السيف ،وهو إعالن َل لبس فيه.
وفي كانون الثاني /يناير  6269ثارت ضجة في السعودية حول قضية السيف بعد أن غرد
الكاتب السعودي ،فهد عامر األحمدي ،بالقول" :اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم
ِين و(ثالثا)
مناسبته (أوَلً) لعصرنا الحالي ،ولعدم تواؤمه (ثانيا ً) مع قوله تعإلى :اَل ِإ ْك اراها فِي الد ِ
لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف ..علما ً أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن
في مرتين منها يحمل سيفا ً كما يتضح من الصور.
ويعرض المغرد صورا لتغيرات طرأت على العلم السعودي ،وخلت احدى نسخ العلم من
السيف.
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لكن التغريدة اعتبرت جريئة وخارجة عن عرف السعوديين باَلفتخار بالسيف ،وهو وسيلتهم
المفضلة لفرض عقوبات هللا وتنفيذ احكامه ،كما أنه وسيلتهم المفضلة في إكرام الضيوف ،وقد
رقص الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب العرضة مع العاهل السعودي وهي رقصة
السيف.
رد األمير سطام بن خالد آل سعود ،على تغريدة األحمدي قائال" :السيف هو رمز للقوة والعدل
وجزء أصيل في تاريخنا فال ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة
والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم
يدعون للعنف ،على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى َل نتهم بالعنف كما
تدعي".
العلم السعودي عبر التاريخ
وسبق للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية أن تطرق عام  6292في بيان منشور
إلى نفس العقدة بالقول" :بالنظر إلى الوثائق التاريخية تبين أن تطور العلم السعودي متجـذر
في تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في منتصف القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر
الميالدي ،قد مر بعدد من المراحل عبر المؤسسات الرسمية في عهد المغفور له المؤسس الملك
عبد العزيز ولم يكن مجرد فكرة شخصية.
ثم استعرض البيان تاريخ تطورات العلم السعودي مؤكداً في النهاية أن كل نسخ العلم
محترمة!
الملفت للنظر أن خطباء المساجد ،وَلسيما إبان خطبة الجمعة اعتادوا اَلتكاء على عصا أو
سيف أو قوس ،وطور اإليرانيون خالل الحرب العراقية اإليرانية تقليد اَلتكاء على بندقية،
وهذا في الحقيقة تكريس لمفهوم القوة المرافقة للدعوة اإلسالمية.
ويشير موقع ترك برس في هذا السياق إلى اختالف الفقهاء في حكم اتكاء الخطيب على
العصا ونحوها من سيف أو قوس أثناء خطبة الجمعة على قولين :أولهما :الندب واَلستحباب
للمالكية والشافعية والحنابلة .وثانيهما :الكراهية للحنفية وإن خالف بعض شيوخهم.
كان السلطان العثماني "محمد الفاتح" أول من ألقى خطبة الجمعة متقلداً السيف في الجامع
الكبير بمدينة "أدرنة" قبل فتح "إسطنبول" ،واتبعه السالطين لستة قرون تالية.
وقال "متين أولو أوجاك" إمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة "أدرنة" شمال غرب تركيا
إنهم يحافظون على تقليد األجداد بتقلد السيف أثناء الخطبة منذ نحو  222عام ،مشيرا ً إلى أن
الجامع يستقبل المصلين القادمين من مختلف المدن التركية لمشاهدة تقليد إلقاء الخطبة
بالسيف الذي يتبع في خطبة الجمعة وخطب العيد .انتهى ما ذكره موقع ترك برس.
مكانة السيف وأسماؤه المقدسة
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أكثر من مائة وتسعة وثمانين اسما ً ولقبا ً ارتبطت عند العرب بالسيف الذي تفننوا بصناعته وقد
تحول من سالح للحروب إلى قطعة فنية تؤرخ للفخر الدامي عند العرب.
وهذه نبذة عن سيوف المسلمين الصحابة الذين قاتلوا مع الرسول:
*سيف علي بن أبي طالب :واسمه "ذو الفقار" ،ويروي السنة بتواتر معروف أنه كان
للعاص بن منبه بن الحجاج بن عامر السهمي فقتله علي بن أبي طالب يوم معركة بدر وجاء
بسيفه لرسول هللا صلى هللا عليه ،فنفله إياه وما روي بأن هذا السيف نزل من السماء ،فال
يصح .لكن الرواية الشيعية تختلف تماما ً ،وتذهب إلى :وقال أبو العباس :سمي سيف النَّبي ذا
الفقار ألنه كانت فيه حفر صغار حسان ،وقد سئل اإلمام الصادق ِل ام سمي ذو الفقار؟ فقال:
"سمي ذو الفقار ألنه ما ضرب به أمير المؤمنين أحدا ً إَل افتقر في الدنيا من الحياة وفي
اآلخرة من الجنة".
واختلفت اآلثار المروية في مصدره وأسباب نزوله من السماء وتاريخ نزوله ،ففي بعض
الروايات أن جبريل أنزله يوم معركة بدر أو معركة أحد ،وفي بعضها اآلخر أن هللا أنزله مع
آدم من الجنة وكان آدم يحارب أعداءه من الجن والشياطين.
لكن المرجح أن هذا السيف موجود اآلن بمسجد السلطان سليم بتركيا ،وهو من بقايا اإلرث
النبوي الذي حفظته السلطنة العثمانية .لكن تنتشر في إيران وطاجيكستان وأذربيجان نسخ
أخرى من السيف ،وعليها نقوش مختلفة.
*سيف عمر بن الخطاب :ويطلق على سيف ابن الخطاب بذي الوشاح ،وأعطاه َلبنه عبيد هللا،
وقال فيه ابنه :إذا كان سيفي ذو الوشاح ومركبي آل لطيم فلم يطلل دم أنا طالبه.
*سيف حمزة بن عبد المطلب :ويطلق على سيفه "اللياح" ،وقال فيه يوم أحد حين قُتل عثمان
بن أبي طلحة :قد ذاق عثمان يوم الحر من أحد وقع اللياح فأودى وهو مذموم سيف عمرو بن
معدي كرب الزبيدي" :الصمصامة" ،وهب له من قبل علقمة بن ذي قيفان.
*سيف عبد المطلب بن هاشم :ويطلق على سيف جد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-
"العطشان" ،وقال فيه :من خانه سيفه في يوم ملحمة فإن عطشانا ً لم ينكل ولم يخن.
*سيف هبيرة بن أبي وهب المخزومي :اسم سيفه "الهذلول" ،وقال فيه :كم من كمي قد سلبت
سالحه وغادره الهذلول يكبو مجدَل
*سيف الحارث بن هشام بن المغيرة :اسمه "األخيرس" ،وقال فيه :فما جنبت خيلى بفحل وَل
ونت وَل لمت يوم الروع وقع األخيرس.
*سيف عكرمة بن أبي جهل :اسمه "النزيف" ،وقال فيه يوم بدر :وقبلهما أودى النزيف سميدعا
له في سناء المجد بيت ومنصب
*سيف عمرو بن عبد ود العامري :اسمه "الملد" ،وقال فيه :إن الملد لسيف ما ضربت به يوما
من الدهر إَل حز أو كسرا
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*سيف عمرو بن العاص بن وائل السهمي :اسمه "اللحج" ،وقال فيه :أضربهم باللحج حتى
يخلوا الفرج
*سيف عمر بن سعد بن أبي وقاص :اسمه "المالء" ،وقيل فيه :تجرد فيها والمالء بكفه ليخمد
منها ما تشذر واستعر
*سيف خالد بن الوليد بن المغيرة :كان له ثالثة سيوف وهم" :المرسب" وسيف آخر يُقال له
"األدلق" ،وثالث سيف هو "القرطبي".
وعشرات السيوف األخرى الشهيرة ،وكلها أدوات قتل وذبح حملت على شفارها شعارات نشر
اإلسالم المحمدي األصيل.
لمحة تاريخية عن السيوف
بحسب كتاب "تأريخ ما أهمله التاريخ" فإن صناعة السيوف في التاريخ العربي قد شهدت
تطوراً كبيراً منذ العصر الجاهلي ،مرورا ً بالفتوحات اإلسالمية ،وصوَلً إلى نحت السيف
الدمشقي ،ثم السيف األموي األندلسي وهو خليط من سبائك تلكم البالد ،وقد صنع في مدينة
طليطلة أثناء الوجود اإلسالمي في األندلس .ويقول القلقشندي في كتابه صبح األعشى في
صناعة اإلنشاء ،عن السيوف ونسبتها :إن من أنواع السيف" :سيف الفوَلذ" وهو المصنوع
من حديد ذكر يسمى الفوَلذ ،أما إذا صنع من حديد أنثى قيل له "سيف أنيث" ،وإن صنع متنه
من حديد أنثى وحدآه من حديد ذكر قيل عنه "سيف ُمذكر" وإذا صنع من الصفيح العريض قيل
عنه "صفيحة"ْ .
وإن كان محدقا ً لطيفا ً قيل عنه "قضيب" وإن كان السيف قصيراً يُحمل تحت
"مشمل" ،وإن كان له حد واحد وجانبه اآلخر جاف قيل عنه "صمصامة".
الثياب قيل عنه ِ
وتارة ينسب السيف إلى بلد الصنع فيقال للسيف الذي يصنع في الهند "سيف هندي" أو "مهند"
"يمان" والذي صنع في المشارف بريف العراق يقال له
والذي صنع في اليمن يقال له
ٍ
"مشرفي" ،كما ينسب السيف إلى صانعه أو المصنوع له فيقال "سيف السريجي" أي نسبة إلى
سريج وهو من حدادي العرب الذين عرفوا بحسن صناعة السيوف.
 981اسما للسيف عند العرب
أورد كتاب "معجم أسماء سيوف العرب وأصحابها :معانيها ،ما قيل فيها أو في أسمائها من
الشعر والنثر القديم" لزيد عبد هللا الزيد ( )6221أكثر من مائة وتسعة وثمانين اسما ً ولقبا ً
ارتبطت جميعها بالسيف عند العرب منذ العصر الجاهلي حتى استخدام أسلحة متطورة في
الحروب .وكان لرسول اإلسالم عدة سيوف مشهورة جمعها زيد عبد هللا الزيد في كتابه أسماء
سيوف الرسول صل هللا عليه وسلم :صنفها ،معانيها وما قيل في هذه األسماء ( ،)6221وهي:
المأثور ،البتار ،الجراز ،الحتف ،الحيف ،المخذر ،الرسوب ،الصمصامة ،المعصوب ،اليماني،
القلعي ،القضيب ،ذو الفقار ،الع ضب .أما عن أشهر أسماء السيوف عند العرب :األبتر :هو
السيف القصير؛ اإلبريق ،هو السيف األبيض الناصع شديد البريق ،وقيل كثير الماء (أي متعدد
التموجات أو الجوهر)؛ واألذود هو السيف القاطع؛ وأما األرقب ،هو السيف غليظ النصل؛
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واإلصليت ،هو السيف الصقيل أو الصارم ،المجرد من الغمد ،وقيل :الذي َل يعلق به دم
المضروب .أما األقلف فهو السيف بحد محزز واحد ،وقيل الذي له حد واحد وحزز طرف
ظبته ،واألنيث هو السيف المصنوع من حديد غير ذكر (أي الذي صنع من الحديد َل الفوَلذ)،
كما أن الباتك أو البتوك هو السيف القطاع (وهو اسم سيف لملك بن كعب الهمذاني) .بقيت
أسماء سيوف الفرسان الذين اشتهروا في التاريخ العربي ،فمن أشهر سيوف التاريخ العربي،
"ذو الفقار" كان سيف علي بن أبي طالب؛ واألخيرس ،هو اسم لسيف الحارث بن هشام؛
واألفل وهو اسم سيف عدي بن حاتم الطائي؛ وأما األولق فهو اسم سيف خالد بن الوليد،
وأخيراً ،العماري هو اسم لسيف أبرهة بن الصباح الحميري.
السيف الدمشقي وتميزه في التاريخ العربي
تميز السيف الدمشقي "المصنوع من فوَلذ الصلب المرن الذي كان يعتبر أشهر أنواع المعادن"
بأشكاله المختلفة وزخارفه المتموجة ،اعتمد في تصنيعه على تفحيم الحديد Carburization
إلى درجة الحرارة الحمراء بتماس مع مواد كربونية شبيهة بالفحم في أوعية مغلقة ،ينتج عنه
خليط ما بين الحديد والفحم.
وقد تميز الفوَلذ الدمشقي بقساوة استثنائية ،وبصفاء مظهره المتموج المخطط.
العناية بفتل ولحام صنفين من الحديد أو الفوَلذ أعطت هذا السيف القدرة على القطع الفائق،
كذلك تم تطعيم مقبضه بزخارف جميلة من الذهب والفضة ،وتشتهر مدينة دمشق منذ القدم
بتطعيم وتخريم وتزيين المعادن.
ومع غزو تيمورلنك للعالم اَلسالمي سنة 227هـ9922/م انهارت صناعة السيوف بسبب قيامه
بإرسال جميع صناع السيوف المهرة من دمشق إلى مدينة سمرقند ،ففرغت منهم المدينة
وتدهورت الصناعة.
ولمكانة هذه الصناعة التي اشتهرت بها بالد الشام أقيم للسيف الدمشقي نصب تذكاري في قلب
ساحة األمويين بالعاصمة السورية دمشق ليشكل معلما ً أساسيا ً لها.
ووصل األمر أن تتغنى فيروز الرقيقة التي تبشر بالحب والمحبة بالسيف الدمشقي في أغنيتها
الشهيرة "شام يا ذا السيف":
ب
ب  ....يا كالم المجد في ال ُكت ُ ِ
شام يا ذا السيف لم يا ِغ ِ
قا ْبلا ِك التاري ُخ في ُ
ظ ْل امةٍ ...با ْعدا ِك استولى على ال ُ
ب
ش ُه ِ
لكن نفس فيروز سبقت أن غنت وبكل رقة للسيوف القاطعات:
كل السيوف قواطع إن جردت ...وحسا ُم لحظكا قاطع في غمده
***
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تعددت األسماء فماذا عن الرب؟
تجمع ديانات التوحيد اَلبراهيمية الثالث على وجود إله واحد
خالق للكون وحاكمه ومدبر شأنه .لكنها لم تحسم الرأي بشأن اسم هذا اَلله ،وهذا يقود المتابع
إلى متاهة من األسئلة ،تفاقم غموض مفاهيم التوحيدَ ،لسيما أن المسيحية فيها مبدأ التثليث
الذي يختلط فيه الرب بمفاهيم األب واَلبن وروح القدس.
اسم الجاللة الذي يجسد الذات اإللهية هو "هللا" ،ما أصله وهل هو نفسه "أيلوهيم" رب اليهود
ولماذا تغير إلى "يهوه" ،ولماذا يسميه المسيحيون" الروح القدس ،وهل "الروح القدس" هو
"األب" وهو نفسه هللا إله المسلمين أم غيره؟ وإذا كان الجنس البشري تحدر من آدم الذي
خلقه رب السماوات واألرض واألكوان فلماذا تباينت أسماؤه في ديانات التوحيد الثلث؟
بعض علماء الكالم المسلمين قال( :هللا) اسم الذات األعظم على كل كلمة( ،هللا) لها بحث
ُمستقل ،لكن إذا أردت أن تشير إلى الذات الكاملة ،إلى الواجب الوجود المتصف بصفات
الوجود وصفات الكمال وصفات الوحدانية فهو (هللا) :علم على الذات ُجمعت أسماء هللا
ال ُحسنى كلها في كلمة هللا.
وفي تعريف اسم هللا األعظم قال الشيخ األلباني:
"واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم هللا األعظم على أربعة عشر قوَلً ،ساقها الحافظ في
" الفتح " ،وذكر لكل قول دليله ،وأكثرها أدلتها من األحاديث ،وبعضها مجرد رأي َل يلتفت
يعلمه اَلسم األعظم  ،فرأى في
إليه ،مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليله :أن فالنا ً سأل هللا أن ِ
النوم ؛ هو هللا  ،هللا  ،هللا  ،الذي َل إله إَل هو رب العرش العظيم " .انتهى قول الشيخ
األلباني ولم يعرض إجابة بهذا المقتطع طبعا بل أثار مزيداً من األسئلة.
السيد مصطفى الخميني (نجل السيد روح هللا الخميني) ،المقتول في النجف بالعراق في
ستينيات القرن العشرين في ظروف غامضة جدا ً والذي قلما يشار إليه في أوساط رجال
الدين الشيعة في إيران والعراق ،انفرد في تعريف خاص جدا ً لكلمة هللا وذلك في تفسيره
النادر للقرآن ،وهو تفسير مطبوع ورقيا ً وَل نسخة رقمية منه ،ومحدود تداوله بشكل كبير
وقد نشر منه الجزء األول فحسب ،التعريف بنيوي قائم على تفكيك كلمة "هللا" بموجب علم
فقه اللغة الذي وضع قواعده عالم األلسنيات األمريكي تشومسكي في عدد من كتبه الصادرة
ابتداء من خمسينيات القرن العشرين ،وَل ندري إن كان مصطفى الخميني قد اطلع على
بعض تلك الكتب أم َل .وحسب ذلك التعريف فإن:
ال...في بداية اَلسم هي أداة تعريف عربية َل تدخل إَل في باب األلقاب والنسب ،واألسماء
عظمت و ُجللت .إله...هو اسم التعريف الذي عرفت به
األعالم عادة َل تنفرد بها إَل إذا ُ
"وان ُ
ظ ْر إلى ِإلا ِهكا الَّذِي
العرب آلهتها ،والدليل أن القرآن الكريم خاطب موسى الكليم بالقول ا
ا
ظ ْلتا اعلا ْي ِه اعا ِكفًا لَّنُ اح ِرقانَّهُ ث ُ َّم لانان ِسفانَّهُ ِفي ْال اي ِم نا ْسفًا".
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لكن من يقرأ القرآن وينتبه إلى رسم كلمة "هللا" ستظهر له فوق حرف الالم الثانية المشددة
ألف مرفوعة تعرف باأللف الخنجرية.
حرف ل الثاني في عقدة التشديد هو التضخيم للتسامي في رفع األلف الخنجرية.
األلف الخنجرية المرفوعة فوق كلمة هللا فيها سر هللا ،وهو سر لم يكشف عنه أحد حتى اليوم.
الهاء في نهاية الكلمة "ه" هي هاء التملك ،وتعني أن كل األوصاف والتفخيم والتعريفات في
الكلمة المركبة تعود له وهو المتواري في األلف الخنجرية المتسامية ".كل هذا من كالم السيد
مصطفي الخميني.
وعودة إلى عصر المعرفة الشعبية المتاحة للجميع ،وهنا تعرف ويكيبيديا ،وهي الموسوعة
الشعبية مجهولة الكتاب ،اسم هللا باعتباره:
"اسم علم مفرد َل جمع له في اللغة العربية يدل على "المعبود" "الخالق" في الديانات
التوحيدية الربوبية (والنظم العقائدية األخرى) .غالبا ً ما يوصف "هللا" على أنه الخالق الكلي
القدرة والمتحكم والمشرف على الكون ،وهو ذو غيب منيع َل يدرك .وأرجع علماء الدين
مجموعة متنوعة من السمات لمفاهيم مختلفة عن هللا .األكثر شيوعا ً بينها هي المعرفة (العا ِلم
بكل شيء) ،والقدرة (القادر على كل شيء) ،وفي بعض الديانات بالال محدودية (حاضر في
كل مكان) ،وفي ديانات أخرى التنزيه عن المكان ،والكمال (الكمال هلل) ،وأزلية الوجود
األبدية الدائمة الالمنتهية.
اسم هللا األعظم "الذي من دعاه به أجابه" :يرى علماء المسلمين أن من أسماء هللا اسمه
األعظم الذي من دعاه به أجابه ،ومن سأله به أعطاه .لكن علماء المسلمين اختلفوا في تعيين
اسم هللا األعظم ،وقالو فيه أربعة عشر قوَلً .لكن كثيرين منهم يرون أن " هللا " هو اَلسم
األعظم ،ويليه " :الحي القيوم".
كما يوصف هللا عند البعض بأنه كائن شخصي َل مادي ،ومصدر كل التزام أخالقي ،وأعظم
مما يمكن تصوره .وهذه الصفات مدعومة بشكل عام وبدرجات متفاوتة من قبل الفالسفة
وعلماء الدين اليهود والمسيحيين والمسلمين الكبار ،بما في ذلك موسى بن ميمون
وأوغسطينوس والغزالي .ويؤمن المسلمون بأن هللا هو الواجد (أي الخالق) وليس بموجود أي
(ليس بمخلوق) وهو محدِث وليس بحادث ،كما ورد في القرآن (ليس كمثله شيء) أي أن هللا
ليس له ند وليس شيئا ً ماديا ً وليس هناك من يشابهه أو يماثله ".انتهى تعريف ويكبيديا.
االسم الغامض في ديانات التوحيد
أما الديانة اليهودية التي سبقت اإلسالم والمسيحية إلى فكرة الرب السماوي والتوحيد ،فقد
ابتدأت بوصف اإلله المتعالي باعتباره ايلوهيم ،ومن ثم وصفته بانه تجلى على األرض في
جبل بات اسمه "إلوهيم" ،وقيل أنه في العراق قرب بابل القديمة (بحسب وصف تاريخ
اليعقوبي) .وتقول المصادر التوراتية أنه ظهر أوَل باسم "إيل" ثم تعدد ظهوره فتاه بينه بنو
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اسرائيل وظنوه متعدداً وهو واحد ،لذا أطلقوا عليه وصف التعدد "إلوهيم" للجمع .وتذهب
التعريفات التوراتية لهذا الوصف إلى التالي:
انتشارا اسم "إيل" مع مشتقاته "إيليم"
من أقدم أسماء هللا المعروفة للجنس البشري وأكثرها
ً
و"إلوهيم" ،و"إلوي" ،وهو مصطلح عام مثل "ثيوس" و"ديوس" في اليونانية ،ويطلق على
كل من يشغل مرتبة األلوهية ،بل قد يدل على مركز من التوقير والسلطة بين الناس ،وقد كان
موسى إلها "إلوهيم" لفرعون (خر ،)9 :0ولهارون (خر – 92 :9قارن قض9 ،2 :5صم:6
 ،65خر 5 :69و 0 :66 ،2وما بعده ،مز .)9 :26 ،52:99وهذا مصطلح عام يعبر عن
العظمة والنفوذ ،واستخدم كاسم علم إلله إسرائيل في الفترة المتأخرة من فترات التوحيد
عندما اعتبر اسم العلم القديم "ياه" أو "يهوه" أقدس من أن يتردد على الشفاه ،والغموض
الكامل يلف معنى األصل "إيل" ،وحقيقة العالقة بينه وبين "إلوهيم" و"إلوى" وأكثر األشكال
المستخدمة عند كتاب العهد القديم هو اَلسم الجمع "الوهيم" .ولكنهم يستخدمونه بصورة
منتظمة مع األفعال والصفات المفردة للدَللة على "مفرد" وقد قدمت تفسيرات عديدة
َلستخدام صيغة الجمع للدَللة على مفرد ،مثل أنها تعبر عن الكمال والتعدد في الطبيعة
اإللهية ،أو أنها جمع جاللة أو عظمة كما يخاطب الملوك ،أو أنها إشارة مبكرة للثالوث.
أما "يهوه" فهو وصف تلمودي غالبا ً لكنه َل يجيب األسئلة بل يضع الباحث في متاهات بحث
َل تنتهي:
يهوه في التوراة بالعبرية إَل أنه يحرم على اليهود ذكر لفظ هذه الكلمة
بالرغم من كتابة اَلسم ا
فيتم استبدالها ب-أدوناي أو ها ِشم بالعبرانية الحديثة .وهو اللفظ الذي يفضله الكتاب المقدس
ويظهر  0.222مرة تقريبا في األسفار العبرانية األصلية .
َّ
لكن غالبية الكتب المقدسة َل تب ِين هذا اَلسم بل تضع مكانه هللا أو الرب .وبعض هذه الكتب
المقدسة تعترف بأنها استبدلت اَلسم يهوه.
سى « :اه اكذاا
وذكر أول مرة في التوراة (سفر الخروج-اإلصحاح الثالث) اوقاا ال هللاُ أايْضا ً ِل ُمو ا
سلانِي إِلا ْي ُك ْم .هاذاا
وب أ ا ْر ا
ِيم او ِإلاهُ ِإ ْس احاقا او ِإلاهُ يا ْعقُ ا
تاقُو ُل ِلبانِي إِس اْرائِيلا :يا ْه او ْه ِإلاهُ آباائِ ُك ْم ِإلاهُ ِإب اْراه ا
اس ِْمي إلى األابا ِد او اهذاا ِذ ْك ِري إلى دا ْو ٍر فادا ْو ٍر"
المسيحية وتفسيراتها وأناجيلها الخمسة خلطت مفهوم الروح القدس باألقنوم الثالث بالتجسيد
بفكرة الرب ويديه وأصابعه! وفي هذا نقرأ:
" اإليمان بالرب لن يكون إَل بالروح القدس وروح الرب يعمل فينا وتعطي مواهب متعددة
"ليس أحداً وهو يتكلم بروح هللا يقول يسوع أناثيما وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إَل
بالروح القدس فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح.
تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان
فبالروح القدس نعرف مشيئة الرب "ما لم ا
ما أعده هللا للذين يحبونه فأعلنه هللا لنا نحن بروحه ألن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق
هللا " .هنا ينتهي وصف المسيحية الذي اقتطفناه لنبين فكرة روح القدس ،فزادنا تيها على تيه.
38

األصعب هو الحديث عن الثالوث المقدس لدى المسحيين ،وفي هذا السياق نقرأ تعريفا ً
اختص به شهود يوه" :يقول المؤمنون بعقيدة الثالوث أن هللا ثالثة أقانيم أو أشخاص :اآلب
واَلبن والروح القدس .وهذه األقانيم الثالثة متساوية ،سرمدية ،وقادرة على كل شيء .لذلك
تعلم عقيدة الثالوث أن اآلب هو هللا ،اَلبن هو هللا ،والروح القدس هو هللا ،وجميعهم إله واحد
ِ
هو هللا.
يقر عديدون ممن يؤمنون بعقيدة الثالوث أنهم عاجزون عن تفسير هذا التعليم .ومع ذلك،
لديهم اعتقاد قوي بأن هذا التعليم يستند إلى الكتاب المقدس.
محاولة عصرية للوصول إلى إجابة
بالعودة إلى فهم المسلمين لكلمة هللا ،حاولت اإلفادة من وسائل التواصل اَلجتماعي ألصل
إلى آراء متنوعة كي َل يدعي أحد أنني حاولت امتالك الحقيقة وأنا من هذا براء ،فوضعت
الحقيقة والسؤال بهذا الشكل:
َل شك أن مؤلف القرآن الكريم هو ربُّ العزة هللا وقد كرر مؤلف الكتاب المفيد العظيم ذكر
اسمه "هللا" فيه  6211مرة ،السؤال الصعب هو لماذا يكرر مؤلف الكتاب اسمه في ثنايا
النص بهذا الشكل؟
وجاءتني عشرات اإلجابات عنها من مختصين وأكاديميين محللين أو مشككين بما شكل مادة
غنية للنقاش ،وها أنا أعرض أغلبها كما هي دون تصحيح أو تعديل تاركا الطريق سالكة أمام
القارئ النبيه للوصول بنفسه إلى إجابات مقنعة:
الباحث األكاديمي والروائي أحمد خالص الشعالن علق بالقول" :فعال إذا كان (هللا) هو
المؤلف لم يشر إلى نفسه بضمير "أنا" على األقل في بعض المواضع . .وهذا هو سبب
عزوف غالبية الناقدين واللغويين العرب عن النهج "البنيوي" في التحليل ألنه يتطرق لبنى
من هذا النوع ولقد خشوا أن يذهب التفكيك البنيوي إلى مسائل حساسة من هذا النوع"!
الصحفي عباس الخشالي علق بالقول" سألت نفسي حين سمعت القرآن وقرأته أول مرة،
لماذا يتحدث هللا حول اسمه بصيغة الشخص الثالث غالبا؟ سؤال مهم حبذا لو نحصل على
إجابة غير مع َّممة".
أما السيدة جنان الهاشمي فذهبت إلى القول" :هللا يعرف نفسه لكن اآلخرين َل يعرفونه لذلك
هو يعرف نفسه لهم" ،ثم استطردت بالتعريف قائلة" :إن كنت بمقابلة عمل أَل يطلب منك
التعريف عن نفسك وإنجازاتك وخبراتك تقول هو أم تقول أنا".
أما الناشط على فيسبوك هادي رزاق الخزرجي فعلق يقول" :إذا عرفنا الغاية من القرآن كان
الجواب سهالً .الغاية من القرآن أنه يكون كتاب يعرفنا بالخالق وهيمنته على كل شيء ،فمن
الطبيعي أن يظهر اسمه عز وجل كثيراً" .ثم استطرد موضحاً" :أظن ألن الغاية هي التوحيد
أمام ما رسمته األديان من صورة مخالفة لألصل".
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الناشطة على فيسبوك فرح مخلف كتبت تقول" :من الغريب جداً مقارنة صيغة المخلوق
بالخالق لكن رغم ذلك فلو أردت مثال أن أعطي تعليماتي ألطفالي في المدرسة فسأكرر عليهم
الست تريد كذا أو ماما تريد كذا حتى يفقهوا ويتعلموا وَل ينسوا ما أريده منهم .رغم كل ذلك
فإن القرآن الكريم يتحدث عن وقائع جرت بين هللا تعإلى وبين عباده ومالئكته ورسله َل
يمكن أن تكتمل فيها الجمل وتصبح مفيدة مالم يذكر هللا تعإلى اسمه .وقد تكررت في القرآن
الكريم مجموعة كلمات مثل بنو إسرائيل والمؤمنون والزكاة والنفاق والربا والجنة والجحيم.
فشخصيا ً َل أجد شيئا غريبا في الموضوع".
أما هشام م راسي فعلق بالقول" :سبب واضح لو كان هناك بحث وفهم لهذا الكتاب ومؤلفه
والذي يحكم اإلجابة عليه إذا قرأ التاريخ بحيادية سنجد المؤلف الذي هو محمد نفسه وضع
نفسه في مكانه هللا المذكور في القرآن وتكرر اسم هللا مع أنه لم يذكر محمد إَل نادرا ً وهذا له
سبب آخر ألن اسمه هو أقنوم باألساس ولو أنصف الباحث عن الحقائق لوجد آيات كثيرة
يتكلم بها باسم هللا ثم في نفس الوقت يتكلم عن حاله أي محمد ويعود ويتكلم بالجمع أي الخلط
بين اَلثنين مع أنه يقول أنزلناه عربيا".
عباس النوري الناشط على فيسبوك أورد أمثلة وأحال السؤال إلى مواقع عدة إَل أن أهم ما
أشار إليه انحصر في القولَ " :ل يمكننا قول مؤلف ،فان كتاب هللا أوامر ونوا ٍه وتشريع
وتأديب وتعليم ...وعلم األنسان ما لم يعلم...فسبحانه ليس مؤلف كالمؤلفين لكي يكرر اسمه
فله األسماء الحسنى...فهو ليس بحاجة لما يفعله اإلنسان أو يقوله وإنما أراد لنا الخير في
القول والفعل...حيث قال الرسول محمد صل هللا عليه وإله أدبني ربي فأحسن تأديبي".
اما الناشط المهندس منتظر الفاضلي فعلق بالقول" :أعتقد أن أحد األسباب هو أن القرآن ليس
كتاب سيرة ذاتية يقول فيه المؤلف أنا في كل مرة يشير فيها لنفسه وشيء آخر لو قال النبي
عن هللا أنا أنا أنا كل مرة لوقعنا في مشكلة األلوهية المسيحية من جديد".
اما الدكتور إياد لطيف فكتب شارحا ً "لكل جملة مكتوبة خبر وإَل أصبحت ناقصة المعنى
وألن هناك خبراً َلبد من فاعل لذلك ذكر الفاعل هللا جل جالله كفاعل في جمل اآليات
المختلفة هو للدَللة على الفاعل مما يغلق باب التأويل والتلفيق حول الفاعل فكيف إذا كان
الفاعل الخالق والكتاب كتاب أحكام وقوانين وكذلك تكرار بقيه الفواعل والمفاعيل الكفار
المشركون المسلمون المؤمنون ،مالحظه :على الرغم من هذا الوضوح نعرف ما أثارته
قريش حول الفاعل هل محمد (ص) كتبه وضجة المعتزلة هل القرآن مخلوق".
مؤلَّف
الباحث المتخصص في علم اَلجتماع الدكتور حميد الهاشمي ذهب إلى القول "لكل ا
(بتشديد الالم وفتحها) هدف .وهدف هذا المؤلف هو إثبات ربوبية مؤلفه .تكرار اسم المؤلف
جاء في سياق الجدل وإن كان من طرف واحد لتحقيق ذلك الهدف".
أما الصحفي ضياء رسن فأكد في تعليقه أن "القرآن وأحكامه وأمثلته أغلبها ضربت لحقبة
الجاهلية ورموزها وأكيد "األنا " واضحة ألنها جزء مهم من ثقافة تلك الحقبة .منذ األزل
نعم ،لكن القرآن موجه للعرب أوَل وجاء مطابقا لما هو غالب هناك".
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من جانبه ذهب الصحفي ياسر أبو معيلق إلى القول" :أعتقد أن اإلسالم يختلف عن اليهودية
في أن اسم الرب ليس غامضا ً وسراً اختص به كهنة المعبد .اسم هللا نتلفظه في كل صالة من
الصلوات الخمس ويُرفع به األذان إلى هذه الصالة وتستفتح فيه كل سور القرآن باستثناء
واحدة ،فال أرى غموضا ً في اسمه الذي أعطانا إياه .تحياتي لك ولجرأتك في طرح السؤال
وللنقاش البناء البعيد عن العصبية" ،ثم استطرد بالقول" :هنا منطق علم النفس وليس الحمية
الدينية  -ألن هللا ليس بنرجسية المؤلف الغريزية التي ينسج فيها نفسه داخل القصة التي قد
حدثت أو لم تحدث .وأيضا ً أميل إلى ما قالته اآلنسة فرح (مخلف) بأن ما ينطبق على البشر
والمخلوقات من صفات وأنماط سلوكية َل يمكن أن ينطبق على من خلقهم ،ألنه َل ينتمي إلى
نفس المجموعة الخلقية ،مثلما َل نستطيع أن نصنف هللا ذكراً أم أنثى ،فهو َل ينتمي إلى
األحياء البيولوجية كي يوضع في إطار هذه التوصيفات ...هذا اجتهاد شخصي غير مبني إَل
على المنطق الفطري".
فيما ذهب الناشط والمحلل السياسي إدورد بيباوي إلى القول" :األديان بشرية الصنع ،وما
التشديد على تكرار اسم المؤلف هو فقط للتخويف وجعل الحاكم قادراً على قيادة الشعب
ورجال الدين هم اليد اليمنى للحاكم ومساعدوه في فرض السلطة والبطش".
المحلل السياسي باسم العوادي اعتبر أن "من الطبيعي أن يذكر الخالق اسمه بهذا العدد أو
أكثر والسبب بسيط ألن الكتب السماوية هي رسالة السماء للبشر عبر الوسيط النبي والهدف
منها هو التعريف بالخالق من كل األبعاد والتعريف بالذات دائما يستلزم الحديث الخاص.
القرآن كتاب لتوحيد هللا تبارك وتعإلى والتوحيد َل يتم مالم يوضح هللا بقدر المستطاع ذاته
للبشر لذلك أتى لفظ الجاللة بهذه الكثرة وأغلبها مقرونه بصفاته األخرى.
والخالصة :القرآن رسالة إلى البشر يعرف هللا بها ذاته ويدلهم عليها وهذا يستدعي اإلكثار
من الحديث حول الذات والصفات واألفعال ،والسالم عليكم".
فيما اعتبر الصحفي إبراهيم سيد أن "التكرار يفيد تثبيت الفكرة على األغلب وأقصد بالتكرار
لوحدانية هللا في ظل (الشرك) والتثنية والتثليث ترسيخا لمفهوم الواحد األحد حسب الطرح
اإلسالمي الذي ينزه اَلله عن أي صفات أو أشكال أو إلخ...فكان لزاما ً تكرار اَلسم لترسيخ
الفكرة والمفهوم وهو أسلوب أدلجة معروف وأحد تعبيرات العقل الجمعي ،علينا أَل ننسى أن
القرآن مقرون بأحداث وآياته كانت تنزل فرادى أو على األقل النبي كان يدلي بها فرادى كي
َل ندخل بمبحث مخلوقية القرآن من عدمها وهي محكومة بالزمكان ،وطبيعة المجتمع
والرسالة المفترض إيصالها لذا وجب إفهام السامعين أنها من هللا وليست من بنات أفكار
النبي خصوصا أنه كان متهما بشخصه وبرسالته من قبل المحيط مثاَل وليس حصرا
المجنون ،الساحر إلخ من الصفات والنعوت وأنه إنما هي وحي من هللا وليس من النبي  ،لذا
إفراد المفردة واجب الحدوث والتكرار عموما هذا فهمي للموضوع وهذا َل يعني أني أدافع
عن الكتاب أو كاتبه".
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أما الباحث في شؤون األمن هشام العلي فذهب إلى القول "ببساطة كل الكتاب يحاولون كسب
الرأي العام وعاطفة الجمهور في الخفاء ..من غير أن يعلنوا ذلك بل ويتبرأون من ذلك..
مدعين بأنهم يريدون الصالح العام وليس الصالح الشخصي ،إَل مؤلف هذا الكتاب فهو يدعوا
إلى نفسه بوضوح وصدق ومن غير رتوش".
وختم التعليقات ناشط على فيسبوك عرف نفسه بأنه مجهول يعرف ،نقتطع مما قال التالي:
"َل ننسى تاريخ كتابة القرآن ...فهو تاريخ مشوش .فمتى تم جمع القرآن ومتى كتب ومن قبل
من ...هذا يجعل النص الموجود لدينا حاليا هو نص َل يمكن أن يكون مطابقا ً بالتمام والكمال
للنص الذي قاله محمد (ص)".
تنوعت اإلجابات وتنوعت التفاسير ،واختلفت ديانات التوحيد الثالث في تعريف كلمة هللا،
"وفا ْوقا ُك ِل ذِي ِع ْل ٍم اع ِلي ٌم".
وبدورنا نقول ما قاله جل جالله ا
***
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األخوات الدومينيكان في ألمانيا بحثا ً عن الجنة
بجالبيب بيض وربطات رأس سود يتحركن في المدن األلمانية .إنها
ليست منظمة خيرية ،بل هن راهبات كرسن حياتهن لخدمة الكنيسة والمسيح ،من خالل نشر
المحبة ومساعدة المحتاجين أينما كانوا كما يعلنون .أغلبهن ذوات أصول إفريقية ،وحين
تعرفت على إحداهن في ظرف درامي ،انكشف أمامي عالم غريب حقاً.
حولت جائحة كورونا العالم إلى قرى صغيرة منعزلة ،وفي أوج العزلة زرت مشفى بمدينة
ق يمر بظرف صحي عسير .أثناء وجودي عنده ،زارته طبيبة وممرضة
كولونيا لعيادة صدي ٍ
لمعاينة جرح العملية التي أجريت له ولتغيير الضماد ،فتركتهم لشأنهم وذهبت إلى غرفة
اَلستراحة ،وهي حجرة موجودة في كل طابق ومؤثثة بشكل بسيط يتيح للزائرين أو
المرضى الراقدين أن يقضوا فيها فترة استراحة بعيداً عن سرير المشفى .في الحجرة وجدت
راهبة ترتدي جلبابا ً أبيض وربطة رأس سوداء ،وتقرأ في إنجيل صغير .جلست قريبا ً منها،
فنظرت في وجهي وعلى وجهها تلك البسمة التي تميز السود بأسنانهم ناصعة البياض ،ثم
قالت "ليشفي الرب مرضك أو مرض أحبتك الذين تزورهم" .شكرتها برفق راداً على
ابتسامتها بمثلها.
ثم بادرت أفتح معها حديثا ً طالما راودتني نفسي أن اتبادله مع راهبة ،وقلت :هل تزورين
مريضا ً هنا ،أم تؤدين واجبا ً كنسياً؟
ابتسمت ،وردت بهدوء مريح :لم أفهم ،هل يمكن أن نتحاور باإلنكليزية؟ َل أتقن األلمانية؟

أعدت سؤالي باإلنكليزية :هل تزورين مريضا ً هنا ،أم تؤدين واجبا ً كنسياً؟
أقوم باألمرين معاً ،فأنا أزور إحدى أخواتنا الراقدات هنا ،كما أتفقد باقي المرضى ،فعيادة
المريض تلقي في نفسه السالم والطمأنينة وتخفف من قلقه .ثم بادرت تسألني :هل تشرب
شايا ً أو قهوة؟ أنا ذاهبة إلى عربة الضيافة آلتي بقهوة لي.
أبديت لها رغبتي في قدح قهوة ،فغادرت المكان كمالك أبيض وهي تبتسم .وبقيت أفكر مع
نفسي من أين أبدأ معها حديثي .وبعد دقائق عادت بقدحي قهوة ،وضعت أحدهما على منضدة
قرب مقعدي ،واآلخر أمامها على طاولة كبيرة تتوسط الحجرة.

ت ألمانية؟ بوسعك أن ترفضي اإلجابة إن كان ذلك يزعجك ،أنما
بادرتها بالقول :هل أن ِ
أطرح السؤال ألفتح حواراً معك ،فأنا صحفي ويهمني مثل هذا الحوار.
ابتسمت بشدة وهي تقول :أنا بريطانية ،وأصلي من كينيا ،لكني موجودة هنا في دير
"شترافيلد" بمنطقة شام ،قرب نورنبرغ منذ آذار /مارس المنصرم وقد علقت بسبب جائحة
كورونا .نحن أخوات الدومنيكان المبشرات لكنيسة يسوع القلب األقدس.
43

ابتسمت شاكراً ،ثم سألتها وأنا أتلفت حولي إن كان بوسعي تسجيل حوارنا ،وافقت باإليجاب،
لكنها تحفظت على التصوير وعلى ذكر اسمها ،وهكذا مضيت ألسألها وأنا أسجل على هاتفي
الذكي :ماذا يعني للمرأة أن تختار يسوع زوجا ً تكرس له نفسها ،وتحرم روحها من كل

الحريات التي أتاحها الرب للناس؟
نحن األخوات الدومينيكان أشبه بالمتصوفة ،نحن نعشق يسوع المخلص ،والصالة تحتل
موقع القلب في حياتنا ،صالتنا ليسوع هي كلمات عشقنا له .أنا عاشقة يا أخي ،والعاشق َل
يُسأل عما يراه في حبيبه.

وهل يشاطرنك بقية األخوات هذا العشق؟
قلب المسيح يتسع لكل الناس ،إنه مساحة بيضاء َل تمتلئ مهما تراكمت فيها القلوب .نحن
نساء نحمل ثقافات مختلفة وأشكالنا مختلفة وتواريخنا مختلفة وجغرافيتنا متباعدة ،لكن عشق
يسوع يجمعنا هنا فنعيش في مجتمع مغلق ،تنوعنا واجتماعنا ببعض هو سر نجاحنا .في
أديرتنا وحيثما نكون نحن نروم طاقة الرب ونوره .من هذا التالحم نستلهم القوة واَليمان
المطلق بقدراتنا .نحن ننشر أخبار الرب الحميدة ،ننشر الحب ونأتي باألمل والشفاء ألرواح
من يحتاجونها .كل الناس بحاجة لألمل وكلهم يروم شفاء روحه العليلة .بحثنا اليوم يتعلق
بالدراسة والتأمل العميق للوصول إلى رب رحيم محب.

وماذا تفعلون بالتحديد لتستمروا بالحياة ،يعني هل تقومين بوظيفة خارج واجب التبشير
لتعيشي من موردها؟
الكنيسة تؤمن لنا موارد الحياة ،لكنها َل تؤمن معيشة رخاء ،بل معيشة كفاف ،نحن َل نبحث
عن رخاء ونرضى بالقليل والنزر اليسير .مهمتنا بالدرجة األولى ثقافية ،فنحن نعلم اللغات،
اإلنكليزية أو اإلسبانية أو لغات إفريقية أخرى من لغات القارة السمراء ،كما ننشر تعاليم
الكتاب المقدس بين من يحتاجون له ،صدقني الفقراء يحتاجون بشدة إلى اَليمان ،فاإليمان
يهبهم قوة تعينهم على شقاء الفقر .وفوق ذلك نحن ننشر الثقافة الرسمية المدرسية ،بدءا ً من
مرحلة الدراسة التمهيدية وصوَلً إلى الدراسة الثانوية ،كما نلقي محاضرات في الجامعات.
نشاطنا يتركز بالدرجة األولى في كولومبيا ،كينيا ،زامبيا ،زيمبابوي ،إنكلترا وألمانيا .كما
ننشط في مدارس الصم ومكفوفي البصر .نحن نرعى كبار السن والمرضى والضعفاء أينما
وكيفما كانوا في البلدان التي ذكرتها ،طبعا ً هذا يتبع مستوى األمان المتوفر في البلدان
المذكورة أيضا .نحن نساعد مرضى األيدز ،وهذا ضمن أولوياتنا .وفوق هذا نقوم بمهامنا
الكنسية ،من الغناء في الكورال وإقامة القداديس والمشاركة فيها .عالوة على ارتباطنا
بمشاريع اإلنقاذ من الكوارث والمجاعات ،نحن موجودات حيثما احتاج اإلنسان إلى محبة
وعشق يسوعي خالص دون مقابل.

هل لي أن اسأل سؤا ًال شخصياً ،يتعلق بك؟
بالتأكيد ،تفضل اسأل.
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كيف ترين نفسك في ضوء ما يحققنه نساء أخريات ،بعضهن نجمات المعات ،أغلبهن نساء
لهن عائالت ويعشن مع رجالهن بسعادة؟
القناعة شيء يتعلمه اإلنسان ،أنا لم ألد وفي فمي ملعقة ذهب ،بل ولدت وسط الحرب
والمجاعات ،وكبرت مع الذباب ومياه المستنقعات والعنف المجتمعي .بالنسبة لي ،توفر
الحياة مع األخوات الدومنيكان مستوى َلئقا ً من العاطفة واحترام النفس والمكانة اَلجتماعية.
أغلب الناس يتعاملون معنا ببالغ الود والتقدير ،وهي أشياء لم تكن موجودة في حياتي قبل
الرهبنة .هذا غير أني أجد الحب في كل مكان ،مع من أساعدهم ليصلوا إلى المسيح.

وجسدك؟
ماذا عن الرجل ،أليس له مكان في روحك
ِ
في النهاية نحن نساء ،لدينا رغبات في الروح والجسد ،لكن المؤمن عليه أن يتسامى عن
رغبات الجسد ،لذا َل أفكر في حاجتي للرجل جسدياً ،أراه أخا ً لروحي ،ورفيقا ً لي في درب
الوصول إلى روح عيسى المسيح ،نجم السماوات المنقذ.

