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إن الصورة النمطية للملحد العريب يف املجتمع غالبًا ما تكون 

عىل الشكل التايل: امللحد هو ذلك اإلنسان الغاضب الحانق عىل 

ملقدساته،  لإلساءة  فرٍص  عن  يبحث  والذي  املتخلف  املجتمع 

من  يشٌء  فيها  ضحالتها  عىل  الصورة  هذه  تكون  ما  وغالبًا 

الصحة، ولكن وجب أن نعي سبب هذا الغضب الذي أصبح 

ميثّل الصورة النمطية للملحد. 

مشكلة امللحد يف عاملنا العريب، بل ورمبا يف العامل كله هي أنه 

يضع توقعاٍت عاليًة من اآلخرين، فريى أو يتوقع من العامل أن 

الناس  يكون  أن  ويأمل  الواقع  يف  عليه  هو  مام  أفضل  يكون 

أمام  بسهولٍة  يسقطون  ال  واعني  عقالء  املجتمع  يف  من حوله 

الخرافات الغبية ويستطيعون اتخاذ مواقف أخالقيٍة حقيقية، 

ال أن ينجّروا لقواعد ومحرمات العرص الربونزي البائدة يف القرن 

الواحد والعرشين. 

مشكلة امللحد أنه يعامل اآلخرين والثقافة واملجتمع كام يجب 

أن يكونوا ال كام هم يف الواقع. ولكن ملا ال، أليس من األفضل 

معاملة الناس عىل ما هم عليه من تخلٍف بدل معاملتهم عىل 

ما يجب أن يكونوا؟ رمبا يكون ذلك أفضل عىل املدى القريب، 

بني  يُحِدث رشًخا  ولكنه  التأقلم  عملية  يف  أسهل  يكون  ورمبا 

امللحد ومجتمعه، رشٌخ من اليأس والعزلة قد يتفاقم إىل كراهيٍة 

وهذا أمٌر ال يريده أحد، فعندما تُعامل أحدهم عىل أنه طفٌل 

لفرتٍة ما سيبدأ هذا الشخص بالترصف كطفل، وعندما نعامل 

املجتمع عىل أنه متخلٌف ومجرٌم سيبدأ هذا املجتمع بتحقيق 

ما هو متوقٌع منه. 

عندما نيأس من الكياسة والذوق واألخالق ونعترب أن التحرش 

مجتمعٍ  إىل  بالتدريج  املجتمع  سيتحول  عندها  عاديٌّ  أمٌر 

أن  تعترب  قد  االغتصاب.  نِسب  فيه  وترتفع  جنسيًا  متحرٍش 

ميئوٌس  املوضوع  أن  تعترب  وقد  فرقًا  يُحدث  ال  واحًدا  شخًصا 

منه أو أن اآلخرين ال يستحقون التضحية مبا بقي من كرامٍة يف 

ذلك القلب املتعب، ولكن املستقبل عندما يأيت يستدعي منا 

التشبث باألمل، وأن ما نتخذه اليوم من مواقَف سواٌء يف جداٍل 

أو اختياٍر أو عمٍل سريسم الجيل القادم وما بعده ويجعله أقرب 

متقدٍم عاقٍل  أن يكون عليه من مجتمعٍ  ما يجب  إىل  وأقرب 

فيه.  يكون  أن  يؤملنا  الذي  القاع  عن  يكون  ما  أبعد  أخالقيٍّ 

املفتاح الحقيقي هو التمسك باألمل وعدم اليأس حتى لو يئس 

العامل كله. هذا املفتاح هو الذي سيفتح الحارض نحو مستقبٍل 

منري.

الغراب الحكيم

 إيهاب محمد
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األميّة الحضارية يف 
العقل العريب

د.عبد العزيز القناعي 

الحايل  الزمن  بأن  يشتيك  أو  يّدعي  الناس  من  الكثري 

يفتقر إىل الرتبية والتعليم الصحيح، بعد الحديث عن أن 

تطور املجتمعات، تكنولوجيًا وعلميًا قد أفىض إىل تغيريٍ 

األحسن  إىل  يكون  قد  وطبائعهم،  الناس  سلوك  يف  كبريٍ 

يجمع  ما  لكن  أخرى.  وعوامل  البيئة  بحسب  األسوأ  أو 

التخلف، هو  أو  التطور  التحوالت، وما يخلق هذا  هذه 

املجتمعية يف  أو  أو األرسية  الذاتية  الرتبية  وجود عنرص 

الرتبية  بعلم  مدارس  عدة  ظهور  أّدى  وقد  البرش،  حياة 

إىل اختالف وجهات النظر حول مفهوم الرتبية وماهيتها 

الحالية والقادمة. الصحيحة لألجيال 

الرتبية  إىل  إسالميٍة  عربيٍة  كمجتمعاٍت  ننظر  فكيف   

هو  األول  السؤال  يكون  قد  الراهن؟  بوقتنا  والتعليم 

ومجتمعٍ  كأفراٍد  إليه  نسعى  ما  من سيحدد طريقة منط 

بالتوصل إىل رؤيٍة شاملٍة للنهوض االجتامعي والسيايس.