لماذا تسمون أخوات الدومنيكان؟
نسبة إلى القديس دومنيك المولود في القرن الثاني عشر والمتوفى في القرن الثالث عشر
ميالدي ،وهو الذي أرسى شريعة الدومنيكان ،وقد كان رجالً صالحا ً عميق الشخصية واسع
اآلفاق .وكان يتعاطف مع عمق المعاناة اإلنسانية ،وهو قد ارتأى ضرورة تأمين كل مصادر
المعرفة اإلنسانية لخدمة المسيح .القديس دومنيك اعتمد انجيل متى (ماثيو) ورسائل القديس
باول كمصدرين للمعرفة يرافقان حله وترحاله .ما كانت المسافات وَل المشقات تمنعه عن
السفر لبث ِعظاته بين الناس.
أما عن تبشيريتنا بالذات فقد أقيمت عام  9200بمدينة "كنغ ويليامز تاون" بجنوب إفريقيا،
ونمت التبشيرية وانتشرت في أرجاء الكرة األرضية ،بمزيد من الصراع ،مرفقا ً بأمل لم
ينطفئ قط .نساء من جنوب إفريقيا ومن إيرلندا طلبن اَللتحاق إلى التبشيرية الجديدة في كنغ
ويليامز تاون ،وكانت على رأسها آنذاك األم موريشيا تيفن بويك ،ثم اتسعت التبشيرية لتصبح
على ما هي عليه اليوم.
بون  /6262خريف عام كورونا
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أسرار الروح األلمانية و"الروح من أمر ربي"
كما تباين مفهوما الروح والنفس في ثقافة المسلمين ،يبدو أن
األلمانية تحمل في جوهرها مفهومين متقاربين عن الروح والروحانية ،فالروح األلمانية
ترتبط إلى حد بعيد برؤية األلمان لخصوصيتهم وهو ما يكشف عن كيفية تعاطيهم مع
محيطهم .المفهوم الثاني الذي يلتبس ويتداخل إلى حد كبير مع هذا المفهوم هو الروحانية
الروح
األلمانية ،ويعرفها البعض بالذات األلمانية .مثل هذا التداخل موجود في اإلسالم بين ُ
والروح وبين النفس.
ا
لنبدأ بالذات أو "النفس األلمانية" ،وهي كلمة  Geistالتي تعني فيما تعني ،الشبح ،وهي تُلحق
(روح بفتح الراء مفهوم متداخل مع ُروح
بالكلمات غالبا ً لتُعطي
معان تشير إلى اروح األشياء ا
ٍ
بضم الراء في العربية ،وسأعرض تفاصيله خالل هذه التأمالت).
نجد كلمة  Geistملحقة في  Zeitgeistلتعني شيئا ً من قبيل "العقلية" ولكنه يتمدد في لغات
أخرى إلى مساحات يرتادها الفالسفة والمتصوفة في سياحات عبر مفهوم الزمن .وحين
يستخدم األلمان وصف  der Körper und der Geistفإنهم يتحدثون عن "الجسد
والعقل".
كما تلحق الكلمة بوصف  Poltergeistويعني "الشبح الشقي" بمعنى الشبح المثير
للضوضاء بتحريك األشياء أو تدميرها ،كما تنسب إليه قدرات خارقة على تحريك األشياء
باإليماء دون لمسها .ومن هذا المفهوم أنتج فيلم رعب أمريكي عام 9126كتب قصته ستيفن
شبيلبيرغ.
ان أكثر تنوعاً ،كما يقال Geistlicher
وقد تتقدم كلمة  Geistلتصبح بادئة تركب منها مع ٍ
بمعنى "روحاني" أي رجل دين ،وهنا يتمدد المعنى حسب اَلستخدام الالهوتي.
ويتخذ تعبير  der Geist des Weinesبعداً آخر ،حيث يستخدم لوصف "روح النبيذ"
بمعنى الكحول الذي يتكون في النبيذ ويحوله من شراب عنب بريء إلى مشروب كحولي
مسكر.
في نوفمبر /تشرين الثاني  6299أصدر كل من تيا دورن وريتشارد فاغنر كتاب الروح
األلمانية "  ،" Die deutsche Seeleوقد أثار اهتماما ً واسعا ً بموضوعه المتميز ،اذ يقترن
تعبير "الروح األلمانية" في أذهان الناس بالشعور القومي بالتفوق األلماني كما تبناه النازيون
ي مفرط في
من أفكار الفيلسوف فريدريش نيتشه َلسيما في كتابه الموسوم ب "إنسان ٌّ
إنسانيته ،كتاب للمفكرين األحرار" ( Menschliches, Allzumenschliches, Ein
 )Buch für freie Geisterالذي ألفه نيتشه في سلسلة من مئات المقاطع القصيرة
والشذرات التي تبدأ أطوالها من سطر وصوَلً إلى صفحتين .حيث يتأمل الظواهر الثقافية
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والسيكولوجية من خالل ربطها بتركيبة الفرد العضوية والفسيولوجية .كما تظهر بشكل
متفرق فكرة القوة كمبدأ.
وبررت تيا دورن أسباب تأليفها كتاب "الروح األلمانية" بأنها قد كبرت في كنف أسرة ترى
أنه ليس المهم أن تكون ألمانيا .فأمها وأبوها المولودان في فترة ما بين  9176و 9177قد سئما
سماع أي موضوع حول ألمانيا على حد تعبيرها ،وهي بدورها قد جالت في أماكن مختلفة من
العالم وكانت تفرح حينما كان الناس في إيطاليا يظنونها فرنسية .لكن حين درست في أمريكا؛
كان الحنين إلى ألمانيا ينتابها بقوة فتشتاق إلى اللغة األلمانية؛ وإلى النزعة األلمانية في معالجة
األمور.
ويتسم فهم دورن للروح األلمانية بالغموض إلى حد كبير ،كشف عن ذلك قولها في لقاء مع
":DWأرى أن الخصوصية األلمانية أسيرة تناقضات عدة .مثال بسيط وجميل على ذلك،
األلمان كانوا يتصدرون العالم في الحكايات التي تدور أحداثها في الغابة .وفي نفس الوقت
كانوا هم أول من اخترع علم الغابات في القرن الثامن عشر .مثال أخر على التباين هو أنه لدى
األلمان حرص على النظام ولديهم في نفس الوقت ميل كلي لكل ما هو غير منظم ومستقر،
وهذا شرخ صارخ في الروح األلمانية".
واثيرت قضية الروح األلمانية في مرحلة إعادة توحيد شطري ألمانيا الذي انطلق من قانون
خصخصة مؤسسات جمهورية ألمانيا الديمقراطية المعروف ب  .Treuhandما تال سنوات
الوحدة ،اعتبره كثير من األلمان شاهداً على بحث الروح األلمانية عن أجزائها وتوقها للوحدة،
فيما عد ألمان آخرون جدار برلين العمود الفقري لمسألة الروح األلمانية.
والروح والنفس عند المسلمين
الروح َ
ُ
الروح
هذا التشابه المفترق في المعنين موجود لدى المسلمين أيضاً ،وفيه فروق بين كلمتي ُ
الروح بفتح الراء ورد مرتين في الذكر الحكيم
والروح بفتح الراء ،والحقيقة أن لفظ ا
بضم الراء ،ا
سوا ِمن
ي ا ْذ اهبُوا فاتا اح َّ
ف اوأ ا ِخي ِه او اَل تايْأ ا ُ
سوا ِمن يُو ُ
س ُ
س ا
فحسب ،األولى في سورة يوسف "ياا بانِ َّ
َّر ْوحِ َّ
َّللا ِإ ََّل ْالقا ْو ُم ْال اكافِ ُرونا " ،والثانية في سورة الواقعة اآلية " 21
ح َّ ِ
َّللاِ ِإنَّهُ اَل يايْأ ا ُ
س ِمن َّر ْو ِ
فا ار ْو ٌح او ار ْي اح ٌ
الروح في العربية التنفس ،وأراح اإلنسان إذ تنفس،
ان او اجنَّتُ نا ِع ٍيم" .وأصل معنى ا
يروح هللا عنا
وتقارب من هذا المعنى المفسر ابن جرير الطبري حيث قال :وَل تقنطوا من أن ِ
ج من عنده ،فيرينيهما" ،إنه َل ييأس من روح
ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه ا
بفر ٍ
هللا "...أي َل يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه "إَل القوم الكافرون" بمعنى القوم
الروح والنفس
الذين يجحدون قُدرته على ما شا اء تكوينه .وهكذا نصل مع المفسرين إلى أن ا
بمعنى واحد.
وكثرت التعاريف والتفاسير لكلمة الروح وتعددت لدرجة أن الباحث عن الحقيقة يتوه في
دوامتها ،لكن المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل هللا يذهب في معرض تعريفه للنفس
والروح والفرق بينهما إلى القول:
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النفس إشارة إلى ذات اإلنسان؛ من عقل وإحساس ومشاعر ،والروح إشارة إلى ما يعطي الحياة
لإلنسان ،وبدونها يكون ميتاً ،وهي من أمر هللا تعإلى َل ندرك حقيقتها .النفس هي الذات
اإلنسانية التي تحيا وتموت ،والروح هي الطاقة الخفية التي تبعث الحياة في اإلنسان ،والموت
الموتِ" وَل يعرض على الروح.
يعرض على النفس " ُك ُّل نا ْف ٍس ذاائِقاةُ ْ
فيما يفرق الدكتور مصطفى محمود بين الروح والنفس بقوله" :الروح جوهر شريف من أمر
بمعان كثيرة ،مثل الروح القدس وهو
هللا ،وتنسب إلى هللا عز وجل ،والروح في القرآن جاءت
ٍ
ح ِم ْنهُ".
"و اك ِل امتُهُ أا ْلقااهاا إلى ام ْريا ام او ُرو ٌ
جبريل .وبمعنى آخر ،تعني كلمة هللا ،في قوله تعإلى :ا
س ان ٍة فا ِمنا هللاِ
صاباكا ِم ْن اح ا
أما النفس ،فهي ذات اإلنسان ،وهي التي تكلف وتعذب وتنعم " َّما أا ا
سيِئا ٍة فا ِمن نَّ ْفسِك" .فالنفس تُنسب إلى صاحبها ،وهو اإلنسان ،أما الروح ،فتنسب
صاباكا ِمن ا
او اما أا ا
إلى هللا عز وجل .والنفس هي التي تحاسب وتعاقب وليس الروح".
ويبدو أن الجدل بقي غير محسوم ،فالقرآن نفسه ترك باب الجدل مفتوحاً ،حيث لم يرد فيه
الرو ُح ِم ْن أا ْم ِر ار ِبي
وح قُ ِل ُّ
"وياسْأالُوناكا اع ِن ُّ
تعريف نهائي لماهية الروح ،بل جاءت اآلية ا
الر ِ
او اما أُو ِتيت ُ ْم ِمنا ْال ِع ْل ِم ِإ ََّل قا ِل ً
يال" وحسب كثير من المفسرين فإنها نزلت منفردة ثم ضمت إلى
سورة اإلسراء وهي مكية ،ومن المفارقات أن الروح الغامضة ظهرت جوابا ً في سورة مختلف
حول تسميتها فقد سميت سورة اإلسراء ،ألنها تحدثت عن قصة إسراء الرسول من المسجد
الحرام إلى المسجد األقصى ،وسميت بسورة بني إسرائيل لورود أحوال بني إسرائيل فيها،
وسميت أيضا :سورة سبحان ،ألنها افتتحت بهذه الكلمة .بل األكثر غموضا ً أن هذه اآلية
"ويسألونك عن الروح "..مدنية ،وأنها نزلت حين سأل اليهود الرسول عن ذلك بالمدينة وهذا
ثابت من السياق ،مع أن السورة "اإلسراء" كلها مكية.
ويجيب ابن كثير عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية ،كما نزلت عليه بمكة
قبل ذلك .أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه باآلية المتقدم إنزالها عليه.
وإمعانا ً في الغموض ،فإن الروح بالعربية الفصحى مذكر متفق عليه ،أما في العربية العامية
بكل اللهجات فهي مؤنثة ،إذ يقول العرب "طلعت روحي" ،و"فارقت روحه جسده" وهكذا.
ومعان:
وقد ورد وصف "الروح" في القرآن الكريم في عشرة أحوال
ٍ
*الوحي كما في قوله تعإلى" :يُ ْل ِقي الروح ِم ْن أا ْم ِر ِه على امن ياشاآ ُء ِم ْن ِعباا ِدهِ"
وح ِم ْنهُ "
*القوة والثبات كما في الذكر الحكيم" :أولئك اكتا ا
ب فِي قُلُو ِب ِه ُم اإليمان اوأايَّداهُ ْم ِب ُر ٍ
*جبريل كما في اآلية" :نازا ال ِب ِه الروح األمين على قا ْل ِبكا ِلتا ُكونا ِمنا المنذرين".
"و اكذالِكا أا ْو اح ْيناآ ِإلايْكا ُروحا ً ِم ْن أا ْم ِرناا"...
*القرآن كما في اآلية :ا
سى ابن ام ْريا ام ارسُو ُل هللا او اك ِل امتُهُ
*عيسى ابن مريم كما جاء في الذكر الحكيم" :إِنَّ اما المسيح ِعي ا
أا ْلقااهاا إلى ام ْريا ام او ُرو ٌح ِم ْنهُ "
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*ما يحيى به اإلنسان كما يذهب أغلب المفسرين مستندين إلى اآلية التي ورت في سورة بني
"وياسْأالُوناكا اع ِن الروح  "...ويخلص المفسرون إلى أن بالروح تكون
إسرائيل المار ذكرها ا
اإلنسان.
الحياة ،وبمفارقته للجسد يموت ِ
*وقيل إن الروح في هذا المورد تشير إلى القرآن الكريم.
*وقيل إن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدار البدن اإلنساني ،ومبدأ حياته.
وقيل إن آية الروح نزلت إرشاداً للرسول نفسه ،بمعنى :ويسألك بعض الناس  -أيها الرسول
اإلرشاد والزجر :الروح شيء من جنس األشياء التي
 عن حقيقة الروح ،قل لهم على سبيل ِاستأثر هللا وحده بعلم حقيقتها.
*وي رى بعض المفسرين في هذه اآلية ما يزجر الخائضين بشأن الروح ،السائلين عن ماهيته
ويردعهم أعظم ردع ،ويبدو الرد حاسما ً للجدل.
***
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الجنس في االديان بين القداسة والنجاسة
تقرب اَلديان موضوعة الجنس من زاوية أخالقية محضة،
ُ
مفارقة بذلك حقيقة مفادها أن الجنس صناعة الحياة ،أو محاولة تقليدها في التجارب األحادية
 اَلستمناء دون شريك  ،-والمثلية  -رجل لرجل -امرأة َلمرأة.ربما كان رجال الدين عبر التاريخ يخشون المنافس الروحي الحسي األخطر للدين ولفكرة
التفاني للرب (وهو الجنس بمساحاته الغامضة) ،وهم لذلك قد وضعوا على الجنس خطوطا ً
حمراء ترسمها وثيقة (وريقة) الزواج بعقد نكاح شرعي (وكلمة نكاح بالعربية ترتبط حصراً
بالعقد الشرعي سواء كان مكتوبا ً أو منطوقا ً بموافقة المشافهة من طرفي اَلستمتاع الدائم
بالغريزة التي منحها هللا للمخلوقات لغرض التكاثر ،فإن تمت المواقعة خارج إطار الزواج
تسمى زنا وَل تكون نكاحا ً) ،ويباركها الكاهن أو القس أو الشيخ أو رجل الدين في ديانات
غير التوحيد.
العلم يعامل خالصة روح الرجل (المني) باعتبارها ماء الحياة ،فيما تعتبره اَلديان نجسا ً
يسيء إلى قداسة الرابطة بين اإلنسان وخالقه ،وعلى الرجل بعد أن يمني أن يغتسل بالماء
ليطهر.
أديان السماء عموما ً تقرن المرأة بالخطيئة ،وتصورها منبعا ً لكل الخطايا ،وأصل الشعوذة
والشرور والسحر ،وقد شنت أوروبا المسيحية في القرون الوسطى حربا ً شعواء على المرأة
باعتبارها الشارة القرمزية ،التي تسم الساحرات الطائرات فوق مقشاتهن ليغوين الرجال إلى
مستنقع الرذيلة فيخرجنهم من ملكوت العشق اَللهي ليودين بهم إلى سقر الجحيم ،وليس
غريبا بعد ،أن توصف مكامن المواقعة الجنسية بالجحيم وفي ذلك استعارة من المعنى القديم
واستلهام من بؤر الشوق ،التي توصف باللهيب واخاديد النار بلغة العاشقين والمتضاجعين
دون عشق.
يعتبر بعض المفكرين الليبراليين أن اليهودية هي األبعد بين ديانات التوحيد عن المرأة ،وهي
تضعها -حسب زعمهم -في مرتبة صانعة األطفال المجردة من كل عاطفة  -كما هو قائم
اليوم عند بعض اليهود األرثوذوكس -حين تشرع بحقها (جنس الكوشر) وفيه يرتدي الزوج
والزوجة جلبابا ً معتم اللون يخفي كل الجسد سوى من فتحة بحجم أجهزة التناسل ألداء وظيفة
التكاثر التي يتطلبها استمرار النوع البشري دون تالمس ودون شهوة  -إن أمكن -ودون
عاطفة.
أدوين شكر ،رئيس مؤتمر يهود السفارديم العالمي ،تحدث إلى موقع قنطرة للحوار مع العالم
اَلسالمي ،مدافعا عن رؤيا اليهود اَلرثوذوكس ومشيراً إلى أنهم "يرون في الجنس طاقة
خالقة ايجابية تنشط ضمن الحدود التي فرضها التوراة والحاخامات فيما بعد" .ولفت شكر
إلى أن "عدد أطفال العائلة اليهودية اَلرثوذوكسية الواحدة قد يصل إلى  92طفال (حتى في
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بريطانيا) ،وهذا يدل على أنهم َل يعدون الجنس قوة سلبية تحمل الخطيئة رغم ما يشاع
عنهم ،بل وعلى عكس الرهبان الكاثوليك في المسيحية ،فإن حاخامات اليهود اَلثوذوكس
ينعمون بحياة زوجية هانئة ومثمرة" .شكر في إجابته لم ينف أو يؤكد قضية جلباب الكوشر.
وفي معرض تأكيده لتكامل العملية الجنسية عند اليهود أشار شكر إلى "أن ارضاء وامتاع
المرأة أمر واجب في الديانة اليهودية ،وإن لم يتم فإنه يمكن أن يكون سببا َللتماس المرأة
الطالق من بعلها".
لك النساء ولكن " :ال تبذل زرعك هباء"
تعرف أسفار التوراة الزواج باعتباره اتحادا ً بين المرأة وبين الرجل يعيدهما إلى خلقة الرب
اَلولى حين ُج بل أدم وحواء من جسد واحد .وقد شرح أستاذ األدب العربي في الجامعة
العبرية في القدس شامويل موريه لموقع قنطرة رؤية الديانة اليهودية لثيمة الجنس مشيراً إلى
"أن اليهودية تعتبر الجنس موضوعا ً مقدسا ً وفي النص التوراتي "َل تبذل زرعك هباء"،
بمعنى أنه قد حدد المواقعة مع الزوجة حصراً.
ثم أشار موريه إلى أن الزوج َل يقارب زوجته إذا كانت حائضا ً ،بل أنه َل يجوز له أن يلمس
يدها أو أن يأخذ الشاي من يدها .وأكد موريه أن حدود الحرية الجنسية عند اليهود
األرثوذوكس تقف عند الرجل ،الذي يحق له أن يواقع النساء خالف زوجته على أن َل يكن
يهوديات" ،وفي القدس الشرقية يرى المرء بسهولة يهوداً أرثوذوكس متدينين بلباسهم المميز
وهم يعرضون على السائحات اَلجنبية مواقعتهن" .
واعتبر موريه أن األرثوذوكس هم اليهود المتزمتون بشأن تطبيق النصوص التوراتية وهم
يعتبرون الزواج رباطا ً روحيا ً وليس مجرد تقاربا ً جسديا ً .البروفيسور موريه كشف عن
شعيرة مفادها أن "الرجل األرثوذكسي إذا أراد أن يعرف هل طهرت زوجته من حيضها
يرمي بقبعته على فراشها (فهوَل يسألها) ،فإذا أعادت القبعة على فراشه فمعنى ذلك أنها لم
تتطهر بعد ،وعليه اَلنتظار".
لكن موريه بدوره لم ينف أو يؤكد طقوس جنس الكوشر المتشددة ،التي يقال إنها تحرم
التالمس بين الزوجين بقصد التمتع ،وتحيل الجنس إلى طقس قدسي َل حسي يختص بالتكاثر.
نشيد سليمان" :ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا اخضر"
هذا النص من العهد القديم ورد في سفر نشيد اَلنشاد ،وهناك نصوص كثيرة أكثر جرأة منه
في مقاربة قضية الجنس .رغم كل ذلك شاعت في المسيحية الرهبنة .ومع أن مجرد حمل
السيدة مريم وهي عذراء دون مواقعة رجل كانت واقعة َلبد أن تختص المرأة لسببها بمكانة
سامية ،ولكن المذهبين األرثودوكسي والكاثوليكي نأيا بالمسيحية عن هذه الحقيقة ،فحرما
على أحباب هللا وخدمه (الرهبان والقساوسة والراهبات) حق الزوج ،ثم تطورت مساحات
التحريم إلى مديات أبعد.
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البروفسور عادل ثيودور خوري أستاذ علوم األديان في جامعة تورنغن بألمانيا ومؤلف كتاب
(موسوعة القرآن) بدا متحفظا ً في حديثه مع موقع قنطرة رافضا ً مقاربة مفهوم الجنس في
المسيحية طبقا ً للرؤية المعاصرة للجنس ولكنه أشار إلى "أن عمر تاريخ المسيحية قد بلغ
ألفين سنة ،وقد برزت خالل هذا التاريخ ظواهر واتجاهات وآراء مختلفة ،وإذا أردنا أن
نعرف ما تقوله الكنيسة الكاثوليكية عن موضوع الخطيئة اَلولى فعلينا أن نطلع على كتاب
(التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية)  ،ففيه رأي الكنيسة اليوم ،وفي هذا الكتاب َل يوجد ما
يشير إلى أن الكنيسة تعتبر الجنس قضية مخالفة للطبيعة" .
ويقفز إلى الذهن سؤال مفاده :أي أديان السماء أكثر انفتاحا في قضية الجنس؟ البروفسور
عادل خوري رفض بشدة اإلجابة عن هذا السؤال ،مشيراً إلى أن الحديث عن الجنس
والمسيحية فيه تفاصيل خطيرة وكثيرة َل تكفي هذه العجالة للحديث عنها.
"المسيحية بنيت على ّ
أن الجسد فان و لم تعطه حقه"
بحثا ً عن اَلجابة ،حاورت قنطرة الباحث اَلجتماعي المسيحي أسحق كنعو ،الذي أشار إلى
أن المسيحية بنيت على أن الجسد فان وهي لم تعط الجسد حقه ،وقد جعلت سنوات المسيحية
األولى من الجنس رجسا ً من عمل الشيطان ،وركزت كثيراً على عفاف المرأة مستلهمة
عفاف السيدة العذراء.
وذهب كنعو إلى أن "المجتمعات القديمة ومنها حضارات وادي الرافدين كانت مجتمعات
أمومية ،وشاع فيها مثال أن "أنانا" إلهة الخصب في الحضارة البابلية كانت تنجب دون أن
يواقعها أي رجل .مبدأ اَلمومة هذا وجد له امتدادا ً في المسيحية".
ولكن المسيحية لم تبق مجتمعا ً قائما ً على فكرة األم ،بل تغيرت مقاربتها لموضوعة الجنس
بشكل كامل حسب مناطقها في الغالب ،كما اشار كنعو.
"الواقي الذكري تشجيع للزنا"
وتطرق كنعو إلى أن الديانات في المعابد القديمة ،قبل ظهور ديانات السماء اَلبراهيمية،
كانت تقوم على فكرة الخصوبة المشاعة ،فالعاهرات المقدسات في معابد تموز وعشتار ،كن
يذهبن إلى المعابد ويجامعن كثيراً من الرجال ليحملن ويضعن أوَلدهن في المعبد ،فيتسم
المولود بالقداسة ألن أباه غير معروف" .كل هذه المفاهيم تحولت بنزول ديانات الكتاب إلى
محرمات" ،حتى تالشت الحرية تماما ً في العصور المظلمة.
لكن شدة التحريم الكنسي دفعت بالمرأة إلى الثورة تضامنا ً مع طبقات المجتمع األضعف،
فأضافت قضية حقوق المرأة مسماراً كبيراً في نعش سلطة الكنيسة السياسية.
وحين تحررت المرأة األوروبية في القرن العشرين ،ظلت الكنيسة بشقها المحافظ تسعى
لوضع حدود تمنع ممارسة الجنس خارج حدود العالقة الكنسية ،ومؤخرا أكد بابا الفاتيكان
تحريمه َلستخدام الواقي الذكري معتبراً إياه وسيلة تشجع على الزنا ،ودعا المؤمنين إلى
تحصين أنفسهم بالعفة في مواجهة وساوس الشيطان الجنسية ،لكن فضائح اعتداءات الرهبان
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الكاثوليك الجنسية على رعايا الكنيسة القصر ما زالت تتوالى وتهدد الكيان الكنسي في قلعته
الحصينة أوروبا .وعلى العموم ،فإن امتناع السيد المسيح عن الزواج كان سببا ً شجع الرهبان
والقساوسة على تبني مبدأ مفارقة الجنس تقربا للخالق.
جزاء المؤمنين ":كواعب أترابا" و" ولدان مخلدون"
اإلسالم في هذه المقارنة السريعة يبدو أكثر ديانات التوحيد تحررا ً في مسألة الجنس ،وقد
يبدو في هذا مفارقة مثيرة لالستغراب في ظل تنامي قوة المد السلفي ،الذي يضع المرأة خلف
طبقات من المالبس والحجب السوداء لكيال تبين تكورات الجسد الساحر فتغوي الرجال ،لكن
علينا أن َل ننسى أن شعار السلفية الجهادية اليوم هو "فارق الحياة أيها المجاهد لتحظى
بمعاشرة الحور العين" وهن حسب الروايات  06صبية باكرة بيضاء اللون سوداء العين َل
يفقدن عذريتهن مهما واقعهن الرجل ،ويخلدن صبايا ما خلد الشهيد في الجنة.
وربما يرجع تسامح اَلسالم في مسألة الجنس إلى حقيقة أن نبي اَلسالم تزوج بعدد غير
متفق عليه من النساء فصار الزواج سنة متبعة عند المسلمين عمالً بقول النبي (تناكحوا
وتكاثروا فإني مباه بكم األمم) ،كما أن النص القرآني أباح للرجل الزواج بأربعة والتسري
بعدد َلمحدود ممن يملكهن شراء أو استرقاقا (وما ملكت أيمانكم).
رغم هذا التسامح في قضية الجنس فإن المفكرين المحدثين يصفون اإلسالم بأنه دين ذكوري
يغلب ويقدم الرجل على المرأة اعتماداً على نصوص قرآنية عديدة.
هل اإلسالم فعالً متشدد في قضية الجنس ويحث على وضع المرأة خلف نقاب؟ وضعت هذه
األسئلة أمام المفكر غالب الشابندر ،فنفى أن يكون اإلسالم متشدداً ،مشيراً إلى أن "التشدد من
المسلمين وليس من النصوص اإلسالمية األصيلة ،وما نراه من عزل بين المرأة والرجل،
وبين الخطيب وخطيبته ،ومن صعوبات في التعارف بين من يرومون الزواج جاء من
التقاليد والعادات ،وليس من نصوص القرآن وأحاديث الرسول.
"زيجات المستقبل بال عقود وبمحض االتفاق"
المفكر الشابندر نبه إلى أن "النص القرآني في قضية الجنس ينص على وجوب تسهيل طرق
التواصل الجنسي الشرعي إلى أبعد الحدود ،وهو أمر غير موجود في الديانات اَلخرى"
وأضاف الشابندر" الزواج في اإلسالم ليس أمرا ً مقدسا ً فقط ،بل ميسراً ومحبباً".
ورغم خالفات المذهبين السني والشيعي ،اَل أنهما يسعيان بشكل عام إلى تسهيل التعارف
والتزاوج بين الذكور واإلناث عمال بوصية النبي بتكثير اإلسالم.
ويبدو المذهب الشيعي في قضية الجنس وحقوق المرأة أكثر تسامحا ،ربما َلرتباط هذا
المذهب بفكرة خالفة اَلئمة من نسل فاطمة الزهراء (ابنة الرسول الوحيدة) وزوجها علي
ابن أبي طالب .وفي هذا السياق يشير المفكر غالب الشابندر إلى أنه" َل يشترط في الزواج
وجود شهود ،وَل يشترط رضا والد الزوجة وَل رضا والد الزوج أو حضورهم ،بل يكفي
اَلتفاق بين المرأة وبين الرجل لصياغة العقد الشرعي".
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ولفت الشابندر إلى تطور ثوري في اَلرتباط الزوجي ،متوقعا ً أن يكون هو النمط السائد في
المجتمعات اَلسالمية مستقبال ،وعرف هذا التطور باسم "زواج المعاطاة ،الذي يقره بعض
الفقهاء ،حيث يكفي اَلتفاق بين الرجل وبين المرأة لصياغة العقد الشرعي دون الحاجة إلى
إنشاء عقد مكتوب من أي نوع ،وهو يشبه عملية البيع والشراء ،حين يشتري المرء شيئا ً من
السوق وَل يحتاج أن يكتب مع البائع عقداً ،بل هو أمر متفق عليه بينهما".
ولدى سؤاله عن الجنس خارج إطار الزواج فيما أشارت إليه اآلية القرآنية "وما ملكت
أيمانكم" ،أعرب الشابندر عن اعتقاده وإيمانه بأن هناك نصوصا ً وقتية ونصوصا ً دائمة،
و"هذا النص قد نزل في وقت عصيب لسبب الحروب ،حيث تكاثر األسرى والسبايا ،فكان
َلبد من حل لمشكلة الحرمان الجنسي لهذه اَللوف من الجنسين ،من هنا نزلت اآلية ،ويذهب
كثير من الفقهاء إلى أن هذا النص انتهى بنهاية عصر الفتوح اإلسالمية الكبرى".
***
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العراق  -أسرار حركة جند السماء في التحقيق والقضاء
حركة جند السماء قضية شغلت المجتمع العراقي ودخلت
ضمن تفاصيل أحداث تاريخه الحديث؛ تستمد هذه القضية خصوصيتها وأهميتها من
الغموض الذي يحيط بحركة جند السماء ومؤسسها ضياء الكرعاوي ،الذي اتبع سياسة
اَلعتماد على الدين كقاعدة في النظرية والعمل واَلسم؛ لكن ما لم يتم الكشف عنه هو كيفية
نشوء هذه الحركة ،ووسائل كسب األتباع وطرق تمددها ومصادر تسليحها وإمكانياتها
المادية وعالقاتها السياسية والدينية ،وتعدد الحكايات والتفسيرات التي تتحدث عن أسرار
حركة جند السماء ،والتي كانت محور كتاب صدر حديثا للقاضي العراقي زهير كاظم عبود،
بعنوان "حركة جند السماء".
حركات ال تنتهي ضمن البيت الشيعي
ظهر في القاهرة قبل بضعة أسابيع كتاب حركة جند السماء لمؤلفه القاضي العراقي زهير
كاظم عبود ،يكشف عن تفاصيل منتزعة من أوراق التحقيق في قضية محيرة أربكت المشهد
العراقي واعتقد كثيرون أنها ستثير حربا ً دامية تمزق البيت الشيعي في معقله األخطر وهو
مدينة النجف الدينية المقدسة عند الشيعة عبر العالم.
نفذ القاضي زهير كاظم عبود إلى أسرار الحركات المسلحة الغامضة التي تجتاح المشهــد
السيــاسي في وسـط وجنوب العراق.
اَلنطباع األول الذي يخرج به قارئ الكتاب هو أن العراق يتساقط ويضيع بنيانه الحضاري.
وكلما تفاقم نفوذ األحزاب الدينية وتنازعها على السلطة جنوبا ً وغربا ً ،فقد اإلنسان العراقي ما
تبقى من وعيه الحضاري ومن ثقافته ،بل حتى من تحضره المدني الذي اكتسبه منذ قيام
الدولة العراقية الحديثة في مطلع القرن العشرين.
وفي معرض تعليقه على انتشار الحركـــات الــغيبية التي يقودها ُمدعو اإلمامة ،أشار
القاضي زهير كاظم عبود ،إلى أن قوة السلطة وقوة انتشار الثقافة تضعـفان فـــكرة انتظار
الغــــائب ،وفي العقل الجمــعي للناس هناك فكر بسيط ومغرق في الجهل أفراده مغرمون
بفكرة انتظار الغائب ،إزاء ذلك هناك ثقافة عامة وانفتاح مجتمعي يضعفان هذه الظواهر.
من عشائر الكرعة خرج رجل يدعى ضياء عبد الزهرة كاظم الكرعاوي ،اختلفت الروايات
عن صعوده السريع وحتى في تفاصيل حياته ،ففي سيرته فجوات عدة لكن أشهر محطاته تلك
التي نشر فيها كتابه “قاضي السماء” وبات هو اإلمام المنتظر كما كشفت األوراق التحقيقية.
نقل القاضي عبود عن قريب للكرعاوي يدعى م ج الكرعاوي ،ويبلغ من العمر  75عاما
وتحفظ على الكشف عن اسمه ،قوله “لقد كان ضياء إنسانا ً عاديا ً وهو لم يكمل دراسته
الثانوية ولم يدخل أي حوزة ولم يدرس في أصول الدين ولكن تحول في ليلة ويوم من إنسان
عادي إلى شخص يعرف الكثير عن الدين ذلك بعد ما نجا بأعجوبة من حادث سيارة كسر
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فيها عموده الفقري وبدأ يروج إلى أن اإلمام المهدي ليس كما هو معروف لدى الشيعة وإنما
هو نطفة من علي ابن أبي طالب أخذها جبرائيل منه وأخذ بويضة من فاطمة بنت الرسول
ذلك يوم الكساء ،وأخذها هللا إلى السماء ليزرعها في رحم امرأة عراقية هي أم ضياء
الكرعاوي ،ومن هذه المضغة ولد المهدي المنتظر لدى الشيعة ولكن َل يعرفه أحد ولم يعلن
عن نفسه بعد لحكمة هو يعرفها”.
إفادات متضاربة وتاريخ من االعتقاالت
انتهى ما قاله قريب الكرعاوي ،لكن اإلفادات الالحقة في الكتاب لم تتفق مع أجزاء أو كل
هذه الرواية؛ فأغلبها يذهب إلى أن ضياء كان متميزاً بين أقرانه في المدرسة وظروف عائلته
كانت أفضل من غيرها فأكمل دراسته المتوسطة واإلعدادية والتحق بالحوزة العلمية في
النجف لمتابعة دروسه الدينية.
ويمضي القاضي زهير في وصف ضياء مبينا أنه كان صبوح الوجه مستديره أبيض البشرة
أصهب الشعر ،ممتلئ الجسد ثقيل اللسان ،وهي مالمح نادرة في بيئة جنوب العراق ،وفوق
ذلك كان قوي الشخصية قادرا ً على اإلقناع.
في عام  6222اعتقل ضياء الكرعاوي بتهم اَلحتيال والشعوذة وعرضت قضيته على
محكمة الثورة آنذاك فحكمت عليه بالسجن سبعة أعوام ،وأودع في سجن أبي غريب سيء
الصيت.
وفي السجن ذاع صيته بين السجناء بأنه يقرأ الغيب ويتنبأ بمصائر الناس ،وذهب البعض إلى
أنه كان يقول لبعض المحكومين عن زيارات سوف تأتيهم فيتحقق كالمه ،وكان ينبئ آخرين
بتأجيل تنفيذ حكم اإلعدام بهم ،فتتحقق نبوءته .وانتقلت هذه األخبار إلى ذوي السجناء فذاع
صيته بين الناس وانتشرت سمعته خارج أسوار السجن حسب إفادات السجناء.
الثراء الغامض بعد السجن
يقول المؤلف إن ضياء الكرعاوي نجح بعد خروجه من السجن مباشرة في بناء شبكة
عالقات مؤثرة واسعة ،وتحول إلى تاجر ثري متنفذ ،فأسس شركتين لالستيراد والتصدير
أطلق على األولى اسم “الضياء” وأطلق على الشركة الثانية اسم “بريق القمر” وأوكل إدارة
األعمال إلى المدعو عبد الكريم عبد الحسن ،وباتت الشركتان واجهة يتجمع فيهما مؤيدوه
وأنصار دعوته السرية.
وليس بوسع القارئ إَل أن يتساءل كيف لمن خرج من السجن أن يتحول إلى تاجر ثري ،ومن
أين له رأس المال الذي يؤهله لذلك؟ كما أن محطات أخرى في الكتاب أرجعت تاريخ الثراء
إلى منتصف تسعينات القرن الماضي وهنا تختلف التواريخ والوقائع.
َل يتبين القارئ كيف ومتى أتيح للكرعاوي أن يسافر إلى إيران ويدعي اإلمامة فيها (حيث
أشير في البداية إلى أنه سافر إليها عام  9117حيث لم تكن بين العراق وبينها أي عالقة،
فكيف سافر؟).
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اإلشكال التاريخي اآلخر أن الكاتب أشار إلى أنه قد أطلق سراح السجناء في نهاية شهر
ديسمبر  6226حين كان الحديث عن قرب هجوم دولي على النظام في أوجه ،وكان من بين
هؤَلء السجناء ضياء ،فمتى ذهب إلى إيران ومتى ادعى فيها اإلمامة ،والفاصلة بين خروجه
من السجن وسقوط نظام صدام حسين َل تتجاوز بضعة أشهر؟
ثم يذكر المؤلف أن السلطات اإليرانية أوقفت الكرعاوي على خلفية ادعائه اَلتصال باإلمام
المهدي ،ومنعته من اإلقامة على أراضيها ،ومنحته مهلة للسفر وخيرته إلى أين يريد الذهاب
فاختار لبنان.
جرى ترحيله إلى هناك حيث بقي فيها فترة من الزمن وأتقن اللهجة اللبنانية التي صار الناس
يجدونها غالبة على لهجته العراقية (ما أثار شكوكهم َلحقا) .الحديث هنا أكثر غموضا ،فما
هي المدة التي قضاها في لبنان ليتقن لهجة أهل البلد؟
القاضي زهير يؤكد أن الكرعاوي سارع بالعودة إلى العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين
في أبريل  ،6227والمدة في مجملها التي شهدت كل تلك التطورات في شخصية الكرعاوي
َل تتجاوز  7أشهر؛ وهذا يضيف المزيد من الغموض إلى قصته.
هل يحاول القاضي زهير كاظم عبود أن يُخفي بعض الحقائق متالعبا ً بالتواريخ أم أن حجم
المعلومات المتيسرة لديه َل يزيد عن هذه؟
مملكة "قاضي السماء"
رواية الوقائع عن سيرة ضياء الكرعاوي وصعوده القوي السريع ومصادر تمويله التي بقيت
غامضة تتعثر وتتباين هنا بشكل كبير؛ فقد استفاد الكرعاوي من الفوضى التي عمت العراق
بعد سقوط نظام صدام حسين في عام  ،6227ونجح مع بعض أقاربه في جمع أعداد كبيرة
من األسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى األسلحة الثقيلة ،من بينها رشاشات كالشنكوف بأعداد
قد تزيد عن  6222رشاش وأعداد غير محددة من رشاشات أر بي كي الروسية الخفيفة وبي
كي سي الروسية المتوسطة وأسلحة ديمتروف الكورية الشمالية الثقيلة باإلضافة إلى قاذفات
آر بي جي سفن وقاذفات صواريخ مقاومة للطائرات من نوع ستريال ،عالوة على كميات
كبيرة جدا من األعتدة.
َل يذكر المؤلف أين جرى خزن كل هذه األسلحة ،لكن هذه الوقائع َل تبدو غريبة في عراق
ما بعد  6227حيث كانت البندقية تباع بـ 52دوَلرا وحربتها بخمسة دوَلرات ،والرمانة
اليدوية بخمسة دوَلرات والقاذفة آر بي جي بمئة دوَلر ،والسالح والعتاد كان مكدسا ً مهمالً
حتى في شوارع العاصمة.
الزركة من مزرعة إلى حصن
يمضي الكاتب إلى القول إن الكرعاوي استقر مرة أخرى في مزارع الزركة (القريبة جدا ً من
النجف) بعد أن وسعها ،ونجح في شراء نحو  922دونم من األراضي أحاطها بخندق
وصفوف من أشجار السرو والصفصاف واليوكالبتوس ،وطوقها بساتر ترابي بلغ ارتفاعه
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خمسة أمتار ،محاط بخندق خارجي عميق ،لمنع ورود المتطفلين والفضوليين إلى داخل
المنطقة المحاطة.
وفي المزارع بدأ بتشييد أبنية ومساكن ومنشآت وحفر آبارا للسقي والشرب .ونجح في أن
ينشئ منطقة تكتفي اقتصاديا بنفسها وتدير اقتصادها بنفسها من خبازة وزراعة وحالقة
وطبابة ،ويعمل فيها رجال ونساء في مختلف التخصصات.
في هذه المستعمرة الصغيرة بدأ ضياء الكرعاوي يقيم إمارته ،وَل عجب أن تتوإلى بعدها
اإلمارات والوَليات اإلسالمية في أنحاء العراق والمنطقة عموما ً ،فالناس باتوا يقبلون أي
ادعاء بحثا ً عن الخالص ،أي خالص ،وهم الذين عمهم الجهل وقتل المرض أطفالهم،
ومزقتهم حروب الطوائف ،ونهب أموالهم الساسة الفاسدون ،فغاب التعليم عن مدن البلد،
وحلت حلقات المساجد محل المدارس العصرية ،وتراجع الوعي الصحي واَلهتمام الطبي،
وبات الناس يتعالجون بالحجامة ودكاكين الطب النبوي الوهمية ،ومحالت العطارة والدجل
وما إلى ذلك.
معلقا ً على هذا الموضوع ،قال القاضي زهير “ما لفت انتباهي في حركة جند السماء هو
وجود مثقفين وواعين وخريجي جامعات وحاملي رتب عسكرية متقدمة في الجيش والشرطة
فيها وقد قاتلوا حتى الموت دفاعا عن فكرة أن ضياء الكرعاوي هو اإلمام المهدي فعال،
وأنهم بدفاعهم عنه لن يموتوا مهما حصل ،ولكن المنتظر المزعوم قتل في النهاية والمدافعون
عنه قتلوا أو أسروا وهي مفارقة كبيرة حقا”.
اختالط السردي بمفردات السياسة
تمويل الكرعاوي (قاضي السماء) يبقى سؤاَلً مفتوح اَلحتماَلت ،فالكاتب يشير إلى أنه
اعتمد على تحويالت خارجية كانت تأتيه من محمد جاسم محمد حسن شبع الملقب بمحمد
البريطاني حامل الجنسية البريطانية والمقيم في لندن ،وهو ابن عم زوجة الكرعاوي السيدة
انتظار خضير.
ثم يروي الكاتب في مكان آخر قصة سفر القائم المتجلي ،أو سامر أو أبو قمر أو أبو الزهراء
أو علي بن علي بن أبي طالب ،وكلها من ألقابه إلى سوريا وعودته بحقيبة دبلوماسية مليئة
بالنقود سلمها له شخص غامض .ثم يتحدث في مكان ثالث عن موارده المالية التي ترتبط
بجماعة هيئة علماء المسلمين وزعيمها الشيخ مثنى حارث الضاري المتهمة باَلرتباط بتنظيم
القاعدة وبارتكاب جرائم قتل وحيازة أسلحة وأموال تخص تنظيم القاعدة كما يروي مؤلف
الكتاب .وفي مكان رابع يتحدث ،نقال عن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ،عن أموال
كانت تصل الكرعاوي من دول إقليمية دون أن يسميها.
ثم يورد الكاتب مقاطع من كتاب الكرعاوي الموسوم “قاضي السماء” جاء فيها “أعلن
وأظهر لكم أنا قائم آل محمد في هذا الكتاب عن شخصيتي الحقيقية الموصوفة بلسان رسول
هللا (ص) واألئمة المعصومين عليهم السالم من صفات جسمانية تكوينية وعالمات ثبوتية
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وعلوم علويه أفاضية واكتسابية وصورة للسنخية -ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)-
وبشهادة مبنية على أسس علمية وأدلة ثبوتية ومعرفة حقيقية ألصحابنا أعز هللا مقامهم
الثالثمئة وبضعة عشر فاكتمل العدد واكتملت العدة والحمد هلل”.
كانت استراتيجية ضياء الكرعاوي تقوم على إنشاء مجاميع مسلحة عقائدية تتبعه باعتباره
اإلمام الحجة الذي ظهر ليمأل الدنيا عدَلً بعد أن مألها الظالمون جورا ً .وكانت تفاصيل
الخطة تتضمن الهجوم في يوم العاشر من محرم (عاشوراء) عام  6220على النجف ،بعد أن
يتسلل إليها أصحابه وهم يلبسون مالبس العزاء ،وبعد أن تُهرب إليها األسلحة ،ثم يهجمون
بشكل موحد على بيوت العلماء والمراجع فيقتلونهم جميعا ً ،ثم يحتلون الحرمين في النجف،
ومن ضريح اإلمام علي يعلن الكرعاوي نفسه إماما ً للناس من نسل الرسول ،مدعيا ً أنه اإلمام
الغائب المنتظر ،وداعيا ً الناس إلى مبايعته .ونشر الكرعاوي بين أتباعه مقولة باتت قانونا ً
“من يكشف سرنا كالشاهر سيفه علينا”.
أسرار غير مكشوفة
وضم جيش الرعب الكرعاوي بين  922إلى  9522مقاتل بينهم ضباط سابقون في جيش
صدام حسين ،ومقاتلون في وحدات صدام الخاصة ،وأطباء ومعلمون ومهندسون وتقنيون،
حسب روايات لم يمكن التثبت من صحتها .وقد نشرها القاضي عبود جملة وتفصيالً مفضالً
أن َل يبدي فيها رأيا ً ،فالمشهد اعتمد غالبا ً على إفادات أناس جهلة َل يحسنون حتى النظر
والتقدير والحساب ،كما أن التقديرات منتزعة من جنود هزم بعضهم في المعركة فأراد
المبالغة بعدد المدافعين لتبرير هزيمته ،أو من قادة وضباط أرادوا تعظيم قوة العدو ليصنعوا
ألنفسهم قصة بطولة مطلقة كبرى .هذا غير أن كثيراً من الرواة كانوا ضمن تيارات دينية
ومذهبية قريبة إلى حركة جند السماء وربما سعوا إلى بث المعلومات المبالغ فيها عمداً لبث
الرعب في نفوس المهاجمين.
المعركة الغامضة
في يوم الهجوم الموعود على النجف ،وقع بالصدفة اشتباك باألسلحة النارية بين عناصر
الدفاع عن مزارع (حصون) الزركة وبين مفرزة عابرة من الشرطة ،ثم تطور األمر إلى
استدعاء تعزيزات ،وتطور بعد ذلك إلى قتال شامل تدخلت فيه طائرات أميركية مقاتلة.
ونجح المدافعون في إسقاط طائرة أميركية وقتل طياريها ،كما نجحوا في أسر بضعة جنود
مهاجمين.
وجرى كل ذلك دون تدبير مسبق ودون أن تنجح أجهزة أمن النجف والمركز بغداد في كشف
مزارع الحصون المتوارية في الزركة ،رغم أن فيها أكثر من  952سيارة مسروقة وعددا
من الجرارات الزراعية وصهاريج الماء ،والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي المثبت عليها
رشاشات ثقيلة ومتوسطة.
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المعركة استمرت نحو يومين وانتهت بمقتل عدد مختلف عليه من أنصار الكرعاوي ،البعض
أوصله إلى  222قتيل حسب إفادات نقلها القاضي زهير ،فيما أشارت إفادة أخرى إلى مقتل
 622عنصرا من جيش السماء وأسر الباقين ،وَل أدرى كيف يمكن التثبت من العدد النهائي
وسط تضارب المعلومات .انتهت قصة “جند السماء” كما رواها الكتاب ،وما زالت فيها
أسرار غير مكشوفة.
***
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الرموز الدينية في رحلتها التاريخية
كيف تسللت النجمة السداسية من المساجد إلى علم
الدولة العبرية؟ ماذا عن الصليب؟ ماذا عن الهالل الذي يرتفع على المآذن؟ ولكن الديانة
اليهودية بدورها قمرية ،وإذا كان هالل المآذن يؤشر إلى اتجاه القبلة ،فماذا عن الهالل
اليهودي ومن أين نشأ؟
النجمة السداسية ،أو نجمة داوود رمز يهودي بامتياز ،ولكن روايات البعض تربطه بالقدسية
اإلسالمية؟ كيف ذلك؟ المعروف أن النجمة الثمانية هي شعار للمسلمين ،كما تسربت النجمة
الخماسية لهم من أفريقيا ،والرباعية من مصادر قديمة جداً قد ترقي للعصر السومري .لكن
النجمة السداسية (نجمة داوود) باتت اليوم رمزا ً حصريا ً إلسرائيل وللحركة الصهيونية على
المستوى السياسي.
المفاجأة جاءت حين كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات األثرية
والنشر العلمي في مصر أن نجمة داوود التي تعبر عن علم إسرائيل هي إسالمية في األساس
وَل عالقة لها بالعلم اإلسرائيلي الصهيوني من قريب أو من بعيد.
األكاديمي المصري د .ريحان بين في رسالته للدكتوراه والتي حصل عليها من قسم اآلثار
اإلسالمية بكلية اآلثار جامعة القاهرة بمرتبة الشرف األولى أن "زخرفة النجمة السداسية
وهى النجمة اإلسالمية البعيدة نهائيًّا عن أي عالقة بالصهيونية ،قد ظهرت على أربعة أطباق
من الخزف المستخرج من منطقة رأس راية 92كم جنوب طور سيناء ،ورغم ظهور النجمة
السداسية في حضارات مختلفة قبل اإلسالم ولكن دَلَلتها في الحضارة اإلسالمية ارتبطت
بمعاني روحية سامية ودَلَلت خاصة ،وقد عرفت النجوم في مصر القديمة فى معبد دندرة
من رسم لمسارات النجوم ومدارات األفالك وسقف مقبرة سنفرو من األسرة الرابعة مزين
بالنجوم السداسية وفى الديانة الهندوسية والزرادتشية ،وكانت من الرموز الفلكية المهمة في
علم الفلك والتنجيم أما انتشارها بشكل كبير فى الزخرفة اإلسالمية على العمائر وفى التحف
الفنية فهذا يرجع َلرتباطها بمعاني دينية خاصة تؤكد العالقة الوثقى بين السماء واألرض،
وتعبر عن اندماج شكلين يمثالن السماء واألرض عن طريق تداخل مثلثين المتجه رأسه
ألعلى وقاعدته ألسفل يمثل األرض ،والمتجه رأسه ألسفل وقاعدته ألعلى يمثل السماء".
وهذا يعني أن هذه النجمة موجودة في الديانات األخرى أيضا ،فالمسيحيون يستعينون بها
لتزيين كنائسهم وأديرتهم ،وهي عندهم ذات معنى قريب جدا ً من المعنى اليهودي ،األغرب
أن النجمة السداسية معتبرة ومحترمة عند المسلمين أيضا ،وهو أمر َل يعرفه كثير من
مسلمي اليوم .فثقافة المسلمين عبر كتب التاريخ الحديثة تعرف النجمة السداسية باعتبارها
ختم النبي داوود ،وختم النبي سليمان ،وكالهما من األنبياء وقد ورد ذكرهما في القرآن،
وهناك مساجد في أماكن كثيرة ومنها ماليزيا ،ومساجد الروهنجا الصينية ،وبعض مساجد
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المغرب تزينها نجوم داوود ،بل أن هناك مساجد في زنجان وسلفجكان ومالير بإيران تحمل
نقوشها القديمة هذه النجمات .كما أن في تركيا مساجد وكنائس تزينها هذه النجمة.
في حديث مع صحيفة قنطرة اإللكترونية الدولية ،اتفق عالم اآلثار التلمودية أساف أفرام
الخبير في التاريخ اليهودي مع هذه اآلراء مضيفا أن استخدام النجمة السداسية على وجه
الخصوص كرمز يهودي بدأ منذ القرن السابع عشر ميالدي حيث ظهرت على رؤوس
حجرية في مقبرة بمدينة براغ وعلى بعض األسيجة في مدينة فينا لتضع حدودا بين المناطق
المسيحية والمناطق اليهودية في المدينة.
وأكد أفرام أن الحركة الصهيونية استخدمت هذا الرمز ابتداء من القرن التاسع عشر ،فظهر
ع لى راياتها ،التي أصبحت فيما بعد علما إلسرائيل ،مبينا أن" تعبير نجمة داوود يعود إلى
القرن الرابع عشر ميالدي ،وليس له جذور تاريخية قديمة ترتبط بتاريخ الملك داوود نفسه".
واتفق عالم اآلثار أساف افرام مع الرأي الذي يقول إنا النجمة السداسية قد استخدمت في
فنون الريازة اإلسالمية وبقيت تظهر في بعض المساجد حتى يومنا هذا ،وتعرف بنجمة
داوود أو خاتم سليمان .وعاد الخبير في التاريخ اليهودي ليؤكدَ" :ل يمكن ان نربط أصل
استخدام النجمة السداسية بموروث ديني محدد ،لكن من الناحية الفنية فهي رمز ساحق القدم،
وله شأن اليوم في الثقافات الهندوسية واإلسالمية واليهودية اليوم".
موقع أوبوزنغ فيوز أشار إلى أن الهالل والنجمة الخماسية ظهرت في أعالم تركيا
وباكستان ،وقد بدأ سالطين الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشر في استخدامهما في
الشعارات والرموز .كما إن النجمتين زينتا العمالت اإلسالمية عبر القرون .وَل يخفى أن
الهالل هو رمز المسلمين الذي يرتبط تقويمهم الديني به بشكل وثيق.
عثر عليها في شرق الهند على جدران المعابد
ويُعتقد أن أقدم نجمة سداسية هي تلك التي ُ
الهندوسية ،وهي ترمز إلى التوازن بين اإلنسان والرب .أما المسيحية فتدعو النجمة السداسية
" نجمة الخليقة" وتظهر في كنائس وأديرة عديدة عبر العالم.
الهالل  -رمز إسالمي أم يهودي؟
مئذنة مسجد قديم في صربيا عليها نجمة سداسية" .ثقافة المسلمين عبر كتب التاريخ الحديثة
تعرف النجمة السداسية باعتبارها ختم النبي داوود ،وختم النبي سليمان ،وكالهما من األنبياء
وقد ورد ذكرهما في القرآن ،وهناك مساجد في أماكن كثيرة ومنها ماليزيا ،ومساجد
الروهنجا الصينية ،وبعض مساجد المغرب تزينها نجوم داوود ،بل أن هناك مساجد في
زنجان وسلفجكان ومالير بإيران تحمل نقوشها القديمة هذه النجمات .كما أن في تركيا مساجد
وكنائس تزينها هذه النجمة".
تبنى اليهود تقويما ً حسابيا ً ،إَل أن الخالف دب بين يهود سوريا ويهود فلسطين ما أجبر
بطريريك ناسي الرابي هيليل الثاني على نشر حسابات فلكية تنظم تقويم اليهود القمري .لكن
يهود الجزيرة العربية ،رفضوا هذا التقويم ،وبقوا يصرون على ضرورة مشاهدة الهالل
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وطلوعه بعيون البشرية الموثقة بشهود (تماما كما هو حال رؤية الهالل اإلسالمي بعد مئات
السنين) .وسرعان ما تحول الخالف بين علماء الدين اليهودي إلى خالف سياسي ،وبات
الهالل رمزا ً سياسيا ً يتبناه هذا الفريق وذاك .تنوعت األقمار واتجاه فتحاتها ،ودرجة الفتح
وزاويته بتنوع الفرق اليهودية آنذاك.
ونقل المسعودي في تاريخه أن قصي بن كالب بن مرة هو الجد األكبر لشيبة ابن هاشم (
وهو المعروف بعبد المطلب جد رسول المسلمين و كانت له زوجة يهودية) انتشرت في بيته
أقمار على قبضة الباب ونجوم سداسية في النوافذ .لكن هذه قصة ستبتعد عن موضوعنا،
فلنعد إذا إلى التقويم القمري وقصته المتداخلة .فقد تمخضت العالقات اليهودية العربية ،ثم
اليهودية اإلسالمية عن ظهور ثالثة تقاويم (وكانت تسمى حساب ال ُجمل):
*التقويم الحسابي ،الذي استورد من بابل إلى الجزيرة ،واستخدمه عدد من اليهود الالجئين
من بابل إلى الجزيرة العربية.
* التقويم المختلط الذي استخدمه بعض اليهود وأوائل المسلمين من قصي.
*التقويم القمري الصارم الذي اعتمده ُجرهم الذي رفض استخدام التقويم المختلط ،وبات
تقويمه هو المعتمد.
بعض المفسرين اعتبروا أن سورة القمر في القرآن الكريم " اقتربت الساعة وانشق القمر"
تشير إلى اختالف اليهود في تقاويمهم ،مؤكدين أنها يمكن أن تشير أيضا إلى الخالف بين
اليهود الذين يضبطون تواريخهم على القمر ،وبين المسلمين ومن وافقهم وهم يضبطون
تاريخهم قمريا أيضا.
ويرى بعض المؤرخين ومنهم العراقي الدكتور علي ثويني أن الهالل اإلسالمي بزاويته
البالغة  95درجة ،هو ميراث بيزنطي نقله المسلمون واستأثر به القريشيون كرمز لسيادتهم.
ومما َل شك فيه أن المسلمين األوائل كانوا يرون أنفسهم امتدادا لليهود والمسيحيين ،وخالل
الجيلين األولين كان اإلسالم شديد القرب إلى اليهودية.
عالم اآلثار أساف افرام كشف عن تشابه التقويم القمري اليهودي واإلسالمي (مقابل التقويم
الشمسي المسيحي) ،مبينا أن" استخدام التقويم القمري لدى اليهود ظهرت أثاره في "تل
غيزر" بإسرائيل في نقش على الحجر يعود إلى القرن العاشر قبل الميالد ،والكتابة العبرية
الظاهرة عليه ،هي تعبير عن التحوَلت الشهرية التي يطلق عليها " قمر" وهو تاريخ يرتبط
أيضا بتاريخ الزراعة .وتقدس الديانة اليهودية القمر الوليد من خالل وَلدة كل هالل ليؤشر
أول أيام شهر يهودي جديد تجب فيه مراسم الصالة والشكر للمناسبة".
أهلّة ونجوم تسافر بين األديان والتواريخ
وشاع بين الناس أن الهالل الذي تتوسطه نجمة خماسية هو رمز إسالمي قديم ،وفي الحقيقة
فإن هذا الرمز لم يرتبط باإلسالم إَل في الربع األول من القرن العشرين وما تاله ،وخاصة
بعد أن نالت الوَليات العثمانية استقاللها وباتت دوَلً .وتبنى القوميون العرب هذا الرمز،
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فظهرت دول عربية وإسالمية عديدة تحمل أعالمها هذا الشعار .من الدول العربية التي
تحمل أعالمها النجمة والهالل موريتانيا وتونس والجزائر وليبيا الجديد  -القديم ،وجزر القمر
بهالل وأربع نجوم ،فيما تضم أعالم أغلب الدول العربية نجمة خماسية أو أكثر ،ويرى
البعض أن النجمة الخماسية في هذه اإلعالم ترمز إلى أركان اإلسالم الخمسة .وتتزين بها
أعالم المغرب والعراق والصومال وجيبوتي وسوريا.
" غنائم حرب" من ضمنها الشمعدان اليهودي :نقش جداري قديم موجود في روما يبين
"غنائم حرب" إبان حادثة معاقبة اإلمبراطور الروماني العاشر تيتوس ليهود نظراً لتمردهم
عليه .واضطر تيتوس إلى تدمير معبد يهودي أيضا نظرا لتحصنهم فيه في حادثة تُعتابار من
أهم األحداث من المنظور اليهودي.
الهالل بحد ذاته ،رغم أنه رمز إسالمي قديم ،لم يظهر إَل على لواء جيش الدولة العثمانية في
أواسط القرن الرابع عشر ميالدي ،وما لبث أن أصبح شعار علم دولتها رسميا ً منذ عام
 . 9957العلم التركي األول كان أحمر مثلث الشكل دون رموز ،ثم أضيف إليه هالل أصفر،
وفي عام  9299م شهدت تركيا أول علم موحد ،فكان العلم أحمر اللون عليه هالل ونجمة
ثمانية وليس خماسية.
وهو أمر أكده الخبير في التاريخ اليهودي أساف أفرام مبينا ً أن "الهالل لم يرتبط قط في أي
مرحلة من التاريخ بالرموز اليهودية ،رغم أن التقويم اليهودي هو تقويم قمري" .ثم كشف
أفرام أن الهالل رمز قديم ظهر في اآلثار اآلشورية والحيثية القديمة وله دَلَلت دينية ،ومن
هذه الحضارات تسرب إلى اإلغريق والرومان ،أما استخدام المسلمين للهالل فقد بدأ كما هو
ظاهر في العصر العثماني ،وبمرور الوقت بات رمزا حصريا ً لإلسالم والمسلمين َلسيما أنه
أخذ يظهر على أعالم وبيارق الدول والشعوب واألمم .
النجوم الحائرة الغامضة
أما النجمة الثمانية التي يعتقد كثيرون أنها منجز إسالمي عربي بامتياز ،فقد نسبها رئيس
المركز الثقافي الكلداني األمريكي عامر حنا فتوحي إلى الموروث الكلداني – البابلي مؤكدا
أن أهمية (النجمة الثمانية الكلدانية البابلية) لم تتوقف عند استخدامها في التاريخ القديم ،بل
أنها بقيت في اَلستخدام خالل العصور الالحقة وخير مثال على ذلك تشكيالتها إبان العصر
العباسي الزاهر الذي كان أساسه الفن البابلي القديم ،حيث استخدمت في العمارة والخط
والرسم.
ويؤكد فتوحي أن (النجمة الثمانية الكلدانية البابلية) كانت وحدها رمز حضارة بين نهرين
(الكلدانية في وادي الرافدين) ودليل عزته وسيادته وتميزه تاريخيا ً وحضاريا ً.
وعموما فإن النجمة الرباعية يتعامد ساقها الرابع في المسيحية فتمسي رمزا ً للصليب كما
يؤكد موقع ، Symboles in Christian Art & Architectureفيما تسمى النجمة
الخماسية نجمة بيت لحم ،وتمثل شكال تجريديا ً إلنسان قافز ،وتجسد خلق المسيح  .أما النجمة
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ُّ
أيام الخلق الستة،
السداسية حسب نفس الموقع فتمثل نجمة الخالق ،وتمثل زواياها
الست ا
ت
س ام ااوا ِ
والملفت أن هذا يتفق مع ما جاء في النص القرآني أيضا " اربَّ ُك ُم َّللاُ الَّذِي اخلاقا ال َّ
ض فِي ِستَّ ِة أاي ٍَّام ث ُ َّم ا ْستا اوى اعلاى ْالعا ْر ِش".
اواأل ا ْر ا
الشمعدان والنجوم السباعية والثمانية
بنفس القدر ،يثير الشمعدان اليهودي سباعي األضالع أسئلة كثيرة عن أصله ومن أين جاء،
وفي هذا الخصوص قال عالم اآلثار التلمودية أساف افرام " المينوراه (الشمعدان) له سبعة
سكت في
أذرع وهو رمز يهودي منذ القرن األول قبل الميالد ،حيث ظهر على مسكوكات ُ
عصر ا لسالَلت اليهودية التي حكمت في تلك الفترة .واستمر اليهود في استخدام هذا الرمز
كرمز مركزي ديني مرموق حتى بعد تدمير المعبد الثاني .التنقيبات التي أجريت في المواقع
اليهودية في أنحاء إسرائيل كشفت عن نسخ من الشمعدان تظهر أنه كان دائما ً رمزاً دينيا ً،
وبعد قيام دولة إسرائيل اتخذ الشمعدان رمزا ً قوميا ً لها".
ويشرح الخبير أفرام وظائف الشمعدان بالقول" الشمعدان هو أداة استخدمت في الطقوس
التلمودية إلنارة خيمة المعبد التي كان يوضع فيها "تابوت العهد" وفيه الوصايا الموسوية
العشر ،فهو مكان عبادة تنيره الشمعدانات ،وبمرور الزمن بات الشمعدان بذاته رمزاً دينيا ً".
أما النجمة السباعية ،فتشترك مع الرباعية بأنها غامضة األصول لم تعتمدها البشرية كرمز
ديني ،فيما تعتبرها المسيحية -حسب بعض المؤرخين -رمزا ً لعطايا ً الرب السبع (حكمة
الروح ،فهم اآلخر ،التعاطف معه ،القوة ،المعرفة ،مخافة الرب ،والبهجة بالرب).
عمد حين كان
و يرجع بعض المسيحيين النجمة الثمانية إلى التعميد ،باعتبار السيد المسيح قد ُ
عمره ثمانية أيام ،كما يشير بشكل غامض موقع & Symboles in Christian Art
. Architecture
***
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المندائيون في إيران ..من اإلبادة إلى تغييب الهوية
قد يكون الصابئة المندائيون أصغر مكون في إيران اليوم .محنتهم مع
الدولة الدينية أنهم ليسوا مسلمين وليسوا عربا ً وديانتهم غير معترف بها.
في مناسبات تاريخية غير معلومة ،وألسباب مختلفة ،حدثت هجرات مندائية كبرى من أرض
الرافدين ،الوطن األصلي للصابئة المندائيين .وعبر الكثير منهم إلى المناطق المتاخمة لحدود
العراق في إيران ،وهي ممالك عيالم وميسان؛ وقد باتت بعد الهجرة دوَل مندائية مستقلة عن
الممالك اإليرانية المتعاقبة ،والحديث هنا يجري عن تاريخ سحيق القدم .وهكذا استقروا هناك
وعمروا مدنهم.
المندائيون هم شعب الماء الذي عاش على ضفاف أهوار السهل الرسوبي الجنوبي من
العراق ،حيث عايشوا السومريين الذين بنوا حضارتهم على ضفاف األهوار أيضا .كتابهم
كنزاربه ينص على أن “النبي آدم خلقنا على ضفاف الفرات في الديوانية في منطقة كان
اسمها سيالن”.
أشهر حرفهم كانت النجارة ،وهي مهنة متوارثة في صناعة الزوارق المحلية التي تسمى
“مشاحيف” ونقلوها معهم من وادي الرافدين إلى أراضي إيران.
بسبب التصحر وجفاف مياه األهوار ،اتجه الصابئة إلى صياغة الذهب والفضة والنقش عليها
والخراطة ،فاحترفوها وباتت مصدر ثرائهم ،حتى أن أغلب صاغة الذهب والفضة في
العراق وإيران خالل مقطع تاريخي طويل أمسوا من الصابئة حصرا.
لغتهم هي أول لغة بشرية حسب عقيدتهم ،ويقول الناشط المندائي اإليراني ومدرس اللغة
المند ائية الملقب أبو دانيال ،وهو باحث وكاتب له ثالثة مؤلفات ،في حديثه معنا إنه استطاع
“من خالل بحث استمر  92سنوات إثبات أصالة هذه اللغة باعتبارها اللغة األم التي سبقت
اآلرامية والعربية”.
وتتألف اللغة المندائية من  67حرفا ،وتكتب من اليمين إلى اليسار .تبدأ أبجديتها بحرف ألف،
لكل نهاية بداية .وتدور األمور في حلقة دائرية ،وهكذا فإن األلف
وتختم بحرف ألف ،ألن ِ
المندائية تُرسم بشكل دائرة ،وكل العالم واألفالك والكواكب والحياة تدور في  722درجة،
وحين يموت اإلنسان تبدأ روحه في حياة ثانية في مكان آخر.
وأكد الناشط المندائي أن هذا المكون الصغير َل يملك حق تسمية أبنائه وفق ديانته ولغته في
إيران ،وشرح ذلك بالقول “َل يحق للمندائيين تسمية أبنائهم بأسماء مندائية ،وهذا تقليد نشأ
بعد قيام الجمهورية اإلسالمية وبات قانونا .أسماء المندائيين هي على سبيل المثال هيبن،
أنس ،رخمات ،مرياي ،صابا ،سلمى ،شوم ،وغيرها من األسماء التي يمنع استخدامها”.

66

وأضاف “ الوَلدة تتم في المستشفى الذي يزود الوالد بشهادة ميالد موجهة إلى دائرة تسجيل
الوَلدات ،وهناك يسألونه أن يأتيهم بشهادة تأييد من الكنيسة إذا كان مسيحيا ً أو من الكنيس إذا
كان يهوديا أو من المعب د إذا كان زرادشتيا ،وهذه الشهادات تتيح له أن يختار اسما من قوائم
األسماء المخصصة للطوائف .أما الصابئة المندائيون فال يمنح لهم هذا الحق”.
المندائيون..مكون صغير آخر يتآكل ويختفي
الصابئة
ّ
بسبب التصحر وجفاف مياه األهوار ،اتجه الصابئة إلى صياغة الذهب والفضة والنقش عليها
والخراطة ،فاحترفوها وباتت مصدر ثرائهم ،حتى أن أغلب صاغة الذهب والفضة في
العراق وإيران خالل مقطع تاريخي طويل أمسوا من الصابئة حصرا
ويتناقص عدد هذا المكون القديم العريق باطراد في كل من العراق وإيران ،حيث هاجر
أغلبهم إلى أوروبا وأستراليا وكندا .ويشير أبو دانيال إلى أن عدد المندائيين في إيران ،حسب
إحصائية أجريت قبل  66سنة ،وكان عضوا ً في مجلس شؤون مندائيي إيران حينها ،بلغ 65
ألف مندائي .بعد هجوم الوَليات المتحدة على نظام صدام حسين في العراق وما أعقبه من
اضطرابات ،أصاب المندائيين خوف شديد من قيام إدارة الرئيس جورج دبليو بوش اَلبن
بهجوم على إيران ،يعقبه وضع يشبه الوضع العراقي فهاجروا بكثافة من إيران.
الباقون في إيران اليوم َل يزيد عددهم عن خمسة آَلف .أغلبهم يسكن مدن األحواز
والخفاجية والمحمرة والحميدية وشادكان جنوب إيران وسربندر وكرج وشيراز .وتنتشر
معابد الصابئة ،وهي علنية وتسمى “مندي” ،في الناصرية بمدينة األحواز ،واآلخر في
الحميدية والثالث في قرية مزرعة تبعد عن األحواز  22كيلومترا.
دوافع الهجرة
لم ينص دستور الجمهورية اإلسالمية على وجود المندائيين ،بل اقتصر على الزرادشتيين
والمسيحيين واليهود ويسمون “كليمي” ،وسبب هذا األمر مشكالت كثيرة للمندائيين ،الذين
يعانون من إنكار تام لهويتهم ،وهم ممنوعون من العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها
الرسمية.
وتخلو البطاقة الشخصية اإليرانية من حقل الديانة ،لكن ،وطبقا ً لما ذهب إليه الناشط
المندائي ،فإن تقاليد الدولة العميقة هي من تتحكم في المشهد ،ويقول أبو دانيال “هناك
استمارة يجب أن يمألها كل من يتقدم إلى وظيفة ،وبعد أن يقدم اَلستمارة ،تقوم السلطات
األمنية بالتحقق فيما جاء فيها ،وفي منطقة سكناه ،وإذا كانت معلوماته كاذبة فسيكون عرضة
لمشكلة كبيرة”.
ويبدو أن هذه اَلستمارة موجودة في كل مكان ،حسب الناشط المندائي ،فحين يزور أي
مريض مستشفىَ ،ل بد أن يمأل اَلستمارة المستشفى الذي فيه حقل الديانة ،ويحدث مثل هذا
لمن يروم دخول جامعة ،حيث توجد في اَلستمارة حقول تنص على “مسلم ،سني ،شيعي،
زرادشتي ،مسيحي ،كليمي (بمعنى يهودي) ،وَل توجد تسمية مندائي”.
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ويكشف أبو دانيال عن تطور جرى في عهد الرئيس اإلصالحي محمد خاتمي ،حيث وصلته
شكوى المندائيين من تغييبهم في األوراق الرسمية ،فظهرت بناء على إيعازه استمارات
أخرى كتبت فيها بعد تسمية الكليمي (اليهودي) ،تسمية “سائر الديانات” ،دون إشارة
صريحة إلى المندائيين.
ويواجه الطلبة المندائيون مشكلة من نوع خاص ،وفق الناشط المندائي ،الذي يبين أنه يتحتم
على التالميذ والطلبة أن يدرسوا مادة الدين اإلجبارية .ومطلوب من المندائيين حصراً أن
يؤدوا في اَلمتحان مادة الدين ،وفي المرحلة النهائية َل بد لهم أن يحققوا معدَلت عالية في
المادة ألنها ضمن المواد المقررة لدخول الطالب إلى الجامعة.
أتباع النبي يحيى
رئيس الطائفة المندائية في كل العالم هو الكنزبره ستار جبار حلو الزهيري ،ومقره في
العراق ويعيش اآلن في أستراليا ،وممثاله في إيران ،هما الكنزبره طالب الدراجي،
والكنزبره نجاح الكحيلي.
واعتبر العالم المسيحي المندائيين أتباع القديس يوحنا المعمدان ،وهم يسمون أنفسهم في
العراق وإيران أتباع النبي يحيى .قيل إنهم نزحوا من الناصرة والجليل ويهوذا والسامرة إلى
السهل الرسوبي في حدود بابل وسومر جنوب العراق “ميزوبوتاميا” القديم ،هربا ً من
اضطهاد الرومان بعد مقتل يوحنا المعمدان .وارتبطت عبادتهم بالتعميد بالماء وأسموه
“الصباغة” ،وهذا ما يفسر تمسكهم بالسكن على ضفاف األنهار.
وفي إيران ،يتاح لهم أن يرتدوا أزياءهم الخاصة البيضاء ،كما يسمح لكهنتهم بارتداء الزي
الخاص بهم مع إطالق لحاهم وشعورهم ،وهذا تقليد سومري وبابلي قديم َل عالقة له بالدين،
لكن الباحث المندائي عضيد جواد الخميسي يؤكد في بحث نشره على صحيفة الحوار
المتمدن “أن القوانين الرسمية اإليرانية تفرض على الكهنة المندائيين عدم ارتداء الزي
األبيض الديني الخاص بهم والتجول في المرافق العامة ،لذا فالكهنة يرتدون زيهم الخاص مع
العباءات والعمائم اإلسالمية الشيعية ليبدو الكاهن المندائي شخصية مألوفة في الثقافة
اإلسالمية اإليرانية”.
يذكر الباحث والناشط المندائي أبو دانيال تفاصيل حمالت اإلبادة التي طالت المندائيين منذ
القرن الخامس عشر ،حيث شنت الحملة األولى في عهد آل مشعشع ،وهم من شيوخ قبائل
عربية حكمت المنطقة ،وقد كانوا مستقلين عن الدولة الصفوية وسلطتهم نافذة على األحواز
والبصرة والمحمرة (خرم شهر اليوم) وصوَلً إلى العمارة في العراق ،كما هو مدون في
التاريخ المندائي .وقد ذهب ضحية تلك الحملة  72ألف مندائي ،هذا غير السبايا والرقيق،
وجرت الحملة في إمارة سكران ،في مدينة البسيتين وهي تسمى اليوم كوت سكران.
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والمجزرة الثانية في شوستر وديزفول ،وورد ذكرها في مكاتبات أمير كبير رئيس وزراء
ناصرالدين شاه القاجاري ،وبلغ عدد ضحاياها  62ألف مندائي ومقبرتهم مازالت موجودة في
شوستر ،ويسميها أهالي المنطقة قبور الصابئة.
وهناك جسر على نهر الكارون وقرب هذا المكان ،فيه دكة تعرف باسم “صابي كشون”
وتعني بالعربية “موقع قتل الصابئة” ،حيث كانوا يضربون رقابهم بالسيوف على هذه الدكة
ويلقون بجثثهم في الكارون .وظل هذا الجسر قائما على نهر الكارون حتى ابتداء الدورة
الثانية للرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد ،الذي أمر شخصيا بإزالته عام  ،6292معتبرا
أنه سيشكل في المستقبل دليل إدانة ضد دولة إيران.
وكان هذا الجسر مسجال على َلئحة الميراث الثقافي اإليراني التي تحمي اآلثار عادة ،وقد
تدارك مجلس المحافظة على الميراث الثقافي اإليراني هذا األمر ،فاستطاع إنقاذ جزء منه
من الهدم ،وهذا الجزء الباقي هو دكة “صابي كشون” تحديدا ً لحسن الحظ والكالم بمجمله
نقال عن أبي دانيال.
وجرت المجزرة الثالثة في مدينة الخليفية قبل نحو  962سنة في العهد القاجاري .وحدثت
المجزرة الرابعة في مطلع الحكم البهلوي ،في عهد الشيخ خزعل أمير المحمرة الشهير ،في
مدينة شادكان ،وقد تآمر شيوخ بني كعب على المندائيين وقتلوا بعضهم وسلبوا أموالهم.
الحل حسب الخميني
يقول الباحث المندائي عضيد جواد الخميسي “من المحاوَلت اليائسة التي قام بها أتباع
الطائفة المندائية أن وفدا يتألف من رجال الدين وبعض الشخصيات المندائية تمكن من مقابلة
اإلمام الخميني في مدينة قم لعرض مشكالتهم ،ومنها موقفهم القانوني من الدستور اإلسالمي
اإليراني .استمع اإلمام لوجهة نظرهم ،ووعدهم بأن يجد لهم الحل بعد أيام معدودة .وبعد
انقضاء المدة المحددة ،عاد الوفد مجدداً إلى قم لمعرفة الرد ،وإذا بالصدمة الكبيرة غير
المتوقعة ،حيث كان رد األمام لهم عند أحد مساعديه بالحرف الواحد ‘ليعتنق هؤَلء
المندائيون اإلسالم .وبذلك تنتهي كل مشاكلهم ،الحل بسيط جداً'
***
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رحلة بحث عن قديسة غير مسيحية
هل ثم قديسة مسلمة أو يهودية أو إيزيدية؟ أم أن القديسة
مفهوم مسيحي لم يشع في الديانات األخرى؟ في المسيحية ليس القديس والقديسة منصبا ً كنسيا ً
بل درجة موهوبة لصالحين وصالحات من المؤمنين ،في حين يتحدث القرآن عن أولياء هلل
ويتحدث التلمود عن تقاة صالحين.
القديس والقديسة يشير إليها إنجيل الملك جيمس  22مرة ،ولكنها لم تكن قط منصبا ً كنسياً ،بل
عرفت رابعة العدوية
درجة يهبها الناس غالبا ً للصالحين والصالحات من المؤمنين .وبينما ُ
على مستوى العالم اإلسالمي ،فإن القرآن َل يذكر شيئا عن وليات هللا الصالحات ،لكنه يشير
في أكثر من آية إلى أولياء هللا واألولياء ،أما نسخ التلمود اليهودي فتتكلم عن "الحسيديم"
باعتبارهم التقاة الصالحين عند اليهود ،لكن لم تنسب إليهم قط أي خوارق ،وَل نساء بينهم!
حمل مريم العذراء اإلعجازي خلّدها كأول قديسة مسيحية
بُعث مفهوم القديسات في المسيحية أصالً من السيدة مريم العذراء ،التي تُدعى أيضا القديسة
مريم العذراء ،وتعد أقدس القديسات في الديانة المسيحية التي تضعها في قمة مكانة القدسية
متقدمة على المالئكة لتحتل موقعا ً ساميا ً يلي موقع ابنها عيسى المسيح.
ثم تطور مفهوم القديسات في الديانة المسيحية في القرون الوسطى ،وتحديداً في أوج
الحروب الصليبية منتصف القرن الثالث عشر ميالدي حيث ظهرت القديسة إليزابيت
الهنغارية المعروفة بأعمال الخير .إليزابيت ولدت في البالط وكان أبوها الملك أندرو الثاني
وأمها الملكة غرترود ميرانيا ،وشقت إليزابيت طريق الخير عن طريق إنفاق ثروتها على
أعمال اإلحسان والصدقات ،وفي عام  9662بعد أن ضربت األمراض والفيضانات بالدها،
بنت مشفى للفقراء .ترملت في سن مبكرة ،وفي الرابعة والعشرين من العمر فارقت الحياة،
ولم تمنحها الكنيسة أي رتبة ،لكنها نالت مرتبة القديسة شعبيا ً من أعمال الخير.
سياسيا ً ظهرت الفرنسية جان دارك لتصبح رمزاً ثوريا ً ذو أبعاد متعددة ،ففي "حرب المائة
عام" اإلنكليزية الفرنسية ،اعتمدتها الكنيسة الفرنسية كرمز يحشد همم الجنود لقهر الغزاة
اإلنكليز .ونسبت إليها خوارق وكرامات عديدة لم يثبتها التاريخ .ثم قبض الفرنسيون عليها
بعد ذلك وبيعت كأسيرة إلى اإلنكليز ،حيث سجنت وعذبت وتعرضت لمحاولة اغتصاب ،ثم
حكمت عليها محكمة إنكليزية بالحرق ،وأحرقت بتهمة الكفر والهرطقة وهي في سن التاسعة
عشرة ثالث مرات وذري رماد جثتها في مياه نهر السين.
بعد ربع قرن برأتها الكنيسة البابوية من تهم الزندقة ،وأعلنتها شهيدة .وفي القرن السادس
عشر اتخذتها العصبة الكاثوليكية الفرنسية رمزاً لها ،وإبان احداث الثورة الفرنسية العاصفة،
اتخذها كثير من الثوار رمزا ً للثورة ،ورسمت لها لوحات عديدة .وبين عامي 9121
و ،9162سماها البابا بنيديكت الخامس عشر قديسة وأعيد لها اَلعتبار.
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وتقف األم تيريزا في طليعة القديسات المعاصرات ،وقد سماها قديسة البابا فرانسيس األول
في سبتمبر /أيلول  .6292وقد ولدت في سكوبي بمقدونيا مطلع القرن العشرين ،وأشهر ما
قامت به هو إنشاؤها "تبشيرية الرحمة" الخاصة بالنساء الالتي يتبعن كنيسة روما
الكاثوليكية ،والتي انطلقت من كلكتا بالهند لتنتشر عبر العالم ويتبعنها اليوم أكثر من خمسة
آَلف راهبة ينشطن في مئات المراكز الكنسية عبر  12بلداً ويعمل فيها عشرات ألوف
الناشطين .في عام  9101منحت جائزة نوبل للسالم .عرفت عنها مواقفها المتشددة من
الطالق واإلجهاض ،لذا َل تُعاد ضمن النشاطات النسويات عبر العالم.
المالحظ أن مفهوم القديسة يتداخل في العالم المسيحي بمفاهيم ثورية بعضها ذو طابع سياسي
وبعضها ذو طابع اجتماعي من قبيل ما تفعله الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.
السيد صالح حامد عضو المركز الحبري المريمي لحوار األديان في لبنان تحدث عن مفهوم
القديسة الموجود في المسيحية ،كاشفا ً عن تفسيره لغياب هذا المفهوم في اإلسالم:
"يعتبر اإلسالم السيدة مريم عليها السالم امرأة صالحة حيث اصطفاها وطهرها هللا وأنزل
وذكرها أربعا ً وثالثين مرةً في القرآن الكريم وأنها سيدة نساء العالمين ،وهي
سورة ً باسمها
ا
التي أجمع المسلمون والمسيحيون على حبها واحترامها.
ولكن اإلسالم لم َّ
يتبن مصطلح القديسة ،إَل أنه أخذ بمفهوم المرأة المشهورة بين قومها
ومجتمعها بالصالحة والطائعة والمؤمنة والمشهود بطهر سيرتها وصلتها بتطبيق اإلسالم
قوَلً وفعالً.
لكننا َل نرى أزمة مصطلحات تلوح في األفق بين مفهوم القديسة في المسيحية أو المرأة
سه ،وهي قربها من هللا وفقراء المؤمنين".
الصالحة بالمعنى اإلسالمي ،فالمفعول ذاته ونف ُ
انتهى ما قاله صالح حامد عضو المركز الحبري المريمي لحوار األديان في لبنان بهذا
الشأن.
وإذا تصفحنا التاريخ العربي واإلسالمي فإن نساء مثل السيدة خديجة الكبرى أولى زوجات
رسول المسلمين ،والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اإلسالم الوحيدة لم يُسباغ عليهما لقب
قديسة ،أو حتى ولية صالحة ،ولعل المثال األكثر تجليا ً لمفهوم المرأة الصالحة في اإلسالم
هو رابعة العدوية التي اعتبرت دائما رمزاً لوليات هللا الصالحات والتي تنسب اليها بعض
المعاجز ،وعلينا أن َل ننسى هنا مفهوم الولي الصالح والشفيع ،ولعل الشيعة هم أكثر من
يروج لمفهوم الولي الصالح في اإلسالم ،لذا يذكر في أذانهم "أشهد أن عليا ً ولي هللا" ،لكن
تلك وَلية أخرى تطورت إلى مفهوم سياسي ارتبط حديثا ً بمفهوم وَلية الفقيه ،ما نقصده في
علا ْي ِه ْم او اَل هُ ْم يا ْحزا نُونا "،
َّللا اَل خ ْاو ٌ
هذا المقام هو ما جاء في سورة يونس " أا اَل ِإ َّن أا ْو ِلياا اء َّ ِ
ف ا
وهذا هو األقرب إلى مفهوم القديس والقديسة في اللغة العربية.
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رابعة العدوية شهيدة العشق اإللهي بحسب مصادر تاريخية متناقضة بدأت حياتها مغنية في
سوق العبيد بالبصرة ،وتدرجت من قينة يمر بها الرجال لبضع دراهم حتى تفرغت للعشق
اإللهي واعتزلت عالم الرجال لدرجة أنها رفضت الزواج حتى مماتها.
ولدت (أم الخير وهذا هو اسمها) في السيبة بالبصرة عام  090م ،وهذا تاريخ غير موثق،
وانتقلت مضطرة بعد وفاة أبيها وأمها إلى حي عُرف فيما بعد بحي بشار بالبصرة القديمة،
وسميت رابعة ألنها البنت الرابعة ألب يعمل صياداً في شط العرب (نهر العرب كما كان
يسمى) ،وأم كانت تحيك الحصران كما هو شائع في قرى البصرة.
وكما تنقل الموسوعة الشعبية ويكيبيديا فقد كانت رابعة تخرج لتعمل مكان أبيها المريض
بقاربه عبر نهر أبو فلوس جنوب البصرة ثم تعود بعد عناء تهون عن نفسها بالغناء ،وبعد
وفاة والديها غادرت رابعة مع أخواتها البيت بعد أن دب في البصرة جفاف وقحط أو وباء
وصل إلى حد المجاعة ثم فرق الزمن بينها وبين أخواتها ،وبذلك أصبحت رابعة وحيدة
مشردة ،وأدت المجاعة إلى انتشار اللصوص وقُ َّ
طاع الطرق ،ف ُخطفت رابعة من قبل أحد
اللصوص وباعها بستة دراهم ألحد التجار القساة من قبيلة آل عتيق البصرية ،وأذاقها التاجر
سوء العذاب ،ولم تتفق آراء الباحثين على تحديد نسب رابعة فالبعض يرون أن آل عتيق هم
بني عدوة ولذا تسمى العدوية.
رابعة العدوية تاريخ مفعم بالغموض
يقال إن رابعة قد ماتت في بيت المقدس بعد أن سافرت إليه مع زرافات المتصوفة الذين
وفدوا إلى المدينة المقدسة منذ مطلع القرن الثاني للهجرة مبتعدين عن بيئة مكة والمدينة
الصحراوية المحافظة .ونقال عن صحيفة القبس الكويتية "في القرن الثاني للهجرة قدم عدد
كبير من الصوفية إلى الديار المقدسة ،وفي مقدمة هؤَلء أم الخير رابعة بنت إسماعيل
العدوية ،وبشر الحافي ،وذو النون الحصري ،وإبراهيم بن أدهم ،والسري بن المفلس
السقطي".
اتهمت رابعة العدوية بالتبذل والتكسب من الغناء للرجال من خلف ستر ،وكرس هذه التهم
الفيلم المصري الذي أنتج عنها عام  9127وقامت ببطولته الممثلة المصرية نبيلة عبيد،
والذي استنكرته أدبيات اإلخوان المسلمين ،وقد اتخذوا من رابعة العدوية رمزاً لهم إثر
توليهم السلطة في مصر عام  ،6299وقد أشاع هذه الرمزية الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان المتمسك هو وزوجته أمينة بتحية األصابع األربع المعروفة بـ "شارة رابعة".
ولدى سؤاله بريديا ً عن هذه التهم أحالنا المؤرخ العراقي رشيد الخيون إلى مقال نشره في
صحيفة اَلتحاد اإلماراتية بتاريخ  6297 / 22 / 79كاشفا ً فيه أن المؤرخين اختلفوا حول
شخصية رابعة مؤكدا أن "أخبار العدوية البصرية تداخلت مع رابعة ال َّ
شامية ابنة إسماعيل
وزوجة ابن أبي الحواري الكاتب (ت  672هـ) .وقد ورد التداخل في أهم مصدر عن رابعة
صفوة" َلبن الجوزي (ت  510هـ) ،الذي جعل قبر ال َّ
شامية قبرا ً للبصرية
وهو "صفوة ال َّ
بالقدس ،يقول الحموي (ت  262هـ) :قد اشتبه على الناس ،فقبر البصرية بالبصرة وهذا قبر
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ال َّ
شامية (معجم البلدان) .ولكم القياس كم ضريحا ً صار ضريحا ً لغير صاحبه المشهور به ،بل
كم ضريحا ً َل وجود لرفات فيه إَل في المخيلة! وكم دماء سفكت حوله .وأقول :أيتهما صاحبة
المسجد الذي صار مكانا ً لالحتجاج :ال َّ
شامية أم البصرية؟ وهذا الذهبي (ت  092هـ) في
"تاريخ اإلسالم" يذكر توهم ابن الجوزي ،في حياة الرابعتين ،وكذلك توهم ابن خلكان (ت
 229هـ) بين الرابعتين (وفيات األعيان).
وقد وجد المقدسي (ت  722هـ) قبرها بالبصرة (أحسن التقاسيم) ،أما الجاحظ (ت  655هـ)
فيذكرها في "الحيوان" و«البيان والتَّبيين» برابعة القيسية ،وَل يأتي بخوارق لها ،فعلى ما
يبدو أن ما نُسب إليها وضعه المتأخرون .ولوفاة العدوية تاريخان ( 975هـ) و( 925هـ).
عرفت رابعة بالعشق اإللهي ،وَل نعلم أيهما ال َّ
شامية أم البصرية ،ما سماه ابن عربي (ت
ُ
 272هـ) بـ "الحب المعلول"" :قول المرأة ال ُمحبة ،يُقال إن هذا القول لرابعة العدوية
ومن هذا صاغوا عبارة العشق اإللهي ".انتهى ما ذهب اليه
المشهورة" (الفتوحات المكية)ِ ،
رشيد الخيون بشأن أم الخير آل معتوق التي نجهل عنها كل شيء تقريبا ً.
أما المستشرقة األلمانية "آن ماري شيمل" وهي واحدة من أهم من تناولوا تاريخ التصوف
وكبار شيوخه ،فتنأى برابعة عن مفهوم القديسة ،وترى أن رابعة كانت المرأة األولى التي
دخل فكرة الحب اإللهي الطاهر في الفكر الصوفي ،وصار الحب منذئذ لفظا ً أساسيا ً عند
تُ ِ
عموم الصوفية ،ومعروف أن الصوفية ،كلفظ عام ،تشمل ك َّل حركة باطنية تحمل أبعاداً في
جوهرها من حيث البحث في الوجود ،والقرب من المعبود من طريق الزهد ،وعندما يتحول
القلب إلى مرآة صافية يمكنها استعمال النور اإللهي .فالصوفية ع َّمقت من دراسة أدق خلجات
النفس في طريقة مدهشة جديرة باإلعجاب
وتزيد شيمل ،كما نقل عنها أحمد إبراهيم في دراسة مستفيضة عن رابعة العدوية نشرها على
موقع الجزيرة في ( 90شباط /فبراير  )6291أن رابعة كانت فاتحة مرحلة إبداعية جديدة في
الحياة الصوفية ،فقد صارت شيخة لمدرسة التصوف في العراق في زمنها ،ومن بين كثير
من أتباعها من الصوفية الذين كانوا يعيشون ببغداد وما حولها من المدن العراقية وأثمرت
آثارهم يتجلى الشيخ الزاهد معروف الكرخي الذي كان من شباب معاصريها.
وقد وضع هذا المقال رابعة العدوية في مرتبة األنبياء أو المالئكة رغم أن أحداً َل يعرف حق
اليقين إن كانت شخصية حقيقية أم مصنوعة ،وهكذا ينسب أحمد إبراهيم لها أنها ناجت ربها
وهي في طريقها إلى مكة قائلة" :إلهي إن قلبي ليضطرب في هذه الوحشة ،أنا ل ِبناةٌ والكعبة
حجر وما أريده أن أرى وجهك الكريم .فنادها صوت من فوقها :يا رابعة أتطلبين وحدك ما
رام أن يُشاهد وجهنا لم نُلق إَل ذرة من نورنا على
يقتضي دم الدنيا بأسرها؟ إن موسى حين ا
جبل فخر صعقا!"
وتنسب لرابعة أبيات شهيرة يتداولها الناس:
أحبك ُحبين؛ حب الهوى  ...وحبا ألنك أه ٌل لذاكا
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فأما الذي هو حب الهوى  ...ف ُ
بذكرك عمن سواكا
شغلي
ِ
وأما الذي أنتا أه ٌل له  ...فكشفُك لل ُحجب حتى أراكا
فال الحمد في ذا وَل ذاك لي...ولكن لك الحمد في ذاكا
لكن من غير الثابت صحة نسب هذه األبيات لها ألنها لم تخلف شيئا ً مكتوبا ً وألن شخصيتها
ملتبسة بين كبار المؤرخين القدامى أنفسهم ،حدث وَل حرج المؤرخين المحدثين.
إديت شتاين رغم تخليها عن اليهودية فقد أعدمها النازيون ثم أعلنت قديسة!
لم يتبلور مفهوم القديسة في الديانة اليهودية بسبب تشددها في قضية النساء ،ولعل البولونية
أديت شتاين هي القديسة الوحيدة من أصل يهودي ،لكن قداستها منحت لها بابويا ً في عام
 ،9112باعتبارها كاثوليكية وليس َلعتبارها يهودية ،بعد عقود من مقتلها في غرف الغاز
بمعسكر اَلعتقال النازي المشؤوم أوشفيتز (أوشفيتس).
اليهودية إديت شتاين ولدت في مدينة بريسالو بألمانيا عام ( 9219وهي جزء من بولونيا
اليوم) ،ولفت وعيها المبكر األنظار إليها ،فقد كانت ثاني امرأة تحصل على درجة جامعية
ألمانية مرموقة في الفلسفة ،وصارت بسببها تدرس الفلسفة في الجامعة .اهتمامها بالفلسفة
الدينية قادها إلى اعتناق المسيحية في عام  ،9166وباتت رمزا ً نسويا ً كاثوليكيا ً خالل
عشرينيات القرن العشرين .لكنها ،ورغم تخليها عن العقيدة اليهودية كديانة ،فقد رفضت
التخلي عن القضية اليهودية .وحين وصل هتلر إلى السلطة في عام  ،9177طلبت شتاين
مقابلة البابا بيوس الحادي عشر إلقناعه أن النازية شر مطلق ،إَل أنه رفض طلبها اللقاء به،
فكتبت له تلتمسه إدانة هتلر ،لكنه لم يرد عليها .وفيما بعد عقد بيوس الحادي عشر اتفاقا ً مثيراً
للجدل مع الحزب النازي كما يشير مقال نشر في موقع  JSTOR Dailyاألكاديمي البحثي.
وبحسب الموسوعة البريطانية فإن إديت شتاين قد نُقلت إلى دير كارميليت في هولندا عام
 9172بسبب تنامي التهديد النازي في ألمانيا .وهناك كتبت رسالتها الشهيرة " ِعل ُم الصليب"
التي نشرت بعدد كبير من اللغات عام  .9152لكن نقلها إلى هولندا لم ينقذها من براثن
النازيين َ ،لسيما أن أساقفة هولندا الكاثوليك قد أدانوا سياسات النازية المعادية للسامية ،ما
استفز أدولف هتلر ودفعه َلعتقال كل الروم الكاثوليك من أصول غير آرية ،وهكذا اعتقل
جهاز الغيستابو إديت وشقيقتها روزا ،وهي متحولة أخرى إلى الكاثوليكية ،وأرسلوهما إلى
معسكر اَلعتقال الرهيب أوشفيتز .وأفاد الناجون من أوشفيتز أنها بذلت مساعدات مشفوعة
بالرحمة لكثير من المعتقلين والمعتقالت ،وكشفوا أنها قد أعدمت وشقيقتها في غرف الغاز
بالمخيم المرعب.
وأنشأت في الوَليات المتحدة األمريكية عام  9155نقابة إديت شتاين لدعم المهتدين إلى
الكاثو ليكية ،عالوة على إنشاء أرشيف إديت شتاين في لويفون ببلجيكا لدراسة وتوثيق ونشر
أعمالها.
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في األول من أيار /مايو  9120طوبها البابا جون بولس الثاني ،وفي  99تشرين األول/
أكتوبر  9112نالت لقب قديسة.
السيد صالح حامد عضو المركز الحبري المريمي لحوار األديان في لبنان اعتبر أن "التوراه
والشريعة اليهودية واألعراف والعوامل الثقافية تحدد كيفية عمل ودور المرأة ،وعدد قليل من
النساء ذكرهن التوراه ،مما يؤكد تغييب المرأة في الحياة العامة ،ولكن لها حضور كباقي
اليهود في ممارسة الطقوس الروحية كالحج مرة في العام إلى معبد القدس وتقديم القربان بعيد
الفصح والقيام بصالة الشكر في بعض المناسبات الخاصة مثل وَلدة األطفال .فالمرأة في
اليهودية ليس لها أي موقع في السلطة الروحية بل يُن ا
ظر إليها على أنها مجرد وعاء للنسل".
ولدى سؤاله عن تفسيره لغياب هذا المفهوم في اإلسالم قال المريمي" :يعتبر اإلسالم السيدة
وذكرها
مريم عليها السالم امرأة صالحة حيث اصطفاها وطهرها هللا وأنزل سورة ً باسمها
ا
أربعا ً وثالثين مرةً في القرآن الكريم وأنها سيدة نساء العالمين ،وهي التي أجمع المسلمون
والمسيحيون على حبها واحترامها.
صحيفة هآرتس في عددها الصادر في  60نيسان /أبريل  6299نشرت مقاَلً يشرح التصور
اليهودي عن الولي الصالح ،ونفى المقال تماما ً مفهوم القديس أو القديسة الذي يشيع في
المسيحية عن بعض الناس ،مبينا ً أن ما يعرف ب "الحاسيديم" هم األولياء الصالحون وعلى
عكس الكاثوليكية َل تنسب لهم أي معجزات ،كما َل تمثل قبورهم أي مقامات إعجازية ولكن
ينظر إليهم بإجالل ،وتعد حياتهم مثالية جديرة بأن يحتذى بها .وَل يطلب اليهود من الحاسيديم
التشفع لهم خالل الصالة ،وبذلك فهم َل ينالون حظوة القديسين والقديسات المسيحيين ،كما أن
ما يخلفونه من آثار َل تكتسب قدسية خاصة لدى اليهود .وَلبد من اإلشارة إلى أنه وخالل
العقود األخيرة ،شاعت ظاهرة التعبد عند قبور "الرابيز" وبعض منهم يعتبرون من
الحاسيديم .اليهود الذين يمارسون هذه الطقوس يعتقدون أن عبادتهم بهذا الشكل تحظى
برعاية ربانية أكبر.
ورغم الغموض الذي يسود مفهوم "حاسيد" وعدم وجود إشارات لهم في التلمود والميشناه،
فإنه وبشكل عام يعد شخصا ً يتبع التعاليم اليهودية بتشدد يفوق المطلوب.
قديسة خارج ديانات التوحيد!
وليس بوسع المهتم بموضوع المرأة كقديسة إَل أن يمضي في البحث ليصل إلى ديانات
أخرى شرق أوسطية خارج ديانات التوحيد الثالث ،وسينتبه هنا أيضا إلى غياب ملحوظ
لدور القديسة وحتى لدور الولية الصالحة ،وفي هذا السياق يشير السيد صالح حامد عضو
المركز الحبري المريمي لحوار األديان في لبنان إلى أن المرأة "في الديانات األخرى الشائعة
في الشرق األوسط ومنها الدرزية واإليزيدية واألحمدية تكتفي بدور العابدة في ظالل
الطقوس الدينية للطائفة ،ويقتصر عملها على النشاط اإلداري والثقافي ،وَل يمكن لها أن تتقلد
مناصب دينية أو تصل لمقام القديسة ،ولكن لعلها تصل إلى مرتبة الصالح إذا كنت سيرتها
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تشهد لها ،ولم نعرف من خالل قراءة تاريخ الطوائف أن امرأة أصبحت قديسة ،حيث يغلب
على بيئة تلك الطوائف الفكر الذكوري في العبادة والعادات وطبقا ً للبيئة المحيطة بهم".
ومن التاريخ المعاصر ،يلحظ هذا بشكل خاص خالل محنة األيزيدية حين سبى عناصر
تنظيم "الدولة اإلسالمية " اإلرهابي نساءهم بعد احتالله الموصل في  1حزيران /يونيو
 ،6299ولم تكرس فكرة القديسة اإليزيدية رغم السبي الذي طال النساء ،وظهرت النائبة
العراقية فيان الدخيل كرمز سياسي يدافع عن السبايا ،كما منحت اإليزيدية نادية مراد وهي
إحدى الناجيات من السبي الداعشي جائزة نوبل للسالم لدورها في الدفاع عن السبايا ،لكن
على المستوى الديني لم تظهر قديسة إيزيدية ،وما يدرينا ،فلعل المستقبل يغير كثيراً من
المعايير ،فتتوج نادية مراد قديسة إيزيدية لتكون أولى من تُمنح لقب قديسة في هذه الطائفة
الدينية الصغيرة.
***
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تخنيث الغرب مفاهيم التجديد في اإلسالم الجديد
نشر البروفسور محمد الدعمي كتابه "تخنيث الغرب"
عام  6295في أوج الصراع اإلسالمي  -اإلسالمي (دولة ولي الفقيه ضد دولة الخالفة
اإلسالمية) موظفا حقائق أخالقية وفلسفية كشف عنها ذلك الصراع ليخلص إلى نتائج
تاريخية قد تؤسس لنوع آخر من العالقة بين أوروبا والمهاجرين إليها.
يرى البروفسور *محمد الدعمي أن أنصار وداعمي "دولة الخالفة اإلسالمية" هم السنة
عموما ً ممن اتفقوا على وَلية الخلفاء الراشدين ،محاولين على مدى التاريخ اإلسالمي خلق
نموذج يسير على نمطها ويستلهم قيمها ،واألقرب لهم اليوم تنظيمات اإلسالم الجديد ،الوهابية
والقاعدة وداعش.
أما الشيعة فهم أنصار "نظرية الجمهورية اإلسالمية" ،ومنهم طور خميني الجمهورية
اإلسالمية األولى في إيران وأسماها "جمهوري إسالمي إيران" بمعنى أنها "الجمهورية
اإلسالمية في إيران" وستتبعها جمهوريات أخرى .التقيت محمد الدعمي فكان الحوار التالي:

من أين انطلقت فكرة عنوان  -نظرية الكتاب "تخنيث الغرب"؟
محمد الدعمي :من أجل تأليف كتابي الموسوم بــ "تخنيث الغرب" ،اعتمدت مدخل الفيلسوف
هيغل Hegelـ إذ يعتمد فكرة الصراع "الجنسي " Sexأو "الجنوسي " Genderبين الشرق
والغرب عبر دورات التاريخ الكوني ،فيقول" :إذا ما اعتبرنا اَلستشراق الرومانسي جملة
فوق نحوية ،يمكن لنا أن نقلص الصراع إلى بنية جملة نحوية ،حيث ياهز ُم الغرب ،فاعالً،
الشرق ،مفعوَلً به ،في معركة التفوق العالمية عبر التاريخ".

هذه هي خالصة كتابه المهم "فلسفة التاريخ" .لذا ،قامت الكولونياليات األوربية بتخنيث
العالم الشرقي الختراقه وكأنه امرأة ،بال حول وال قوة.
أما حركات اإلرهاب اإلسالمية ،فغاية هدفها هو قلب المعادلة على سبيل تخنيث الغرب ،ثم
إعادة الهيبة الذكورية لإلسالم عبر إعادة تأسيس الخالفة كما حدث في التاريخ في صدر
اإلسالم وعبر اَلمبراطوريات اإلسالمية العربية والفارسية والتركية! أي عبر عصور
محاصرة العالم اإلسالمي أوربا (أو العالم المسيحي).