فمن يسبق من؟ هل الرتبية قبل التعليم، أم أن التعليم 

تستفيد  فالرتبية  صحيحة؟  تربيٍة  وجود  إىل  يفيض  أواًل 

من النظريات املختلفة التي جاءت بها العلوم اإلنسانية 

الظواهر  مختلف  تفرس  التي  واالجتامعية  والفلسفية 

اإلنسانية  السلوكية  والعالقات  واالجتامعية  النفسية 

املتعددة. 

التعليم  أن  يرى  العريب  التعليمي  الواقع  إىل  والناظر 

من  معنٍي  نوٍع  عىل  قارٌص  واإلسالمي  العريب  العامل  يف 

انتقائيًة  الديني، وأن هناك  التعليم  بالعلوم وهو  األخذ 

وازدواجيًة يف التعاطي مع املعارف األخرى، ويظهر هذا 

األمر جليًا يف تحريم الفلسفات النظرية لعلامء متنورين 

حداثيني، وتحريم دراسة هذه النظريات مبا يفتح مدارك 

ولعل  واإلنسان  والوجود  الكون  حول  والناشئة  الشباب 

أهمها نظرية التطور. 
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األميّة الحضارية يف العقل العريب

متأخرٍة  حالٍة  يف  العربية  املجتمعات  تعيش  أن  إىل  أفىض  مام 

األمية  ليس  هنا،  ونعني  األمية،  تفيش  بسبب  وذلك  تعليميًا، 

التقليدية التي شارفت عىل االنتهاء، ولكن األمية الحضارية التي 

أصبحت أكرب عائٍق يف العقل العريب املسلم مينعه من تجاوز أزمة 

االنغالق والتطرف.

ويف جانب املؤسسات املضطلعة بالرتبية والتعليم يف الوطن العريب، حّددت لنا الخطة الشاملة للثقافة العربية التي 

وضعتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف مثانينيات القرن املايض، الدور الذي ينبغي أن يضطلع به النظام 

وضع  واألمل،  الثقة  زرع  يتضمن:  بحيث  العربية،  املستقبلية  حياتنا  يف  الرتبوي،  النظام  ومن ضمنه  بعامة،  الثقايف 

األسس الفكرية والحضارية للمجتمع العريب، تنمية األهداف الكربى للوطن العريب ومنها الحرية واملساواة والتنمية، 

فأين وصلنا كشعوٍب عربيٍة بتطبيق هذه املبادرة؟ وهل ما زالت املؤسسات الرتبوية العربية تحظى باالحرتام؟

من منطلق الحفاظ عىل اإلسالم والهوية والخصوصية، إىل آخر تلك الديباجة املؤدية إىل الجمود واالنغالق والتعصب، 

تقوقع التعليم العريب يف زمن املايض خوفًا من فقدان الهوية العربية اإلسالمية، دون تقديم أي مرشوٍع حضاريٍّ تعليميٍّ 

يواجه تحديات الحداثة وآفاقها اإلنسانية التي تُقلص الفوارق وتدمج اإلنسانية يف بوتقة الحرية واإلخاء واملساواة، ما 

عدا من ترقيعاٍت إسالمويٍة وبراهني علميٍة قارصٍة ومواءماٍت فقهيٍة عاجزة، وخطاٍب إسالميٍّ عاطفيٍّ ال يزال يعتمد عىل 

النقل والتقليد ويحارب النقد والشك والحوار.

لقد غاب النظام التعليمي العريب بكل حّدٍة عن الواقع الحايل ومعطياته الحضارية، ووجد يف التاريخ اإلسالمي املعني الذي ال 

ينضب من الرتاث ليكون بدياًل عن الحضارة الحداثية، ومل تفلح دعوات التقارب والوسطية يف خلق مناخٍ تعليمٍي علميٍّ عريب، 

بل أنتج التعليم واملناهج الدراسية مناذج التيارات اإلسالمية املتطرفة التي مألت املجتمعات العربية بالعنف والدمار والرجعية، 

ووضعت املواطن العريب يف رصاع، ليس مع ذاته من أجل البناء، ولكن مع اآلخر املختلف يف الرأي والفكر والعقيدة مام جعل 

مخرجات التعليم العريب تواجه الحياة والوجود بنظرات التحدي وثنائيات الكفر واإلميان أو الحالل والحرام.