بقي حكم السنة على مدى التاريخ حكما ً لألقوياء األثرياء المتمسكين بالغالبية ،فيما اقتصر
الشيعة على دور المعارضة الضعيفة قليلة العدد معتصمة بعنوان المظلومية ،هل تمثل
جمهورية إيران اإلسالمية كسراً لنمط المظلومية الشيعية؟
محمد الدعمي :سبقت نظام وَلية الفقيه في إيران العديد من الكيانات الشيعية ،في كل من
إيران والهند وسواهما من بقاع العالم اإلسالمي .ويبدو أنها جميعا ً لم تتوقف للبقاء والتواصل.
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وأعتقد أن سبب ذلك هي ذات األغلبية السنية المتحاملة على الشيعة والتشيع بعامة .هي
طبعاً ،كسر للتنميط التاريخي أعاله ،إَل أن الجمهورية اإلسالمية لم تنجح في فرز أنموذج
يستحق الرصد والمحاكاة حتى من قبل اإلسالميين ،خاصة بعد تورطها في "مشروع تصدير
الثورة" ،نظرا ً لقسريته ولمخاوف الـ  %15من المسلمين السنة عبر العالم اإلسالمي من
نتائج هذا المشروع.

حسب كتابكم ،فقد ع ّرفت رسائل إخوان الصفا اإلنسان المثالي با ّنه "العالم الخبير الفاضل،
الذكي المستبصر ،الفارسي النسب ،العربي الدين ،الحنفي المذهب ،العراقي اآلداب،
العبراني المخبر ،المسيحي المنهج ،الشامي النسك ،اليوناني العلوم ،الهندي البصيرة،
الصوفي السيرة" ،وهو لعمري إعالن أممي بامتياز للمنظمة ّ
بأن هذا اإلنسان يحمل صفات
الرجل الخارق "سوبرمان" على حد وصفكم حيث ذهبتم إلى االستنتاج ّ
بأن أخون الصفا
شكّلوا "حكومة عالمية" خارج هيكل دولة الخالفة اإلسالمية التي ساد نمطها .أال يمكن
القول ّ
أن إخوان الصفا بتراتيلهم الليلية في العراء وهم يستقبلون بجباههم النجم القطبي
حاولوا أن يدعوا إلى دين جديد ،لكن تعنت دولة الخالفة ،وغلبة السياسة على العقل قد
وأدت دعوتهم؟
محمد الدعمي :أعتقد أن قراءتكم لطقوس "إخوان الصفا" دقيقة للغاية .ومع ذلك ،أجد
تناظر بين ما ذكرته من طقوس وبين طقوس الطائفة المندائية (طائفة المغتسلة)،
شخصيا ً ثمة
ٍ
خاصة وأن كهنتها يحتفظون بأسرار ،قد َل يعرفها حتى أتباع دينهم من غير طبقة الكهنوت.
زد على ذلك ،افتراضيتي بإمكانية أن يكون "إخوان الصفا" إحدى األشكال األولى للمنظمات
السرية العالمية ،نظراً لتشابهها مع تنظيم الماسونية العالمية .قد تكون هذه السرية وراء
خوف السلطات في دولة الخالفة من "إخوان الصفا" ومحاربتها لهم حقبة ذاك.

تحدثت بإسهاب في كتابك عن الحشاشين ،التنظيم الذي تحصّن بقلعة " ألموت" في إيران
بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر ميالدي ،وبينت دفاع الحشاشين عن الطائفة
االسماعيلية النزارية (الشيعية) ،أال يمكن تشبيهه بدفاع عناصر داعش والقاعدة عن
السلفية (السنية) اليوم؟
محمد الدعمي :بلى يمكن تشبيهه بداعش ،بل أني أعتقد بأن هذا التقليد اإلرهابي (الحشاشين)
قد خدم باعتباره نموذجا لداعش لمحاكاته ،من الناحية العملية ،وليس من الناحية العقائدية،
ألن داعش هي حركة "تقية" سنية وهي تعد التشيع على أشكاله خرقا ً لمبدأ وحدانية اإلله
الوهابي ،وَل بد من التذكير أني توسعت حول ذلك في كتابي.
فالحشاشون هم أقرب تنظيم إلى الحركات اَلرهابية المعاصرة المنبعثة من "اَلسالم
الجديد" ،وفي لغة المنظمة نفسها يعرف الحشاشون باسم "الفداوية" أو "الفدائيون" وهو
معادل تاريخي موضوعي َلنتحاري القاعدة وداعش وما يشبهها اليوم ،خاصة أن زعيمهم
حسن صباح كان يقنع مريديه وأتباعه عن طريق القنب أو غيره ،بأن الجنة في انتظارهم،
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وهو ما يعادل وعود يصدقها اَلنتحاريون اليوم بأن  02حورية عذراء بكر تنتظرهم على
أحر من الجمر في الجنة.
الغريب أن الحشاشين ظلوا يدافعون علنا ً عن الطائفة اَلسماعيلية النزارية .الحشاشون
واإلرهابيون يلتقون في أن عقيدتهم تقوم على بث الرعب والترويع واَلرهاب.

من مجمل ما ظهر في كتابك يصل القارئ إلى ّ
أن النبي األ ّمي قطعا كان أ ّميا وليس كما
يحاول البعض اليوم تبريره وشرحه ،أليس في هذا تماهيا ً مع ّ
أن قادة اإلسالم السياسي
اليوم هم أشباه أميين دون أن نورد تسميات ،وهكذا فإ ّنهم يقودون قطعانا ً من الجهلة كما
جرى في عصر الرسالة؟
محمد الدعمي :هم ليسوا مجرد أشباه أميين بل أميين بالمعنى الدقيق للكلمة ،ليس فقط بسبب
تدني ثقافتهم وانغالق عقولهم ،ولكن كذلك بسبب اعتمادهم الغيبيات والخرافة وإحالة التقليد
الروحي اإلسالمي إلى مجرد "حكاية فولكلورية!"
أما أمية الرسول الكريم (ص) ،فهي ليست أمية مقنعة مثلها كمثل أمية قادة الجماعات
السياسية اإلسالمية اليوم ،خاصة هؤَلء الذين يحكمون في العراق ويوظفون الدين للنهب
ولالنتقام والثأر ،لبالغ األسف.

س .جماعة اإلسالم الجديد ورائدهم بن تيمية كما يكشف كتابك ،التقوا اليوم في عصر
الدولة الحديثة بالقوميين ،هل تضع اإلخوان المسلمين ضمن خانة اإلسالم الجديد؟ كيف
اختلفوا إذاً مع الناصرية والبعث؟
محمد الدعمي" :اإلخوان المسلمون" هم جماعة من أهم واجهات اإلسالم الجديد المستنيرة،
إَل أنهم انزلقوا إلى الكفاح الالسياسي في اآلونة األخيرة ،بالرغم من أنهم لم يخسروا ميزاتهم
في احترام التشيع وتقدير تجربته.
أما اختالفهم مع القوميين ،فهو تقاطع عقائدي جذري َل يمكن ،بأي حال من األحوال،
التغاضي عنه ،بدليل سعيهم لدولة خالفة ،وليس لدولة قومية على الخطى البسماركية التي
انطلقت في عالمنا العربي والشرق األوسطي بعناوين من نوع "تركيا الفتاة" و"العربية
الفتاة".
لقد قسم أحمد عبد الوهاب العالم إلى دار اإلسالم ،ودار الكفر ،دار اإلسالم هي الوهابية
السلفية فحسب ومن يحكمها هو "اَلمام" ،ودار الكفر هو كل العالم المخالف للسلفية ومن
يحكمه هو" أمير المؤمنين" ،والذي يتحول أي مسلم بمجرد الدخول اليه إلى مقاتل يبغي
اَلصالح.
وفي الحديث عن الدولة الديمقراطية فإن من نافلة القول أن الديموقراطية َل يمكن أن تحيا
وتزدهر في الشرق األوسط مع وجود جيوش قوية (في الدول القومية) .وعبر تاريخ صراع
اإلخوان مع القوميين ،فإن أغلب اإلخوان المسلمين كانوا دائما يفضلون المنفى السعودي عند
تخييرهم ولنفيهم من مصر بسبب نقاط اَللتقاء بينهم وبين الوهابيين.
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أحمد القبانجي :اإلسالم السني دين السلطة والشيعي دين المعارضة
أحمد القبانجي رجل دين شيعي قضى أغلب عمره في خدمة
التشيع في إيران ،وعاد إلى العراق بعد التغيير الزلزالي عام  ،6227ثم عاد إليران،
وتغيرت مواقفه من الدين عموما ً ألسباب تتعلق بتغير قناعاته .التقيناه على الهاتف عام
 6297فكان هذا الحوار.

نبدأ بالخاص قبل العام ،تحديت األسد في عرينه ،في مدينة قم ،ثم سُجنت هناك وأطلق
سراحك بعد أسابيع .هل يعني هذا أن ال حرية في إيران ،أم أن فيها كثي ًرا من الحرية
مقارنة بحواضر دينية أخرى؟
 الحرية نسبية في إيران وإن كانت أحسن من الحريات في بعض البلدان العربية ،ولكنمقارنة بالحريات في بعض البلدان اَلسالمية مثل أندونوسيا وتركيا وحتى مصر ،فالحرية
في هذه البلدان أكثر ،ولكن لكوني عراقي الجنسية  ،ولكون كتاباتي غير مقروءة في إيران
ألنها بالعربية التي يجهلونها فلم يجر التعرض لي  ،وبكلمة أخرى لكوني مفكراً وكاتبا ً
إسالميا ً كان من الصعب عليهم إطالة اعتقالي ،و لو كنت إيرانيا ً لتعاملوا معي بشكل آخر،
ألن بعض المشايخ اإليرانيين كتبوا وصرحوا باقل مما فعلت  ،فتم إقصاءهم واعتقالهم.
من ناحية أخرى ،فقد طبعت أغلب كتبي خارج إيران ،وهذا يعني أني لم أتحد األسد في
عرينه كما تفضلت ،بل كنت أحترم قوانينهم .كان جل نشاطي في العراق حيث مساحة
الحريات كبيرة جدا ً .ولكن تأثير اَلحزاب العراقية المقربة من إيران وتأثير أجهزة
المخابرات العراقية واإليرانية وغيرها من التنظيمات هي التي دفعت اإليرانيين إلى اعتقالي.

هل يعني هذا أنك اعتقلت بسبب وشاية عراقية؟
 السلطات اإليرانية قالوا لي ذلك ،ألني طلبت منهم أن يبينوا لي من هو الذي اشتكى منيفتسبب في توقيفي ،فقالوا لي« :إن الشاكي من العراق»  ،ولم يوضحوا بالتحديد من.

في كتابك (خالفة اإلمام علي بالنص أم بالنصب) تنكر أحقية اإلمام علي بن أبي طالب
بالخالفة ،وهذا يمثل ً
أصال تقوم عليه فلسفة التشيع ،كيف فعلت ذلك وأنت إبن الحوزة
الشيعية؟
 كنت معتقدا بما يعتقد به الشيعة (بهذا الشأن) في البداية ،لكن المعطيات الحديثة ،ومكتشفاتالعلوم الجديدة في حقل السياسة والحقوق قادتني إلى إعادة النظر .والتاريخ كما يعلم الجميع،
يحتمل قراءات متعددة ،كما في النصوص الدينية حيث َل توجد هناك قراءة واحدة ،كما هو
الحال في األمور العلمية األخرى .من هنا بحثت هذا األمر فوجدت أن أدلة الشيعة على
نصب اإلمام علي واَلعتماد على رواية التنصيب اإللهي له للخالفة ،كانت ضعيفة جداً،
وهناك بضع روايات بهذا الخصوص ،أما اآليات القرآنية فهي ساكتة عن هذا األمر.
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الروايات المنقولة تتحدث عن فضيلة اإلمام علي فقط .بحثت في ذلك التاريخ ،فوجدت أن هذه
الروايات واَلدعاءات قد قامت بعد  7أو  9قرون من نهاية وَلية اإلمام علي ،وقد تحول
الموضوع من خالل هذه الروايات إلى خالف ديني ،وإَل فهو قد بدأ خالفا ً سياسيا ً أول األمر.
والحقيقة أن فقهاء الشيعة المتعصبين قد أدخلوا هذه المسألة السياسية في الدين عنوة .هللا
تعإلى َل يتدخل في شؤون البشر الدنيوية ،والحكومة مسألة دنيوية .وفي اعتقادي أن النظرية
السنية حول الخالفة اإلسالمية هي أقرب إلى الواقع ،ولكن هذا َل يلغي فضل اإلمام علي
الذي َل يخفى على أحد.
وقد خلصت في كتابي إلى أن فضل اإلمام علي مشهود ،لكن هذا َل عالقة له بقضية الخالفة،
وبهذا أردت الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي .هذه النتيجة هي المسؤولة عن قيام
السطات اإليرانية بسحب الكتاب من األسواق والمكتبات ،رغم أن وزارة اإلرشاد اإليرانية
سبق أن وافقت على نشره.
الضجة التي أثارها الكتاب لفتت نظر السلطات الدينية والسياسية في إيران اليه ،وفهموا أن
الناس إذا وعت ما يرمي إليه الكتاب ،فهذا سيهدد نظرية وَلية الفقيه ،التي تقوم عليها نظرية
الحكم في إيران .هذه النظرية تفترض ان األئمة هم من يمثلون هللا على األرض ،وبغياب
اَلئمة (أي في فترة انتظار المهدي الغائب) ،يتولى الفقهاء تدبير أمور الناس (الحكم).
وكتابي اعتبر أن معصومية األئمة َل تعني بالضرورة توليهم السلطة السياسية ،ألن هذه
المعصومية تتعلق بأمور السماء الدينية ،وعليه فإن الحكم يجب أن يأتي من خالل انتخاب
الناس ،وإذا كان اإلمام َل يمتلك وَلية سياسية على الناس ،فمن باب أولى أن َل يمتلك الفقيه
هذه الوَلية ،وهذا يعني هدما ً كامالً لنظرية وَلية الفقيه.

هناك من يقول إن إيران هي التي صنعت مبدأ التشيع ،وتحدي ًدا الشاه عباس صفوي ،ما
رأيك بهذا القول؟
 يصح القول إن علماء الفرس هم الذين صنعوا التشيع ،ولكن ليس الصفويون ،فاإلمامالصادق هو من وضع المذهب الجعفري ،وهذا أمر َل شك فيه ،لكن الفرس ارتاحوا لمقولة
إنهم هم من صنعوا التشيع ،ألنها تتوافق مع نفسياتهم ومزاجهم ،فأكدوا عليها وأشاعها
علماؤهم  -كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد  -قبل ألف سنة.
نظرية اإلمامة أكثرها مقتبس من الصوفية ونظرية القطب والمريد والمراد .فيما وراثة
اإلمامة والحكم مأخوذة من الثقافة الفارسية في وراثة الشاه ،وبذلك فقد أدخلوا كثيراً من
القضايا (من ثقافتهم وميراثهم التاريخي) وجعلوها من الدين ،وهي ليست منه في شيء.
مع التحقيق التاريخي َل نجد في أصول الدين شيئا ً مما يذكره الشيعة ،بل جاءت هذه األمور
متأخرة .وأعتقد أن الظروف السياسية التي مرت على الموالي جعلتهم يختارون هذا المذهب
كبديل لمذهب أهل السنة الذين كانوا يشكلون الدين الحكومي .ففي ظل حكومة األمويين
والعباسيين ،كان الفرس (وهم من الموالي) مضطهدين.
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ويروي لنا التاريخ أنه منذ زمن الخليفة الثاني وحتى نهاية العصر األموي كانت ظالمات
الشعوب المفتوحة كثيرة ،وأبناء هذه الشعوب لم يكن لهم من سبيل لالرتداد على الدين ألنهم
سوف يقتلون( ،فاختاروا التشيع).

هل أفهم من كالمك أن التسنن هو مذهب أهل السلطة ،مذهب األقوياء األغنياء ،فيما
التشيع هو مذهب الفقراء المحكومين والمعارضين؟
السنة هو دين الحكومة ،والشيعة دين المعارضة  ،وهذا شيء جميل جداً وسبب لدواماإلسالم .فالمعارضة تختلف مع السلطة ألنها ترى ظالمات كثيرة باسم الدين ،فإن المعارضة
بذلك َل تنحرف كثيراً عن الدين ،ألنها لن تنسب للدين نفسه هذه الظالمات (بل ستنسبها
لرجال يتولون شؤون الدين) .ولو أخذنا نماذج الدول الدينية في السعودية وإيران ،فإن أخطاء
رجال الحكم في هذين البلدين تنسب كظالمات إلى الدين.
ومنذ ثورة اإلمام الحسين انكشف أن السلطات َل تمثل اإلسالم ،والدليل وجود معارضة
مؤمنة متدينة ملتزمة ترفض هذه الحكومة ،وهكذا فقد دأب بنو أمية على إيهام الناس بأن من
هو خارج عليهم خارج عن اإلسالم ،ومن هنا نعتوهم بالخوارج ،حتى أنهم اتهموا الحسين بن
علي وهو حفيد النبي بأنه خارجي.
لكن في رأيي أن كل هذه األمور تصب في مصلحة اإلسالم ،ألن وجود معارضة يحافظ على
الدين حيويا وناشطا ،بينما اقتصاره على أن يكون دينا ً للدولة سيجعله متكلسا ً.

هل يعني هذا أن على الشيعة أن يبقوا دائما في معسكر المعارضة؟
نعم ،فالشيعي حتى إذا انتصرت ثورته ،عليه أن َل يستخدم الدين كسالح لمواجهة الناسوالشعب .اعتراضي على السلطات اإليرانية مرده أن من حقهم أن يحكموا بما يرونه صالحا
لشعبهم ،وهكذا فإن ما فعله الخميني بتأسيس مجلس تشخيص مصلحة النظام كان إجراء
جيداً .لكن هناك نقطتين َلبد من المرور عليهما في هذه العجالة:
األولى :أ ن السلطات اإليرانية َل تقول بمصلحة الشعب ،كما في حالة صراعهم مع الغرب،
بل تقول بمصلحة النظام ،وحتى لو كانت مصلحة األغلبية الشعبية مخالفة لمصلحة النظام
فهم يرون وجوب قمعهم ،كما جرى في اَلنتخابات وثورة اإلصالحيين التي قمعت.
الثانية :أنهم يستخدمون الدين كسالح .الغرب وأمريكا بالذات ،تقول أنا أتدخل ألحمي مصالح
امريكا علنا ً ودون نفاق ،وكل دولة اليوم تهتم بمصالح شعبها ،وهذه براغماتية مقبولة في
السياسة وسلوك الحكومات.
لكن حكومة إيران – لألسف -تستخدم الدين ،ونحن نعلم أن كثيرا من سلوكياتهم مخالفة
للدين ،وهكذا فإن عالقاتهم وثيقة جداً مع أعتى الطواغيت ،كوريا الشمالية وفنزويال وكوبا،
وعالقتهم الوثيقة بنظام بشار األسد مثال ،كل ذلك يجعلنا على يقين من أن الدين أضحى
وسيلة يستغلونها لتثبيت مواقعهم.
83

سمعت من مفكر شيعي معروف أن إيران تقود الشيعة إلى هولوكوست ،هل تعتقد أن
الشيعة سيكونون هدفا لهولوكوست اسالمي يسعى إلبادتهم؟
غالبية الشيعة – حتى في إيران -غير مؤيدين لوَلية الفقيه ،وفي العراق يخالف المراجعمبدأ وَلية الفقيه ويرفضون هيمنة إيران .التوجه اإليراني مدعوم من الشيعة العمالء إليران،
أي ممن يندر جون ضمن تيار وَلية الفقيه ،ومنهم حزب هللا في لبنان ،وأحزاب شيعية
متشددة في العراق تمثل أقلية بالنسبة للشيعة.
وفي ظل اَلصطفاف الطائفي القائم اليوم ،فإن ما يحدث في سوريا يؤثر على الشيعة ،لكن
غالبية العرب يعلمون هذه المسألة ،فهم يعلمون أن إيران تهتم لمصالحها فقط .والحكومة
اإليرانية قائمة على أساس وجود عدو دائم ،فيقضون بحجة العدو على أي معارضة قد تنشأ،
وعدائهم إلسرائيل فيه مصلحة إليران ،وهي ليست عداوة مبدأيه.

ولكن هناك من يفهم هذا األمر بالشكل التالي :إيران اليوم هي الدولة الوحيدة التي تدعو
إلزالة إسرائيل من الخارطة ،هل سبب هذا كون إسرائيل دولة اليهود؟
نعم ،هناك عداء قائم بين المسلمين وبين اليهود ،ولكن ما دام هذا العداء يصب في صالحإيران فال بد من استمراره ،بمعنى تحشيد الناس وشحذ عواطفهم باَلدعاء بوجود خطر
حقيقي على إيران متمثال في أمريكا وإسرائيل ،فيتم بهذا الشكل التغاضي عن كثير من
المشكالت الداخلية ،والسياسية واَلجتماعية.
العداء إلسرائيل يصب في صالح السلطة وليس في صالح الشعب ،وهذا شيء َل يمكن أن
نؤاخذ إيران لوحدها عليه ،ألن الطرف اآلخر وهو إسرائيل يمثل أيضا دولة محتلة وظالمة،
ولم تتنازل حتى اآلن قيد شعرة لتسهيل حل الدولتين ،ولم توقف بناء المستوطنات .وهذا أمر
يدغدغ مشاعر العرب ،لذا تراهم يناصرون إيران ،ألن إسرائيل أيضا ظالمة ،وهذا الظلم
يضع في يد إيران ورقة رابحة.
حاوره ملهم المالئكة
* أحمد القبانجي رجل دين شيعي عراقي ولد في النجف بالعراق عام  9198وتخرج من
حوزتها ،ثم درس بحوزة قم في إيران ،وقرر أن يستقر بقم لغرض الدرس والتأليف .نشر
كتبا عديدة ،أثارت جميعها جدال في األوساط الشيعية ومن ثم السنية .من أهم كتبه :تهذيب
أحاديث الشيعة ،العدل االلهي وحرية اإلنسان ،المرأة ،المفاهيم والحقوق ،تشيع العوام
وتشيع الخواص ،خالفة اإلمام علي بالنص أم بالنصب .وكتب أخرى كثيرة عالوة على
عشرات المحاضرات الصوتية الموجودة على موقع يوتيوب.
سكن القبانجي في مدينة قم الدينية حيث الحوزة العلمية الشيعية اإليرانية .في  98شباط/
فبراير عام  3192اعتقلته السلطات اإليرانية بسبب استيائها من كتبه المنشورة ومن
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محاضرته التي تنتشر على يوتيوب بشكل واسع ،ثم أطلقت سراحه في مطلع شهر آذار/
مارس من نفس العام ،وأعادته مبعدا ً إلى بلده العراق.
***
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درويش تائه وعاشقة يهودية في قواعد العشق األربعون
بجرأة القرن الحادي والعشرين ،دلفت أليف شفق إلى عالم المتصوفة
من القرن الثالث عشر ميالدي .الرواية تحكي تفاصيل من حياة المتصوف األفغاني ،اإليراني،
التركي ،جالل الدين الرومي .زمن الحكاية قبل وبعد سقوط دولة الخالفة العباسية على أيدي
المغول حيث تنتهي الوقائع سنة  9622ميالدية.
إلى "موَلنا " الخطيب المفوه سعى الدرويش المشرد شمس الدين التبريزي ،وحين التقيا سلب
شمس لب وعقل موَلنا الرومي ،فاسكنه األخير بيته بين أفراد أسرته ،وانشغل عن العالم كله
بهذا الدرويش التائه .شمس يقول" :في نهاية المطاف ،ماذا يهم في أي مدينة أمكث ،مادام
الرومي ليس بجانبي ،فحيثما يوجد ،توجد قبلتي".
الرواية "قواعد العشق األربعون" تحكي تفاصيل من حياة المتصوف األفغاني ،اإليراني،
التركي ،جالل الدين الرومي .زمن الحكاية قبل وبعد سقوط دولة الخالفة العباسية على أيدي
المغول حيث تنتهي الوقائع سنة  9622ميالدية.
هما يفسران هذا الوله بينهما باعتباره عشقا ً معرفيا ً صوفيا ً ،لكن الكاتبة أليف َل تسعى أن تقنع
القارئ المعاصر بهذا اَلنطباع.
"الكفر الحلو" نص يخلط حدود الزمن
تكنيكيا ،يصلنا النص من خالل مسودة رواية" الكفر الحلو" التي أُرسلت إلى اليهودية األمريكية
إيال روبنشتاين الساكنة في بوسطن لتقيمها ،فتقع في حب كاتبها العولمي الشخصية ،عزيز،
المتحول من ملحد يساري إلى مسلم متصوف والساكن في أمستردام.
تنمو عالقتهما رغم أنها أم لثالثة أبناء ،كبراهم جانيت في السابعة عشرة تريد ترك البيت ،فيما
زوجها ديفيد َل يفتأ يخونها .من خالل سرد الكفر الحلو ومراسلتهما نعرف قواعد العشق
األربعين تباعا ً ،فيلخص عزيز مفهوم موَلنا عن العالم بالقول" :كما ترين يا إيال ،كل ما يمكنني
أن أمنحك إياه هو اللحظة الراهنة ،هذا كل ما أملكه ،وفي الحقيقة َل أحد يملك أكثر من ذلك".
وهو بهذا يردد تصور الرومي عن العالم وتنكشف للقارئ تفاصيل عالقة غامضة بذلها
المتصوف الخطيب موَلنا للدرويش التائه ،وتصل األمور إلى حدود قصوى ،حين تسير
األحداث باتجاه تزويج شمس الدين من ربيبة موَلنا الساكنة في بيته " كيميا" العذراء ذات
الخمسة عشر ربيعا ،ليضمن بقاء الدرويش إلى جنبه.
تدريجيا ً ينمو الهاجس الحسي لدى القارئ ،هاجس محموم يفترض أن عالقة اإليميالت بين
إيال وبين عزيز" كريغ" بدأت تنمو باتجاه التماس الجسدي ،كما كانت العالقة الصوفية
الغامضة تثير لدى محيط الرجلين هواجس حسية غامضة.
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لماذا عاف الدرويش التائه عروسه اليانعة؟
وبنفس المقدار ،وقبل  2قرون ينمو هذا الشعور لدى القارئ ،حين يعجز شمس الدين عن
مقاربة عروسه الجميلة ليلة زفافهما ،ويبقى بعيداً عنها بعد تلك الليلة رغم محاوَلتها التي
تعلمتها من المومس السابقة "زهرة الصحراء" ربيبة موَلنا األخرى إلثارته وتحريك فحولته.
ولن يتمكن أي قارئ نبيه إَل أن يفترض أن ما بين الرجلين هو الذي يحول دون مضاجعة
شمس َلمرأته .عالقة الرجلين قد يفسرها قول الرومي الشهير ":كل األشياء تصبح أوضح
حين تفسر ،غير أن هذا العشق يكون أوضح حين َل تكون له أي تفسيرات".
بنفس المستوى ،تتحدى عالقة إيال بالمصور الكاتب التائه "عزيز" مستوى التفسير ،فهي ترحل
إليه مجذوبة بسحر عالقة الرومي بشمس ،لتجده يُعلن لها أنه مريض لم يترك له مرض
السرطان سوى  99شهرا ،وبذا فإنه َل يريد أن يخرب حياتها ألجل نزوة.
التشابه بين الحالتين يكتمل ،حين يتآمر أهل قونية على قتل شمس التبريزي ،كما تآمر السرطان
على قتل عزيز -كريغ!
عالقات تتجاوز الزمن وحدود األديان
قواعد العشق األربعون تتخطى حدود األديان ،واَلستقطاب الطائفي الديني العالمي السائد في
يومنا هذا ،فموَلنا متزوج من "كيرا " المسيحية ،وقبلها كانت زوجته "جوهر" بهائية ،وهو
َل يهتم أن تختلف األديان ما دام المعشوق" هللا" واحد ،وينطبق هذا إلى حد بعيد على شمس،
فهو َل يهتم لحدود اإلسالم ،ويطلب من موَلنا أن يشتري قناني خمر ،ويشربها في الحانة ليفقد
احترام الناس له ،فيكون حبه خاليا ً هلل ،وليس حبا ً للثواب المنتظر من هللا!
ففي القواعد األربعين جاء أن" :اإلسالم يعني السالم الداخلي وضمنا ً اَلستسالم ،واَلستسالم
َل يعني أن يكون المرء ضعيفا ً أو سلبيا ً ،وَل يؤدي إلى اإليمان بالقضاء والقدر ،بل على العكس
تماما" .وهو بهذه الطريقة يختلف مع كل ما ذهب إليه فقهاء اإلسالم من المذاهب كافة.
بنفس المقاربة ،فإن إيال اليهودية لم تمانع أن تقيم عالقة حب بملحد  -مسيحي -متحول إلى
اإلسالم الصوفي ،ولم تمانع أن تتحدى ضوابط الديانة الموسوية الصارمة التي تحرم ارتباط
اليهود بآخرين أو أخريات من خارج ملتهم بشكل قاطع .لكن تلك التضحية الجسيمة ،ومثلها
هجرانها لدفء أسرتها الميسورة في "نورثامبتون" ،تفتت على صخرة عجز فرضه مرض
العصر السرطان ،ولم تتفتت على صخرة عالقة غامضة تربط ديفيد بطرف ثالث .شخوص
الرواية األخرى ،بقيت في الظل ،في ضوء تنامي العالقة رباعية األطراف عبر القرون.
***
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ساحة سان بيترو ..العالم يلتقي في كيلومتر مربع
الويالت التي شهدتها أوروبا المسيحية أثناء محاكم التفتيش
والحروب الطائفية ،كلها صارت من ذاك الماضي األسود الذي طوت صفحاته إنجازات علمية
وفتوحات معرفية ،نتجت عنها إرادة في العيش المشترك ،أفرزت بدورها قيمة التسامح التي
تلتقي تحت سمائها كل الثقافات ،كما هو الحال في حاضرة الفاتيكان.
ساحة القديس بطرس صارت عنوانا ً للتسامح
نجح األوروبيون في تحديد سلطة الكنيسة الكاثوليكية في هذا الكيلومتر المربع ،فباتت محاكم
التفتيش وسلطات الكنيسة الدموية ونفوذها الرهيب ،ماضيا ً من تاريخ يرقد في المتحف.
في عالم السياسة ليس شائعا ً أن تقوم دولة داخل دولة ،لكن في دولة اَلتحاد اإليطالي يتكرر
ذلك ،فالفاتيكان دولة مستقلة رغم أنها تقع في وسط روما ،وفي ريمني على ساحل بحر
األدرياتيك تقوم جمهورية سان مارينو على جبل مستقلة في كل شيء تقريباًً.
كنت أبحث عن المدخنة الشهيرة التي ينطلق منها الدخان األبيض حين يُعين بابا جديد ،لكن
حارسا ً أخبرني أن ذلك َل يحدث إَل حين تعيين بابا جديد ،فتقام مدخنة خاصة لهذا الغرض.
دلفت إلى باحة سانت بيتر التي تحوطها أعمدة رخام ،وتتوسطها مسلة مصرية نُقلت من مصر
الفرعونية عام  70قبل الميالد بأمر من اإلمبراطور كاليغوَل.
شعور بالرهبة والدهشة يلفني في ذلك المكان ،في الباحة تمر المواكب ،أحدها لثلة من راهبات
الدومينيكان ..بالنسبة إليهن التقرب من الحجاج الرجال محرم .وكان علي أن أسال ،هل يكلف
الدخول إلى المكان شيئا؟ فأعلمني الحرس أنه مجاني.
حجيج مسيحي ومعه خليط عالمي
أسير بين صفوف الحجيج الكاثوليك والماليين من الزائرين وأسأل نفسي إن كان أحد
سيعترضني متسائال “ماذا يفعل هذا المسلم في أقدس المواقع الكاثوليكية؟” ،وهو ما لم يحدث
قط .أقف في صف انتظار فحص الحقائب فيتناهى إلى سمعي حوار تركي بلهجة بين شاب
وشابة يقفان خلفي ،التفت إليهما والفضول يشدني متسائالً إن كانا مسيحيين تركيين؟ فيجيبني
الشاب ،نعم نحن أتراك ،ولكننا مسلمون.
سألتُ السيدة إن كان الحرس قد أبلغوها شيئا ً بخصوص مالبسها والحشمة المطلوبة فأجابت
“عند المدخل تأمل الحرس مظهري ولم يقولوا شيئا” .لكن بوسع المرء أن يقرأ يافطات منتشرة
بعدة لغات تلفت نظر الزائرين إلى مراعاة الحشمة وتطالب السيدات بعدم ارتداء السراويل
والفساتين القصيرة وبستر زنودهن ،كما تُوجه الجميع بتجنب األكل والشرب داخل المكان وفي
ساحة سانت بيتر ،ومع ذلك فالجميع يحملون قناني ماء يتجرعونه ليخفف عنهم قيظ شمس
روما.
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أسأل نفسي إن كان أحد سيسألني "ماذا يفعل هذا المسلم في أقدس المواقع الكاثوليكية؟" ،وهو
ما لم يحدث قط
غامرت وطرحت على الزوجين التركيين المسلمين السؤال األصعب" :هل تتوقعان أن تركيا ً
مسيحيا ً يزور مكة كما يفعل المسلمون اآلن في الفاتيكان؟” ،أشاحت السيدة بوجهها وهي تبتسم،
فيما قال زوجها بلهجة أرادها محايدة “لم أزر مكة قط ،لذا َل أعرف بالضبط ما يجري هناك،
لم َل؟”.
لكن من المحتمل أن يحدث ذلك في يوم ما ،ا
مسلم في عرين المسيحية
دلفت إلى جوف كاتدرائية سانت بيتر ،المئات من المواكب تحوم حول المكان يقودها أدَلء
يصفون لهم بلغات من كل أنحاء العالم معالم المكان .حول الكاتدرائية وفي أرجائها دفن 922
بابا.
على الجدران والسقوف ،صور لقديسين ومالئكة وأنبياء وبابوات ومشاهد توراتية وإنجيلية
رسمها مايكل انجليو ورفائيل وفنانو عصر النهضة ومن سبقوهم ومن تبعوهم.
نكهة المكان بالنسبة إلي كمسلم َل تختلف عن نكهة المزارات اإلسالمية الكبرى التي رأيتها
عبر العالم ،ورهبة العبادة والخشوع تبدو مشابهة .تقف إلى جانبي شابة تغمض عينيها وتستند
إلى حاجز حول مذبح أنيق باذخ ،يأخذها الوجد فتبدأ بترديد أدعية أو صلوات بلغة أجهلها وهي
خاشعة متهجدة.
القس اغناتيوس جاء من األرجنتين حاجا ً إلى الفاتيكان ،عاجلته بسؤال ربما لم يتوقعه “ما
شعورك وأنت ترى حشوداً من كل أنحاء العالم ومن مختلف األديان تزور مركز الكاثوليكية
المقدس وتتجول فيه بحرية؟”.
أجاب “أعتقد أننا نعيش اليوم عصراً اختلفت فيه الرؤية إلى األديان ،الناس يفدون إلى هذا
المكان باعتباره مركزا للعالم ،بغض النظر عن دياناتهم… هنا مقر البابا ،والناس يبحثون
بشكل ما عن السالم هنا رغم حقيقة أن بعضهم ليس مسيحيا ،هذا المكان يتسامح مع كل
األديان”.
األزقة حول الفاتيكان تشترك مالمحها مع األزقة حول المساجد والمزارات اإلسالمية الكبرى،
محالت كثيرة تبيع المسابح والصلبان واأليقونات
تميز الكاثوليكية بين “المشاهد المثلية” التي َل تعتبر خطايا ،وبين “الفعل الجنسي المثلي”
الذي يعد خطيئة ،كما ُكتب في موسوعة ويكبيديا الشعبية ،والتي نقلت عن مسؤول كبير من
كرادلة الفاتيكان عام  6225بأن الرجل المثلي الذي يتطهر ويمتنع عن األفعال المثلية الجنسية
لمدة  7أعوام ،تُقبل توبته ويمكن أن يصبح قسيسا.
وخالل طوافي حول الفاتيكان حيث أغلب األحياء فقيرة ،وجدت إعالنا ً ملونا ً عن قرية للمثليين
على جدار مالصق لجدران الفاتيكان ،ما أثار عندي فضوَلً وأسئلة.
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هل الزيارة حج أم طقس مسيحي؟
وضعت سؤالي عن هذا التناقض أمام ،لونا ريشاردز ،القادمة من سدني بأستراليا مع وفد
سياحي لزيارة روما والفاتيكان فأجابتني بتردد ظاهر “وجود قرية للمثليين تفصلها عن
الفاتيكان محض  92كيلومترات ليس أمرا ً عاديا ً البتة ،لكن على اإلنسان أن يُعد ذلك جزءا من
الحرية الشخصية ،أنا شخصيا ً ضد هذا الواقع بشكل مطلق رغم أن البعض سيعدني عنصرية”.
وحين سألتها إن كانت زيارتها للمكان ضمن طقوس الحج المسيحي قالت باسمة “نحن هنا
ضمن وفد سياحي يقودنا دليل ،ولم أنظر إلى هذه الرحلة على أنها زيارة مقدسة ،أنا مؤمنة
باهلل ،وهذه الزيارة تقربني منه بالتأكيد”.
خرجت من المكان الظليل إلى ساحة سانت بيتر مرة أخرى ،على قاعدة أحد األعمدة ،جلس
شاب هندي المالمح وقد التصقت به امرأة آسيوية المالمح أيضا ً ،اقتربت منهما وباغتهما
بتعريف نفسي والسؤال “ماذا يفعل زوجان قادمان من الهند هنا؟”.
قال الرجل “ زيارة هذا المكان تتعلق بالتاريخ أكثر مما تتعلق بزيارة دينية ،ثم إن هذا األمر
يوفر فرص عمل للناس حول المكان أيضا ً ،عالوة على قدسيته”.
ولدى سؤاله عن إمكانية دخول السائحين إلى المراقد الهندوسية في بلده قال “في الهند بوسع
أي كان زيارة المعابد الهندية دون أي تحديد ،وربما يعارض القائمون عليها في مناطق بعيدة
زيارة غير الهندوس لها ،وهذا في كل حال من باب اَلستثناء”.
زوجة الرجل الهندي تزور الفاتيكان دون أن تضع على رأسها شا ً
َل ،وفي هذا السياق قالت
أمر
“احتطت بعدم ارتدائي مالبس قصيرة أو ثيابا ً بأكتاف وأذرع عارية ،وفي رأيي أن هذا ٌ
عادي ،فكل األديان تضع تحديدات على النساء حين دخولهن إلى أماكن العبادة”.
األزقة حول الفاتيكان تشترك مالمحها مع مثيالتها في المزارات اإلسالمية ،محالت تبيع
الصلبا ن واأليقونات ،وأخرى لبيع مالبس القساوسة ونسخ اإلنجيل بمختلف اللغات ،وبضع
محالت فخمة تبيع مالبس الكرادلة.
***
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الصرخي عمامة سوداء مغردة خارج السرب الشيعي
يعلن رجل الدين العراقي محمود الصرخي أنه مرجع شيعي عراقي
عربي مناوئ إليران وأن له عشرات آَلف األتباع .وقد تعرض مكتبه في كربالء إلى هجوم
سقط فيه قتلى وجرحى على أيدي قوات عراقية في عهد المالكي عام .6299
بعد عام  6229بات للسيد محمود الحسني الصرخي صوت في العراق ،هو يعلن أنه مرجع
شيعي عراقي عربي يعادي إيران وأن له بين  65إلى  72ألفا من األتباع ،أي من المقلدين له،
ولكن علماء الشيعة ُمجمعون على أنه َل يملك صفة المرجعية التي تبيح للناس تقليده ،ألن أي
مرجعية لم تُقر ما يعرف "بأعلميته".
وهكذا يمكن مقارنته بالقادة الشيعة المعاصرين من أمثال السيد مقتدى الصدر ،والسيد حسن
نصر هللا في لبنان ،واألقرب له هو السيد أحمد القبانجي ،والسيد أياد جمال الدين في العراق،
وجميعهم َل يدعون أنهم علماء وَل يزعمون أن لهم مقلدين ،لكنهم يروجون لنوع من اإلسالم
الشيعي السياسي ويدعون له ،فبات لهم أتباع وليس مقلدين.
حاولنا الوصول إليه من خالل أتباعه ،فلم نفلح في ذلك ،فجميع أرقام أتباعه ومكاتبه َل تجيب
بعد أن تعرض مكتبه إلى هجوم قامت به قوات عراقية في عهد رئيس الحكومة السابق نوري
المالكي في ( 6تموز /يوليو  ،)6299وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما جرى سحل اثنين
من حراسه الشخصيين بعد أن أطلقا النار على المهاجمين وأصابا بعضا ً منهم.
تعرض مكتب الصرخي إلى هجوم قامت به قوات عراقية في عهد رئيس الحكومة السابق
نوري المالكي عام  6299وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم .هجوم القوات العراقية على مقره
في كربالء جاء بعد تصريحات دعا فيها إلى التحاور مع تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث
العراق ،رافضا ً فتوى المرجع الشيعي األعلى في العالم السيد علي السيستاني التي دعا فيها
للجهاد ضد داعش ،ومعتبراً إياها دعوة للحرب األهلية والتأجيج الطائفي في العراق،
"عربي وليس بإيراني"
يحرص السيد الصرخي على أن يعلن أنه عربي وليس إيرانيا ً ،وكأنه يريد بهذا النأي أن يعلن
براءته من وجود صلة بين إيران وبين التشيع العراقي /العربي ،وفي آخر لقاء له مع صحيفة
الوطن المصرية في شباط /فبراير  ،6295أعلن أنه "َل يوجد خطاب ديني مذهبي شيعي
عراقي ،فالخطاب الديني في العراق هو خطاب إيراني خالص وبامتياز َل عالقة له بالمذهب
الشيعي إَل بالمقدار الذي يخدم فيه سياسة السلطة اإليرانية الحاكمة وأمنها القومي التسلطي".
وهو في هذا يلتقي مع السيد أياد جمال الدين ،ومع السيد أحمد القبانجي ،اللذين ينأيان بتشيع
العراق عن التشيع اإليراني ،باعتبار األخير صفويا ً ،واألول نجفيا ً علويا ً خالصا ً.
القريبون من المشهد الشيعي في كربالء ،يقولون همسا ً إن "السيد الصرخي سعى في عامي
 6229 /6227إلى التقرب من مرجعية السيد صادق الحسيني الشيرازي التي تسيطر على
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المشهد في كربالء ،والتي تبتعد إلى حد ما عن مرجعيات النجف الكبرى التي يتبعها أغلب
شيعة العالم .ولم يلقا من قِبال مرجعية الشيرازي أذنا صاغية ،فانصرف عنهم ليعلن مرجعيته
الخاصة ،كما أن أتباعه اشتبكوا في أعوام  6222و 6220و 6222مع أتباع العالمة الكوراني
في البصرة وكربالء".
حاول السيد الصرخي التقرب إلى الشباب ،ساعيا ً لهدم حاجز الوقار الذي يفصل الشخصيات
الدينية عن قواعدها في العادة ،وقد بث أتباعه مقطع فيديو طوله بضع دقائق يصوره وهو يلعب
كرة قدم في باحة مقره بمدينة كربالء مع عدد من الشباب ،وينجح في تسجيل هدف على الفريق
الخصم منهم.
وداع لقبول "داعش" والحوار معه"!
"داعم للمتظاهرين السنة
ٍ
دافع الصرخي بحماس عن المتظاهرين المعتصمين في مناطق العراق السنية ،وخصوصا في
األنبار ،ودعا إلى الحوار معهم ،وتبنى دعواتهم إلسقاط حكومة المالكي في عامي / 6297
 ،6299وما برح الصرخي يعلن عداءه ألمريكا (ويلتقي بذلك مع السيد مقتدى الصدر) مؤكدا
القول" :إننا رفضنا احتالل أمريكا لنا كما رفضنا احتالل إيران" .ولكن مقتدى الصدر سبق أن
اشتبك في صراع مع الصرخي ووصفه بـ"الجهل" ،وهو األمر الذي دفع باألخير إلى اإلعالن
عام  6297أن "األمام المهدي المنتظر قد أمره شخصيا بقطع رأس نوري المالكي ومقتدى
الصدر".
وحسب تقرير لمعهد "العربية" للدراسات ،فال يمثل الصرخي أي مشكلة جديدة بالنسبة للقيادة
الشيعية في العراق ،فقد رفض الصرخي القيادة الدينية والروحية التقليدية لشيعة العراق
(وبقية العالم) التي مقرها في النجف ،والتي يقودها آية هللا علي السيستاني.
وكان أتباع الصرخي (الذي يدعي أن عددهم يتراوح من  65ألف مسلح إلى  72ألفا) قد
اشتبكوا أيضا ً مع القوات األميركية وزعماء إيران السياسيين والدينيين والحكومة المركزية
في بغداد.
ويطالب أتباع الصرخي ببناء نظام حكم ديني شيعي في العراق على أساس مبدأ وَلية الفقيه،
لكن من دون السماح إليران بامتالك أي نفوذ في العراق.
أخطر مواقفه جاءت بعد تغلغل تنظيم "داعش" في العراق .فعلى صفحة إيالف اللندنية
السعودية "نصح آية هللا محمود الصرخي دول التحالف باَلعتراف بذكاء وبسالة مقاتلي تنظيم
داعش ،معتبراً المعركة معهم خاسرة ،ولن يوازنها إَل نظراء لهم في العقيدة .وقال الصرخي
إن "مقاتلي تنظيم داعش أذكياء ومتمرسون ويطلبون الموت فيما من يقاتلهم يطلب الحياة".
موقف الصرخي هذا استعدى عليه أغلب الشيعة الذين يستهدفهم تنظيم "داعش" ويصفهم
بالروافض الصفوية ،ويبيح قتلهم واستباحة نسائهم وأموالهم.
وقد عزز الصرخي موقفه من "داعش" في آخر لقاء له مع صحيفة الوطن المصرية عام
ضا وليس ظاهرة طارئة عابرة فال يصح
 6299حيث قال " :إن "داعش" صار واقعًا مفرو ً
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المراهنة على الوقت إلزالتها ،ويجب علينا أَل نجازف أكثر وأكثر بدماء وأرواح أبنائنا فنزجهم
في معارك خاسرة ومهالك محققة ألننا لم نشخص الواقع بصورة صحيحة موضوعية أو ألننا
نعرف الواقع لكن َل يهمنا دماء وأرواح الناس وَل نعترف باآلخرة والثواب والعقاب".
***
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تكية ودراويش وصلوات في ألمانيا
أوروبيون وآسيويون وأمريكيون وجدوا صفاء النفس في صوفية اإلسالم.
هنا تغيب الحدود ،ويختلط العشق اإللهي بالموسيقى .وفي لحظة سمو روحي يتآخى الجميع
في مشهد وجدت فيه أجمل صورة َلنسجام َل حدود له.
المكان :قرية كال على بعد  62كيلومترا من الحدود األلمانية البلجيكية.
الزمان :السبت األول من كل شهر ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
المناسبة :سهرة صوفية مع الموسيقى والذكر.
الدعوة عامة للجميع وَل تحديد على المالبس.
جمعتُ كل هذه المعلومات واتجهت إلى تكية صوفية تقع في أعلى جبل بين الغابات الكثيفة.
من باب "التكية" يشم الزائر رائحة البخور التي تميز أماكن العبادة .في الداخل يشعر اإلنسان
أنه يخرج من أوروبا إلى زاوية في أقصى آسيا تتجاوز حدود المكان والزمان ،أرضية
المكان من الخشب يغطيها السجاد ،وفي يسار المدخل مقهى شرقي المالمح يقدم المشروبات
غير الكحولية والحلوى والمقبالت ،في ركن آخر من "الزاوية" صالة مفروشة يلعب فيها
األطفال ويتعالى ضجيجهم ،بعدها يصل المرء إلى المسجد ،صالة كبيرة تضم ثالثة أقسام:
أحدها للرجال تفصله ستارة عن القسم اآلخر المخصص للنساء ،والثالث مخصص لبيع
العطور الشرقية والمالبس وسجاجيد الصالة والكتب.
الصفاء بعيداً عن تعقيدات الحياة العصرية
أنغام الناي تختلط بصوت محمد المغربي وهو يترنم بالمدائح النبوية .في ركن منعزل يجلس
الشيخ عبد الودود بلحيته الحمراء الكثة وهو يقلب حبات مسبحته .حين سألته عن جنسيته
أجابني واَلبتسامة تعلو وجهه إنه ألماني ،ترك مهنة الهندسة التي قضى فيها  66عاما والتجأ
منذ عامين إلى هذا المكان ،بحثا ً عن السالم والصفاء .عبد الودود غير متزوج ،ويعتقد أن
المرء َل يحتاج إلى العمل والمال إذا كان قنوعا ً ،واحتياجاته محدودة ،فاألكل موفور في هذا
المكان ،ويأتي من تبرعات الخيرين واألتباع.
والمالبس بسيطة ،يغسلها ويعيد ارتداءها ،وَل حاجة إلى هاتف جوال وَل سيارة وَل تلفزيون
وَل بيت وأثاث وما إلى ذلك ،المهم ،حسب رأي الشيخ عبد الودود ،هو الصفاء الروحي.
واإلنسان الذي يولد ألمانيا يحمل إرادة خاصة إذا تال شهادة أن َل إله إَل هللا محمد رسول هللا،
فهي ،في تقدير عبد الودود ،شهادة خالصة ،وليست موروثة ،كما هو الحال مع من ولد
ألبوين مسلمين.
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دخل المكان شيخ وقور بلحية بيضاء طويلة ،تحلق حوله الناس وبدأوا بتقبيل يده والتبرك
بلمس ثيابه ،نهض الشيخ عبد الودود من جلسته معي وهو يقول إن الشيخ حسن "ولي" هذا
المكان قد وصل وَلبد أن يذهب لتحيته.
صورة من داخل مسجد التكية
الشيخ حسن دايك ،تاجر ألماني اعتنق اإلسالم منذ عام  9101وتفرغ لشؤون العبادة ،له أتباع
كثر ،ويعتبر نفسه تلميذا للشيخ ناظم أحمد ،شيخ الطريقة التي يتبعونها .جلست إلى الشيخ
حسن بعد جهد في زاوية من المقهى ،وتحلق الناس حولنا ،أحدهم وهو تركي جلب ابنه ذا
الخامس ة ،عسى أن يشفي الشيخ حسن عينه المريضة بالدعاء ،أخرى من البوسنة جلبت ابنها
المقعد لنفس الغرض ،فيما جلس رجل فرنسي وزوجته بانتظار أن "يكشف الشيخ عنهما
الحجاب" فيرزقان بذرية ُحرما منها رغم  2أعوام من زواجهما.
دون مقدمة سألت الشيخ حسن عن صورة اإلسالم المتسامح التي أراها في هذا المكان،
مقارنة بصورة اإلسالم المتشدد التي تشغل الناس ،وتؤرقهم بعنفها الدموي ،فأجاب وهو
يعدل نظارته على عينه ،بلهجة أقرب إلى الحدة " إن ما نقوم به هو محبة وعشق هلل،
واإلنسان يجب أن يفهم أنه عبد للرب ،وهذا هو ما نصت عليه كل األديان السماوية ،أما ما
نشاهده من خلط الدين بالسياسة ،فهذا َل عالقة له بمحبة الخالق .الدين المخلوط بالسياسة َل
يثير اهتمامي ،وهللا يقظ َل ينام وعارف بنوايا المسلمين".
ويرى الشيخ حسن "أن جميع الناس هم أمة محمد رسول هللا ،وليس مهما أن يعرفوا ذلك أو
َل يعرفوه ،والموضوع َل عالقة له بجنسية اإلنسان ،سواء كان ألمانيا أو غيره ،فالقلب
يهتدي إلى الحقيقة بنور هللا ،ألن هللا هو الحادي ،ألم تر أن قريبة توني بلير قد اعتنقت
اإلسالم! اإلسالم دين التسامح ،التسامح طبعا ً ليس مع األشرار ،وليس مع الشيطان".
الشيخ حسن متزوج من ألمانية وقد أسلما معا ً منذ  79سنة ،ولهما  5أبناء و 92أحفاد ،وحين
سألته عمن ينفق على هذا المكان الكبير والمكلف ،قال إن أموال الصدقة تكفي لتسيير العمل،
كما أن عددا من المؤمنين يقومون على خدمة المكان ،مضيفا ً بابتسامة عريضة "هو بيت من
بيوت هللا حيث السالم والمحبة ،نسبح فيه للرب ونعيش بسالم".
نساء ونساء
في محل البيع التقينا بخديجة ،وهي ألمانية تبلغ من العمر خمسين عاما ً ،ترتدي الحجاب،
واعتنقت اإلسالم منذ عشرين عاما ،ابناها تخرجا من الجامعات ويقطنان دوسلدورف ،أما
هي فقد اختارت أن تعيش قرب التكية في كال ،وتعمل في مجال العناية بكبار السن
والمعاقين .وَل ترى خديجة تناقضا ً في اختيارها اإلسالم بدَل عن المسيحية ،بل تجد في قيم
اإلسالم الصوفية راحة نفسية كما قالت.
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مريم أحمد عراقية من مدينة الموصل ،ترتدي الحجاب وتعمل وزوجها في محل البيع
الصغير الخاص بالتكية ،وترى أن األلمان شعب دافئ ،لكن قوانين البلد معقدة وصعبة جدا،
وهي تشكو من العزلة وتعاني من الشوق للعودة إلى وطنها ،إَل أن وضعها القانوني صعب،
ألنها َل تمتلك وثائق سفر عراقية وَل ألمانية .مريم تقول إن هذا المكان هو نافذتها الوحيدة
على العالم.
حسنية المغربية ترتدي جلبابا ً مغربيا ً أزرق زاهي اللون ،وتضع على رأسها شاَلً بسيطا ً،
فيما يتدلى من أذنيها قرطان ذهبيان كبيران ،تبتسم وهي تجيب على أسئلتي بخصوص
اَلختالط وتقول إن اَلختالط مهم ،ألننا في أوروبا ،وَلبد أن نكون جزءاً من المحيط الذي
نعيش فيه ،لكيال نشعر بالعزلة .وحسنية متزوجة من رجل ألماني اعتنق اإلسالم بعد زواجها
به ،وكالهما لم يرزقا بأطفال ،وهي تجيب بتواضع أن هذا الموضوع متروك إلرادة هللا.
وتأتي حسنية إلى هذا المكان منذ سنوات طويلة ،وتحرص أن تشارك هي وزوجها في كل
ليلة ذكر.
بال حجاب!
مهري اإليرانية وصديقتها غلناز التركية في الثالثينياتَ ،ل ترتديان الحجاب ،وتظهر على
مالمح وجهيهما البهجة والنشوة وهما تستمعان إلى صوت الناي المختلط بالمديح النبوي.
مهري ترى في هذا المكان تجمعا ً مسليا ً يلتقي فيه الزائر بأناس من مختلف الجنسيات
واألصول ،وتضيف غلناز "هؤَلء الناس المختلفون يجمعهم الحب" .وأسألها :أي حب؟
تبتسم بدَلل وتقول" :الحب هو الحبَ ،ل أظنه يحتاج إلى تعريف ،إنه إحساس يبدأ من القلب
ويتسرب إلى كل الجسد والحواس".
قادمون من مجتمعات مغلقة
نو فل ذو األصل المغربي وحبيب من غانا يحمالن جنسية بلجيكية ،وقدما للمشاركة في ليلة
الذكر الصوفية .حبيب يقول إن أصله نصف مسلم ألن والدته مسلمة وأباه كان مسيحيا ً ،كما
أنه َل يجد صعوبة في ممارسة شعائر اإلسالم في المكان الذي يسكنه ،ألن جميع سكان الحي
من المسلمين.
عبد الخالق يبدو بلحيته الذقنية الصغيرة وطاقيته الملونة عربيا ً من شمال إفريقيا ،بادرته
بالعربية من أي بلد هو؟ فأجاب باإلنكليزية إنه َل يتقن العربية ،فأعدت سؤاله باإلنكليزية،
ضحك وهو يقول إنه هولندي ،أصله من سورينام في شمال أمريكا الجنوبية ،وقد اعتنق
اإلسال م ألن أباه مسلم يتبع طريقة الشيخ ناظم أفندي الصوفية .عبد الخالق دأب على زيارة
هذا المكان منذ  62عاما حيث كانت التكية جزءا ً صغيراً من بيت الشيخ حسن ،كما أن والده
يحيي ليلة ذكر كل جمعة في هولندا.
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عبد الخالق الذي يعمل نجارا ً يجد البركة في هذا المكان ويجد السالم والصفاء في صحبة
الشيخ حسن .عبد الخالق متزوج من طالبة مغربية وَل أطفال عندهم ،وحين سألته عن السبب
قال إن هللا لم يشأ بعد أن يمنحهما أطفاَل .عبد الخالق وأسرته يقطنون في مدينة دن هاخ
الهولندية ،ويصف الحي الذي يعيشون فيه بأنه ذو صبغة عالمية ،إذ يضم خليطا من
المسلمين من كل أنحاء العالم ،وَل يشعر المرء فيه أنه في أوروبا ،حتى أن شوارع الحي
تخلو من الناس ساعة اإلفطار في شهر رمضان.
يصطف الناس للحصول على طعام العشاء الذي أعدته طباخة هندية .وبعد العشاء أطفئت
األنوار ،وبدأت مراسم الذكر ،وتعالى صوت الشيخ حسن يتهدج بالذكر والناس يرددون
بعده .وبعد ساعة أضيئت األنوار والتأم الجميع في مراسم الذكر وحركاته.
غادرت المكان الدافئ المزدحم ،فاستقبلني برد ومطر شديدين أعاداني فوراً إلى ألمانيا ،قلب
أوروبا.
***
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كشف األسرار عن بيوت األيزيدية في العراق
بين الجبال بيوتهم ،وفي وديان عين سفني شرق الموصل في العراق يقع
معبدهم المقدس َللش .هم أكراد ،ديانتهم تحدرت في الغالب عن الزرادشتية.
لعل أشهر ما شاع عن أسرار األيزيدية بين أهل العراق وأهل غرب الشام هو أنهم يقتلون
خصومهم سراً خنقا ً ،لذا سماهم البعض الخناقون ،لكن هذا بعيد تمام البعد عن الحقيقة ،وإنما
شاع ما شاع عنهم ألنهم يمارسون طقوس عبادتهم في مكان واحد وحيد بعيدا ً عن عيون
الناس من أتباع الديانات األخرى ،وبعيدا عن فضول وسائل اإلعالم .فوق ذلك ،فإن ديانتهم
غير تبشيرية ،أي أن األيزيدي يكتسب ديانته بالوَلدة .كما أن األيزيدية َل تمتلك كتابا ً يوثق
أحكامها وتأمالتها وأفكارها الميتافيزيقية.
كسر للتابو بإقرار حق الوجود
حكومة إقليم كردستان العراق ،كسرت التابو المفروض على هذه الديانة ،حين أقرت رسميا ً
حق هذه الديانة في الوجود وعينت مديرا ً عاما ً لشؤونها في وزارة أوقاف اإلقليم بأربيل
عاصمة اإلقليم .ومنه بدأت رحلتي ،فكان حقا عونا ً كريما ً للصحافة.
في اليوم التالي انتظرني أحد أعيان مجمع شاريا لأليزيدية قرب محافظة دهوك شرق
كردستان العراق ،ليقلني بسيارته الخاصة إلى المجمع ،فبدأت مسيرة كشف األسرار من
بيوت األيزيدية.
المجمع ضم سكان سبع قرى أيزيدية ،أزيلت قراهم وبيوتهم بالجرافات ،ونقلوا مع خفيف
أشيائهم بالقوة إلى هذا المجمع .وهو يشبه إلى حد ما معسكرات اَلعتقال النازية ،وكان
أصعب تحد واجهه سكان شاريا هو العثور على عمل ،بعد أن فقدوا أراضيهم الزراعية.
مجتمع طبقي غير محافظ
اليوم ،يعمل أغلب سكان المجمع البالغ عددهم  96ألف نسمة في دهوك أو في المدن القريبة
منه .جولتنا بدأت في قاعة المناسبات بالمجمع ،واسمها "هوَل َللش"  .في القاعة المؤثثة
بشكل أنيق أقيم مجلس عزاء جلس فيه الرجال يتبادلون التعزية بوفاة أحد سكان المجمع.
البعض يرتدي مالبس أوروبية ،فيما يرتدي قلة من الحضور اللباس الكردي التقليدي.
تحدث إلينا بتحفظ "بير" المجمع (وهو رجل الدين ،حيث يقسم رجال الدين عندهم إلى 7
مراتب :بير وشيخ ومريد) ،كاشفا أنه يقوم بواجب الحضور العبادي في مجالس العزاء في
العادة ،وَل دور له في األعراس وحفالت الزفافَ ،لسيما أن تقاليد الزواج عندهم َل توجب
إجراء عقد زواج ديني ،فالجميع يتزوجون بعقود زواج مدنية تتم في المحاكم.
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أحد الحاضرين كشف أن هذا التصنيف اَلجتماعي يشمل كل األيزيدية ،فهم يقعون ضمن
واحدة من هذه الطبقات ،والرجل من طبقة البير َل يتزوج إَل امرأة من طبقة البير ،وهكذا
يكون األمر مع الشيخ ومع المريد.
يختن األيزيدية أبناءهم الذكور كما يفعل المسلمون واليهود ،وَل تستوجب المناسبة حضور
رجل دين ،كما أن يوم األربعاء مخصص لعبادتهم ألنه في عقيدتهم يوم خلق الكون ،وهو
يستوجب أن يعطل الناس أشغالهم ،لكن هذا ليس باألمر الحتمي.
أحد الحاضرين أضاف معلومة بالقول ":لو أُتيح لأليزيدية أن يختاروا يوما ً لعطلتهم َلختاروا
األربعاء وقعدوا فيه عن الشغل".
احتفال األيزيديين بيوم األربعاء األحمر
يوم األربعاء األحمر :يحتفل األيزيديون بأول أربعاء في السنة األيزيدية ويسمونه "األربعاء
األحمر" .هذا اليوم صادف في عام  6297يوم األربعاء  90إبريل /نيسان.
يتبع األيزيدية طريقة طريفة غير معلنة لتمييز أصدقاءهم الحقيقيين عمن يكفرونهم ،فهم
يقدمون للضيف طعاما ً طبخوه بأنفسهم ،فاذا أكل الضيف من هذا الطعام ،فهو صديق صدوق
لهم ،وإن لم يفعل ،فهو ممن يكفرونهم ويرون طعامهم حراما ً .وهكذا فقد أصر األيزيدي
الكريم الذي ينقلني ويرافقني بسيارته الخاصة على أن نتناول الطعام في بيته.
في البيت استقبلتنا زوجته بوجه باسم ،وصافحتني بحرارة وهي تدعوني إلى بيتها .نساء
األيزيدية َل يرتدين أي حجاب .ثم جاء أبناؤه وأخوه ،وجالسونا على مائدة عامرة بلذيذ
الطعام ،بيتهم جميل بسيط أنيق التأثيث ،يشبه بيوت العراقيين من الطبقة الوسطى في كل
شيء.
على الجدار صورة للزعيم الكردي الراحل المال مصطفى البارزاني ،وصورة لجد مضيفي
بمالبس البيشمركه (مقاتلو الكرد الثائرون) .جلسنا نأكل دون أن تأتي زوجة مضيفي
لتشاركنا الطعام ،سألت أمين إسماعيل ،هل تمتنع نساؤهم عن مشاركة الرجال مائدة الطعام،
فنفى ذلك ،مؤكدا لي بأن زوجته كان يمكن أن تجالسنا ،لكنها تناولت طعامها مع الصغار في
وقت مبكر.
في غرفة الضيوف جلسنا نشرب الشاي فيما أخذ األبناء يروون لي قصصا ً عن مدرستهم.
قصصهم فتحت شهيتي لزيارة المدرسة.
بطلة أولمبية في مدرسة مزكين
لم أتخيل أن تكون مدرسة مجمع شاريا األيزيدي المتخفي بين الوديان في أقصى شمال شرق
العراق مدرسة مختلطة .المدرسة تتدرج من الصف األول إلى الصف التاسع بموجب نظام
التدريس األساسي في إقليم كردستان والذي يختلف عن نظام التدريس في المدن العراقية
خارج اإلقليم.
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ما إن وطأت قدماي عتبة مدرسة "مزكين" حتى تغير انطباعي عن األيزيدية باعتبارهم شعبا ً
مباني عدة ،كما أن طرق
بدائيا ً ،فالمدرسة فسيحة واسعة ،وفيها مالعب عدة ،وتضم
ا
التدريس فيها تتبع نظما ً حديثة ومتقدمة عن المدارس خارج اإلقليم.
أهم ما لفت نظري أن الدراسة مختلطة ،وتستمر كذلك في المدرسة اإلعدادية للصفوف
العاشر والحادي عشر والثاني عشر ،واللغة المستعملة في التدريس هي الكردية ،باستثناء
درس اللغة العربية .دخلت أحد الصفوف ليحدثني معلم اللغة العربية في المدرسة والذي
يمارس التعليم من  97عاما ً عن التعليم اإللزامي الذي تخضع له المدرسة األساسية .ويقول
المعلم إنه نظام يُلزم التلميذ بالتعلم حتى الصف التاسع ،مشيرا ً إلى أن نظام التعليم اإللزامي
يطبق في باقي مدن العراق حتى الصف السادس ابتدائي.
أما السيدة غزال إسماعيل التي تدرس الفنون ،فذهبت إلى أن الطلبة إناثا ً وذكوراً ،يميلون إلى
درس الرسم ،وترى أن بعضهم يمتلكون موهبة ليكونوا فنانين.
إلهام صالح حسين ،البالغة الثامنة عشرة من العمر والتلميذة في الصف التاسع ،فُصلت من
المدرسة لتغيبها ورسوبها المتكرر ،وهي تحضر كتلميذة خارجية .اهتمام إلهام بالرياضة
صرف انتباهها عن باقي الدروس ،وقد أحرزت كأس إقليم كردستان في بطولة الطفر
العريض لبطولة حلبجة .تتحدث إلهام بهمس خجول عن طموحها بأن تشارك في بطولة على
مستوى كل البلد ،مؤكدة أن ظروفها العائلية َل تسمح لها ،ومشيرة إلى أنها تحضر إلى
المدرسية بعد أن فُصلت منها ليتاح لها أن تُمارس الرياضة فيها.
عن الكحول و"كريف دم"
في نهاية يومي الطويل مع األيزيدية وفي طريق العودة ،لفت نظري محل أنيق الواجهة،
توقفت عنده فدعاني صديقي الذي يرافقني إلى أن أنزل ألرى ما في المحل ،نزلنا فاذا هو
محل لبيع الخمور ،وقد اصطفت زجاجات المشروبات الكحولية من مختلف المناشئ على
الرفوف.
وخطر لي أن أسال صديقي ،ما هو موقف الديانة األيزيدية من الخمور .فأجابني دون تردد:
"الخمرة محرمة ،لكن من شاء أن يشربها ،فذنبه على جنبه ،سيحاسبه الرب على ما فعل ،أما
الناس فال يتدخلون في عالقته بربه ،من هنا َل أحد يمنع بيع المشروبات الكحولية".
مسؤول ملف األقليات في المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في اإلقليم أوضح أن "تسعة عمال
كرد من األقلية األيزيدية قتلوا يوم الثالثاء ( 99مايو /أيار  )6297باستهداف محالتهم (التي
تبيع الكحول) في مناطق شرق بغداد" ،مناشداً المرجعيات الدينية بـ "اإلفتاء بحرمة الدم
العراقي دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الطائفة" .إذ شهدت محالت بيع
المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد ،خالل تلك الفترة استهدافا ً دائما ً من قبل جماعات
متشددة في مناسبات عديدة ،إلى جانب دعوات بإقفالها ومنعها.
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أمام محل بيع الكحوليات وقف "نادر خمو" وهو ناشط مدني ومؤسس منظمة الصداقة
للتعايش في دهوك ،وحدثنا بإسهاب عن طقوس الختان شارحا ً فكرة "كريف دم" المتعلقة
بالختان وما يرافقها من احتفاَلت وأفراح ،كما شرح طقوس ذبح الحيوانات في أوساط
األيزيدية مبينا ً أن من لم يختن َل يحل له أن يذبح أي حيوان.
***
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إياد جمال الدين ..والية الفقيه في التجربة الخمينية
يرى رجل الدين الشيعي والسياسي والمؤلف العراقي إياد جمال الدين
أن الشيعة استوردوا مبدأ وَلية الفقيه من الفقه السني ،ويميز بين هذا المبدأ في الفقه السني
وبين نظرية وَلية الفقيه الخمينية في إيران "والتي تنص على أن للفقيه وَلية على الفقه ذاته،
ويستطيع أن يغير نصوص الشريعة وينسفها ويكتب مكانها شرعا ً جديداً"،

إياد جمال الدين يسلط المزيد من الضوء على مفهوم وَلية الفقيه ومعنى تعدد المرجعيات في
العالم الشيعي في حواره التالي.

ما هو مبدأ والية الفقيه ،وما هي االختالفات في تفاصيله بين المرجعيات الدينية الشيعية؟
إياد جمال الدين :هو مبدأ مستورد من الفقه السني ،وليس له جذر شيعي أبداً ،وأول من نص
على أن للفقهاء وَلية على الناس وأنهم خلفاء الرسول هو الفقيه الماوردي في كتابه األحكام
السلطانية ،وهو فقيه سني ،وبعد نحو  722إلى  922عام ،استورد أحد فقهاء الشيعة واسمه
"علي ابن عبد العال الكركي" هذه الفكرة.
الكركي درس في األزهر الشريف بمصر ،ومن هناك اقتبس فكرة الماوردي وأدخلها إلى
الفقه الشيعي وحاول أن يستدل عليها شيعيا ً ،ولكن موروث أحاديث أئمة أهل البيت َل يدعم
هذه النظرية الفقهية السنية ،ولكن الكركي زج بها ،وقال" أنا نائب اإلمام المعصوم" ،بمعنى
أن خلفاء النبي هم األئمة اإلثني عشر ،وأنا (ولي الفقيه) خليفة األئمة ،وبالتالي فأنا خليفة
الرسول ،وبما أني خليفة الرسول فإني أعين الشاه الصفوي ملكا ً على إيران ،وهكذا قامت
الدولة الصفوية في إيران على أساس نظرية وَلية الفقيه.

نسمع عن مراجع الشيعة ،والمرجعية ،والمرجع األعلى ،وهنا نسأل :من هي المرجعية؟
وهل يوجد مرجع نهائي يعود إليه كل شيعة العالم دون خالف؟
إياد جمال الدين :المرجع هو كل فقيه طبع ونشر رسالة عملية (والرسالة هي كتاب فقهي
يجمع فيه الفقيه آراءه وفتاواه الفقهية) ،ويرجع إليه بعض الناس في األحكام والتقليد ،لذا
يدعى مرجعا ً .وتختلف سعة مرجعية المرجع بعدد أتباعه ،وَل توجد إحصائية دقيقة تبين كم
عدد أتباع ومقلدي هذا المرجع أو ذاك ،والمشهورون اليوم في النجف هم  9مراجع ،وهناك
غيرهم ،وهناك مراجع في مدينة قُم بإيران.

على قياس عدد األتباع ،السيد علي خامنئي في إيران هو مرجع يتبعه ماليين ويقلدونه،
فهل هو المرجع األعلى للشيعة؟
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إياد جمال الدين :أجبت على هذا السؤال ضمنا ً ،ليس هناك إحصائية دقيقة تبين بدقة عدد
مقلدي وأتباع كل مرجع ،المشهور اليوم أن السيد السيستاني هو المرجع األعلى لعموم
الشيعة في العالم ،ولكن ليس لدينا إحصائية دقيقة تبين عدد الذين يقلدون السيد السيستاني
وعدد من يقلدون السيد خامنئي أو السيد بشير النجفي أو السيد محمد سعيد الحكيم ،وفي
النهاية هم كلهم مراجع للشيعة يرجع إليهم مقلدوهم وأتباعهم.

يحاول البعض اإليحاء بوجود تنافس بين مرجعيات النجف ومرجعيات قم ومشهد ،هل
يوجد فعال تنافس؟
إياد جمال الدين :التنافس موجود ،ولكن ليس على أساس المناطق ،في سؤالك شقان ،الشق
األول هل يوجد تنافس؟ وجوابه نعم التنافس موجود.
أما الشق الثاني فهو :هل تتنافس النجف وقم ومشهد؟ وجوابه :أنا َل أتصور أن للجغرافية
مدخلية في هذا األمر ،التنافس ناتج عن أن المرجعية في حقيقتها هي حالة اجتماعية دينية.

نسمع بشكل عام أن إيران بعد ثورة  9191التي حولتها إلى جمهورية إسالمية حاولت أن
تسحب المرجعية من النجف ،ما تعليقك على ذلك؟
إياد جمال الدين :نعم إيران الخمينية هاجسها دائما الحوزة والمرجعية ،ألن النظام اإليراني
الحالي يقوم على أساس فتوى وَلية الفقيه ،والخطر اَلستراتيجي الداهم الذي يحف بالنظام
اإليراني هو أن يظهر مجتهد شيعي وله مقلدون وأتباع ويقول " إن وَلية الفقيه بدعة"،
ولذلك تسعى إيران للسيطرة على حوزتي النجف وقم وكل حوزة أخرى في العالم.

تقول بعض المصادر الشيعية إن "والية الفقيه في الفكر الشيعي تقتصر على توزيع
الخمس والزكاة وال تمتد إلى السياسة ،لكن اإلمام الخميني غيّر ذلك" ،ما تعليقك على ذلك؟
إياد جمال الدين :في وَلية الفقيه رؤيتان ،التصور األول الذي يسير عليه السيد السيستاني
وفحواه أن للفقيه وَلية على المجتمع وعلى الدولة ،فيما يرى الخميني أن للفقيه وَلية على
الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة ،وبذلك فإن المفهوم عند الخميني أوسع ،وعمليا ً َل يوجد
فرق سياسي بين الرؤيتين.

هناك انطباع سائد مفاده أن والية الفقيه مفهوم سيء تروج له الجمهورية اإلسالمية في
إيران ،ما تعليقك على هذا؟
إياد جمال الدين :وَلية الفقيه لم يروج لها النظام اإليراني الحالي فقط ،بل تروج لها إيران
منذ عهد الصفويين إلى اليوم ،وما نظام الخميني إَل ثمرة ونتيجة لذلك الترويج ،والسبب هو
كما ذكرنا بداية الحوار هو علي ابن عبد العال الكركي الذي أدخل هذه الفكرة إلى الفقه
الشيعي ،وأحد ثمار تلك الفكرة هو نظام الخميني الحاكم في إيران ،مع بعض التطوير ،حيث
أن نظرية وَلية الفقيه التي تبناها الخميني مطورة وتفرق عن وَلية الفقيه التي يتبناها
السيستاني والتي تنص على أن الفقيه ليس له سيطرة على الفقه ،إنما هو مفسر له ومحلل
للموقف الشرعي.
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أما وَلية الفقيه الخمينية فتفيد أن للفقيه وَلية على الفقه ذاته ،بمعنى أنه يستطيع أن يغير
نصوص الشريعة وينسفها ويكتب مكانها شرعا جديدا .هذه خالصة وَلية الفقيه الخمينية.

هناك من يقول إن تجربة الجمهورية اإلسالمية في إيران هي التي أنضجت الجانب
السياسي في والية الفقيه ،لكن باقي مراجع الشيعة في النجف ال يبدون راضين عن ذلك،
ما تعليقك على ذلك؟
إياد جمال الدين :التاريخ اإليراني منذ عصر الصفويين فالقاجاريين فالبهلويين قائم بمجمله
على أساس وَلية الفقيه منذ  522سنة ،الخميني طور هذا المفهوم ،فوَلية الفقيه في تلك
العصور قامت على "اَلثنينية" (الشاه والشيخ) ،تماما مثل األزهر والحكومة في مصر،
وكما كانت أوروبا في العصور الوسطى ،الملك والبابا ،في العهد الصفوي صارت السلطة
بين الشاه وبين المرجع الديني ،أحدهما يبارك اآلخر ،حتى جاء الخميني فركل الشاه وقال"
أنا الشيخ وأنا الشاه" ،وهذا يلخص التجربة الخمينية.
أما باقي مراجع الشيعة فتعودوا على مدى  522سنة على اَلنسجام مع الشاه ،ولذا كانت
الحوزتان في النجف وقم ،مع الشاه ضد الخميني حين كان األخير في النجف ،ولكن الخميني
انتصر.

بعد  29عاما على انتصار دولة والية الفقيه ،كيف ترى مرجعيات النجف هذه الوالية؟
إياد جمال الدين :هم َل يستطيعون معارضتها ،وكان صدام حسين هو الحافظ لهم من تغول
إيران ،ليس حبا ً في مرجعيات النجف ،ولكن هكذا كان الواقعُ .كس اِر هذا السور المسمى"
صدام" وأصبحت النجف مكشوفة عارية وكالثمرة الناضجة بين يدي النظام اإليراني ،ولذا َل
أتصور أن مرجعا ً غير مسلح مثل السيستاني يستطيع أن يواجه مرجعا ً مسلحا ً كخامنئي.

هناك قيادات شيعية مناطقية ،مثل مقتدى الصدر في العراق ،وموسى الصدر وحسن نصر
هللا في لبنان هي ليست مراجع ،لماذا إذاً تحدد مثل هذه القيادات المسار السياسي لشيعة
لبنان؟
إياد جمال الدين :هؤَلء يقودون تحت ظل مرجع من المراجع ،فالسيد موسى الصدر كان
تابعا لمرجعية الخميني ،والسيد مقتدى الصدر تابع لمرجعية السيد كاظم الحائري ،والسيد
حسن نصر هللا يعلن أنه يتبع السيد خامنئي ،فهو َل يتصرف لحاله بل يخضع لسلطة مرجع
ما ،كما أن لهذه الشخصيات حضورا وكارزما شعبية ،كما هو الحال مع كثير من الناس،
فلدينا المرحوم الشيخ الوائلي وهو خطيب مشهور له ماليين المتابعين والمحبين ،لكنه لم يكن
زعيما ً اجتماعيا ً أو سياسيا ً ،والفكرة هنا ،أنه ليس هناك تعارض بين وجود المرجع وبين
وجود قيادات سياسية واجتماعية دينية.

ُو ِل َد إياد جمال الدين سنة  9199ونشأ في بيت متدين بمدينة النجف بالعراق وينتسب إلى
اإلمام موسى بن جعفر .واختار مسار السياسة إلى جانب الدين ،وعرف بانفتاحه
وليبراليته ،حتى أن بعض الشيعة يشتمونه ويتهمونه بالخروج على اإلجماع الشيعي.
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درس الفقه في النجف وفي قم بإيران .نشر كتابًا بعنوان (فصل الدين عن السياسة) ،فأثار
ضجة كبيرة .اُنتخب نائبا ًفي البرلمان العراقي في عام  3191ونجا من أربع محاوالت
اغتيال وهو يدعم السياسة األمريكية في الشرق األوسط ،ويعارض إنشاء دولة ذات نظام
ديني على غرار دولة والية الفقيه في إيران ويدعو إلى إقامة دولة علمانية بعيدة عن تدخل
المرجعيات وتضمن حرية األقليات.
***
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في عصر داعش  -نساء يبحثن عن اإلمامة
في زمن تصاعد الفكر المتطرف يصبح طرح قضية إمامة المرأة
مخاطرة مزدوجة ،أوَلً ألن الفكر المتطرف َل يحمل مرونة كافية في تفسير النصوص
الدينية بل يفرض رؤية متشددة تحول دون أي اجتهاد ،وثانيا ً ألن المسألة تتصل بوضع
المرأة داخل هذه التفسيرات .لكن هذه المخاطرة لم تحل دون بروز مبادرات نسوية فردية ،لم
تقتصر على ديانة دون غيرها ،ما يوحي بأننا إزاء تفسيرات جديدة للنصوص الدينية ،تبدأ
من إعادة اَلعتبار للمرأة ،لكنها يمكن أن تعد أيضا ً إسهاما ً في تثوير الخطاب الديني.
إمامة النساء قضية خلخلت السواكن
الناس على مدى التاريخ ،ولكن نسوة مسلمات ويهوديات ومسيحيات
للدين رجا ٌل كما عرف
ُ
يردن كسر هذه القاعدة ،متذرعات بأن الكتب السماوية َل تشترط أن يكون اإلمام رجالً،
ومؤكدات أن منع النساء من تولي اإلمامة تقليد رجالي وليس ربانيا .شيرين خانكان إمامة في
مسجد بكوبنهاغن ،تسعى ألن تكون رائدة في إمامتها للنساء في دين تراه رجاليا ً بال جدل،
وهي رائدة أيضا في إسالمها الرافض للحجاب.
شيرين نصف سورية ونصف فنلندية ،شيدت مسجدًا جديدًا مخصصا للنساء في العاصمة
الدنماركية كوبنهاغن وأسمته “مسجد مريم” تيمنا ً بالعذراء أم عيسى المسيح .إدارة المسجد
محصورة بأئمة إناث ،وتناوب صالحة ماري فتح مع شيرين على اإلمامة .واستندت شيرين
خاكان إلى الجزء الثامن من كتاب َلبن سعد أباح فيه إمامة النساء للنساء ،وهي تقول في
حديث مع تلفزيون دويتشه فيله “نريد أن نتحدى الهياكل الذكورية داخل المؤسسة الدينية ألننا
نحن اليوم نتبع سنة عمر وليس سنة الرسول ،فأثناء حقبة الرسول كانت المرأة تؤم الصالة،
وكثير من األحاديث تؤكد أن السيدة عائشة قامت بذلك ،وحين آلت الخالفة إلى عمر بن
الخطاب قال للنساء إني سأعفيكن من فرض الصالة في المسجد”.
وشرحت خانكان أن اإلسالم بعد الرسول سادته هياكل الثقافة الذكورية التي سعى الرسول
لكسر أنماطها السائدة ،وبينت أنها تطالب اليوم بالعودة إلى ما سنه الرسول تحديداً الذي منح
المرأة حقوقا ً كبيرة منها حقوق في القضاء واإلمامة؛ "نريد أن نجد حيزا ً للمرأة ألنها اليوم َل
تشعر بأنها مرحب بها في مساجد الذكور".
إمامة المرأة للرجال بدعة
وفي العادة يعتبر الشيوخ والعلماء أن الدين ضد كل بدعة ،وفكرة بناء مسجد للنساء له إمام
امرأة في تقدير الكثيرين منهم بدعة ،كما أن عدم ارتداء شيرين للحجاب َل يطابق فهم أغلب
رجال الدين الذين يرون في الحجاب إلزاما ً شرعيا ً واجبا ً .الرافضون يزعمون أن آية
صريحة في فرض الحجاب لم تنزل في القرآن سوى اآلية  51من سورة األحزاب “يا أيها
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النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال
يؤذين وكان هللا غفورا رحيما” ،ويراها أعداء الحجاب مختصة بنساء الرسول والصحابة.
ضضْنا ِم ْن
ويفسرون على نفس القياس اآلية  79من سورة النور” اوقُ ْل ِل ْل ُمؤْ ِمناا ِ
ت يا ْغ ُ
اره َِّن اويا ْحفا ْ
ظنا فُ ُرو اج ُه َّن او اَل يُ ْبدِينا ِزيناتا ُه َّن إِ ََّل اما ا
ظ اه ار ِم ْن اها او ْلياض ِْربْنا بِ ُخ ُم ِره َِّن اعلاى
أا ْب ا
ص ِ
ُجيُوبِ ِه َّن او اَل يُ ْبدِينا ِزيناتا ُه َّن” بأنها َل تنص على الحجاب ،بل تمنع التبرج وكشف الصدر
حصراً.
شيرين خانكان بدورها ترى أن الحجاب ليس شرطا ً في عرف الشابات المسلمات ،وتقول في
ذلك “إن المذاهب تأتي بمعايير عامة والحجاب ليس منها ،المرأة اليوم تحتاج إلى سيدة تقوم
بدور اإلمام لتعينها في مواضيع نسوية ،فهل يمكن لمن ولدت طفالً وهي في النفاس أن تذهب
إلى إمام المسجد وتسأله أمراً شرعيا ً يخص عبادة المرأة النفساء؟ هنا َل بد من وجود سيدة
تقوم بإمامة المسجد لتتفهم أمور النساء وأحوالهن وتجيبها عن أسئلتها”.
العودة إلى التاريخ والنقل عن كتب الفقه تظهر اختالفات بشأن إمامة النساء للنساء ،وفي
النهاية فإن الرأي الفيصل سيستند إلى قول نقله أبو هريرة عن الرسول “َل تمنعوا إماء هللا
مساجد هللا ،وليخرجن تا ِفال ٍ
ت” .ويبدو أن السيدة عائشة زوج النبي لم تكن تحبذ فكرة ذهاب
النسوة إلى المساجد فقد نقل عنها القول” لو أدرك رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،ما أحدث
النسا ُء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل” ،وهذا يعني أن اليهود منذ ذلك العصر
منعوا نساءهم من بيوت العبادة عموما ً.
اليهودية أكثر ديانات التوحيد تشدداً بشأن إمامة المرأة في الصالة
أكثر ديانات التوحيد تشدداً بشأن دور المرأة في إمامة الصالة وريادة دور العبادة وحتى القيام
بوظائف عامة هي الديانة اليهودية ،ولكن بوسع المرء أن يلحظ مناخا ً جديدا ً بدأ هو اآلخر
يتبلور في أوروبا أُسوة باإلمامة الدنماركية التي تقود مسجد مريم في كوبنهاغن ،وهو ما
تحاول ربية باريسية اسمها ديلفين هُرفيلر بدعوتها “لتطوير أخالقية الديانة اليهودية” أن
تجعله نهجا ً جديداً في الديانة اليهودية شديدة المحافظة .ديلفين إحدى ثالث ربيات فرنسيات
يقدن مجموعة سيدات بلغ عددهن  9522سيدة في أُسر يهود فرنسا األكثر تحرراً في باريس
تحديداً ،وتواجه التحدي األكبر بمسعاها لتغيير الموروث الرابي الفرنسي الذكوري.
وفي معرض كشفها لألسباب التي دعتها إلى تبني مبادرة نادرة من نوعها ،تقول ديلفين “َل
أشعر باَلرتياح في العديد من المعابد اليهودية ،خاصة حين أشعر بأن المكان يمتهن كرامتي،
فوقوفي خلف المصلين الرجال متخفية يمنعني من المشاركة الحقيقية في العبادة والصالة”.
المتصفح لطقوس العبادة اليهودية يصاب بالعجب ،إذ َل يحق للمرأة اليهودية أن تتلو التوراة
بصو ٍ
ت عا ٍل على الناس ،وَل يحق لها أن تشارك في طقس البكاء عند حائط المبكى ،وَل
يحق لها الوقوف على الميت والمشاركة في الصالة عليه .حدث وَل حرج عن تبوئها منصب
ربية تقود العابدين.
تغير في المشهد اليهودي
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لكن النزعة التحررية النسوية انتقلت إلى مجتمع اليهود الشرقيين أيضا ،وفي هذا السياق
تقول الدكتورة الحاخام تسيبي ليفين بيرون التي تنتمي إلى جماعة (تموراة -اليهودية
اإلسرائيلية) إن تغيراً طرأ على المشهد الديني اليهودي “نظرا للتزمت الديني الذي ميز
العقدين األخيرين ،انطلقت حركة ليبرالية مناهضة لتجد لها مساحة تمارس فيها هويتها
الدينية واَلجتماعية” .وتؤكد تسيبي أن “الكتب الدينية اليهودية ،تطرح األسئلة وتمهد
التساؤل وَل تقدم إجابات فقط ،ومن هنا يمكن تفسير النص الديني بصور مغايرة إذ أنه
يحتوي على أصوات متعددة”.
ومن يتأمل وضع المرأة في الديانة اليهودية سيلحظ حركة “نساء الجدار” التي تنشط لفرض
حق النساء اليهوديات في الصالة عند الحائط الغربي وهن يضعن التاليت ويحملن التوراة
ويقرأنه .وحسب صحيفة الغارديان وفي  99أغسطس  6292تجمعت العشرات من النسوة
من حركة “نساء الجدار” وهن يحملن نسخا من التوراة ويتلفعن بأردية الصالة ويرددن
الدعاء ومزامير من التلمود أمام الحائط الغربي في تح ٍد لسلطة الرابي من رجال اليهود التي
تمنعهن من الوصول إلى هذا المكان.
عدوى ثورة الريادة الدينية النسوية امتدت إلى الفاتيكان ،إذ تشهد أروقة الكنيسة الكاثوليكية
وفي طليعتها الفاتيكان جدَلً حول حق النساء في تولي مناصب كنسية وفي طليعتها سمة
القس وسمة راعي األبرشية .الجدل يتناول تحديدا ً أن النساء عملن في الكنائس واألبرشيات
بصفة شمامسة منذ القرن التاسع ميالدي ،وفي هذا السياق كتب آندرو براون المتخصص في
الشؤون الكنسية بصحيفة الغارديان البريطانية “قبول النساء بصفة شمامسة في الكنائس
سيقود حتما إلى قبولهن بصفة قساوسة ،والفاتيكان يعلم ذلك حق العلم”.
***
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العيد والصوم تحت شعار حرية المعتقد!
في عيد الفطر لهذا العام وزعت عيدية في سؤال على فيسبوك فحواه:
إذا كان رمضان شهر الخير والبركة والمحبة ،فلماذا يفارقه المسلمون بالعيد ويودعونه
بالبهجة والتهاني؟ وجاء السؤال في توقيت أرعب المؤمنين واستفز الصائمين ،فتكاثرت
الردود عليه بشكل متفاوت ،وأغلبها منقول من آراء المشايخ وخطباء ليالي رمضان.
الفكرة األساسية في السؤال أن هناك نحو مليار ونصف مليار مسلم ،يصومون ويتعبدون
خالل شهر رمضان ويتكاثف نشاطهم في ليالي القدر ،ثم يختمون شهر العبادة والخير
والبركة بعيد الفطر ،وهو في بعض الدول يوم واحد ،وفي دول أخرى  7أيام .لو قاربنا الفعل
وما تاله من زاوية المنطق ،فإن الصائمين وعموم المسلمين احتفلوا بنهاية شهر الصوم،
وأعلنوا فرحهم ،وابتهجوا ،والبهجة بنهاية أي شيء منطقيا ً تعني أن الشيء كان نوعا ً من
المحنة ،فالعبد يشكر خالقه لنهاية تلك المحنة.
لكن السؤال استفز إجابات عدة ،واإلجابات التي تكرس العقيدة اإلسالمية تتكلم دائما بمنطق
التحدي السافر وعدم الخوف ،فيما أحجم العلمانيون والليبراليون وجحافل اليسار
والشيوعيون عن اإلجابة (وهم سكتوا حتما ً خوفا ً من سيوف الصائمين) وراعى الداعون إلى
العقل والتفكر مبدأ أن مليارات الناس تقف خلف شرعية هذا العيد فأجابوا بخجل .ولهذا
قررت أن أعرض بعض البوستات على فيسبوك كما هي هنا ،وللقارئ النبيه أن يخرج
باستنتاجاته كما يشاء.
الفنان والخطاط طه دخان كتب:
فرحوا ألنه نقل اعمالهم الحسنة إلى الرب.
حسن كريكط وهو خريج جامعة كتب:
مفارقه جدآ لطيفة ولطالما يدور هذا السؤال في ذهني.
ديار عوني أستاذة علم اَلجتماع في كلية اآلداب جامعة بغداد كتبت:
وهل هناك شك في أن رمضان هو الخير والمحبة والبركة!!!! العيد عيد الصائمين
حصراً!!! ألنه فرحة الصائم بصيامه وقيامه في الليل وصالته وفرحة اقامته لكل هذه
الشعائر التي أمرنا هللا عز وجل بها هي عيد ..ويجب أن يودع بالتهاني ألننا اطعنا هللا عز
وجل ولم نخالف له أمر ..هللا يرزقنا طاعته دائما ويجنبنا معاصيه.
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كما كتب كرار السراي وهو ناشط على فيسبوك:
لتكملوا العدة وتكبروا هللا على ما هداكم...اتعقد هذا جوابه
أما رجل األعمال باسم الحسن فقد علق بالقول:
من يجيك خطار عزيز وغالي وَلبد من رحيله .اَل تودعه وتخرج معه إلى باب الدار فرحا ً
مستبشراً وتتمنى عودته؟
وعبر ناشط فيسبوك المتخفي تحت اسم الصقر الصقر بالقول:
رمضان ليس بشهر للخير والعطاء رمضان شهر قطع األرزاق لهذا فراقه عيد
فرياد على وهو ناشط على فيسبوك كتب يقول:
الجواب برأيي رمضان كزراعة اَلرض ،يتعب فيها الفالح ويشقى وعند حصاد المحصول
يفرح وينتعم بها.
وذهب الفنان التشكيلي مهند البدراوي إلى القول:
في الحقيقة صديقي ملهم وهذه رأيي الشخصي أن رمضان في العالم العربي اإلسالمي على
األغلب ما هو إَل عبارة عن فلكلور جرد من معناه الحقيقي ...مع احترامي للشهر الفضيل...
تقبل هللا لكل من صام قيما ً وقعودا.
الباحث هشام العلي كتب يقول:
العيد لدى المسلمين يقتصر على التكبيرات والخطبة ...أما األفراح والتهاني فأعتقد أنها
موروثات اجتماعية ..مع ذلك يمكننا القول إن المسلم من حقه أن يفرح في نهاية رمضان بعد
أن يغفر هللا له ذنوبه من ظلم وفساد ومياصة ومشاهدة الفسق والفجور على الشاشات
الناشط في التقريب بين الديانات صالح حامد كتب يقول:
رمضان شهر تحصيل العبادة والعيد موسم الحصاد
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أما األديب هادي رزاق الخزرجي فدخل معي في سجال طويل انشره كما هو استكماَل
للفائدة:
هههههه تساؤل غريب أستاذنا ،يعني هل المطلوب مثال ً إنهاء رمضان بالبكاء ،كي نثبت أننا
نحب الصوم ونشتاق له؟
ملهم
هادي رزاق الخزرجي شكرا لمرورك ،األمور دائما ً بخواتيمها ،وختم رمضان عيد يؤذن
بإعالن الفرح لفراق الشهر المذكور ،هذا هو اَلستنتاج المنطقي يا صديقي؟ ليس مطلوبا ً
انهاؤه بالبكاء ،ولكن المطلوب عدم اظهار الفرح بانتهائه ،هذا منطق األشياء!!
هادي رزاق الخزرجي
المطلوب بناء على أي شيء؟ المسلم المؤمن بشكل جيد يصوم ويكمل صيامه على أتم وجه،
ولكن اإلسالم دين واقعي ،يراعي الجانب النفسي ،ومكافأة الصائم على تعبه ،بفرحة ،وهي
فرحة َل أعتقد أنها تستحق أن نبني عليها تساؤَلً كهذا ،فمثلما ننتهي من شعائر الحج لدينا
فرحة ،هنالك بعد مشقة الصوم فرحة العيد ،إلن اإلسالم يراعي الجانب اَلجتماعي ،وفي هذا
التحليل برأيي البسيط ما يكفي من السبب المنطقي ،والمسلم الحقيقي هو من يكتسب فوائد
أخالقية من الصوم تنفعه في على طول السنة والعمر .تحية ومحبة لشخصكم الكريم ،أستاذنا،
ولكن صدقني تساؤلكم يبدو لي غير منطقي.
ملهم
اتفهم مقاربتك "المنطقية "صديقي ،فنحن نقف في طرفي الضد بهذه المسألة ،لكني احترم
رأيك ودفاعك الوقور عنه
هادي رزاق الخزرجي
أستاذي الغالي ،هنا جوابان لتساؤلكم .األول :المسلم يلتزم بالصوم ويلتزم بالعيد ،ألنه أمر
إلهي ،وهذا الجواب َل يرضيك بكل تأكيد ،ألنك تعتبره غيبيات كما رأيت من التعليقات
السابقة ،والجواب الثاني هو أن المسلم يؤدي الصوم لكنه َل يعتبر العيد فرحة لفراق الشهر،
بل هو فرحة نفسية اجتماعية بعد عناء الصوم ،وهذا أمر طبيعي في السلوك البشري ،مثلما
تتعب من عمل ما لمدة طويلة وتمنح نفسك إجازة .هذان هما الجوابان الواضحان .تحية
ومحبة وتقديرا لكم
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ملهم
أنا َل أعترض على الغيبيات يا عزيزي .هناك  0مليار انسان يؤمنون بالغيبيات فمن أنا
ألمنعهم؟ أنا أعبر عن نفسي على فضاء موجود منحه لنا مارك زوكربيرغ ،بال قيود ومجاناً،
وهذا ما َل توفره الغيبيات للناس .وشكراً لفكرة منح اَلنسان لنفسه اجازة بعد شهر المشقة،
فهي فكرة منطقية .الفرق بيننا يا صديقي ،أن بوسعك ان تقول ما تريد ألن  0مليارات انسان
يقفون خلفك ،أما أنا فليس بوسعي أن أقول ما عندي ألني وحدي ،هل تذكر مصير الحالج؟
المسكين!
هادي رزاق الخزرجي
الخالق منحنا كل شيء ،فال دليل على عدم وجوده .عموما أنا أتابعك واتابع تساؤَلتك كي
اكتسب قوة منطقية وتحليلية .دمت لنا أستاذنا الغالي بكل خير وعافية وسالمة.
ملهم
تمام يا صديقي هو منحنا كل شيء ألنه يملك كل شيء ،وتذكر أن قوة حجتك مرتبطة
بسيوف وحراب وبنادق ومحاكم وسجون  0مليارات إنسان يقفون خلفك ،اما أنا فليس بوسعي
أن اقول ما عندي ألني وحدي .أعرف أنك من النادر أن تعلق عندي ،واشكرك للمتابعة،
واختالف الرأي َل يفسد في الود قضية لدى العقالء.
هادي رزاق الخزرجي
قوة حجتي مرتبطة بجانبين بين المنطق ،ومعجزة القرآن .أما وقوف المليارات خلفي فال
يعيني بشيء .المهم قناعتي الشخصية .وأنا تلميذك أستاذي.
ملهم
يا صديقي ،أنت بوسعك القول علناً ،وأنا اتكلم إيماء ،أَل ترى الفرق بيننا؟ وشكرا لمجاملتك
الرقيقة.
الناشطة ومدرسة مادة اَلجتماع نسار قادر رفعت كتبت تقول:
من الفرحة! وإَل إذا كان للطاعه واَلعمال الخيرية فعندنا  ٢١شهر ما المانع نطيع ونحمد
الرب ونشكره ونعمل عمل خيري ووو  !!!..لماذا نحصره في شهر واحد فقط!
***
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الصوم فريضة اختيارية!
مثل السؤال عن العيد يتبادر لذهن المتأمل سؤال عن رمضان نفسه،
أليس صيام المسلمين طواعية وعن طيب خاطر؟ لماذا اذن منع اإلفطار العلني واغالق
المطاعم ومعاقبة المفطرين بالسجن حتى نهاية شهر رمضان؟ سيجيب مليارات المؤمنين ،إن
على األقلية الخائبة المفطرة احترام الصائمين ،ومن هنا عليهم عدم اإلفطار علناً! وهذا ليس
جواب بل فرض ملزم يضعه المؤمنون على المفطرين .وتحضرني هنا حكاية جرت معي عام
 9100في شارع الشيخ عمر ببغداد حيث ذهبت ألصلح سيارة أبي وكان كل شيء طبيعي،
ورائحة الكباب تتصاعد من مطعم شعبي قريب ،أسدل ستاراً على مدخله والباقي مباح! كنت
واقفا ً بباب المحل أدخن سيجارة وأنا اتأمل الفيتر وهو يفتح السلف .وما لبث أن أمسك بذراعي
رجل أمن غليظ الصوت ،قوي القبضة ،غليظ الشارب ،وجرني دون استئذان وهو يقول "يلله،
أصعد للقفص!" (القفص سيارة مسيجة لنقل المحتجزين والسجناء والموقوفين).
ولم أفهم سبب اعتقالي ،وظننت لوهلة أنها مفارز اَلنضباطية تبحث عن الهاربين والمتخلفين
عن الخدمة العسكرية ،ثم تنبهت إلى أنه يرتدي مالبس مدنية .فظننته جزءاً من شرطة اآلداب،
جنود خير هللا طلفاح خال الحكومة ،وهو يعتقلني بسبب شعري الطويل المسترسل على ياقة
قميصي .فتجرأت وتوقفت ممتنعا ً عن الصعود وأنا أسأله :شنو القضية ،شنو اللي سويته ،غير
افتهم؟؟
قال مزمجراً" :كافر ،مفطر علني في شهر رمضان ،ستقضي كل الشهر في السجن ،وتطلع
في العيد ألهلك"!!
أسقط في يدي ،اذ كنت قد نسيت شهر رمضان تماماً .وحين صعدت إلى القفص ،وجدت كثيرا ً
من المفطرين محتجزين مثلي .
ذهب من جاء بي ليأتي بطرائد جدد ،وبقي حارس مدني غير مسلح وضايج ،فكلمته وأنا في
باب القفص متسائالً" :أَل يقول القرآن َل إكراه في الدين؟ يعني الناس بكيفهم؟"
نظر إلي وعلى وجهه عالمات الضيق والضجر ولم يجب ،فقلت له مرة أخرى :اسمح لي أخي
أروح أبلغ الفيتر أني ذاهب للسجن واخابر أبي ليأتي بنفسه ويأخذ السيارة ،ارجوك أخي ،أنا
وضعي صعب وأرجو أن تقدر ظروفي"!
التفت نحوي وتأملني بهدوء ،ثم أدار ظهره وواصل الضوجة!!
واصلت التوسل به حتى وافق فجأة وهو يقول بضجره المعتاد :روح بساع وَل تتأخر!
نزلت مهرو ً
َل ،واتجهت إلى أول شارع يقودني إلى مقبرة الشيخ عمر ،ودخلت على كراج
كبير في مدخله منجرة لتقطيع وبيع جذوع األشجار ،وداخله مخصص لبيع أدوات السيارات
المستعملة ،وبقيت أتوغل فيه بحثا ً عن شيء وهمي! وأمضيت نحو ساعتين في البحث ،وأنا
أقلب األشياء .وخرجت بعدها أطل برأسي باحثا ً عن القفص ،فلم أجد السيارة...المفرزة قد
رحلت اذاً .خرجت وأنا اتلفت ،وانجزت تصليح السيارة وهربت إلى غير رجعة!
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حوار من طرف واحد
الحوار حول العقائد واألديان في هذا العصر يبدو حواراً أحاديا ً أعرجا ً ،فالمدافعون عن
العقائد من مسلمين ومسيحيين ويهود ،يدركون أن أعدادهم مليارات ،لذا يهاجمون بكل قوة
وبأشد العبارات التي يملكونها ،فيما المدافعون عن لغة العقل ومنطق الجدل والعلم هم بضع
آَلف وَل يملكون سلطة تدعمهم.
في البدء كانت الكلمة ،ولكن أكثرهم يجهلون هذا ،ويجهلون أن الكلمة هي مساحة عاقلة
لتتأمل و التعامل مع اآلخرين ،ولسان حالهم ما قاله الكاتب المسرحي األلماني النازي هانز
يوست في مسرحية عُرضت في الذكرى الرابعة واألربعين لميالد أدولف هتلر .وقد ورد في
تلك المسرحية نص على لسان أحد أبطالها ،مفاده "كلما سمعت كلمة "ثقافة" تحسست
مسدسي".
كل مقاربة للمنطق والعقل والعلم بإزاء األيديولوجيا الدينية وفقه األديان وتشريعاتها هي
بمثابة مغامرة غير مضمونة العواقب.
وَلزمة ختام هذا الجدل هي:
ش ْه ُر ار امضانا الَّذِي أ ُ ْن ِز ال
س ِل او قا ْولُكا ْال اح ُق " ا
اللَّ ُه َّم ِإنَّكا قُ ْلتا ِفي ِكتاا ِبكا ْال ُم ْنزا ِل اعلاى نا ِب ِيكا ْال ُم ْر ا
اس او اب ِينا ٍ
قان" او اهذاا ا
ص ار ام فاأاسْأالُكا
ش ْه ُر ار ام ا
ى ِللنَّ ِ
ضانا قا ِد ا ْن ا
ت ِمنا ْال ُهدى او ْالفُ ْر ِ
ِفي ِه ْالقُ ْرآ ُن هُد ً
ب لا ْم تا ْغ ِف ْرهُ ِلي او ت ُ ِريد ُ أا ْن ت ُ احا ِس ابنِي ِب ِه أا ْو
ِب او ْج ِهكا ْال اك ِر ِيم او اك ِل اماتِكا التَّا َّما ِ
ي ذا ْن ٌ
ي اعلا َّ
ت ِإ ْن اكانا اب ِق ا
سنِي ِب ِه أا ْن اي ْ
ص ِر ام هاذاا ال َّ
ش ْه ُر ِإ ََّل او قادْ اغفا ْرتاهُ ِلي
ت ُ اع ِذ ابنِي اعلا ْي ِه أا ْو تُقاا ِي ا
طلُ اع فا ْج ُر ها ِذ ِه اللَّ ْيلا ِة أا ْو اي ْن ا
احمِينا .
الر ِ
ايا أا ْر اح ام َّ
عيد الفطر عام 6269
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التوراة والتلمود والكتاب المقدس  -أسفار اإليمان الغامضة
توراة تعني باللغة العبرية اإلرشاد أو التعليم ويشير هذا اَلسم إلى أسفار
النبي موسى عليه السالم الخمسة ،هي أسفار التكوين والخروج والالويين والعدد والتثنية .أما
الكتاب المقدس فيتوزع على  22كتاباً 71 ،منها هي مخطوطات العهد القديم ،و 60مخطوطة
تشكل العهد الجديد.
وتحتوي التوراة مضامين مختلفة ابتداء بقصص الخليقة ،ثم قصص األنبياء نوح وابراهيم
واسحاق ويعقوب ويوسف ،ثم قصص خروج بني إسرائيل من مصر وانشقاق البحر ونزول
التوراة والترحال في الصحراء ،وحتى خطاب النبي موسى األخير قبل دخول اليهود إلى
أرض إسرائيل ووفاته على جبل نيبو .وخالفا لترتيب السور القرآنية ،فإن التوراة منظمة،
وفقا للترتيب الزمني ووفقا لألجيال المختلفة ،وتحتوي أيضا على قوانين دينية واجتماعية
وفروضا ً ووصايا ً إلهية مختلفة وحتى فقرات من الترانيم الدينية للرب.
وحسب تعريف ورد على صفحة إسرائيل باللغة العربية فإن أسفار التوراة هي األسفار
الخمسة األُولى من الكتاب المقدس اليهودي التناخ .حسب التقليد اليهودي يتكون الكتاب
المقدس من  69سفراً ،وينقسم إلى ثالثة أجزاء :التوراة" ،نفيئيم" (األنبياء) و"كتوفيم" أي
األسفار المكتوبة والمتأثرة ِبالروح القدس .تروي أسفار األنبياء فترة مجيء بني إسرائيل إلى
أرض الميعاد ،بقيادة مختلف اَلنبياء والقادة مثل يهوشوع بن نون وإقامة مملكتي إسرائيل
ِ
ويهوذا بقيادة النبي داود وسليمان الحكيم .أما كتب "كتوفيم" فتضم ترانيم دينية وأمثال وحكم
ومرا ٍ
ث على دمار بيت المقدس ،وروايات شخصيات بارزة مثل أيوب ودانيال وغيرهم.
يشمل التناخ ككل  161إصحا ًحا وأكثر من ْ 67ألف آية .لغة الكتاب المقدس هي اللغة
العبرية ،ومن المثير لالهتمام أنه في عدة أسفار نجد آيات قليلة باللغة اآلرامية أيضا ً.
وروايات ِه ِم األساسية
ويُعتبر الكتاب المقدس مصدرا للوصايا اإلل ِهية ،ولتاريخ بني إسرائيل ِ
درس الكتاب
التي بلورتهم كشعب ،ولعالقتهم األبدية
باألرض المقدسة .وفي إسرائيل يُ َّ
ِ
تأثيرا ،مبيعًا
المقدس في المدارس الدينية والعلمانية على حد سواء فهذا هو الكتاب األكثر
ً
وترجمةً في العالم منذ األزل.
يحتفل اليهود بعيد “سمحات توراة” أو فرحة التوراة ،الذي يحل سنويا ً في اليوم الثامن من
عيد المظلة (سوكوت) .ويرمز هذا العيد إلى إنهاء قراءة التوراة على مدار السنة ،وبداية
دورة جديدة .تحتفل بالعيد جميع المجتمعات اليهودية حول العالم بالرقص وتالوة األغاني
الدينية وإقامة حلقات الدراسة الدينية احتفاء بالتوراة التي انزلها الرب على بني إسرائيل.
التوراة يشير إلى الكتب الخمسة التي انزلها الرب على صدر موسى في جبل سينا والمعبد،
اما التناخ فيشير إلى مجمل الكتب األربع والعشرين التي وردت فيها كل اَلسرائيليات
القديمة.
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الكتاب المقدس هو النص المقدس الذي يعتمده اليهود والمسيحيون ،اَلنجيل العبري واَلنجيل
المسيحي متشابهان إلى حد كبير حسب موقع  ، ask any differenceالتوراة العبري
يضم كتاب العهد القديم فحسب ،فيما يضم الكتاب المقدس المسيحي العهد القديم والعهد الجديد
معاً ،وجوهر الخالف أن اليهودية ترفض ان تعتبر المسيح إلهاً ،فيما تعده المسيحية إلها ً
وتعبده كما تعبد الرب.
التوراة اليهودي يعرف أيضا باسم تناخ ،واليهود يؤمنون ان الكتب الخمسة األول الواردة في
العهد القديم هي التي نزلت على موسى ،فيما كتب حاخامات اليهود نصوص التوراة باللغة
العبرية.
التلمود
موقع األنبا تكال ،وضمن مجموعة كتب التلمود قاموس الكتاب المقدس الوارد في دائرة
المعارف الكتابية المسيحية يسهب في توضيح ماهية التلمود ،لكن الباحث مع هذا اَلسهاب
يضيع في التفاصيل ويزيد تيها على تيه في التفريق بين الكتب المشار اليها ،وفيما يلي ما
جاء في تعريفه بعد التخلي عن اَلستطرادات المسهبة الشائكة:
شرح كلمة
تال ُمود -اللغة اإلنجليزية : Talmud -اللغة العبرية :תַּ לְ מּוד  -اللغة اليونانية: Ταλμούδ.
اسم عبري معناه "تعليم" .يقسم هذا الكتاب إلى قسمين "المشنة" وهو الموضوع و"الجمارة"
وهي التفسير .فالمشنة "التكرار" عبارة عن مجموعة من تقاليد اليهود المختلفة مع بعض
اآليات من الكتاب المقدس .واليهود يزعمون بأن هذه التقاليد أعطيت لموسى حين كان على
الجبل ثم تداولها هرون واليعازر ويشوع وسلموها لألنبياء ،ثم انتقلت عن األنبياء إلى
أعضاء المجمع العظيم وخلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيح حينما جمعها الحاخام يهوذا
وكتبها .ومن ثم صار هذا الشخص يعتبر عندهم جام ًعا للمشنة والجمارة "التعليم" وهي
مجموعة من المناظرات والتعاليم والتفاسير التي جرت في المدارس العالية بعد انتهاء
المشنة .والتفاسير المسطرة مع المشنة نوعان يعرف أولهما بلتمود أورشليم وقد كتب بين
القرن الثالث والخامس والذين كتبوه هم حاخمو طبرية ،ويعرف الثاني بتلمود بابل وقد كتب
كثيرا في درس تعاليم المسيح فإنه يفسر بعض
كثيرا فينا ً
في القرن الخامس .والتلمود يساعدنا ً
اإلشارات واَلستعارات الموجودة فيهاً ،
مثال غسل األيدي وقال المسيح للفريسيين أنهم
يبطلون كالم هللا بتقليدهم (مر .)97 - 9 :0
كثيرا ،ولكن َل يعرفها إَل القليلين جدًا.
التلمود هو أحد الكتب القليلة جدًا ،التي يرد ذكرها ً
فمازال الكثير من الغموض يحيط بالتلمود في العديد من الدوائر ،فكثيرون من الناس َل
يريدون أن يتعرفوا عليه خشية الصعوبة في فهمه أو الملل منه ،كما يبتغي آخرون حجب ما
فيه من معلومات ألهواء مختلفة.
التلمود ناموس اليهود الشامل
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المعروف عمو ًما هو أن التلمود عبارة عن مجموعة شرائع الناموس اليهودي ،وبخاصة عند
اليهود التقليديين أو األرثوذكس (أي التقويم الحقيقي) .فالتلمود هو المرجع الذي يرجع إليه
اليهود في كل ما يتعلق بناموسهم ،فا ام ْن أراد أن يتبين دبسه الناموس اليهودي بخصوص حالة
معينة أو نقطة أو قضية ،عليه أن يرجع ً
أوَل إلى مختلف الكتب ،ولكن غير مسموح له أن
يصدر حك ًما حاس ًما في الموضوع استنادا إلى التلمود وحده ،ومن جهة أخرى َل يكون أي
قرار صحي ًحا إذا جاء مخالفًا لشيء في التلمود ،وستجد المزيد عن هذا الموضوع هنا في
موقع األنبا تكالهيمانوت في صفحات قاموس وتفاسير الكتاب المقدس األخرى .إليها اليهود
المتحررون فيقولون إنه رغم أن التلمود شيء ممتع وله قيمته كعمل يهودي عريق ،إَل انه
في حد ذاته ليس مستندا أو أساسا لإليمان والحياة.
وللتلمود أهل عند المسيحيين وعند اليهود على السواء لألسباب اآلتية:
بسبب اللغة ،فقد استخدمت اللغة العبرية في كتابة أجزاء كثيرة من التلمود (وبخاصة في
"الهاجداه") ،واستخدمت اللغة األرامية الفلسطينية في التلمود الفلسطيني ،واألرامية الشرقية
في التلمود البابلي .كما يحتوي التلمود على كلمات من أصل بابلي وفارسي.
التلمود أهل للفولكلور والتاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والطبية والتشريع وعلم اآلثار
وفهم أسفار العهد القديم.
والتلمود يحتوي على كثير جداً من (ثقافات) األمم التي تساعد على فهم العهد الجديد ،ومن
هنا كان أهالً للمسيحيين.
الناموس التقليدي حتى كتابة المشنة:
إن الناموس الموجود في التوراة كان هو الناموس الوحيد المكتوب عند اليهود بعد رجوعهم
من السبي البابلي .ولم يكن هذا الناموس في نظرهم كافيا ً لكل العصور ،فتغير ظروف الحياة
باستمرار يتطلب فرائض جديدة .وَل نعرف من الذي كان يصوغ هذه الفرائض ،وَلبد أنه
كانت هناك هيئة ما لصياغتها .إليها ادعاء الكثيرين بوجود "المجمع العظيم" مؤلفا من مائة
صا بعد زمن عزرا ،فهو ادعاء يعوزه البرهان .كما َل يمكن إثبات ما يزعمه
وعشرين شخ ً
اليهود التقليديون أو قويمو الحقيقي ،من انه منذ أهمية موسى ،كان يوجد جنبا ً إلى جنب مع
الناموس المكتوب ،ناموس آخر غير مكتوب مع كل التفسيرات والمالحق الالزمة للناموس
المكتوب.
وكل ما أضيف إلى ناموس موسى ،كان ينتقل شفاها على مدى زمن طويل ،كما يقول
يوسيفوس وفيلو .وتزايد حجم هذه المادة ،جعل ترتيبها أمراً ضروريا .وقد يرجع ترتيبها
حسب الموضوع ،إلى القرن األول الميالدي ،إليها الترتيب الطقسى لها بحسب ناموس
موسى ،فقد يرجع إلى ما قبل ذلك (المدراش).
وقد كتبت مجموعة شاملة للقوانين التقليدية على يد الحاخام "اكيبا" (في الفترة من -992
 975م ).إن لم يكن على يد عالم آخر قبله .وقد كان هذا العمل هو األساس لعمل الحاخام
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مائير ،وكان هذا بدوره األساس للمشنة التي كتبها الحاخام يهوذا الناسي .وأقمشة التي لم تسند
ألحد في هذه المشنة تعكس أراء الحاخام مائير نفسه.
ولم يسجل أسالف الحاخام يهوذا الناسي على ما نعلم مجموعاتهم كتابة (ويسمى يهوذا هذا
عادة "بالقديس" أو "األمير") .وينكر الكثيرون بالفعل وبخاصة حاخامات األلمان
والفرنسيين في العصور الوسطى أن الحاخام يهوذا قد دون المشنة التي جمعها .ويحتمل أن
تكون حقيقة األمر أن الناموس التقليدي لم يستخدم فمألت صورة مكتوبة ألغراض التعليم أو
في اتخاذ القرارات في موضوعات الناموس ،ولكن المجموعات المكتوبة ذات الطابع
الخاص ،مجموعات المالحظات والتعليقات ،يبدو أنفسهم كانت موجودة فعال من قبل.
أقسام ومحتويات المشنة:
ضا) إلى ستة أقسام أو أجزاء رئيسية ،تدل أسماؤها على
تنقسم المشنة (ومن ثم التلمود أي ً
محتوياتها األساسية ،وهي" :زراعيم" وتعني الزراعة" ،مواعيد" وتعني األعياد ،و"ناشيم"
وتعني النساء ،و"نزيكين" وتعنى القانون المدني والجنائي ،و"قوداشيم" وتعنى الذبائح،
و"طهاروت" وتعني األشياء النجسة وتطهيرها.
التلمود الفلسطيني:
ضا مؤلف قديم ولكنه غير
ضا تلمود "بروشالمي" أي "تلمود أورشليم" ،وهو أي ً
ويسمى أي ً
دقيق .وهو يشتمل على مناقشات المعلمين الفلسطينيين الذي قاموا بمهمة التعليم من القرن
الثالث الميالدي حتى بداية القرن الخامس ،وَل سيما في مدارس أو جامعات طبرية وقيصرية
وسفوريس ،وستجد المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع األنبا تكالهيمانوت في صفحات
قاموس وتفاسير الكتاب المقدس األخرى .وتحتوي مخطوطة ليدن (يوجد القليل جدا من
األبحاث في المخطوطات األخرى) على أربعة "صدريم" ( ) 9 9وجزء من "النده" ،وَل
نعرف ما إذا كانت المؤلفات األخرى قد احتوت في أي وقت على "جمارا" فلسطينية ،إليها
"المشنة التي يقوم عليها التلمود الفلسطيني" فيقال أنفسهم موجودة في مخطوطة رقم (1
) 470. Addبمكتبة جامعة كمبردج فألواح إنجلترا .إليها " اَلدهويوت" (الشهادات) و"
اَلبهوت" (األقوال) في التلمود الفلسطيني أو البابلي ،فال تحتوي على "جمارا".
التلمود البابلي:
ظهر التلمود البابلي بعد التلمود الفلسطيني ،وهو أكبر منه حج ًما ،كما انه يعتبر مرجعًا أقوى
عند اليهود .وفى قسمه األول (أو "صدره" األول) ،يحتوي "البراكوت" فقط على
"الجمارا" .إليها "الشكليم" في القسم الثاني فيوجد بالمخطوطات وبالنسخ المطبوعة
"الجمارا" الفلسطينية .وَل يحتوي "الميدوت" و"القنيم" في القسم الخامس على "الجمارا
البابلية" .وكانت أعظم الجامعات اليهودية في بابل في نهارديا وصورا وبامبيدتيا ومحوزة.
***
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سفر نشيد األناشيد المعروف بنشيد اإلنشاد
ِ
ِسفر تلمودي مختلف على كثير من تفاصيله ،بل مختلف حتى حول
اسمه الذي يبدو أن الترجمة المجحفة قد غيرته ،فتوارثه الناقلون بخطئه ورددوه في المعابد
اليهودية والكنائس المسيحية دون روية.
اسم السِفر باإلنكليزية هو  ،The song of Songsولو أردنا ترجمة هذا العنوان بدقة
فسيكون "نشيد األناشيد" وقد يترجمه من يقيس كلماته على الفهم الذي أشاعه الرومانسيون
في قصائدهم ،فيسميه "ترنيمة الترانيم".
هو أحد خمسة أناشيد ترافق أعياد اليهود على مدار العام حسب الموسوعة البريطانية ،
وبضمه إلى األناشيد األخرى يتكون كتاب "ميغلوت" أي سفر الخروج وهو السفر األول من
التلمود ،الذي يؤرخ وقائع خروج بني إسرائيل من أرض مصر.
هذا النشيد هو أحد أقصر أسفار الكتاب المقدس ،إذ أنه يحتوي على  900آية (لو استعرنا
الوصف اإلسالمي) ،وهو مكون من ثمانية أصاحيح .ويقرأه يهود األشكناز يوم السبت وإبان
أيام عيد الفصح ،أما يهود السفرديم فيتلونه كل ليلة جمعة .ويطلق عليه بالعبرية نشيد سليمان.
مؤلف النشيد مجهول ،وقد ألحق به اسم سليمان َلحقا ً كجزء من وصف النشيد ،والنشيد
برمته عبارة عن مجموعة قصائد حب يتناوب على تالوتها رجل وامرأة دون توفر وحدة
سرد بمعناها العصري .والقصائد تصف حسن وجمال المرأة ،ووسامة وفحولة الرجل .وقد
فُسر النشيد على أوجه مختلفة ،أكثرها شيوعا ً مبنية على أنه نص درامي أدبي قائم على
التورية .وبين اليهود يميل التفسير اَلستعاري إلى اعتبار النشيد تورية تعبر عن حب الرب
لملة بني إسرائيل ،لدرجة أنه يضع معهم عقداً مقدساً .أما بين المسيحيين ،فيعد السفر وصفا ً
لعشق المسيح لكنيسته! أما خالل شيوع مفاهيم التصوف في القرون الوسطى ،فقد اعتبر
النشيد وصفا ً للحب بين عيسى المسيح والروح اإلنسانية .التناوب في أدوار الرجل والمرأة
في تالوة األصاحيح يتم عبر حوار غير مترابط منطقيا ً بانتقاَلت يعتقد إلى حد بعيد أنها قد
أضيفت من قبل كهنة المعابد على مر الزمن.
وهناك تفسير ثالث ينسب النشيد إلى ثقافة طائفة صغيرة ،تعرض طقوسها المتصلة بالثقافة
الفرعونية والسومرية واآلشورية عبر عرض مؤثر لعواطف الرجل والمرأة.
أما التفسير الرابع ،فهو الذي حظي بأكبر مساحة قبول وتأييد في عالم المعرفة المعاصرة
فيذهب إلى أن نشيد سليمان هو مجموعة قصائد حب كتبت في أزمنة مختلفة ،وحظيت بمكانة
غامضة بين أسفار العهد القديم رغم خلوها من أي دَللة دينية .العواطف التي تعرضها
القصائد تمزج الحب الرباني الصوفي بالعشق الحسي الغريزي ،وتخلص إلى أن التناغم مع
عواطف الرب هو السبب في ظهور الجنس البشري (دون إشارة واضحة صريحة على
وجود تالقح بين الجانبين بأي شكل).
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يرى بعض الخبراء أن مرحة تأليف القصائد تتراوح بين القرنين العاشر والثاني قبل الميالد،
ولكن أدلة اللغة تؤيد أحيانا أن تاريخ التأليف هو حوالي القرن الثالث قبل الميالد.
نص نشيد األناشيد كما نشره موقع الكنيسة المسيحية القبطية األرثوذكسية :األنبا تكال
هيمانوت

اإلصحاح األول
نشيد اإلنشاد الذي لسليمان
ليقبلني بقبالت فمه ألن حبك أطيب من الخمر
لرائحة دهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى
اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجاله نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر
بالحق يحبونك
أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار كشقق سليمان
َل تنظرن إلي لكوني سوداء ألن الشمس قد لوحتني بنو أمي غضبوا علي جعلوني ناطورة
الكروم أما كرمي فلم أنطره
أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة لماذا أنا اكون كمقنعة عند
قطعان أصحابك
إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وأرعي جداءك عند مساكن
الرعاة
لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون
ما أجمل خديك بسموط وعنقك بقالئد
نصنع لك سالسل من ذهب وجمان
ما دام الملك في مجلسه فاح نارديني رائحته
صرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت
طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي
ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان
ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر
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جوائز بيتنا أرز وروافدنا سرو

اإلصحاح الثاني
أنا نرجس شارون سوسنة األودية
كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات
كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة
لحلقي
أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة
اسندوني بأقراص الزبيب أنعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا ً
شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني
أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول أَل تيقظن وَل تنبهن الحبيب حتى يشاء
صوت حبيبي هوذا آ ٍ
ت طافراً على الجبال قافزاً على التالل
حبيبي شبيه بالظبي أو بغفر اَليائل هوذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوصوص من
الشبابيك
أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي
ألن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال
الزهور ظهرت في األرض بلغ أوان القضب وصوت اليمامة سمع في أرضنا
التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي
يا حمامتي في مخابئ الصخر في ستر المعاقل أريني وجهك اسمعيني صوتك ألن صوتك
لطيف ووجهك جميل
خذوا لنا الثعالب ،الثعالب الصغار المفسدة الكروم ألن كرومنا قد أقحلت
حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن
إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظالل ارجع وأشبه يا حبيبي الظبي أو غفر اَليائل على الجبال
المشعبة

اإلصحاح الثالث
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في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته
أنى أقوم وأطوف في المدينة في األسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما
وجدته
وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي
فما جاوزتهم إَل قليالً حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى ادخلته بيت أمي
وحجرة من حبلت بي
أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل أَل تيقظن وَل تنبهن الحبيب حتى يشاء
امن هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل ذرة التاجر
هوذا تخت سليمان حوله ستون جباراً من جبابرة إسرائيل
كلهم قابضون سيوفا ً ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل
الملك سليمان عمل لنفسه تختا ً من خشب لبنان
جعل أعمدته فضة وروافده ذهبا ً ومقعده أرجوانا ً ووسطه مرصوفا ً محبة من بنات أورشليم
أخرجن يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي
يوم فرح قلبه

اإلصحاح الرابع
ت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان من تحت نقابك شعرك كقطيع معز
ها أن ِ
رابض على جبل جلعاد
اسنانك كقطيع الحرائر الهاربة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم
شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو خدك كفلقة رمانة تحت نقابك
عنقك كبرج داود المبني لألسلحة ألف مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة
ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن
إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظالل اذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان
كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة
هلمي معي من لبنان يا عروس معي من لبنان انظري من راس امانة من راس شنير
وحرمون من خدور األسود من جبال النمور
قد سبيت قلبي يا أختي العروس قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقالدة واحدة من عنقك
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ما أحسن حبك يا اختي العروس كم محبتك أطيب من الخمر وكم رائحة ادهانك أطيب من كل
األطايب
شفتاك يا عروس تقطران شهداً تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابك كرائحة لبنان
اختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم
أغراسك فردوس رمان مع اثمار نفيسة فاغية وناردين
ناردين وكركم قصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان مر وعود مع كل أنفس األطايب
ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان
استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب هبي على جنتي فتقطر أطايبها ليأت حبيبي
إلى جنته ويأكل ثمره النفيس

اإلصحاح الخامس
قد دخلت جنتي يا أختي العروس قطفت مري مع طيبي أكلت شهدي مع عسلي شربت خمري
مع لبني كلوا أيها األصحاب اشربوا وأسكروا أيها األحباء
أنا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا ً افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا
كاملتي ألن رأسي امتالً من الطل وقصصي من ندى الليل
قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما
حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي
قمت ألفتح لحبيبي ويداي تقطران مراً وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل
فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت عندما أدبر طلبته فما وجدته دعوته فما
أجابني
وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني جرحوني حماة األسوار رفعوا إزاري عني
أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا ً
ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا هكذا
حبيبي أبيض واحمر معلم بين ربوة
رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة كالغراب
عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما
خداه كخميلة الطيب واتالم رياحين ذكية شفتاه سوسن تقطران مراً مائعا ً
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يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت األزرق
ساقاه عمودا رخام مؤسسان على قاعدتين من ابريز طلعته كلبنان فتى كاألرز
حلقه حالوة وكله مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم

اإلصحاح السادس
أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء أين توجه حبيبك فنطلبه معك
حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن
أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن
أنت جميلة يا حبيبتي كتمرة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية
حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني شعرك كقطيع المعز الرابض في جلعاد
اسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متئم وليس فيها عقيم
كفلقة رمانة خدك تحت نقابك
هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذارى بال عدد
واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة ألمها هي عقيلة والدتها هي رأتها البنات فطوبنها الملكات
والسراري فمدحتها
من هي المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية
نزلت إلى جنة الجوز ألنظر إلى خضر الوادي وألنظر هل أقحل الكرم هل نور الرمان
فلم اشعر إَل وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف
إليك ماذا ترون في شولميث مثل رقص
ارجعي ارجعي يا شولميث ارجعي ارجعي فننظر ِ
صفين

اإلصحاح السابع
ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع
سرتك كاس مدورة َل يعوزها شراب ممزوج بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن
ثدياك كخشفتين توأم ظبية
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عنقك كبرج من عاج عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم أنفك كبرج لبنان الناظر
تجاه دمشق
رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان ملك قد أسر بالخصل
ما أجملك وما أحالك أيتها الحبيبة باللذات
قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد
قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها وتكور ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح
وحنكك كأجود الخمر لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين
ي اشتياقه
أنا لحبيبي وإل َّ
تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى
لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتح القعال هل نور الرمان هنالك اعطيك
حبي
اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي

اإلصحاح الثامن
ليتك كأخ لي راضع ثديي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك وَل يخزونني
وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من سالف رماني
شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني
أحلفكن يا بنات أورشليم أَل توقظن وَل تنبهن الحبيب حتى يشاء
من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها تحت شجرة التفاح شوقتك هناك خطبت لك
أمك هناك خطبت لك والدتك
أجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك ألن المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوية
لهيبها لهيب نار لظى الرب
مياه كثيرة َل تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول َل تغمرها إن أعطى اإلنسان كل ثروة بيته
بدل المحبة تحتقر احتقارا ً
لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع ألختنا في يوم تخطب
إن تكن سوراً فنبني عليها برج فضة وإن تكن بابا ً فنحصرها بألواح أرز
أنا سور وثدياي كبرجين حينئذ كنت في عينيه كواجدة سالمة
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كان لسليمان كرم في بعل هامون دفع الكرم إلى نواطير كل واحد يؤدي عن ثمره ألفا ً من
الفضة
كرمي الذي لي هو أمامي األلف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الثمر
أيتها الجالسة في الجنات األصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني
أهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر اَليائل على جبال األطايب.
(انتهى نص نشيد األناشيد بترجمته العربية)
ولعل الكاتب المصري توفيق الحكيم كان من أوائل األدباء المعاصرين المهتمين بنشيد
األناشيد وقد أعده بشكل مسرحية هي ترجمة ممتعة وشاعرية لنشيد سليمان كما جاء في
التوراة .وقد صدر هذا الكتاب ضمن مشروع دار الشروق إلعادة نشر األعمال الكاملة ألبى
المسرح العربي.
وتناقل األدباء والشعراء مقاطع من نشيد اَلنشاد في قصائدهم ،منذ خمسينيات القرن العشرين
وكان الشاعر الراحل حسين مردان (9106 -9160م) في طليعة من اقتنصوا النشيد ووظفوه
بقصائدهم ،وعلى حد علمي فإنه نشر النشيد عام  9155في قصيدة من شعر النثر أيضا ً
مستوحيا ً موضوعها من النشيد.
كما وظف النشيد الشاعر الراحل شاذل طاقة (9109 -9161م) في قصيدته "هموم أيوب"،
وبعدهما جاء الشاعر الراحل يوسف الصائغ (6222 -9177م) فنثر النشيد في قصيدة مطولة
عنوانها " انتظريني عند تخوم البحر" ضمن ديوانه الشهير "اعترافات مالك بن الريب"،
وكان ذلك أجمل توظيفٍ  ،وأعاله قيمة فنية ،على الرغم من محاولة الصائغ التعتيم على
مرجعية نصه الشعري حسب تعبير عبد الرضا علي في مقال نشره بموقع ديوان العرب.
وجاء الشاعر أنسي الحاج فوظف النشيد بعنوانه األصلي "نشيد األناشيد" واعده بشكل
مزامير نثرية شعرية ،أشبه بمزامير داود .ويشير الحاج إلى أن هذا النشيد فُسر لالتحاد
بـيهوه الرب اليهودي.
وسبق للشاعر التونسي محمد الغزي أن وظف النشيد في قصيدة وسمها بـ"النشيد" ،ناسبا ً
اياها إلى سليمان الحكيم؛ ومشيرا ً إلى أنه أنشده في عرسه.
وانفرد الكاتب زاحم جهاد مطر في مقالة نشرها على موقع النور بتسليط الضوء على جوانب
خبيئة في نص "نشيد األناشيد" ،مزاوجا ً في وصفه بين النص الديني والنص الوجداني:
منذ القدم كان سفر نشيد اإلنشاد ضمن األناشيد القانونية في التوراة وفي القرن األول
الميالدي شككت مدرسة الرابيي شحاتي في قانونيت ِه ولكن الرابي عقيبة بن يوسف قال( :لم
يجادل أحد في قانونية سفر نشيد اإلنشاد وأن كل العصور َل تستحق اليوم الذي اعطى فيه
سفر النشيد لبني اسرائيل ،فكل الوحي مقدس ونشيد األناشيد هو قدس األقداس!) .ويعتمد
المسيحيون أسفار التوراة التي قبلها بنو اسرائيل كأشعار قانونية .ثم أن نشيد األناشيد يصف
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مباهج الحياة الزوجية وَل ضير في الجنس إذا كان داخل إطار الزوج ،فقد خلق هللا حواء
آلدم بعد أن قال( :ليس جيدا ً أن يكون آدم لوحده!) ويقول الحكيم (أفرح بامرأة شبابك،
يغروك ثدياها في كل وبمهجتها أسكر دائماً) ثم أن رجال الدين اليهود يقولون ايضا ً بهذا
الصدد إن هذا السفر يشرح عالقة الحب بين هللا وشعبه وعلى ضوء هذا التفسير قاموا بتثبيت ِه
ضمن أسفار الوحي القانونية المعترف بها وقد قبلت الكنيسة السفر ضمن ما قبلته من الوحي
المقدس ،وقد رأى اليهود في هذا السفر تاريخ بني اسرائيل من الخروج إلى زمان المسيح
وقالوا إن بني اسرائيل هم العروس واسمها (شولميت) وإن الرب هو العريس! وإن اتحاد
الشعب مع الرب سيكمل في المسيح!
أما المسيحيون األولون فقالوا (إن العروس هي الكنيسة والعريس هو المسيح) وقد بلغ
قام القديس اوريمانوس بتفسيره بعدة مجلدات وحاول أن يجد
اعتزاز الكنيسة بهذا السفر أن ا
أو يخترع لكل جملة معنى روحياً .وهناك من اعترض أيضا ً على أن سفر نشيد اَلنشاد يعتبر
أدبا ً مكشوفا ً فكيف به يندرج ضمن كتاب مقدس!
انتهى المقتطف مما قاله الكاتب زاحم جهاد مطر .وبه أنهي هذه القراءة عن نشيد األناشيد،
وهو واحد من أجمل النصوص األدبية في كتاب سماوي.
بون 6269
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الحلم والقصة والجسد في سورة يوسف
تشرع سورة يوسف باآلية " ِإنَّا أانزا ْلنااهُ قُ ْرآنًا اع ار ِبيًّا
لَّ اعلَّ ُك ْم تا ْع ِقلُونا " ،وهي تبدو آية بعيدة عن صلب الحكاية التي تسود السرد العام في السورة،
وربما يراد بها طرد أي وهم قد ينتاب البعض حول أن هذا النص مترجم عن نص عبراني
أو آرامي ،ألن القصص المذكورة َلحقا ً متواترة في التوراة واَلنجيل.
ص
بعد اإلعالن عن عروبة النص وخلوه من النقل والترجمة ،يُستهل السرد باآلية" :ن ْاحنُ ناقُ ُّ
ص" ،التي تنبئ القارئ مقدما ً ان السورة برمتها من فن القص .ويصدق
ص ِ
اعلايْكا أا ْح ا
سنا ْالقا ا
هذا على عدة قصص فيها ،وتدور غالبا ً حول شخصية يوسف .وسواء كانت المعاني مرسلة
هنا أم رمزية فإن القصص تحاول أن تحافظ على عنصر الحكاية فيها ،ولعل هذا من باب
تشويق القارئ.
نهاية السورة باآلية  999تعود لتؤكد على عنصر القصة في هذا السياق ،نافية أنها مجرد
قصة في سياق تاريخي معين ،أو حكاية لتزجية الوقت " اما اكانا احدِيثًا يُ ْفتا ارى" ،بل توضح أن
القصد من هذه القصة هو جعل القارئ يفكر بجدية في دَلَلتها العميقة ،من خالل الخوض
في تفاصيل وجزئيات الواقعة ،والمعاني التي تسقطها تلكم الدَلَلت " ِلقا ْو ٍم يُؤْ ِمنُونا ".
صدِيقا الَّذِي بايْنا يادا ْي ِه
ب اما اكانا احدِيثًا يُ ْفتا ارى اولا ِكن تا ْ
ص ِه ْم ِعب اْرة ٌ ِألُو ِلي األ ا ْلباا ِ
ص ِ
"لاقا ْد اكانا فِي قا ا
ش ْيءٍ اوهُدًى او ار ْح امةً ِلقا ْو ٍم يُؤْ ِمنُونا"
صي ال ُك َّل ا
اوتا ْف ِ
وَل يلبث النص أن ينتقل من القصة إلى الحلم ،وهو نوع آخر من القص ولكن في عالم
الالوعي ،فيوسف يعرض ألبيه رؤياه في الحلم ،ويعيده أبوه إلى سياق النص المستحكم "ياا
ص ُرؤْ يااكا اعلاى إِ ْخ اوتِكا فايا ِكيدُواْ لاكا اك ْيدًا".
ص ْ
ي َلا تا ْق ُ
بُنا َّ
ويواصل عنصر القص الحضور في مسار النص ،حيث يجيب األب " اكذالِكا يا ْجتابِيكا اربُّكا
اويُعا ِل ُمكا ِمن تاأْ ِوي ِل األ ا احادِيثِ" ،فالدرس المطلوب هو "تفسير القصة" وليس القصة لذاتها
"يعلمك من تأويل األحاديث".
اآلية  0تعيد التأكيد على القارئ بأن ما جرى ليوسف وأخوته فيه دَلَلت هامة " لَّقادْ اكانا فِي
ف اوإِ ْخ اوتِ ِه آيااتٌ ِللسَّائِلِينا ".
يُو ُ
س ا
مساحة الحلم في قصة يوسف
ويذهب الدكتور محمود البستاني في دراسته الموسومة (قصة يوسف  -اَلدوار واَلحداث-
دراسة فنية تحليلية) والمنشورة في  6291/99/92على موقع العتبة الحسينية المقدسة إلى
أن الحلم هو مسار الروي في سورة يوسف والحديث هنا عن أربعة أحالم ،ذكرت في القصة.
األول ـ حلم يوسف في رؤيته أحد عشر كوكبا ً.
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الثاني ـ حلم أحد صاحبيه في السجن في رؤيته يعصر خمرا ً.
الثالث  -حلم أحد صاحبيه في رؤيته حامالً فوق رأسه خبزا ً تأكل الطير منه.
الرابع ـ حلم ال ام ِلك بالبقرات السمان والعجاف وبالسنابل الخضر واليابسات.
ويقف الباحث أوَلً مع ابطال القصة ،بادئا ً بأبطالها الثانويين الذين ما رسوا مهما ٍ
ت محددة ثم
ينتهي الى الوقوف عند بطلها الرئيسي يوسف النبي .ويخلص إلى أن هؤَلء الشخوص
الثانويين هم:
 9ـ يعقوب.
 6ـ إخوة يوسف.
 7ـ األخ اَلصغر.
 9ـ العزيز.
 5ـ امرأة العزيز.
 2ـ نسوة المدينة.
 0ـ صاحبي السجن.
لعب هؤَلء أدوارا ً بالغة األهمية ،بحيث اضطلع ك ٌل منهم بإبراز هدف محدد :يلقي ـ من
ب آخر ـ أفكاراً معينة نفيد
جانب ـ الضوء على شخصية البطل يوسف ،ويبلور لنا ـ من جان ٍ
منها في تعديل السلوك.
وينتقل السرد الى واقعة العالقة بين من تبنى يوسف ،وهو عزيز مصر وبين الطفل:
سى أان اينفا اعناا أا ْو ناتَّ ِخذاهُ اولادًا او اكذالِكا ام َّك َّنا
"وقاا ال الَّذِي ا ْشتا اراهُ ِمن ِم ْ
ص ار َِل ْم ارأاتِ ِه أا ْك ِر ِمي امثْ اواهُ اع ا
ا
ْ
ا
ا
ا
ا
اس َلا
ث او َّ
ض او ِلنُ اع ِل امهُ ِمن تاأ ِوي ِل األ احادِي ِ
َّللاُ غاا ِل ٌ
ِليُو ُ
ب اعلاى أ ْم ِر ِه اولا ِك َّن أ ْكثا ار النَّ ِ
ف فِي األ ْر ِ
س ا
اي ْعلا ُمونا ".
الربيب المراهق في مخدع الملكة!
موسوعة ويكبيديا الشعبية تشير إلى أن بوتيفار هو من اشترى يوسف ،وأدخله إلى بالطه وهو
طفل ولم يعامله معاملة العبيد بل أوصى زوجته زليخة باإلحسان إليه لما وجد فيه من الفطنة
والذكاء والرأي.
هنا شب وترعرع يوسف في بالط العزيز بوتيفار مدة أحد عشر عاما ً وصار شابا ً حسن الوجه
حلو الكالم ،شجاعا ً قوياً ،وذا علم ومعرفة.
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هذا السرد يفترض في طبيعته أن زليخة قامت مقام أم يوسف بالتبني ،وقد أكرمته وربته،
والسؤال هو :لماذا ،تقدم هذه السيدة الفاضلة التي رعت يوسف في صباه وطفولته كأبنها ،لماذا
تسعى لغوايته وتريد أن تضاجعه؟ هل هي امرأة محرومة من الجنس لدرجة التفكير في أن
لم ل ْم ترع حرمة زوجها عزيز مصر؟ لم ل ْم
تضاجع ربيبها؟ ألم تنتبه إلى فارق العمر بينهما؟ ا
تحفظ اسمه؟
هذه األسئلة تبقى بال إجابات ،ألن القرآن َل يتطرق إليها ،بل يتعامل مع زليخة على اعتبارها
امرأة مغتلمة تستجيب لرغبتها ،وتحاصر يوسف في بيتها وتريد غوايته.
اب اوقاالا ْ
َّللا إِنَّهُ اربِي
"و ار ااوداتْهُ الَّتِي ه اُو فِي با ْيتِ اها اعن نَّ ْف ِس ِه اوغالَّقا ِ
ت اهيْتا لاكا قاا ال امعااذا َّ ِ
ت األاب اْو ا
ا
اي إِنَّهُ َلا يُ ْف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونا"
أا ْح ا
سنا امثْ او ا
ت زوجة من أكرمني
ت بمنزلة أمي التي ربتني ،وأن ِ
يوسف لم يقل لها مثالً" :يا سيدتي أن ِ
ورباني ،فكيف تسول لك نفسك أن تشتهيني؟" بل قال لها:
اي إِنَّهُ َلا يُ ْف ِل ُح َّ
الظا ِل ُمونا "
" قاا ال امعااذا َّ ِ
َّللا إِنَّهُ اربِي أا ْح ا
سنا امثْ او ا
ومع ذلك ،فإن زليخة تستمر في عرض مفاتنها على الشاب الجميل يوسف بغية غوايته ،إلشباع
رغبتها به ،حتى أنهما تعانقا ولكن:
"ولاقا ْد اه َّم ْ
ف اع ْنهُ السُّو اء او ْالفا ْحشااء ِإنَّهُ ِم ْن
ت ِب ِه او اه َّم ِب اها لا ْوَل أان َّرأاى بُ ْرهاانا ار ِب ِه اكذالِكا ِلنا ْ
ص ِر ا
ا
صينا"
ِع ابا ِدناا ْال ُم ْخلا ِ
ف اع ْنهُ السُّو اء او ْالفا ْحشااء ِإنَّهُ ِم ْن
ما المقصود هنا باآلية " لا ْوَل أان َّرأاى بُ ْرهاانا ار ِب ِه اكذالِكا ِلنا ْ
ص ِر ا
صينا " .هل تجلى له املكُ يردعه عن مقاربة زليخة؟ ما هو البرهان الوارد ذكره
ِع ابا ِدناا ْال ُم ْخلا ِ
في اآلية؟
صينا "،
ثم يعلن النص القرآني جهراً " اكذالِكا ِلنا ْ
ف اع ْنهُ السُّو اء او ْالفا ْحشااء ِإنَّهُ ِم ْن ِع ابا ِدناا ْال ُم ْخلا ِ
ص ِر ا
المعنى أن الرب حصنه بقوة تحميه من السوء والفحشاء التي تعرضها زليخة في هذه اللحظة.
صينا " ...بمعنى أن الرب حصنه ألنه من عباده المخلصين ،فهو
والسبب " ِإنَّهُ ِم ْن ِعباا ِدناا ْال ُم ْخلا ِ
إذن لم يتحصن بإرادته ،بل حلت به الحصانة الربانية ومنعته عن زوجة العزيز .أين إذن مبدأ
التفويض في عاقبة هذا األمر ،يوسف امتنع عن زليخة بإرادة ربانية وليس بإرادته!
ب قاالا ْ
اب اوقاد ْ
ت اما اجزا اء ام ْن أا ارادا ِبأ ا ْهلِكا
س ِيداهاا لاداى ْالباا ِ
صهُ ِمن دُبُ ٍر اوأا ْلفاياا ا
"وا ْستاباقاا ْالبا ا
َّت قا ِمي ا
ا
ا
ا
ا
َّ
اب أ ِلي ٌم"
سو ًءا ِإَل أن يُ ْس اجنا أ ْو اعذا ٌ
ُ
الوصف يقول هنا أنهما تسابقا لفتح الباب والخروج الى العزيز ألخباره بما جرى .كل له
روايته ،يوسف كما تقول اآليات قد تحصن بقوة ربه ،وزليخة تريد أن تروي نسختها مما
جرى ،وتعلن للعزيز أن يوسف قد سعى لها راغباً ،والدليل انها قد نزعت جزءا ً من قميصه
دفاعا ً عن عرضها ،فيما يوسف سيقول إن القميص قد تمزق من الخلف ،ما يدل على أن َلبسه
كان مدبراً يروم الفرار ،فتلته زليخة فتقطع قميصه.
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الغريب هنا اآلية "ألفيا سيدها لدى الباب" ،فالعزيز الذي راما لقاءه ،كان واقفا على باب الحجرة
التي ضمتهما! هل كان يشك في زليخة؟ هل كان يشك في نوايا يوسف الجميل؟ كيف يقف
عزيز مصر متلصصا ً على باب حجرة تضم امرأته وربيبها؟
صداقا ْ
ت اوه اُو
ِي ار ااوداتْنِي اعن نَّ ْفسِي او ا
ش ِهدا شاا ِهد ٌ ِم ْن أا ْه ِل اها إِن اكانا قا ِمي ُ
صهُ قُدَّ ِمن قُبُ ٍل فا ا
"قاا ال ه ا
ِمنا ْال اكا ِذبِينا "
سارع يوسف يروي جانبه من الحكاية ،معلنا ً أن زليخة سعت إلى غوايته ،والعجيب أن شاهداً
صداقا ْ
ت اوه اُو ِمنا
من أهل زليخة سارع يضع فرضية القميص "إِن اكانا قا ِمي ُ
صهُ قُدَّ ِمن قُبُ ٍل فا ا
صهُ قُدَّ ِمن دُبُ ٍر فا اكذابا ْ
صا ِدقِينا "...كيف ولماذا يشهد أحد أهلها؟
ت اوه اُو ِمن ال َّ
ْال اكا ِذبِينا اوإِ ْن اكانا قا ِمي ُ
هل هي محاولة لتبرأتها ،أم مسعى لفضحها؟
صهُ قُدَّ ِمن دُبُ ٍر قاا ال إِنَّهُ ِمن اك ْي ِد ُك َّن إِ َّن اك ْيدا ُك َّن اع ِظي ٌم"
"فالا َّما ارأاى قا ِمي ا
الفاعل في هذه اآلية هو العزيز ،هو الذي رأى قميص يوسف ،وهذا يعني أنه قد تبنى نظرية
القميص التي عرضها أحد أقارب زليخة نفسها .العزيز يقول هنا " ِإنَّهُ ِمن اك ْي ِد ُك َّن ِإ َّن اك ْيدا ُك َّن
اع ِظي ٌم" ،بمعنى أنه يعترف مقدما أن كيد النساء يعلو على كل كيد آخر! ثم تخاطب اآلية التالية
يوسف أوَلً ،ثم زليخة في المقام الثاني ،العزيز الذي ضبط زوجته متلبسة بفعل فاضح في
مخدعها مع ربيبيها الجميل يوسف ،يوجه في لحظة الحدث خطابه ليوسف أوَلً:
ااطئِينا "
ض اع ْن هاذاا اوا ْستا ْغ ِف ِري ِلذان ِب ِك ِإنَّ ِك ُكن ِ
ت ِمنا ْالخ ِ
ف أاع ِْر ْ
"يُو ُ
س ُ
العزيز يقول لربيبه ،يا يوسف ابتعد عن هذا ،إنه تنبيه أخالقي تربوي ليس أكثر ،ومثله يأتي
ااطئِينا " ،فهو يأمرها أن تسأل ربها
"وا ْستا ْغ ِف ِري ِلذان ِب ِك ِإنَّ ِك ُكن ِ
ت ِمنا ْالخ ِ
خطاب العزيز لزليخة :ا
الغفران عن خطيئتها .العزيز في هذه الواقعة ،رجل ديمقراطي ليبرالي ،لكن قيمه الليبرالية،
وضعت لسبب ما اهتمام واحترام العزيز باتجاه يوسف في المقام األول ،وليس باتجاه زليخة!
هل يستجيب العزيز لقيم البادية في تقديم الرجل على المرأة؟ أم أن قلبه المدني المتحضر بات
يميل إلى ربيبه أكثر من ميله إلى شريكة حياته الجميلة زليخة؟
نسوة المدينة يكدن لزوجة العزيز!
ضال ٍل
يز ت ُ ارا ِود ُ فاتااهاا اعن نَّ ْف ِس ِه قا ْد ا
شغافا اها ُحبًّا ِإنَّا لان ااراهاا فِي ا
"وقاا ال نِس اْوة ٌ فِي ْال امدِينا ِة ا ْم ارأاة ُ ْال اع ِز ِ
ا
ين"
ُّم ِب ٍ
في هذه اآلية يصدر الحديث عن الراوي ،أي منزل النص السماوي ،فيعلن أن خبر الفضيحة
في قصر العزيز قد تسرب إلى نساء المدينة ،فبدأن لغطا ً وهمسا ً ونميمة حول القصة،
وصرن يعلن بال مواربة أنها عشقت الفتى (وصف الفتى هنا يدلنا على أن يوسف كان بين
الخامسة عشرة حتى السابعة عشر من عمره ،فهو فتى غر) ،ثم يسارعن إلى القول إن ما
قامت بها "ضالل مبين" ،فهو تكفير نهائي لزوجة العزيز يصدر عن نساء المدينة .وهذا
يعني أنهن لم يخفن من سطوة زليخة ،وأعلن بصراحة أنها ضالة!
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ت لا ُه َّن ُمتَّ اكأ ً اوآتا ْ
ت إِلا ْي ِه َّن اوأا ْعتادا ْ
سلا ْ
س ِمعا ْ
ت
احداةٍ ِم ْن ُه َّن ِس ِكينًا اوقاالا ِ
ت ُك َّل او ِ
ت بِ ام ْك ِره َِّن أ ا ْر ا
"فالا َّما ا
اخ ُرجْ اعلا ْي ِه َّن فالا َّما ارأا ْيناهُ أا ْكبا ْرناهُ اوقا َّ
ْ
اش ِ ََّّللِ اما اهذاا باش ًارا ِإ ْن هاذاا ِإَلَّ املاكٌ اك ِري ٌم"
ط ْعنا أا ْي ِديا ُه َّن اوقُ ْلنا اح ا
منزل النص يعود إلى خطاب الراوي مؤكدا ً أن نساء المدينة يمكرن وقد سمعت زليخة
بمكرهن ،وأن هذا اللغط يخيفها ،فقررت أن تفنده بطريقتها .هنا يتخذ السرد منحى آخر ،فهي
قد اعدت مجلسا ً أنيقا مريحا ً للنسوة في قصرها ،ثم جعلت في يد كل منهن سكينا ً ثم طلبت من
يوسف أن يدخل عارضا ً حسنه ورجولته عليهن ،فدخل ،وذهلن بحسنه حتى قطعن أيديهن
وسالت دماؤهن لشدة انبهارهن بسحره ،ثم سارعن يعلن إن يوسف بحسنه هذا ليس إنسانا بل
ملكٌ سماوي.
هذا النص يثير أسئلة:
*لماذا وكيف أباح العزيز َلمرأته أن تحبط كيد نسوة المدينة ،وهو الذي بات مقتنعا أنها هي
التي اغوت يوسف في حجرتها؟
سمح ليوسف أن يدخل مخدع الملكة مرة أخرى بعد الفضيحة المدوية؟
*كيف ُ
*كيف يدخل يوسف الجميل على جموع النسوة دون تحفظ؟
*لماذا وزعت زليخة سكاكين على النسوة؟
قصة السكاكين وسر األيدي المق ّطعة!
الشيخ بسام جرار شرح هذا األمر بإسهاب على موقع "ملتقى أهل التفسير" السني واسع
اَلنتشار ،ولكنه رغم استرساله في الشروح لم يقدم دليالً مقنعا ً على ما ذهب اليه ،انقل فيما يلي
بعض ما قاله:
سكيناً ،وهذا يعني أن النساء يعرفن الهدف من
امرأة العزيز أعطت كل واحدة من النساء ِ
توزيع السكاكين عليهن كلهن .أما القول بأنها قدمت لهن فاكهة فهو غير مقبول من وجوه:
أ -لم تُذكر الفاكهة في اآليات الكريمة ،وليس المقام هنا مقام تكريم للنساء الالتي أسأن
لسمعة زوجة العزيز واغتبنها.
ب -لو كان المقصود الفاكهة واإلكرام لذكر القرآن الكريم ذلك بإشارة أوضح .و ِذ ْك ُر
السكين ،التي هي أداة ٌ تُقشر بها الفاكهة وتستخدم في أغراض متنوعة ،ورد في سياق الحديث
عن تجريح األيدي ولم يرد في سياق الحديث عن اك ارم الضيافة ،فا ِل ام التزيُّد؟!
ج -العادة أن يتم وضع الفاكهة ومستلزماتها أمام الضيف ،وليس هناك من عادة وَل مسوغ
لتوزيع السكاكين ،وليس هناك من داع لتوزيع السكاكين على كل واحدة ،بل يترك األمر في
العادة لتقدير الضيف وحاجته.
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د -كانت النتيجة أن اجرحت النساء أيديهن ،وهذا يدل على أن توزيع السكاكين كان من أجل
تحقيق مثل هذه النتيجة ،وليس من أجل تقشير الفاكهة ،فليس المقام مقام إكرام.
أما القول بأن تجريح األيدي كان نتيجة الدهشة والذهول ،وذلك عندما رأت النساء يوسف،
عليه السالم ،فهو مردود من وجوه:
. 9لو كانت النساء منشغالت بأكل الفاكهة لكان ذهولهن واندهاشهن لجمال يوسف ،عليه
السالم ،صارفا ً لهن عن اَلستمرار في األكل والتقشير ،فهذه طبيعة اإلنسان؛ أنه إذا انشد إلى
شيء ذاهال عن األشياء األخرى.
 .6لو كانت النساء تأكل على إيقاعٍ موسيقي يقوده (مايسترو) ألمكن تصور أن يتم جرح
آن واحد فغير
أيدي النساء كلهن في وقت واحد ،أما أن تُجرح كل يد بأكثر من جرحٍ في ٍ
ُمتصور.
 .7يفترض عند أول جرح أن يتم التنبه ،أما أن يكون هناك أكثر من جرح ثم َل يتم التنبه،
فهذا أمر غير متصور ،بغض النظر عن درجة اَلندهاش .ومعلوم أن اَلندهاش َل يكون عند
النساء بدرجة واحدة .أما الدليل على حصول أكثر من جرح في كل ي ٍد فقوله تعالى":
وقطعن" ،فهذه صيغة مبالغة وتكثير للفعل.
 .9وجود السكين مسبقا ً دليل على أن التجريح مقصود ومتعمد ،وليس نتيجة ذهول واندهاش.
انتهى ما أورده الشيخ جرار.
زليخة تبرر لنسوة المدينة شهوتها
ويعود الراوي لسرد القصة متنقالً بال تعيين بين أطرافها ،وهو أسلوب السرد الذي عرف
باللغة العربية في زمن نزول الوحي ،حيث القرآن هو أول كتاب مجموع مطبوع متسلسل
ومسترسل في اللغة العربية .وَل يوجد ما يدعم قول من يدعون أن كتبا أخرى سبقته.
"قاالا ْ
ص ام اولائِن لَّ ْم اي ْف اع ْل اما آ ُم ُرهُ لايُ ْس اجن َّان
ت فاذا ِل ُك َّن الَّذِي لُ ْمتُنَّنِي فِي ِه اولاقا ْد ار ااودتُّهُ اعن نَّ ْف ِس ِه فاا ْستا ْع ا
صا ِغ ِرينا "
اولا اي ُكونًا ِمنا ال َّ
زليخة تخاطب النسوة وكأنها تقول لهن ،لماذا لمتنني اذن؟ أنا راودته عن نفسي ألن سحره
وجماله َل يقاوم ،لكنه رفض أن يستجيب لغوايتها ،واستعصم بعفته الربانية .ثم تنتقل زليخة
إلى صيغة التهديد والوعيد ،دون وجود توطئة لذلك في النص ،فكأنها توجه الخطاب
التهديدي هنا إلى زوجها العزيز ،أو كأنها تقول للنسوة المجتمعات إنها ستجعل منه عبرة ألنه
صا ِغ ِرينا " ،هل بوسع
لم يستجب لرغبتها " :اولائِن لَّ ْم يا ْفعا ْل اما آ ُم ُرهُ لايُ ْس اجن َّان اولايا ُكونًا ِمنا ال َّ
زليخة (راعيل بلغة الهكسوس) أن تسجن ربيب الملك؟ أم أنها قررت أن تشكوه إلى الملك
فيوعز بسجنه؟ ترتيب اآليات ينتقل بعد هذا الحديث إلى يوسف وهو يناجي ربه:
ب إِلا ْي ِه َّن اوأا ُكن ِمنا
ص ُ
ف اعنِي اك ْيداه َُّن أ ا ْ
عونانِي إِلا ْي ِه اوإَِلَّ تا ْ
ي ِم َّما يا ْد ُ
ص ِر ْ
"قاا ال ار ِ
ب الس ِْجنُ أ ا احبُّ إِلا َّ
ْال اجا ِهلِينا "
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فجأة يُسر يوسف ربه بأنه سوف يستجيب الى غواية النسوة؟؟ الخطاب كان يجري عن غواية
زليخة ،فكيف تحول إلى غواية نسوة المدينة؟ يوسف يقول إنهن يكدن له ليغوينه ،وإن لم يُفسد
الرب كيدهن ،فإنه سيصبو إليهن ويجاريهن في الغواية فينضم إلى قطيع الجاهلين؟
ف اع ْنهُ اك ْيداه َُّن إِنَّهُ ه اُو الس َِّمي ُع ْالعا ِلي ُم"
"فاا ْستا اج ا
اب لاهُ اربُّهُ فا ا
ص ار ا
الرب استجاب لتهديد يوسف ،وقرر أن يستمر في حمايته من غواية النساء ،فصرف عنه
كيدهن .وللقارئ النبيه أن يتساءل ،هل الكيد مقصود به هنا السحر موجها ً ليوسف ،فقام ربه
ف اع ْنهُ اك ْيداه َُّن" وجعل يوسف بمأمن منه؟
بتغيير اتجاهه " فا ا
ص ار ا
ين"
"ث ُ َّم باداا لا ُهم ِمن با ْع ِد اما ارأا ُواْ اآلياا ِ
ت لايا ْس ُجنُنَّهُ احتَّى ِح ٍ
هذه اآلية تمثل انتقاله مطلقة في السرد ،تخرج عن كل سياق اآليات التي سبقتها والتي تتلوها.
ولنبدأ باألسئلة الصعبة
*من هم الذين بدا لهم؟ سياق الكالم يدل على أنهما الملك وزوجته ،ولكن لماذا لم يقل "ثم بدا
لهما"؟ بالتثنية ،باعتبارهما فاعالً مثنى؟ التفاسير هنا تدخل القارئ في تيه َل سبيل للخروج
منه.
*ما المقصود ب " ِمن اب ْع ِد اما ارأا ُواْ اآل اياتِ"؟ اآليات في هذا الموضع تعني األدلة ،وكما رأينا
فقد كان العزيز متيقنا ً أن يوسف بريء وأن الغواية جاءت من زليخة ،فعن أي أدلة يتحدث
النص؟
ين"
"لا اي ْس ُجنُنَّهُ احتَّى ِح ٍ
كيف تغير موقف العزيز لدرجة أنه قرر أن يودع يوسف السجن؟ ولماذا يسجنه حتى حين؟
هل يريد العزيز أن يلجم نساء المدينة؟ أم يريد أن يضغط على يوسف ليستجيب لرغبات زليخة؟
هل يريد العزيز في حقيقة األمر أن يجعل يوسف عشيقا ً لزوجته؟ أم أنه تصرف بموجب
العرف السائد ،وأراد أن يُخرس الهمس الذي يدور في المدينة ،فقرر أن يسجن يوسف ليقول
الناس إن العزيز سجن يوسف بعدما لمس منه ميالً للتحرش بزوجته؟
أَل يشي النص في هذه اآليات بأن العزيز منقاد لزوجته ورغباتها؟ هل كان شائعا ً لدى
الهكسوس مثل هذا األمر؟
سر تقطيع (تجريح) األيدي؟!
فما ّ
لنسمع مرة أخرى نظرية الشيخ بسام جرار:
َل نستطيع هنا أن نقدم التصور الحقيقي للدافع الكامن وراء تجريح األيدي ،ولكن سنحاول أن
نقدم تفسيراً نراه أقرب إلى النص القرآني ،وأقرب إلى العقل والواقع.
زمن مغرق في ال ِقدم ،أي ما يقارب ( )7222سنة،
ترجع قصة يوسف ،عليه السالم ،إلى
ٍ
على أقل تقدير .وهذا يعني احتمال وجود عادات وتقاليد هي اليوم مندثرة ،وعلى وجه
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الخصوص عندما نعلم أن الحكام في عهد يوسف ،عليه السالم ،هم الملوك الرعاة الهكسوس،
الذين هم من ملوك البدو .بل إن يوسف وإخوته قد عاشوا في مجتمعات بدوية ،بدليل قوله
تعالى ،على لسان يوسف ،عليه السالم ،مخاطبا ً أهله" :وقد أحسنا بي إذ أخرجني من السجن
وجاء بكم من البدو" .وهذا يعني أن احتمال وجود العادات الغريبة ،المجافية للتحضر ،هي
أكبر.
العزيز صاحب أعلى منصب بعد الملك ،ومجموعة من النساء تذكر زوجته بسوء ،وهُن
مقتنعات بأن هذه الزوجة ضالة ،وضاللها بين" :إنا لنراها في ضالل مبين" .تقوم زوجة
العزيز صاحبة النفوذ والسلطان باستدعاء النساء الطاعنات بها ،وبسلوكها ،لتقدم لهن العذر
المستدعي لالعتذار .وَل أد َّل على عذرها ذلك من ردة فعلهن عند رؤية يوسف ،عليه السالم.
النساء يعرفن عادات المجتمع وتقاليده ،ويعرفن واجبهن تجاه المنصب الرفيع؛ فكالمهن في
غيبتها جر ٌح معنوي لمقام رفيع ،وهذه ُجرأة َل بد من اَلعتذار عنها بما يليق؛ فالجرح
المعنوي لهذا المقام َل يغفره إَل جرح حسي .واَلعتذار يكون في العادة أشد عندما تظهر
البراءة .من هنا لم تكتف النساء بجرح واحد ،بل كررن ذلك ،لمزيد من اَلعتراف واألسف.
وعندما رأت زوجة العزيز ذلك سارعت إلى القول" :فذ ِل ُكن الذي لُمتُنني فيه".
خالصة ما يقوله الشيخ بسام جرار ،أن النسوة عوقبن بتجريح أيديهن ألنهن تجرأن على انتقاد
زوجة العزيز .ويمضي الشيخ جرار بالتوضيح:
يقول يوسف ،عليه السالم ،لرسول الملك" :ارجع إلى ربك فاسأله ما با ُل النسوةِ الالتي
قطعن أيديهن؟" ،فهذا يدل على أن يوسف ،عليه السالم ،يريد أن يرسل إلى الملك برسالة
مختصرة تجعله يدرك حقيقة ما حصل قبل سنوات؛ فتجريح األيدي َل بد أن تكون له دَللة
يفهمها الملك ،لذا نجد أن الملك ،وبعد وصول الرسالة ،يقول للنساء" :ما خطبكن إذ راودتن
عرفية شائعة في ذلك الزمان.
يوسف عن نفسه" ،وهذا يشير إلى أن تقطيع األيدي له دَللة ُ
ولم يكن مجرد صدفة عجيبة.
ما حقيقة الحديث" :ال تعلّموا نساءكم سورة يوسف"؟
من أغرب ما قيل بحق سورة يوسف ،هو حظر قراءتها على النساء ،وسأنقل هنا سؤاَلً وجه
الى السيد جعفر علم الهدى وهو من العلماء المحققين والمدققين والمدرسين في هذا العصر،
وحضر درسه عدد من الفضالء.
السالم عليكم:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
شيخنا الجليل ،ما رأي سماحتكم في رواية مفادهاَ" :ل تعلموا بناتكم سورة يوسف وعلموهن
سورة النور " هل هذه الرواية صحيحة؟ وعن أي إمام؟ وإلى أي المصادر نرجع؟ ولماذا َل
نعلم البنات سورة يوسف ،إن كانت الرواية صحيحة؟ نسال هللا لكم دوام الموفقية ،خادمكم
فاضل المدحوب.
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الجواب :من سماحة السيد جعفر علم الهدی
الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة مثل الكافي ،لكنها مرسلة ،فقد رواها الكليني بسنده عن
يعقوب بن سالم رفعه ،قال :قال :أمير المؤمنين عليه السالمَ" :ل تعلموا نساءكم سورة يوسف
 ،وَل تقرؤهن أياها ؛ فإن فيها الفتن  ،وعلموهن سورة النور ؛ فإن فيها المواعظ ".
وفي رواية معتبرة عن أبي عبد هللا الصادق (عليه السالم) قال :قال رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله)َ" :ل تنزلوا النساء الغرف ،وَل تعلموهن الكتابة ،وعلموهن المغزل وسورة النور
".
وفي رواية عن الصادق (عليه السالم) قال" :حصنوا أموالكم وفروجكم بتالوة سورة النور،
وحصنوا بها نساءكم ".
وهنا نكتتان (نقطتان):
األولى :ليس المراد من الرواية على تقدير صحتها أن المرأة َل تقرأ سورة يوسف؛ فإن قراءة
القرآن مستحبة ،وقد ورد التأكيد على ذلك بال فرق بين سورة وأُخرى ،بل المراد ترك
التفسير ،وبيان ما صدر من زليخا وصواحبها من اَلنحراف األخالقي ،والفساد العملي ،وما
ارتكبنه في حق يوسف الصديق من اإلغواء.
الثانية :اإلسالم يؤكد على صيانة المرأة وحفظها من جميع عوامل اَلنحراف األخالقي،
ويترفع بها عن أسباب تهييج الشهوة ،وما يخالف عفاف المرأة وكرامتها ،ولذا أمر اإلمام
(عليه السالم) بتعليم سورة النور حيث إن فيها آيات الحجاب والستر ،والمواعظ التي تحفظ
المرأة من الوقوع في الفساد ،ومنعت المرأة من األمور التي توقعها في اَلنحراف ،وهيجان
الشهوة ،ومنها تفسير سورة يوسف ،وذكر الحوادث الواقعة في هذه القصة.
انتهى جواب السيد جعفر علم الهدی.
سؤالنا التاريخي هنا :هل تثير قراءة سورة يوسف غرائز النساء الجنسية ،فقام بعض الكهنة
بتحريم قراءتها؟ هل سورة يوسف القرآنية نوع من األدب اَلباحي؟
***
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9
"موسى ،اذهب بالطعام ألبيكا " ،قالت األم.
ينود الولد برأسه استجابة لطلبهاَ ،ل ينبغي عليه اليوم أن يضغط على والدته ،لذا تناول السلة
وذهب لحال سبيله .في الظالل ،بين أكواخ الطين يلعب أطفال صغار ،ويهتفون ملوحين
بأيديهم :موسى ،موسى!
يرد موسى عليهم التحية ،لكن َل رغبة عنده للعب ،غداً عيد ميالده الخامس ،وستذهب به أمه
إلى األميرة ويشق عليه أن يدرك لماذا يتعين عليه ترك والديه وأشقائه إلى أبد! وينتابه خوف
مما ينتظره في قصر فرعون مصر؟
ستهتم ألمره األميرة ،كما قالت له أمه .ويوقظه من تأمالته صوت حاجب مصري .ها قد
وصل باحة اآلجر حيث يكد العمال المصريون فيما يحثهم الحاجب بسوطه كي يسرعوا.
عليهم تعبئة العربة بالحجر قبل استراحة الظهر.
أسفل موقف العمال ،كان عمران والد موسى يحمل سلتي حجر تتأرجحان بنير معلق على
كتفيه .العرق يتصبب من جبينه ويغمر وجهه ،ورغم مشقة ما يثقل كتفيه ،تند عنه بسمة
ألصغر بنيه .فيصرخ به الحاجب "َل تبق واقفاً ،عجل ،واصل العمل!"
لم يخاطب هذا الرجل أباه بهذا الشكل؟
ويتساءل موسى ،ا
إبان استراحة منتصف النهار يجلس األب مع ولده موسى في ظل أحد الجدران ويقاسمه
كسرة خبز كانت األم قد وضعت له داخلها بضعة لحم ورشاد ورأس بصل :كل يا ولدي!
ويهز موسى رأسه رافضاًَ :ل ،لست جائعا ً.
حتى شقفة البطيخ التي قاسمه إياها والدهَ ،ل طعم لها اليوم .ويدرك األب خطب ولده اليوم،
فيربت بأصابعه على شعره قائالً :سأسرد عليك في العشية قصة جديدة.
"دخل أسالفنا مصر كضيوف وليس كعبيد" استهل األب حكايته لولده مضيفا ً "وكان ريف
غوشين ،حيث مساكننا نحن اليهود ،هدية من أحد الملوك إلى آل يعقوب" .ولكن مذ باع أخوة
يوسف شقيقهم األثير عند أبيه يوسف (يعقوب) إلى المصريين ،انسلخت اربعمائة عام على
تفسير يوسف لحلم الملك ،والذي أنقذ به األمة من مجاعة وقحط كبيرين .وتكاثرت ذرية آل
يعقوب حتى باتوا أمة خالل تلك القرون ،وصار الملك يمقتنا ألننا بتنا أقوياء ،وكي يضعفنا
ويسومنا العذاب ،حملنا وزر أشق األعمال .كنا سادة أحرار بين الناس ،وها نحن قد بتنا
عبيداً يسترقنا المصريون لنعمل ونكدح في حقولهم وفي كور حجارتهم وميادين بنائهم".
ويمضي األب بمرارة قائالً "ليت الملك يقتلنا جميعاً ،ولكنه لن يفعل ذلك ألنه بحاجة إلينا".
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وروى عمران لبنيه أيضا ً حكايا عن ربه الذي يؤمن به والذي َل تدركه األبصار ،جاهداً أن
يحمي عقيدته ويجعل صغاره بدورهم يؤمنون بها .وقال عمران "لقد عاهد الرب أسالفنا،
إبراهيم واسحاق ويعقوب وعقد معهم ميثاقاً" ،ثم همس ألوَلده مؤكدا ً "سوف يعيننا الرب".
لم َل يعينك الرب اذاً؟ يتساءل موسى وقد استشاط غضبا ً وهو يتذكر تعامل الحاجب مع
والده فصار يصرخ بوجه أبيه!
ويأخذ عمران ولده موسى في حجره قائالً "الرب يعرف لماذا".
ويرقد موسى على األرض وقد جفاه النوم ،إلى جانبه يغط في نومه شقيقه األكبر هارون.
ويحاول موسى أن يفهم ما عناه أبوه حين قال" :ليت الملك يقتلنا جميعاً."...
وما كان لموسى أن يحيى لو لم تنقذه األميرة .لقد تقضت على ذلك أعوام خمسة ،كان يوسف
في شهره الثالث حين أمر الملك جنوده بإغراق كل مواليد اليهود الذكور في النيل .وجال
الجند بسيوفهم المشرعة في بيوت اليهود بحثا ً عن الذكور الرضع ،ولم يبق أمام أم موسى
مالذٌ آمنُ تخبئ فيه ابنها .وفي خضم يأسها ،أخذت األم سلة خوص ،وطلتها بالقار والراتنج
وجعلتها مهداً لموسى ،وارسلتها بيد كبرى بناتها مريم إلى ضفة النهر .وضعت مريم السلة
على سطح الماء ،ثم تناهت لسمعها أصوات غريبة ،فتوارت خلف إحدى األكمة.
وظهرت األميرة وبرفقتها وصيفاتها يرمن اَلستحمام في مياه النيل ،وفي تلك اللحظة ،بدأ
موسى ينتحب ،فاكتشفت األميرة السلة ،وأمرت بإخراجها من الماء وقالت :أنظرن إلى قدميه
بأصابعها العشر ،ويديه بأصابعها العشر! إن له جلداً رقيقا ً مثل جلد أطفال العبرانيين ،لن
اسمح ألبي أن يقتله ،بل سأحتفظ به لنفسي!
"ما زال صغيرا ً جداً" ،هتفت إحدى الوصائف " إنه بحاجة إلى حليب أمه" .وتناهى لسمع
مريم كل ما قيل ،فخطت خارجة من مكمنها وهي تقول" أعرف سيدة بوسعها أن ترضع هذا
الرضيع انها جوشابيد زوجة عمران ،وهي عبرانية ،هل أجيء بها لكم؟"
ودون أن تعلم أعادت األميرة الرضيع إلى أمه قائلة "حين يبلغ الخامسة ،سآخذه عندي في
القصر ،وسأربيه كما لو كان أبني" ومضت تقول "لقد انقذته ،واخرجته من اليم .سيذكرني
اسمه دائ ًما بهذا األمر ،وسأسميه لذلك موسى".
ارتدت جوشابيد فستان أفراحها ،وحممت موسى وسرحت شعره وألبسته مئزرا ً جديدا ً حاكته
له مريم .وعلى صدره الصغير تتدلى من عنقه قالدة ذهبية تحمل نقش الشمس ،وهي هدية
األميرة.
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وعلى مدخل الكوخ يقف هارون ومريم في وداع أخيهما .الحزن يلف مريم .هل ترى أخاها
مرة أخرى؟ لقد رعته واعتنت به خمسة أعوام .وتسارع األم معجلة بالذهاب قائلة" َل تنس يا
هارون أن تأخذ الطعام ألبيك ،سأعود لكم بعد الظهر".
وتسرع األم مع موسى بقاربهم الصغير عبر النيل .في الماء يكتشف موسى صورته فيحاول
أن يضحك لكنه ما يلبث أن يقول "َل يسعدني شيء".
وترسو األم بقاربها عند درجات السلم التي ترتقي إلى القصر الملكي األبيض ،ثم تربط
القارب ،فيقاربها حارس القصر قائالً" امضي من هنا!" ويقف شاهرا ً سيفه مهدداً إياها.
تكشف األم عن القالدة الذهبية في عنق موسى ،فيتراجع الحارس وهو ينحني مشيراً للحراس
إلفساح المجال لها.
ينفتح الباب العريض ،ويغلق خلفها لتجد نفسها في حديقة القصر .يتصاعد ماء النافورات أمام
زهر كبيرة ،ومن بين أوراق أشجار البرتقال والليمون تتألق ألوان الثمار الناضجة،
أصص ٍ
وألول مرة يسمع موسى صرخة الطاووس المدوية .يتعلق موسى بيد أمه ،وَل يتركها حتى
تقف في حضور األميرة.
َل يميز موسى األميرة ،وحين تزوره ترتدي دائما ً ردا ًء أبيض ،واليوم هي قد طلت أجفانها
بلون أزرق ،وعلى ذراعيها ومعصمي قدميها ترن مخشالت ذهبية ،فيما زينت باروكة
شعرها العالية أحجار كريمة غالية .أخذت موسى بين ذراعيها ،من جلدها تفوح عطور الورد
"يا موسى لقد انتشلتك من الماء" وتبتسم متسائلة "هل تحبني؟ هل يروق لك أن تعيش معي
فحسب ،هل يعجبك هذا المكان؟"
َل يجيب موسى ،بل يتوارى متخفيا ً خلف ظهر أمه.
"سرعان ما سيعتاد الحياة الجديدة" تقول األميرة.
جوشابيد واقفة َل تنم عنها أي حركة ،فتخاطبها األميرة بو ٍد قائلة "بوسعك الذهاب ،لقد
أنجزت مهمتك" .وتنزع األميرة خاتما ً من أحد أصابعها وتقدمه لها قائلة "خذيه ،سيذكرك
دائما بالصبي الذي رعيته"
"شكرا أيتها األميرة!"
وتتراجع جوشابيد مغادرة الصالة وهي تنتحب .ويتابعها موسى وهو يروم العودة معها إلى
البيت ،لكن األميرة تأخذ بيده وهي تقول "تعال ،سأريك القصر ،والغرفة التي سوف تنام
فيها".
***
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ٌ
فطن ولديه فضول للمعرفة" قال المعلمون لألميرة "لديه إرادة قوية وميل ظاهر نحو
"إنه
العدالة ،لكنه يتفجر غضبا ً ايضاً" .المعلمون هم سدنة معبد آتون ،معبد آلهة الشمس .جميعهم
يرتدون مالبس بيضاء طويلة ،ورؤوسهم حليقة بال شعر ،هو عارفون ولطفاء.
موسى يكن لهم فائق اَلحترام .وهم يعلمونه أسرار منطق الحساب ،ويعلمونه القراءة والكتابة
وفنون الهندسة المعمارية والجغرافية ،عالوة على الموسيقى والرقص ،وكلها جزء من
دراسته.
"ستكون قائداً عظيما ً يا موسى" هكذا تنبأ له الضابط كبير السن الذي يدربه على السالح
والفروسية .ويقود موسى عربته الصغيرة وهو يسابق الريح في مضمار السباق.
"تمهل!" ينبهه المعلمون حين تسير العربة على عجلة واحدة عند المنحنيات .فيضحك
موسى ،إذ َل ينتابه أي خوف.
ومن نافذة غرفتها تتطلع إليه األميرة ،وهي فخورة بابنها الصلب مثل صخرة.
أقران موسى في اللعب والمران ،يكبرون فيه شجاعته وفطنته .معهم يلعب موسى الكرة،
ويعوم سابحا ً ويعدو حول الميدان .هم أبناء القادة والوزراء ،والبالط يعج بالموظفين
الملكيين .كما يوجد عدد َل يحصى من الخدم والخادمات ،وما على موسى سوى أن يصفق
بيديه حتى يسارع للوقوف في خدمته حارساه الشخصيان األسودان ،وهما موجودان دائما ً
بالقرب منه.
"من يقصر في خدمة األمير ،يدفع حياته ثمنا لتقصيره" تهدد األميرة العاملين.
عاش موسى سنوات طويلة في القصر الملكي ،وسرعان ما نسي سنوات طفولته المبكرة.
لكنه يراها في أحالمه أحياناً.
جالس في غرفة منخفضة السقف ،وهو يرقب النار في موقد مفتوح ،وعلى الجدران المطلية
بالنورة البيضاء تتراقص ظالل تلقيها نار الموقد .ويحاول موسى أن يحسب عدد األباريق
ذات البطون المنتفخة المصفوفة على رف ملتصق بالجدار ،لكن عبثاً ،ويجد في السعي
مرات عدة ،بال جدوى" ...أماه" يصرخ موسى وهو يستيقظ مذعوراًَ .ل أحد يهدئ من روعه
أو يربت برفق على جبهته.
اين أمه؟
األميرة ،أم سيدة أخرى َل تبين مالمح وجهها يلمحها في خاطره؟
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من خالل النافذة المشرعة يتسلل إليه عبق الورد والشجر ،القمر بدر مستدير يطل على نهر
النيل المنساب بهدوء .وتتناهى إلى سمعه صيحات التناوب التي يطلقها حراس سور القصر
المتطاول.
بهدوء يسير موسى في أحد األيام نحو دوَلب متكئ على الجدار ،حيث اكتشف في أحد
أدراجه مئزراً صغيراً أبيض اللون .تناوله بيدهَ ،لبد أنه كان يعود لفتى صغير ،يا ترى كيف
كان شكله؟
ومن أين جاء؟
حاول موسى جاهداً أن يتذكر ،لكن قلبه بقي مثل مرآة معتمة.
يقف موسى ومعه باقي األمراء والنبالء الشباب في حضرة الملك.
يرتدي الفرعون باروكة شعر أسود مجعد ،وتتدلى من عنقه على صدره قطعة زينة براقة
ملونة ،ويضع على خصره زناراً ذهبياً ،ويتمنطق باألسلحة الملكية.
صناع وخبراء السالح ،واألفضل بينها التقارير المرفوعة
أمامه ُوضعت تقارير المعلمين و ُ
بحق موسى .يخاطب الملك الشباب "بوسعكم اآلن اختبار جدوى ما تعلمتموه ،فعلى حدودنا
الجنوبية يحتشد جيش النوبة ويهدد أراضينا .اذهبوا وفرقوا حشودهم!"
يستلم الشباب أسلحتهم من قائد متمرس ،درع وترس وقوس وجعبة سهام ورمح وسيف لكل
منهم .بوسع الملك أن يعتمد على شجاعتهم واقدامهم.
وعاد المصريون من المعركة ظافرين .وعلى شرف الضباط الشباب المنتصرين اقام الملك
مهرجانا ً فاخراً.
زانت الموائد الفواكه والزهور ،وازدانت األطباق المذهبة بالسمك ولحم الضأن المشوي
والوز المحشي .يدور على الضيوف سقاة يصبون لهم النبيذ والبيرة الباردة في كؤوس طوال.
فيما خبز الفران الملكي فطائر سكر وعسل كبيرة بحجم عجالت العربات.
في السفن الكثيرة التي ترافق جندول الملك ،يتوزع موسيقيون وراقصون وراقصات،
وبهلوانات ومهرجون إلمتاع وإيناس ضيوف الملك.
بين الوسائد والمتكآت الوثيرة يجلس الملك ،فيما يروح خادم النسيم فوقه بمروحة كبيرة من
ريش الطاووس .ويحتشد الشعب في كتل مكتظة ويشارك الحفل بالهتاف والتهليل .بالنسبة
للمصريين ،الفرعون هو ابن الشمس ،وهو إله.
يتناول الضيوف الطعام ،ويسرفون في الشراب ،ويغنون ويضحكون .فيما يبقى موسى
صامتا ً غارقا ً في أفكاره .ما رآه وعاشه في ميادين القتال سلب من عقله وقلبه الطمأنينة
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والدعة .خلف أسوار القصر العاليات يوجد عالم آخر .عالم ضاج بالمتسولين والمقعدين
والمجذومين .في الميادين ،وفوق وتحت سقاَلت البناء يكدح آَلف العبرانيين يسوقهم بال
رحمة للعمل الشاق نظار مصريون قساة .ألم يسبق له أن شهد ذلك؟
ما عاد موسى ينصاع ألوامر الملك بأن َل يغادر القصر إَل بموافقته وتحت حراسة مشددة.
في الشوارع يتحدث إلى الباعة وأصحاب المهن .ويرى العبيد العبرانيين وهم يكدحون،
ويزور سقاَلت البناء وميادين العمل ،متجوَلً ساعات طوال بين الناس .وفي أحد األيام لفتت
نظره أم عبرانية تحمل بيدها طفالً وتغني له ترنيمة للنوم.
ذهل موسى للمشهد ،إنه يفهم ما تقول ،كل كلمة قالتها يعرفها عن ظهر قلب.
لكن من أين سمعها؟
فجأة انجلت العتمة عن المرآة الموجودة في داخله .فعلى األرض قرب قدمي السيدة ترقد
طفولته المبكرة ،الكوخ الطيني باألباريق المنتفخة التي ما برح يحاول أن يحصيها ،وأخوه
هارون واخته الكبرى مريم ووالداه جوشابيد وعمران...
أمير مصري.
ما كان يراه معتما ً غامضا ً قد بانت حقيقته ،إنه ليس ٌ
لم يُحقرهم المصريون
إنه واحد من هؤَلء ،عبد عبراني .سيسعى أن يبذل لهم العون .ا
ويستعبدونهم؟
هل ينبغي عليه التحدث إلى الملك حول ذلك؟
الوقت مساء.
موسى في طريقه إلى القصر .تشغله مشاهداته في الساحات وميادين العمل والشوارع،
وتؤرقه وتستفزه.
فجأة تناهت لسمعه صرخة .يتجه صوب مصدر الصوت "سأعلمك كيف تكون كسو ً
َل
متذمراً" يسمع موسى ناظراً مصريا ً يهدد ويشتم .ثم ينهال ضربا ً بعصى على شاب عبراني.
"وأنا أريد أن أعلمك كيف تضرب إنسانا ً عديم الحيلة" صرخ به موسى.
فاستدار المصري متسائالً" :ومن عساك تكون؟ ملوحا ً بالعصى بوجه موسى "اهتم بما
يعنيك!"
قفز الدم إلى وجه موسى ،فسارع يقف خلف المصري ويطبق بكفيه على عنقه.
"دعني وشأني" صرخ المصري.
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وما عاد موسى يدرك ما يفعله ،وفجأة يخر المصري على ركبتيه ساقطاً.
يحدق موسى في عينيه ،فينتابه الهلع ،فالرجل قد مات!
الشاب العبراني فر من المكان ،فيما واجه مستطرق مصري موسى بالسؤال " لماذا؟"
ريح الليل الهابة على موسى بردت جبينه المشتعل.
بدأ الحطب يشتعل في مطابخ البيوت ويطلق هسيساً ،فيما أمسى النور يضيء بيوت المدينة.
يواري موسى الميت في الرمال ،وفي عتمة الليل يقفل راجعا ً إلى القصر.
ويتقلب في مضجعه وقد استبدت به الهواجس واألفكار .وتلوح له عينا الميت الذابلتان،
ويسمع من جديد حشرجاته األخيرة.
ينهض من فراشه ،ويوقد مصباح الزيت ،ويبقى يجول في غرفته مثل حيوان متوحش حبيس
يضيق به محجره.
في الصباح الباكر يغادر القصر ،فينظر الحراس خلفه بدهشة غامرة ويتساءلون :أين عساه
يروم األمير في هذه الساعة المبكرة؟
"لدي ما أبلغ به الملك" يقول الرجل النبيل.
على سطح الماء تنعكس صورة شمس الصباح ،يلقي صيادو السمك شباكهم ،لكن موسى َل
يرى كل ذلك بل يمضي في طريقه تحوم في رأسه الهواجس والشكوك.
ليس بوسعه أن يمحو فعلته!
في المساء يلتقي بعبرانيين مختصمين ويسمع صراخهما وهما يتضاربان متنافسين على عمل
ما.
"لم تضرب رفيقك؟" يوجه موسى السؤال إلى من بدأ الشجار.
يتعرف الرجل على موسى فيجيب باحتقار" :ومن نصبك قاضيا ً علينا؟ أم تراك تريد أن
تقتلني ،كما قتلت المصري؟"
"كيف يجرؤ أن يقتل ناظراً مصرياً؟" يصرخ الملك غاضباً.
الشاب العبراني الذي أنقذه موسى وشى به من شدة خوفه.
األميرة تبحث عن أبنها لتهدئته" .أين هي أدلة الجريمة؟ علينا أن نتحدث إلى موسى قبل أن
ندينه" .هي تروم إنقاذه.
"َل" يقول الملك "َل أريد أن أراه ثانية ،لقد بات خطراً!" ويأمر بإيداع موسى السجن.
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لو شاءت األميرة انقاذ موسى ،فعليها أَل تضيع مزيداً من الوقت .وهكذا فقد بردت له بيد
احدى الجواري رسالة تقول "أهرب ،فالملك يريد أن يقتلك!"
ويدرك موسى ما يعنيه هذا اَلنذار ،فيعيد كل ما لديه من مجوهرات ومالبس وأسلحة،
ويغادر القصر عبر منفذ سري.
هل يتاح له مرة أخرى أن يتخطى عتبة هذا القصر داخالً؟
***
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أرض ميديا في جبال شبه جزيرة سيناء باتت مالذاً يحمي موسى من مطارديه .نما شعره
ولحيته لطول هروبه ،فيما لوحت الشمس والمطر والريح بشرته فبات أشد سمرة.
وانضم موسى إلى مجموعة رعاة ،وبرفقتهم يتنقل من مرعى إلى مرعى ليقطنوا في خيامهم
السوداء .األرض تحت الجبال المسننة الوعرة قاحلة جرداء .وتعلم موسى كيف يجز صوف
الغنم ،كما تعلم أن يحمي نفسه والقطعان من غارات الحيوانات المفترسة .الرعاة َل يسألون
من أين جاء وإلى أين يروم ،بل يقاسمونه طعامهم البسيط من حليب وجبنة وتين ورطب.
عرف موسى األعشاب ،وتعلم أن يعالج مرضى الناس والدواب باألعشاب ،وبهذا نال ثقة
الرعاة.
تنحدر ا لشمس خلف جبل حوريب ،ومن خالل سعف أشجار النخيل وغصون أشجار البرتقال
تبين أكواخ سكان الواحات.
لعل ليل الواحات يشهد عيداً ،يرقص فيه القوم ،ويأكلون لذيذ اآلدام ،ويتناولون سائغ الشراب.
قرب الرعاة من القرية يلهمهم النشاط والقوة.
ُ
قرب عين الماء الفوارة تقف بضع فتيات ،إنهن بنات جيتروس كاهن ميديا السبع ،ويوشكن
أن يمألن جرارهن بالماء ويسقين أغنامهن.
"هل يوجد مكان لنا!" يسأل كبير الرعاة الصبايا ،واضعا ً يده على ورك إحداهن ،فتسقط
جرتها على األرض محطمة.
"األقوى يصل أوَلً"! تجيب إحداهن ،ثم يشرد جمعهن خوفا ً من الرجال الغرباء.
يصرخ موسى :امكثن ،سوف نساعدكن فأنتن السابقات في المجيء!
ويعيدهن موسى إلى البئر ،فيقول أحد الرعاة رافعا ً ذراعه :أيها القادم من مصر ،ماذا تراك
فاعل؟ أحسبك ما زلت تجهل عاداتنا!
يجيب موسى بهدوء" :بل أعرف عاداتكم" ،واضعا ً يده على ذراع الراعي المرفوعة ومحدقا
في عينيه.
"لعلي سبب ذلك!" يتمتم الرجل ويتخذ له مجلساً.
يعين موسى الفتيات في ملء جرارهن وسقي اغنامهن ،ثم يقول" تمام! جاء اآلن دورنا في
السقي".
يبتسم كبير الرعاة لموسى بود ،فيما تبدي الفتيات رضاهن بما فعل موسى.
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لم رجعتن اليوم باكراً؟ يسأل جيترو بناته .فيروين له ما جرى في الواحة ويقلن" كان رجالً
ا
ً
يافعا ،قد جاء من مصر"
"لم لم تدعونه إلى الطعام؟ لقد أحسن إليكن!" قال األب.
ا
في اليوم التالي يفارق موسى الرعاة ،فيتساءلون :من تراه سيقص علينا الحكايات حول النار
الليلة؟ لكنهم يعجزون عن اقناعه.
عند العين يلتقي سكان القرية والرعاة الرحل والتجار المسافرون .وسوف يجد موسى عمالً
أو فرصة سفر لنفسه في لقائهم.
"أنظرن!" قالت زيبورا صغرى بنات جيترو هامسة ألخواتها" :انظرن ،قد بقي الفتى هنا!"
وتعرف موسى بدوره على الفتيات ،ودون أن يسألنه ،يمأل لهن الجرار ويسقي أغنامهن.
"تعال معنا!" تقول كبراهن "أبونا يدعوك للطعام".
وعند عتبة بيته يلتقي جيرو بموسى ويبادره القول" :حللت أهالً أيها الغريب!"
تأتي امرأة جيرو للضيف بطشت ماء نظيف ،فيغسل موسى يديه وقدميه قبل أن يدلف إلى
البيت.
بعد تناولهم طعاما ً طيباً ،يجمع جيرو عائلته أمام البيت ويشرع يحادثهم عن الرب.
يصغي موسى لحديثه مذهوَلً.
هذا الرب ليس آتون ،وليس إله الشمس ،هو ليس أحد أرباب مصر الكثار ،إنه إله َل تدركه
األبصار ،رب إبراهيم وإسحق ويعقوب.
ألم يحدثه أبوه عن هذا الرب؟
لكن موسى كان آنذاك فتيا ً َل يدرك هذه األمور.
ومكث موسى بينهم زمنا ً طويالً ،حتى بلغ الثالثين من عمره.
راع!"
"موسى ،أَل تريد ان تبقى معي؟" سأله جيرو "قد احتاج ٍ
"لست من الرعاة" أجاب موسى ،وألول مرة يروي موسى لغريب َل يعرفه قصة ميالده،
والسنوات التي قضاها في قصر الملك ،وحكاية هروبه ،ماراً بذكر معاناة أخوته العبرانيين،
دون أن يخفي جريمته.
يصغي الكاهن باهتمام لحكاياته ثم يقول "ابق معي ،حتى لو لم تكن راعياً ،أنا اثق بك
وسأوكلك رعي كل قطعاني".
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غمرت موسى السعادة .إذ لم يجد لنفسه عمالً فحسب ،بل وجد إله أبائه أيضاً.
ومضى عام على لقائه بنات جيرو .وما برح جيرو يعامل موسى كواحد من بنيه ،وها هو
يقف أمامه ،وما زال يعتريه اَلضطراب فيحار باحثا ً عن الكلمات المناسبة للتعبير عما
بنفسه" .أنا فقير ،مجرد َلجئ يلوذ بكمَ ،ل أملك قطعانا ً وَل خياماً ،أنا غريب في أرضكم،
لكني أحب زيبورا ،هل تسمح أن تكون زيبورا امرأتي؟"
زيبورا هي بنت جيرو األثيرة إلى نفس أبيها ،لكنه لم يحتج إلى كثير وق ٍ
ت ليجيب طلب
موسى .وينتاب زيبورا خجل وحياء فتبتسم ،فما كشف عنه طلب موسى لم يكن خافيا ً عنها.
"نعم" أجاب جيرو "ستكون زيبورا امرأتك .سنرتب لكما الزفاف ،وليكن الرب معكما!"
***
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يقف موسى على عتبة باب البيت .يرتدي مئزراً أبيض ،وعلى رأسه كوفية صوفية تقيه أشعة
الشمس .تقبله زيبورا.
"هل لنا أن نذهب معك؟" يتساءل ولداه غيرشوم وإليعازر.
"رافقاني لبعض الوقت" يجيب موسى.
"كم كبر الولدان! يفكر موسى مع نفسه ،غيرشوم جاوز ارتفاع كتفه كتف أبيه .وحين يصل
حافة الصحراء يعيد الولدين إلى البيت قائالً "أعينا جدكما بجز صوف الغنم!"
في طريق عودته إلى جبل حوريب يلتقي موسى أحد الرعاة العاملين عنده.
بات موسى غنيا ً ويحظى باحترام الناس ،ومضت عليه سنون طوال وهم يعيش في أرض
ميديا ،لكنه لم ينس أخاه في مصر .ومذ تناهى لسمعه خبر وفاة الملك الذي نقله له التجار
المسافرون ،ما برحت فكره معاناة أهله وأخيه تؤرقه وتسلب راحته.
تراهم كيف يعيشون في ظل الملك الجديد؟
هل بوسعه أن يعود لمصر؟
ماذا بوسعه أن يفعل ،وهو الوحيد بال معين ،ليتصدى لسلطة وقوة الملك الجبار؟
لم َل يعين الرب العبرانيين؟
ا
غارقا ً في تأمالته ،ينتبذ موسى حافة الطريق جالساً.
ماذا جرى؟
يقفز موسى من مجلسه بعد أن شاهد اللهيب يندلع في المرج القريب منه.
"موسى! موسى!"
من تراه يناديه؟
"موسى ،موسى!"
"أنا هنا" يجب مذهوَلً.
النداء يصدر عن جوف اللهيب.
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"َل تقترب! اخلع نعليك ،حيث تقف اآلن أرض مقدسة .أنا رب آبائك ،إبراهيم واسحاق
ويعقوب".
إنه صوت الرب!
"سمعت نحيب أمتي ،وسأنعم عليهم برحمتي .سأرحلهم من مصر إلى كنعان ،حيث األرض
فسيحة ،ويسيل فيها الحليب والعسل .اذهب إلى فرعون! وقل له ،إنك تريد أن تسافر بالقوم!
"ومن عساي أكون؟ العبرانيون في مصر َل يعرفوني ،وسيسألونني :من أرسلك؟ وأين هذا
هو هذا الرب؟ ما اسمه؟
"َل اسم لي! أنا من أنا ،أنا من ارسلني هو إليكم ،وهو إله إبراهيم واسحق ويعقوب" .هكذا
يجب عليك أن تخبرهم.
"وكيف لي أن أخبرهم إنك قد تجليت أمامي؟"
"ما هذا الذي في يدك يا موسى؟"
"هذه عصاتي التي أرعى بها"
"إلق بها إلى األرض"
ويتراجع موسى إلى الخلف مذعوراً ،فالعصا قد انقلبت حية
"امسك بها من ذيلها"
امتثل موسى لألمر ،فإذا الحية بيده تعود مرة أخرى عصا.
"يا موسى اذهب إلى مصر! وسأكشف فيك عن قدرتي ،ليس للملك فحسب ،بل للعبرانيين
أيضاً".
أَل يطلب الرب منه الكثير؟
"سيدي" يقول موسى "تُراك تعلم أني طالما كنت طفالً يتلعثمَ ،ل يجيد الكالم...ليتك ترسل
غيري!"
"من خلق اإلنسان؟ ومن يقدر أن يجعله أخرس أصم ،مبصراً أم أعمى؟ أليس هو أنا،
الرب؟"
فألقى موسى بنفسه إلى األرض .كل ما يعرفه هو ،أن عليه إطاعة الرب.
"سيأتيك أخوك هارون .وأعرف أنه يجيد الكالم .دعه يتحدث عنك! موسى أنا معك! أنا
معك"
مع تلك الكلمات خمدت النار.
لكن المرج سالم كأن لم تمسسه النار.
151

نسي موسى الوقت.
كم مضى عليه وهو راقد على األرض؟
حل الليل ،وفي السماء َلحت النجوم.
وقفل موسى راجعا ً لبيته.
لقد اصطفاه الرب لمهمة عظيمة.
في الصباح الباكر يذهب موسى إلى الواحة.
يطرق باب بيت جيرو.
ويروي كل ما جرى له في جبل حوريب.
ويصغي إليه الرجل العجوز.
"لقد نطق الرب من خاللك" يقول جيرو بهدوء "علي أن ادعك تذهب اآلن"
ينتاب الحزن زيبورا ،لكنها تعرف هي األخرى أن ليس لها أن تثني موسى عن عزمه.
برفقة غيرشوم وإليعازر ت ُشايع زيبورا موسى حتى حدود تلك األرض.
"هل تراه مرة أخرى؟"
***
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النار واألصواف على األرض ،والجرار المصفوفة على رفوفها ،وكل شيء يطابق ما رآه
موسى مراراً في أحالمه.
في هذه الحجرة قضى األعوام الخمسة من عمره ،هنا عرف الضحك والبكاء أول مرة.
واقعية المكان تغمره بالدهشة.
شعر عمران بات ابيض .في ذكريات موسى ،طالما كان األب رجالً كبيراً قوياً .لكنه اليوم
محني الظهر فوق عصاه وقد جاوز عمره المائة .ومريم ترعاه.
توفيت جوشابيد .كم يشتاق موسى لرؤيتها وسماع صوتها مرة أخرى.
يأخذ موسى كفي عمران بحنان بين يديه ،ترتجفان ،وتبين عظامهما من خالل الجلد.
يروي موسى ألبيه تفاصيل لقائه مع الرب .وبهذه الكلمات يشرق النور في عيني عمرانَ ،ل
يحتاج دليالً يدعم ما يقوله موسى ،أما موسى فلم ينس إله أبيه.
"تحققت رغبتي ،وبوسعي اآلن أن أموت بسالم" يقول األب.
وكما قال الرب لموسى ،فقد جاءه هارون إلى الحدود بين ميديا ومصر .ومعه أيضا ً قد تحدث
الرب .هو اآلخر بات ملما ً بالمهمة التي اختاره وأخاه لها الرب ،ويريد أن يفعل كل ما بوسعه
ليعينه.
حتى الفجر جلس شيوخ وحكماء بني إسرائيل في كوخ عمران مجتمعين .عصا الرعي
تتناقلها أيديهم لكنها ما برحت ترقد على األرض كأنها حية سامة .كلهم رأوا ذلك المشهد.
َل يخجل الرجال من دموعهم ،بل يقولون "الرب استجاب لدعائنا ،انتهت عبوديتنا .سيخرجنا
موسى من أرض مصر إلى األرض الموعودة".
"متى نغادر؟"
فيحثهم موسى على الروية والتأني.
تغير الكثير في مصر خالل غيابه .رمسيس ،الملك الجديد ،يجبر عبيده العبرانيين على بناء
أهرامات ومعابد وقصور ومدينتين .لقد نقش اسمه على آَلف من قطع اآلجر .ولكن
العبرانيين َل يعانون وحدهم من الملك ،بل يعاني المصريون أيضاً ،فهم مجبرون على دفع
مزيد من الضرائب دائماً .موسى يرى الوجوه الساخطة حيثما ولى وجهه.
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شارات الرب التي ظهرت على يد موسى مدهشة .وهي محل حديث الجميع في ميادين العمل
ومقالع الحجر وكور اآلجر ،تتناقل األلسن رسالة الرب.
نظرات عيون الرجال تشي خلسة بكلماتهم "قريبا ً سنكون أحرار" ،وهكذا باتت جلدات السياط
والضربات أقل إيالماً.
كثير منهم ،سمع بالرب أول مرة ،كثير ممن نسوا ربهم إبان محنتهم ،عاد إليهم إيمانهم به.
حين يسير موسى في الشوارع ،ينظر األطفال برعب إلى عصا الرعاة في يده.
كوخ عمران يزدحم بالناس دائماً .كلهم يريد أن يستمع إلى موسى ،يريد أن يرى الشارة العجيبة
بعينه.
ويدرك موسى ما يجول في خاطرهم فيقول :أنا لست بساحر!"
عبر أروقة القصر يرافق جندي موسى وهارون ،.موسى يعرف الطريق عبر الجنينة وقاعة
البالط والممرات والقاعات الفسيحة.
مضى زمن طويل مذ استقبل هنا كأمير .يبدو األمر كما كان فيما مضى ،لكن وحدها الوجوه
قد اختلفت.
ماذا جرى لمعلميه؟
ماذا جرى لألميرة؟ هل توفيت هي األخرى كما توفيت والدته؟
يتطلع أفراد حاشية الملك بدهشة إلى الرجلين الملتحيين.
عم يبحث العبرانيان في القصر؟
ماذا يرومان من الملك؟
يستوي الفرعون مثل تمثال صخري عظيم على عرشه المذهب.
وبوجه خال من الحركة يتطلع في موسى وهارون.
"يا ملك مصر" يقول هارون "نحن هنا نيابة عن الرب .دع شعبه يخرج للصحراء أليام ثالثة
ويحيي عيداً على شرفه!"
"أين هو هذا الرب؟"
"إنه ربنا ،رب العبرانيين الذي َل تدركه األبصار"
"ما عساكما تظنان؟ أتريدان أن تمنعا الرجال عن العمل بإحيائهم األعياد؟ يجب أن يعملوا!
اغربا عن ناظري قبل أن يدرككما سيفي!
154

بهدوء امتثل موسى لنظرة الملك المغضبة ،فاستدار على عقبيه وغادر قاعة العرش مع هارون.
بقي الملك على عرشه يستشيط غيضاً ،فهو يعلم أن موسى قد سمح له بدخول القصر.
ماذا يروم هذا الرجل؟ هل يسعى إلثارة القالقل؟ طلبه شديد الوقاحة.
لم ينبس موسى بكلمة واحدة ،لكن الملك يرى في عينه السوداء الكبيرة أمراً جلالً.
هناك قوة غامضة تنبعث من موسى ،قوة تتحدى الملك وتدعوه للحرب فيردد بصوت مسموع"
سأنتصر"!
ويدعو إليه رئيس النظار ليبلغه "منذ اليوم ،يجب على العبرانيين أن يجمعوا قش ال ِلبن بأنفسهم،
وعليهم في نفس الوقت أن ينتجوا نفس كمية اآلجر التي اعتادوا على انتاجها .ومن َل يفعل
ذلك ،يقع عليه أشد العقاب".
أنهار كثير من العمال لشدة األعياء .نظار العمل َل يعرفون الرحمة ،بل ينفذون أوامر الملك
فحسب.
وحلت أكبر المصائب بنظار العمل العبرانيين ،فهم المسؤولون عن تسليم األعداد المطلوبة من
اآلجر.
الملك يطلب المستحيل!
وعبثا ً يلتمسون منه التراجع عن أمره .لكنه يظل على صرامته "أمضوا إلى عملكم بال إبطاء!"
ويطردهم بعيداً عن القصر جنود مسلحون .فيعودون على اعقابهم خائبين.
" أليس المسؤول عن كل هذا هو موسى؟"
"لقد أسأت إلينا ،جعلت كل شيء أسوأ مما كان ".ويتلقى موسى تأنيبهم صامتاً .أليس لهم الحق
في الشكوى؟ الشك يغمره.
لم ارسلتني للملك؟ "يبتهل موسى إلى ربه متسائالً.
لم جعلت الناس تعاني؟ ا
"ربي ،ا
وفي عمق الصمت يسمع موسى جواب الرب "أنا السيد المطاع! أنا ربكم ،وأنتم ستكونون
أمتي .لقد سمعت صرخات أطفال بني إسرائيل الشاكية .سأحميهم من مشقات مصر .بقدرتي
سأجبر الفرعون أن يبيح لك الخروج ،اذهب وتكلم معهَ .ل تستهين بنفسك ،سأجعلك إلها أمام
الفرعون ،أنا معك".
***
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للمرة الثانية يقف موسى مع هارون أمام الملك.
"يا فرعون يا ملك مصر" يقول هارون "سيدنا الرب أرسلنا إليك .دعنا نجلي عن مصر .لقد
ضاقت بنا أرض غوشين ،ونظارك يقسون علينا .دعنا نذهب إلى كنعان ،األرض التي وعدنا
بها الرب!"
يلتفت الملك إلى حاشيته ،كلهم حاضرون ،الملكة ،األمراء واألميرات ،الوزراء ،الجنراَلت.
كلهم بمالبس زاهية.
"هل سمعتم!" قال الملك.
"يا موسى وهارون ،من هو ربكم؟ لم ألتقه قط!"
دون أن ينبس بكلمة القى هارون عصا موسى تحت قدمي الملك.
هل يريد هارون أن يخدع الملك؟ قطعة من خشب العقد ،ما الغاية من ذلك؟
فجأة تصرخ الملكة :العصا بدأت تتحرك...
"إنها حية!" يصرخ أفراد الحاشية .ويتراجعون مرعوبين.
وحده الملك لم يسمح للفزع أن يستولي عليه.
"عصا سحرية! إنها َل تخيفني .بوسع سحرتي أن يفعلوا ذلك .عليكم بالسحرة إلى هنا!"
يدخل صالة العرش خمسة سحرة.
"يا فرعون مصر ،ماذا بوسعنا أن نفعل لخدمتك؟"
"ألقوا بعصيكم عند قدمي ،ودعوها تتحول إلى أشياء مسحورة!" قال الملك.
ترقد حية موسى ملتفة على نفسها على األرض بال حركة على األرض.
"أيها الملك ،سنحاول ما بوسعنا"
يحبس المشاهدون أنفاسهم.
بحركات عجيبة وكلمات غامضة يلقي الرجال الخمسة بعصيهم .فتتحول العصي أمام انظار
الجميع إلى أفاعٍ.
يضحك الملك مخاطبا ً موسى وهارون" أَل ترون! السحر َل يرعب الفرعون".
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وفيما كان الملك يتكلم ،تدب الحياة في حية العبرانيين الساكنة ،فتنقض كالصاعقة على األفاعي
الخمسة وتلتهمها.
تموت ضحكات الحاشية تدريجياً .فيما يمد الملك ذراعيه في وضع الدفاع عن نفسه ،تتجه الحية
نحوه.
"اذهبا!" يخاطب الملك موسى وهارون "خذا حيتكما واذهبا! َل أود أن أراكما ثانية!"
يلمس هارون ذنب األفعى ،فتنقبض لتتحول إلى عصا خشبية ،يناولها هارون ألخيه موسى.
بصمت يغادران قاعة العرش.
ق بهما في السجن ليموتا فيه؟"
لم لم تل ِ
يبقى فرعون متحصنا ً خلف الحاشية .ويساءل نفسه" ا
"لماذا لم تفعل ذلك حقاً؟"
يبقى الملك واقفا ً كالمشلول.
في المرة الثالثة التقى موسى بفرعون على ضفة النيل.
كان الفرعون في طريقه إلى اَلستحمام.
بلمح البصر ،يقف الرجالن متواجهين بصمت.
يقول موسى بهدوء "يا ملك مصر" ،مرة أخرى أوفدني الرب إليك ،أنصت إلى ما يقوله ،ودع
الشعب يرحل!"
ينظر الملك بريبة إلى عصا موسى ،وهي المرة األولى التي يسمع فيها صوت موسى.
"تن َّح عن طريقي ،رؤيتك تعكر مزاجي!"
"لقد تصلب قلب ،لكن الرب أقوى منك .هذه أيضا ً هي إحدى شاراته!"
بالعصا يدور موسى ماء النهر .هل تراه سيوقف تدفق الماء؟
لكن ما يصعد من أعماق النهر ليس ماء ،بل دم.
يتغير لون الماء ،وتنطلق مئات الطيور من بين القصب محلقة فوق النهر كأنها تهاجر .الموج
يدفع بالسمك النافق إلى سطح الماء.
"موسى!" يصرخ الملك "ماذا فعلت يا موسى؟"
لم يعد موسى هناك ،لقد اختفى دون أن ينبس ببنت شفة.
يجمع صيادو السمك شباكهم في قعر زوارقهم ،ويمخرون عباب الماء عائدين إلى ضفة النهر،
حيث احتشد جمع من الناس غمرهم الرعب.
يرحل الملك وخدمه بسرعة عن المكان ليتحصن خلف سور قصره.
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ليس في النيل فحسب ،بل إن ماء البحيرات والجداول والغدران قد بات دماً ،عبثا ً يبحث عن
الناس عن جدول نظيف.
في األسواق انطفأت الضحكات ،وفي الليل تخلو الشوارع والساحات من الناس ،والبيوت
موصدة األبواب َل يريم أحد فيها.
دامت لعنة الدم سبعة أيام.
يحاول موسى من جديد أن ينصح الملك ،فيحذره من مغبة مزيد من اللعنات .لكن الملك متمسك
برايه "أنا ،ملك مصر ،لن أستسلم" يقول الملك لن يثنيني موسى وَل ربه عن عزيمتي".
آَلف الضفادع تتقافز من الجداول والغدران والبحيرات واَلنهار ،الخباز يجدها في معاجنه
الخشبية ،ربة البيت تجدها في جرار الحليب.
تستثن اللعنة الملك .فحديقة قصره قد امتألت بالضفادع ،وهي تنق زاعقة أينما ولى وجهه،
ولم
ِ
وفي الليل يجدها تتقافز فوق فراشه.
غمره اَلشمئزاز ،فوعد موسى أن يسمح لقومه بالسفر.
ولكن ما أن رفعت اللعنة عن الناس ،حتى تراجع الملك عن وعده .فدون جهد العبيد العبرانيين
ستخلو ميادين العمل.
"لقد غيرت رأيي" يقول الملك لموسى الذي نفذ وعده.
تتولى الطواعين واللعنات.
حبوب القمح تتحول إلى ذباب وبراغيث وبعوض ،مثل سحابة تغطي السماء حتى يعتم قرص
الشمس.
أسراب الذباب والبعوض تلسع الناس والحيوانات وتضايقهم ،أعدادها كبيرة إلى درجة ت ُقعد
الجميع عن ازاحتها.
يضرب قطعان المزارعين المصريين وباء يهلكها.
قروح متقيحة تغزو جلود البالغين والصغار .رعد وصواعق فظيعة تخرب الحقول وتقتل الناس
وتبيد الدواب.
أسراب الجراد تغزو األرض ،وتلتهم كلما لم تصبه الصواعق والحالوب القاتل .يغمر مصر
كسوف كلي لمدة ثالثة أيام.
جوع وفاقة وعازة اعقبت اللعنات الفظيعة.
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وعم الناس خوف شديد .فيما لم يبرح الملك قصره ألسابيع طويلة ،هاربا ً من عويل الناس
وغضبهم وعصيان الشعب المحتمل.
يطالب الفرعون سحرته بمعجزات جديدة .وأمام ناظريه تمكنوا أن يحولوا الماء في طشت
صغير إلى دم ،ولكن عند هذا الحد انتهت قدراتهم.
أما زال الملك عاجزاً عن فهم حقيقة أن مصدر اللعنات والمصائب ليس السحر ،بل قدرة رب
جبار؟
هل بوسع الرب حقا ً أن ينطق؟
العبرانيون بقوا بمنأى عن كل المصائب والفواجع.
المصريون يقفون أمام العبرانيين ملتمسين أن يجودوا على أطفالهم بكسرة خبز .ولهذه الغاية،
يجيئون لهم بالهدايا والعطايا من أواني الذهب والفضة ،والحلي المرصعة والشمعدانات
األنيقة.
كثير من األبرياء يرزحون اليوم تحت هول المصائب واللعنات.
"لن نرى الراحة ،ما لم يغادروا هذه األرض " يردد المصريون.
موسى هو اآلخر يشتاق إلى يوم رحيل قومه عن هذه األرض ،لكنه َل يجرؤ على المغادرة
دون أن يأذن له الملك .الجيش يقف إلى جانب الملك ،وقد تقوم الحربَ .ل ينبغي على موسى
أن يعرض حياة الناس للخطر.
"سأجعل منك إلها ً لفرعون" ،كلمة الرب هذه تثقل على موسى حقاً.
مرة أخرى يقف موسى أمام فرعون.
أنهى الرب اللعنة العاشرة بأمر موسى .القصر يلتقي بوجوه قد شحبت من الخوف .الملك قد
أنهكه سهر ليال طوال عديدة.
"يا ملك مصر "يقول موسى للمرة األخيرة "لقد بعثني الرب لك ،دع الناس يرحلون!"
"هل تخاطبني؟" يقول الملك مضيفا ً "خذ النساء واألطفال معك ،أما القطعان فهي من
نصيبي!"
"َل" يجيب موسى "نريد القطعان فنحن نحتاجها ،بها نستطيع بذل القرابين للرب؟ وكيف
للناس أن يعيشوا دون قطعان؟"
يحدق الملك بموسى بكراهية شاعراً بقوته وعزيمته التي َل تلين.
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"حذار من أن تظهر أمامي مرة أخرى وإَل قتلتك!"
"لن استسلم!" يقول فرعون
ِ
"يا ملك مصر!" يقول موسى" ،أحسنت القول ،إذ لن أراك ثانية!"
يستدير موسى مغادراً ،فيما يحدق الملك خلفه مفكراً "هل أدعوه للعودة؟"
يعلم موسى علم اليقين أن فرعون سينحني أمام قدرة الرب.
أزفت ساعة الرحيل ،فدعا موسى كبراء بني إسرائيل إليه وأملى عليهم آخر توجيهاته.
"في كل أسرة ،في كل بيت يجب أن ينحر خروف ،ويشوى ليؤكل مع كسرة خبز غير
مختم ر .ومن دم الذبائح عليكم بطالء اقفال أبواب بيوتكم ،وبعدها ،سيمر الرب هذه الليلة
بأرض مصر ،ويقتل المولود األول الذي يصادفه .لكنه سيمر على بيوتكم بسالم .كونوا
جاهزين للرحيل ،صنادلكم في أقدامكم ،وعصي الترحال بأيديكم .في هذه الليلة ستتكرون
أطفالكم وأقرباءكم .عليكم أن تلزموا هذا الرسم إلى األبد ،ولو سألكم اطفالكم عن معناه فقولوا
لهم" :إنه قربان البان شا للسيد ،وألجل القربان تخطى الرب بيوت اإلسرائيليين حين سلط
العقاب على المصريين".
ولم يفهم الجميع معنى هذه الكلمات ،لكنهم فعلوا ما أمرهم به موسى ،وبقي الجميع،
وبضمنهم األطفال صاحين يقظين.
إنه الليل.
مختبئا ً خلف برواز شباك كبير يحدق الملك في الجمع الذي غمرته العتمة أمام قصره.
"فرعون ،فرعون!"
يتعالى الهتاف "فرعون ،فرعون! دع العبرانيين يرحلون!"
"في هذه الليلة ،لم يخل بيت أي مصري من قتيل" ،يخبر أحد الموظفين الملك "بيوت
العبرانيين هي الوحيدة التي بقيت سالمة!"
يصاب الملك بالذهول ،فيضع أحدهم يده على كتفه ،إنها الملكة ،وتقول" أبنك ،أول مولود لك
قد مات".
ينهار الملك ،فيحمله خادمان إلى مالذه ،فيجهش بالبكاء.
قبل غروب الشمس يلتقي موسى بسفراء الملك" .اذهبوا ،واخدموا ربكم ،كما طلب منكم.
خذوا قطعانكم معكم ،واذهبوا! وادعوا وصلوا ألجلي أيضاً!"
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القوم جاهزون .ويسير موسى بالركب ،الربيع قد حل في نهاية نيسان.
في الشوارع والساحات تحتشد جموع كبيرة ،ويكبر جمعهم باستمرار .الرجال يمشون خلف
قطعانهم ،وخلفهم تسير النساء واألطفال .العربات مثقلة بالمواد المنزلية ومزينة بالورود.
وانقضى اربعمائة وثالثون عاما ً مذ هاجر يعقوب وعائلته إلى مصر ،وأمكنه قبيل وفاته أن
يكحل عينه برؤية ولده يوسف.
أحد الشيوخ يحمل عظام يوسف في جرة .عليهم دائما ً أن يذكروا األمة بالوقت الذي مر عليهم
بأرض مصر.
الشمس تتسلق األفق لتشرق.
يتصاعد عمود دخان مرافقا ً مقدمة الركب الطويل.
إنه الرب
***
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"ليس بحوزتنا أي آجر" ،يخبر شيخ البنائين الملك "ذهب العبرانيون ،وساحات البناء قد
اقفرت".
دون مساعدة العبيد َل يمكن انجاز العمل .وستبقى مدينتا بيتوم ورمسيس غير مشيدتين.
التفكير المستمر سلب الملك راحته ،بمشاريعه أراد أن يشيد نصب َل مثيل له.
"رمسيس ،ملك مصر ،أكبر من شاد األبنية في كل األزمان!"
هل تبدد هذا الحلم؟
لم أجاز للعبرانيين أن يهاجروا؟
ا
لقد حاصره موسى ،كيف له أن ينتقم منه؟
"ستكون لنا كمية من اآلجر َل سابقة لها!" يعد شيخ البنائين سيده "سأعيد العبرانيين!"
مضت على خروج العبرانيين سبعة أيام ،وأمر الملك بتهيئة ستمائة عربة قتال وخيولها.
وانتخب للمهمة أشجع الضباط والجنود .منظر الجيش المسلح يمأله بالعزة والفخر.
"َل تعد إَل والعبرانيون معك" يوجه فرعون الجنرال "واألهم من الجميع هم الشبان األقوياء
الذين احتاجهم ألشغال العبيد".
ويهز الجنرال رأسه بالقبول قائالً "سأسوقهم عائدين لك مثل قطيع من الثيران".
القائد مؤمن تماما ً بانتصاره ،وبأن الملك سيكافئه بجزيل العطاء لظفره.
قبل أشهر من الرحيل ،تدبر موسى أمر طريق الرحلة .حافة الطريق تبدو خطرة،
والفلسطينيون يهددون دائما ً حدود مصر .وقد يواجه المهاجرون صعوبات جمة ،وقد
يشتبكون في صراعات اثناء رحلتهم.
ينتخب موسى طريقا ً يلتف حول خط الساحل .حيث يتجه مع األمة جنوبا ً سالكا ً طريقا ً قليل
السابلة تطرقه البغال المحملة عادة ،ثم يجتاز "إيتام" ليصل "بي هايروت" على ساحل البحر
األحمر.
وهدأ القوم ،وسكتت صرخات المرح والغبطة التي كانت تنطلق من أفواههم في أول أيام
الرحيل.
"كم تبقى لمحطة اَلستراحة المقبلة؟" يتساءل األطفال وكبار السن ،الشمس تتلظى في كبد
السماء.
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بعض الرجال يتأخرون ليتأكدوا أن أحداً لم يترك خلف القافلة.
وما زالت سحابة الدخان تظلل مقدمة القافلة وتمنح المهاجرين شجاعة وقوة.
في اليوم العاشر وصل الركب إلى البحر ،فأخبر موسى قومه أن ينصبوا خيمهم على
الشاطئ.
الخليج الذي نما فيه القصب بات ملعبا ً للصبية والصبايا .الصغار يبحثون عن المحار ،أما
الكبار فبدأوا يصيدون السمك .أمام الخيم تتصاعد الضحكات وأصوات الغناء.
في الصباح الباكر ليوم حط الرحال الثاني اكتشف أحد حراس المخيم سحابة من غبار.
هل هي عاصفة تقترب؟
سحابة الغبار تقترب وتكبر شيئا ً فشيئاً .الجموع ينظرون إليه وقد شلهم الرعب.
"إنه جيش مصري" يقول موسى "إنها عربات القتال العائدة للملك".
على يمينهم ويسارهم تمتد الصحراء ،وأمامهم ينفتح البحر ،وقد فات أوان الهروب ،والقتال
َل معنى له.
األمهات ينادين ابناءهن باكيات نائحات ،والرجال يقولون "لقد ضعنا" ،وموسى يتأمل
الوجوه التي لفها الجزع.
"أنتا المذنب!" يقولون لموسى "أنت أخرجتنا من مصر! آه ،ليتنا بقينا هناك وواصلنا خدمة
الملك!"
ماذا بوسع موسى أن يقول لهؤَلء الرجال الساخطين؟
يتحسس عصا الرعي القديمة في يده ،هنا كانت تكمن قوة الرب.
"َل تخافوا وَل تجزعوا!" يصرخ بهم موسى "اهدموا الخيام ،واجمعوا القطعان إلى
بعضها!"
دوي عجالت عربات القتال ،وصوت وقع حوافر الخيول يتعإلى كلما اقترب الحشد ،صفاح
الرماح والسيوف والدروع تلمع في وهج الشمس.
يصرخ موسى بالقوم" :اتبعوني!"
ويتجه بعصاه إلى السماء
سحابة الغبار باتت حاجزاً بين قوم موسى وبين جحافل العدو الزاحفة.
تهب ريح صرصر عاتية كأنها عاصفة فتشق سطح الماء.
أمام الجميع المرعوب المرتجف ينفتح في البحر ممر قد نشف تراب أرضيته يربط ضفة
بضفة! الموج يقف يمين ويسار الطريق الممتد كأنه جدار مائي.
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"اتبعوني!" يصرخ موسى مرة أخرى
بات الجيش المصري على مشارف مكان اجتماع الناس .قائد الجيش يتجه مسرعا ً نحو قلب
الجمع ويده على جبينه .هل تراه يحلم؟
أمام ناظريه يسرع العبرانيون فارين عبر الماء!!
"اتبعوهم!" يهتف صارخا ً بضباطه.
ويندفع متابعا ً الفارين بجسارة ،لكن عجالت عربته المصفحة سرعان ما تعلق بالوحل.
ألم يكن الطريق ناشفا ً للتو أمام ناظريه؟
خيول المهاجمين يغمرها الوحل والطين حتى صدورهاَ .ل جدوى من القتال ،ويلمح القائد
رعب الموت في عيون جيشه فيصرخ "انسحبوا! إلى وراء!"
لكن فات األوان!
يطبق الماء فكيه على الجيش المصري.
العبرانيون يجدون أنفسهم قد وصلوا سالمين إلى الضفة األخرى للماء وكأنهم يصحون من
حلم .كلهم سالمون.
مرة أخرى يلوح موسى بعصاه.
تنجلي العاصفة ،ويهدأ الموج.
العار يلف الرجال ،فيلتمسون موسى" :أصفح عنا!"
"َل تلتمسوا الصفح مني ،بل سلوا الرب أن يصفح عنكم" يرد عليهم موسى .وقد هزته
المعجزة قائالً "أريد أن أنشد للرب ألنه قد قام بفعل مدهش .قد دفع فرعون بالخيل والعربات
والجنود ليخوضوا البحر ،فأطبق الرب البحر عليهم ،رغم أن بني إسرائيل قد ساروا وسط
البحر دون أن يبتلوا".
الرب هو قوتي
وهو نصيري عند الحاجة
وهو ربي ،الذي أخشع له بالذكر
ربي ،أيوجد مثلك بين األرباب؟
برحمتك
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أنقذت أمتك.
أنت يا رب قد فديتهم.
الرب سيكون ملكا ً
إلى أبد.
تجلس مريم عند قدمي موسى.
مضى زمن طويل مذ خبأت أخاها الصغير في السلة.
تمسك بالدف ذا األجراس والصنوج ،وتقول" :غدا ً نريد أن نحيي فرحاً"
أوقت النيران ،ورقصت النسوة ،وغنى األطفال بقيادة مريم.
"غنوا للرب سيد الكون،
فقد تجلت قدرته
حين ألقى بالفرسان وعربات المقاتلين
في لجة البحر"
***
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تنفتح الصحراء أمام أبصار المهاجرين.
النهارات قائظة ،والليالي باردات.
منذ ثالثة أيام يبحث موسى عبثا ً عن الماء.
الناس مرهقون ،وقد أفقدهم العطش عقولهم.
كم مضى على حفلهم على شاطئ البحر األحمر؟ هل انقضت عشرة أم عشرون يوماً؟
يشكوا األطفال من أقدامهم المتقرحة .لكن َل تتسع العربة إَل لألصغر سنا ً وللمرضى.
مات شيخان وامرأة شابة ومعها رضيعها مؤخراً .وقد دفنوا في الرمال.
هارون الذي يقود الركب مع موسى يرسل راعيين ومعهما بضعة اغنام ،ليتقدموا القافلة.
غروب ذلك اليوم ،يكتشف الراعيان عين الماء التي جاءا يبحثان عنها في مارا.
يتنفس موسى الصعداء .ويقول لألطفال" :اركضوا ،أعدوا...أنتم أول من سوف يشرب".
لكن الماء مر! حتى الحيوانات ترفض أن تشربه.
يحار موسى كيف يفعل؟ والقوم يقولون له "ليس بوسعنا المضي قدماً ،دعنا نشرب!"
يتلقى موسى نظران اللوم من قومه بصمت َل يريم ،ثم يقول مخاطبا ً الرب "ما عساي
صانع؟"
ومن عمق السماء يأتي صوت الرب "اكسر غصنا ً من الشجرة التي تقف إلى جانبها وأرمه
في الماء!"
يفعل موسى ما أمر به.
يقول الرب" اشرب اآلن!"
يغرف موسى الماء بيديه ،ويتجرع بضعة منه .إنه صاف وزَلل وحلو!
وما لبث القوم أن هجموا على عين الماء .يعبون الماء بشوق ،ويغمرون قربهم وأكياسهم فيه
حتى تفيض .ويتزاحمون بالمناكب ليتقدموا الصفوف فيعبوا الماء الزَلل وينهلوا منه .وقريبا ً
سينشب بينهما نزاع.
يجلس موسى تحت الشجرة متأمالً الجموع بحزن.
شارفت الرحلة على النهاية ،هل يصمدون حتى ذلك الحين؟ أليسوا جميعا ً كاألطفال؟ وماذا
عنه هو؟ هل يملك ما يكفي من القوة ليواصل قيادتهم؟
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جوابا ً لسؤاله يتعالى صوت الرب "أنا سيدك ،أنا الطبيب"
هدف موسى التالي هو جبل "حوريب" .بعد استراحة قصيرة في إيلم ،الواحة ذات اَلثنتي
عشر عين والسبعين نخلة ،تبدأ مسيرة الجمع خالل صحراء سينا.
مضت خمسة شهور وخمسة عشر يوما ً مذ غادر الجمع مصر ،ويحسب موسى أنه يحتاج
لنفس الوقت كي يقطع صحراء سينا .إنه الجزء األطول واألصعب في الرحلة.
ستفرغ قريبا ً القرب واألكياس من الماء .كما أن آخر قطع الخبز الذي جلبوه من مصر توشك
أن تنفذ.
كثير من العيون قد جفت.
"أما كان أولى بنا أن نبقى في مصر؟" يسمع موسى هذا السؤال باستمرار "لم يبق عندنا
سوى نزر يسير من األكل والشرب".
في ريفيديم أحاط الرجال بموسى مطالبين إياه بإجابة اسئلتهم.
"يا موسى ،كيف يكون الرب معنا وهو يتركنا نقضي عطشا ً في الصحراء؟ لقد ورطتنا
جميعاً"
يلحظ موسى الحجارة بأيديهم ،والنظرة الخطرة في عيونهم .أتراهم يبغون قتله؟
يذكر الرجال بالمعجزات التي اظهرها لهم هللا حتى اآلن من خالل موسى" .صباح كل يوم
يرزقكم الرب بالندى الحامل للحبوب الذي تدعونه " امن" .أليس المن حلو المذاق مثل عجين
مداف بالعسل؟"
ألم تسقط الطيور السمان من السماء ذات يوم؟ الم تشووا تلكم الطيور وتحيوا حفالً؟ هل تخلى
الرب عنكم ولو لمرة واحدة؟ سنعثر على بئر جديد في الغداة".
لكن العطش يعمي الرجال فيقولون "اسقنا! أَل تسمع كيف يصرخ األطفال طالبين الماء؟"
ويعود الرجال نحوه مهددين .فيقف جوشوا بينه وبينهم وقد شهر سيفه.
جوشوا ،هو شاب شجاع ،بات أحد أكثر اتباع موسى إخالصا ً له مذ غادر الجمع مصر.
"َل" يقول موسى واضعا ً يده على ذراع جوشوا "الرب سوف يساعدنا" .ثم يقول للرجال
"افسحوا لي! لن تناموا عطاشا ً هذه الليلة ،سيفجر الرب ماء من جوف إحدى الصخور".
يتنحى الرجال جانباً ،وتبدأ الحجارة تتساقط من أيديهم.
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إنه الليل ،انطفأت نيران المخيم ،فنام الناس والدواب ،سوى جوشوا الذي يتجول بهدوء بين
الخيام.
المعجزة التي أتاها موسى في العيون ببركة الرب ما زالت تهزه.
أمام السماء البعيدة المرصعة بالنجوم ،يشمخ جبل حوريب.
موسى الذي عانى ما عاناه ،يود أن يطيل استراحته عند أقدام هذا الجبل.
"لم يحن الوقت بعد لدخول األرض الموعودة" يقول موسى لجوشوا "ما زلنا َل أكثر من
قطيع خراف ضالة".
حين يحرز الناس ما يكفي من الطعام والشراب ،يفرحون بموسى ،ولكن في أوقات العوز
والقحط َل يبقى معه سوى قلة ضئيلة.
ويسمع جوشوا فجأة صوتا ً غير مألوف .هل هو حيوان بري؟
"من هناك؟" ينادي جوشوا ،فيتناهى لسمعه صوت تكسر أغضان ،ويتراءى له بضع رجال
يلتحفون العتمة .فإذا هم كشافو العماليق ،وهم قوم رحل يقطنون البيداء.
يسرع جوشوا إلى خيمة موسى ويوقظه ،فيقول موسى" نادي فورا ً الرجال القادرين على
القتال ،ليهيئوا أسلحتهم ويكونوا على أهبة اَلستعداد".
في الصباح الباكر يهاجم العماليق العبرانيين ،ساعين لنهب مخيمهم وسلب ما فيه .لكن موسى
ورجاله يتصدون لهم ويردونهم خائبين إلى جوف الصحراء .فيبقى المخيم سالماً.
في الصحراء هناك اشتباك ،يراقب موسى المشهد من أعلى ربوة صغيرة ،انه أخوه هارون
يرافقه حور أحد كبار العبرانيين.
ويتناهى لسمعه صرخات الحرب وصليل السيوف.
يرفع موسى ذراعيه للسماء ويبتهل ربه ان يكون لجوارهم .ثم يقول لمن معه "لن اتوقف عن
الدعاء والصالة ،حتى يقهر رجالنا األعداء".
ثم تظلل سحابة الغبار المتصاعد من المتحاربين فيقول موسى "َل أستطيع ،ليس بوسعي أن
استمر في الدعاء" وعند حلول ظهر ذلك اليوم يسبل يديه المرهقتين.
يسعى العماليق لمحاصرة العبرانيين ،وتتناهى لسمعه صرخات نصر العماليق فيبتهل لربه
من جديد "سيدي ،كن إلى جانبنا!"
من ذراعي موسى المبتهلتان يستمد هارون وحور القوة ،فيما يمنح جسد موسى المتعبد
العبرانيين مزيداً من العزم والصمود في قتالهم.
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يستمر القتال طيلة اليوم ،وفي المساء يكر جوشوا ورجاله عائدين إلى المخيم .لقد فر
العماليق.
ينتاب جوشوا اإلرهاق ،ويضع موسى ذراعيه المرهقتين على كتفه قائالً "لم أر مقاتالً يجالد
بصالبتك".
يضحك جوشوا "صالتك منحتني مزيدا ً من القوة"
ينصب موسى جوشوا جنراَلً ،فيبتهج الناس.
ويعم الفرح والرقص والغناء ليمتد في جوف الليل.
***
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يقيم موسى مخيما ً أسفل جبل حوريب ،حيث توجد عين ماء ،فيما تلقي أشجار النخيل والتين
بظاللها على المكان.
الرجال والفتيان األكبر عمراً يهتمون بقطعان الماشية ،فيما تنشغل النسوة والصبايا بخياطة
األلبسة وبالتغذية .بينما يلهو ويلعب األطفال بين الخيام.
في أحد األيام ،يخبر جوشوا موسى بقدوم زوار هم "رجل مسن وامرأة وشابان"..
وَل يسأل موسى عن أسمائهم بل يعلن بفرح أسماءهم "جيترو وزيبورا وغيرشوم
واليعازر!" ها قد وصلوا.
يهرع موسى نحوهم ،ويعانقهم ،لديهم الكثير ليحكوه له .تنتاب جيترو الدهشة وهو يصغي لما
جرى بمصر ،فيقول "الحمد للرب الذي انقذكم من يدي فرعون ،الرب فوق كل األرباب"
ويولم موسى لكبراء بني إسرائيل في خيمته .بوسع غيرشوم والعازر أن يحضرا الحفل
ويجلسا إلى يمين ويسار والدهما ،ثم يعلن موسى "لن نفترق بعد اليوم".
يتسلق موسى الجبل عابراً الوديان واألنهار .بين حين وآخر يتوقف ،في سفح الجبل ترقد
الخيام .بين األكمات وأشجار الزيتون ترعى الماشية .وتتصاعد سحب دخان رقيقة من الخيام
نحو السماء.
يتكئ موسى على عصاه .هنا ناداه الرب أول مرة ،وهنا أعاره قوته في عصا الرعي ،وهنا
شرع بأداء مهمته.
"البقعة التي تقف فيها هي أرض مقدسة" يسمع موسى الكلمات قادمة من قمة الجبل .لقد هيأ
له الرب مهمة جديدة.
"يا موسى ،يا موسى! خالل أيام ثالثة ،سأنجز معك اتفاقاً .ستكون وليي على الناس جميعاً،
ثم تكون األرض كلها لي .اسمعوا صوتي ،وكونوا جاهزين!"
"لن تروا الرب ،لكنكم سترون آثار قوته وتحسونها" قال موسى.
مغتسلين وبلباس نظيف يطلع الناس في صبيحة اليوم الثالث راجلين على سفح الجبل ،رجال
ونساء وأطفال.
ماذا يريد الرب منهم؟
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قمة الجبل تظلها سحابة ،من هذه السحابة تنطلق شرارة ،فتشرع األرض تهتز مرتجفة،
ووسط عصف الرعد المخيف ،يسمع صوت مزمار .إنها شارة لموسى .فيتسلق وحده باتجاه
القمة.
ويبقى الناس ينتظرون عودته طيلة اليوم .ما أنجزوه في الصباح يغمرهم بشعور اإلنجاز
ممزوجا ً بالتواضع ،ولم يتجاوز أحد الحد الذي عينه موسى عند أطراف القمة.
إنهم ينتظرون اآلن سماع صوت الرب.
"َل تجزعوا!" يقول موسى" لقد أبرم الرب معكم عهداً ،وضع فيها قوانينه":
أنا الرب ،ربكم الذي انقذكم من الرق في مصر –
*َل تتخذ لنفسك آلهة إلى جواري!
*َل تتخذ لنفسك رسما ً لشيء من األشياء فتعبده!
*َل تسئ استخدام أسماء ربك!
*عليك أن تجعل يوم العطلة يوما ً مقدساً!
*عليك أن تشرف وتجل أباك وأمك!
*َل تقتل!
تزن!
*َل ِ
*َل تسرق!
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*َل تغتب أقرباءك وَل تنلهم بسوء!
*َل تشته ما يملكه اقرباؤك!
أسئلة كثيرة تشغل موسى.
في اليوم التالي َلستالمه الوصايا العشر واعالنه إياها على المأل ،تسلق الجبل مرة أخرى.
من قلب الصمت أتى جواب الرب ،فكلف موسى بواجب شاق ،وطلب منه أن ينقش الوصايا
العشر على لوحين من حجر.
يُسر موسى بالعمل ،فيدُ هللا تعينه في هذا الجهد.
رافق جوشوا موسى ،وبقي إلى جانبه .وبمعونة جوشوا ينقل موسى اللوحين الحجريين إلى
المخيم.
كم مضى عليهما في تلك الخلوة؟ لم يحص موسى األيام والليالي.
من بعيد تتناهى لهما صرخات وأصوات تتعالى في المخيم.
"هل هم لصوص يهاجمون المخيم؟" يتساءل جوشوا جزعاً.
"َل" يقول موسى "إنها ليس صرخات حرب"
يتطلع جوشوا في وجه موسى وقد ظلله الغضب والخيبة .يا ترى ما الذي جرى؟
"تعال" يقول موسى "علينا أن نغذ السير"
في وسط المساحة المكشوفة التي تتوسط المخيم ،نار موقدة .قرب النار وعلى مذبح مرتفع
يقف تمثال عجل ذهبي .النساء يرقصن حوله ،والرجال يتصايحون مبتهجين "نعلي إلهنا
الجديد ونهلل له".
بعض الرجال قد حركوا المأل ضد موسى.
"َل تتخذ لنفسك إلها آخر دونيَ...ل تتخذَ...ل تتخذ" إنما جاء لنا موسى بوصاياه العشر من
لدن نفسه ،ليقودنا من خاللها .لماذا الرب َل شكل له؟ لم يسمع صوت الرب موسى َل غيره؟
وضغطوا على هارون حتى اذعن لهم.
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"نريد آلهة مثل آلهة سائر الناس ،آلهة تثير اعجاب الناس وتدفعهم لعبادتها .آلهة مصنوعة
من ذهب!"
ها هو الرب المنشود هنا ،عجل ذهبي َلمع يبرق في ضوء الشمس .النسوة وهبن اقراطهن
وخواتمهن وقالئ دهن وأساورهن ليصنع منها الرب .وساعد هارون في صهر الذهب
وصياغته .يرقب الهرج القائم بصمت ،وقد امتألت نفسه بالشكوك.
لم َل يعود موسى؟ هل مات؟ هل افترسته وحوش البراري.
ا
"ما الذي يجري هنا؟" يقول موسى وهو يشق طريقه بين الجموع.
يتطاير الشرر من عينيه ،فيلقي باللوحين أرضاً ،لترقد محطمة عند قدميه .الصمت والوجوم
يخيمان على الجمع الصاخب .بيديه وقدميه يلقي بالحطام في النارَ .ل أحد يجرؤ على إيقافه.
"عليكم أن تذيبوا هذا وتحولوه إلى رماد!"
يقف الناس مصعوقين وقد لفتهم الخيبة.
"من فيكم مع الرب ،فليتقدم ويقف إلى جانبي!" يقول موسى بصوت عا ٍل.
يتقدم هارون ليكون أول الواقفين إلى جانبه .ثم يتبعه الناس واحدا ً تلو اآلخر.
وحدهم الرجال الذين حركوا الجموع ضد موسى بقوا مصرين على موقفهم.
"َل" يتمتمون "لن نكون معك .أين األرض التي يجري فيها الحليب والعسل؟ إنها ليست أكثر
من وعود كاذبة .لقد خدعتنا يا موسى!"
انقسم الجمع إلى فسطاطين متعاديين .مع شعب يمزقه اَلنقسام والفتنة َل يمكن لموسى
اَلستمرار.
وَل يرى موسى مخرجا ً من أزمة الفتنة ،فيصدر األمر ألتباعه بمهاجمة المتمردين.
ف جأة يضج المخيم بصرخات الحرب ،وقعقة السالح وآهات المقتولين.
تفر النساء بأطفالهن إلى الصحراء .ويستمر القتال حتى المساء ،حيث قتل  7آَلف من
المتمردين ،فيما امتألت الخيام بالجرحى.
تعود النسوة واألطفال مهمومين إلى المخيم ،فيما ينتحب موسى.
بعد ذلك اليوم الفظيع ،بقي موسى أربعين يوما ً وأربعين ليلة فوق الجبل .للمرة الثانية ينقش
الوصايا على العشر على لوحين من حجر.
َل يذوق طعاما ً وَل شراباً.
173

"يا سيدي" يبتهل بالقول "اغفر لشعبك! وأنا سأحمل العقوبة عنهم ،خذها مني وألمت على
مذبحك"
"يا موسى قد غفرت لكم ،لقد أوتيتا الرحمة أمام عيني ،سر بهذا الشعب في هذه األرض
التي وعدتُ بها إبراهيم واسحاق ويعقوب .سأكون معكم ،كما كنت معكم حتى اآلن".
يركع موسى على األرض مبتهالً" يا سيدي ،هل بوسعي لمرة واحدة أن اشاهد سيادتك؟"
"ليس بوسعك أن ترى وجهي" يجيب الرب "من يراني من الناس َل يبقى حياً .لكن قف خلف
دريئة تحميك واستدر صوبي"
يفعل موسى كما أُمر ،.ويصغي فتنتابه رعدة ،من لمسه؟ من وضع كفه على كتفه؟ من مر
بقربه؟
"أنا هو ،الرب ،أنا الغفور الرحيم"
يعود موسى إلى المخيم والنور يشع من وجهه.
***
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أبواق فضية تصدع بساعة الرحيل .بقي موسى مع الملة عاما ً كامالً على جبل حوريب .كل
شيء مرتب حسب القبائل ،طبقا لنصيحة جيتري والد زوجة موسى الذي ناصب قائداً وقاضيا ً
لكل قبيلة ،فيما سن موسى كثير من التشريعات والقوانين وأصدر أوامر عدة.
بعد ستة أيام عمل سيكون هناك يوم للراحة.
ثالث مرات في العام سوف تُقام احتفاَلت كبرى ،هي مهرجان البذور ومهرجان الحصاد
ومهرجان الباشا ،وهكذا يتذكر بنو إسرائيل في هذه األيام أيامهم في مصر.
كرس تقليد نصب المشخان في مطلع العام الثاني .والمشخان هو خيمة مصنوعة من أشرطة
وأنسجة زرقاء وبنفسجية ،مزينة بجلود الماعز والكبش المصبوغة باللون األحمر .في الخيمة
تحفظ شمعدانات فضية وذهبية ،عالوة على عظام يوسف ،واللوحين الحجريين اللذين نقشت
عليهما الوصايا العشر ،وهما محفوظان في صندوق من خشب اَلكسين ،مزين بالذهب من
الخارج والداخل.
كل هذا المحفل سوف يحمل في أعلى عودين مطليين بالذهب ليتصدر مسير الموكب.
أمام األطفال والنساء وكبار السن يسير الشبان من الرجال الذين تفوق أعمارهم العشرين
عاماً.
يقود كل هذا الموكب ،جوشوا.
بعد شهور من اَلسترخاء والدعة ،بات المسير في الصحراء شاقا ً عليهم "ليتنا نجلس عند
قدور اللحم في مصر ،ليتنا ما غادرنا تلك األرض".
سمع موسى مرارا ً هذه الكلمات ،فانتابه الغضب والحزن لسماعها .ما أسرع ما ينسى الناس
بدائع الرب ومعجزاته ألجلهم.
يجتاز موسى باألمة أرض قادش قاصدا ً كنعان ،األرض الموعودة.
على الحدود ،يرسل موسى اثني عشر كشافاً ،وبينهم جوشوا بنفسه ،ويوصيهم "استكشفوا
األرض ،وعودوا لنا بتقاريركم .اذهبوا جنوبا ً وتسلقوا الجبال .وانظروا أي تربة تغطي
األرض! انظروا إن كان سكان المنطقة أقوياء أم ضعفاء ،قصار القامة أم طواَلً ،وانظروا
إن كانوا يعيشون في قرى ،أم في مدن! ابذلوا ما بوسعكم ،وعودوا لنا ببعض فاكهة تلك
األرض!"
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بعد أربعين يوما ً يعود الكشافون قائلين "شهدنا األرض ،وهذه بعض ثمارها!"
بهت اإلسرائيليون وهم يرون اثنين من الكشافين يحمالن غرابا ً يقف على عنقود عنب
عمالق ،وغصون محملة بالرمان والتين.
وقال الناس مبتهجين "ستكون هذه قريبا ً لنا!"
"يسيل الحليب والعسل في هذه األرض" بين الكشافون "لكن المدينة يقطنها رجال كبار
أقوياء .ونحن أمامهم صغار كأننا صراصير الحقل ،المدن محروسة ومسورة" ،وتعثرت
بهجة المأل.
أثارت األخبار السخط والهلع "ضاعت كل رحلتنا الشاقة" يتذمر الناس قائلين "ليتنا نرجع
لم جاء بنا الرب إلى هذه األرض؟ أيريدنا أن نحارب؟"
إلى مصر .ا
يسعى جوشوا وكاليب ،وهو أحد أصدقائه ،بكل ثقة محاولين تغيير تفكير المأل المرتبك.
"الرب معنا وسوف يعيننا" يخاطبانهما قائلين "لم يسبق أن تخلى عنا ،تعالوا نقتحم ونقهر
هذه البالد!"
"َل ،لن ندع احداً يجبرنا ،لن ندعكم تجلبون لنا التعاسة"
وتحدث معهم موسى وهارون ،لكن ذلك كان بال جدوى ،فخوفهم يشتد .فيما يرى جوشوا
وكاليب األرض الموعودة في الخيال قريبة منهم.
ولشدة جزعهما وخيبتهما ،يمزقان مالبسهما.
حتام يطيق الرب القوم الكافرين والمرتدين؟
ا
"لقد وعدتكم باألرض" يقول مخاطبا ً موسى "وسأحفظ وعدي ،لكن سيستغرق األمر وقتا ً
طويالً ،حتى يكبر األطفال الذين هاجروا من أرض مصر ويصبحوا رجاَلً ونساء .وسيقضي
اآلخرون كلهم ،باستثناء جوشوا وكاليب"
وأظهر الرب كلمته الحق.
فموسى قضى واحد وثالثين عاما ً مسافراً بأمته عبر الصحراء.
ولد أطفال جدد ،ومات كبار السن ،وبات عدد العبيد الهاربين من مصر يتناقص باضطراد.
وشيئا ً فشيئا يتحول المأل إلى أمة رعاة أحرار.
وتعلموا أن يجتازوا الصعاب ويتحملوا الشدائد والفقر .فالرب معهم.
***
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"خذ يا جوشوا!" قال موسى "من اليوم فصاعدا ً هذه لك".
يتردد جوشوا ،حامالً بيده عصا الراعي القديمة.
يضحك موسى
ي عبأ ذلك ،بل يجب أن تقود أنت بني إسرائيل إلى أرض كنعان .لقد عينك
"خذها! َل يقع عل َّ
الرب لتكون خليفتي"
"وأنت؟ يتساءل جوشوا.
"أنا سأموت قريبا ً "
"ولكن"...
"الرب قد ناداني" يقول موسى بهدوء "اذهب اآلن ،اجمع الناس على ضفة نهر األردن ،أريد
أن احدثهم".
يقف العبرانيون متزاحمين ،محتشدين بموجب قبائلهم .أحفاد يعقوب هم شعب العبرانيين الذي
أمسوا بني إسرائيل .القبائل تحمل أسماءهم ،روبن ،سيميون ،ليفي ،يهودا ،ايزاخار،
سبيولون ،دان ،نفتالي ،جاد ،آشر ،بنيامين ويوسف.
حياة البدو الرحل الشاقة وايمانهم بالرب جعلتهم أحرار وأشداء .ماضي العبودية الذي عاشه
آباؤهم عرفوه سماعاً.
يطوف موسى ببصره سعيدا ً على الشبان والنساء واألطفال األصحاء .ومعهم يقف أبناؤه
واحفاده .كل ما يعرفه اآلن هو أن الرب أمره بمرافقة هذه األمة عبر الصحراء ،من رمسيس
بأرض مصر إلى سوكوت ،ومن سوكوت إلى إيتام ،ومن إيتام إلى بي-هاهيروت ،وإلى
المستراح في جبل حوريب ثم إلى حزيروت ،ومن حزيروت إلى ريتما ..وما زال الترحال
مستمراً ،من واحة إلى واحة ،على مدى أربعين عاماً.
لكن موسى يفكر أيضا بالكثيرين الذي فارقوا الحياة طيلة هذه الفترة ،ويراهم بعينه مرة
أخرى ،أخاه هارون شقيقه الصدوق ،زيبورا زوجته ،مريم شقيقته...
آن أوان الرحيل بالنسبة له أيضا.
ال امهمة التي وصلته من الشعلة المتقدة في قمة جبل حوريب قد أنجزت.
وعلى الضفة األخرى من نهر األردن تمتد األرض المحبوبة.
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يقف جوشوا إلى جانبه ،ويخاطب الجموع قائالً "اسمعوا ،موسى يريد أن يحدثكم!"
يسود الصمت.
"لقد بلغتُ من العمر  962عاماً" يقول موسى "واألرض الموعودة تمتد أمامكم ،وسيقودكم
إليها جوشوا .لقد اختاره الرب خليفة لي ،ووهبكم الرب الشجاعة والعزم ،اذهبوا فالرب
معكم".
"من مثلكم يا بني إسرائيل!" يواصل موسى خطابه "الرب المتعال درعكم ،وهو الذي
يحميكم .هو صخرة ،وَل يؤتى عمله النقص ،هو الكامل ،رب المؤمنين الصالحين المتقين".
تنبعث حركة بين الجموع المصغية ،كلمات موسى أصابت قلوبهم.
يصمت موسى.
ويعود الناس إلى خيامهم وقد هزتهم كلمات موسى.
لقد باركهم موسى.
حل المساء
"موسى!" ينادي جوشوا وقد جاء له بإناء مملوء بالفاكهة .لكن خيمة موسى خالية.
يجلس جوشوا ،وينتظر وهو شبه متيقن أن موسى لن يعود قط .وهو يعلم أن ليس له البحث
عنه.
"يا موسى! لن يكون لك مثيل!"
وحيدا ً يتسلق موسى جبل نيبو .أمامه تمتد األرض الموعودة الحبيبة .يراها من جلعاد حتى
دان ،يرى منطقة ايفرايمز وماناسيس ،من يهودا إلى بحر الغرب (البحر الميت) ،ويرى
أرض الجنوب ،ومدينة النخل في أريحا.
ما عاد يشعر الوهن والضعف في جسده.
في نور الشمس الغاربة يتسلق حتى القمة.
***
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