إىل  الوصول  يف  املتقدمة  املجتمعات  طريق  هي  املعرفية  التنمية  تُعترب  لطاملا 

تربيٍة وتعليٍم عاليني، يف حني أن جامعاتنا العربية والبحث العلمي فيها يف أسفل 

درجات التقييم للمعايري الدولية، ومل يعرف فضاؤنا العريب بروز مجتمعات املعرفة 

املحرمات  تواجه  أن  بعد  الخارج  إىل  تهاجر  املبدعة  فالعقول  والخلق،  واالبتكار 

العقول  هذه  تجد  بينام  بالدها،  يف  املزمنة  والبريوقراطية  اإلدارية  والعراقيل 

حرٌة  بيئٌة  لها  توافرت  ما  متى  والعطاء  والصناعة  والخلق  اإلبداع  غاية  العربية، 

وحاضنٌة ليك تبدع يف املجاالت املختلفة، وليس هناك أكرث من العلامء واملفكرين 

العرب الذين يعيشون يف الغرب ونسمع عن اخرتاعاتهم العلمية والثقافية، ونحن 

نتحرس ونتأمل لواقعنا الذي مازال يجرت إرث املايض ليبحث وينقب فيه عن حكايا 

اإلعجاز والتفوق الديني الوهمي.
أحمد زويل
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األميّة الحضارية يف العقل العريب

لقد تبّنت األمم املتحدة إعالن األلفية الثالثة بشأن التنمية يف سبتمرب/ أيلول 2000م، وتضمن مثانية أهداٍف أساسيٍة 

تصبو إليها البرشية، من أجل عيٍش أفضل، ومن ضمنها تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ، فأين وصلت الدول العربية 

النواة  االبتدايئ  التعليم  جعل  يف  العربية  األنظمة  وصلت  أين  بل  العرب،  أطفال  لكل  االبتدايئ  التعليم  تضمني  يف 

والتلقني  للقمع  ورافًضا  والشك،  والنقد  للسؤال  متقباًل  فكرية،  تحرريٍة  عقليٍة  ذو  وهو  الطفل  ينشأ  ليك  األساسية 

والحفظ. هنا يف الواقع لن نجد إال أجيااًل ممسوخة الهوية، وضائعًة يف التقليد والتبعية والجمود، هنا يف مجتمعاتنا، 

الكافر، لكنه  الجيل الجديد يلبس أفخم )املاركات( ويقود أغىل السيارات ويسافر يف الصيف إىل دول الغرب  نجد 

يفكر مثل الصحابة يف العرص اإلسالمي، يؤمن بالغزو ونرش اإلسالم بالسيف وقهر املرأة وفرض الوصاية عليها، يؤمن 

التناقضات  هذه  واملذهب.  الدين  يف  عنه  املختلف  وقمع  بقتل  يؤمن  زواج،  دون  الجنس  مارست  إذا  املرأة  بقتل 

واألزمات النفسية، مل تصنعها الحداثة وال العلامنية وال نظرية التطور، وإمنا التعليم العريب بكل ما فيه من مناهج 

وخطاٍب عقيٍم غري قادٍر عىل مواجهة الواقع بعقٍل نقديٍّ حديث.

بعد ثورات الربيع العريب، ويف كثريٍ من الدول 

ورمبا  العربية،  الشعوب  استبرشت  العربية، 

القمعية  األنظمة  عىل  الثورة  بأن  أكرثهم،  أنا 

تقتلع  كربى  ثقافيٌة  تعليميٌة  ثورٌة  ستلحقها 

اإلنسان  وتضع  السابقة  التعليمية  النامذج 

املوازي  العلمي  التعليم  سكة  عىل  العريب 

الحداثة  مناذج  وتستجلب  والتفوق،  للتقدم 

والتنوير وتستلهم من الثورة الفرنسية الغايات 

اإلنسان  لبناء  العظيمة  واألهداف  الكربى 

وإىل  حريًة،  أكرث  دوٍل  إىل  وتطلعاته  ومبادئه 

شعوٍب ومجتمعاٍت أكرث متدنًّا وعلامنيًة.

ولكن دامئًا، وكام يقال تجري الرياح مبا ال تشتهي السفن، فلم تزل دول الثورات العربية تعاين من انسداداٍت تاريخيٍة 

اإلنسان يف  الدميوقراطي، إىل دوٍل ومجتمعاٍت مدنيٍة تعتمد عىل  التحول واالنتقال  ورصاعاٍت دينيٍة مذهبيٍة عطلت 

البناء والتغيري واملستقبل، فلم تتمكن الحكومات حتى اليوم من تغيري النمط العريب السائد قدميًا إىل منٍط متغريٍّ حدايث، 

ا، وما زالت ترى يف التنوير والعلامنية محدداٍت للكفر والزندقة، وهو  فالبنية العقلية العربية ما زالت ترى يف اآلخر عدوًّ

ما ينبئ مبستقبٍل أكرث ظالًما وأكرث تخلًفا طاملا بقيت الثقافة الرتاثية الرجعية تتحكم يف األنظمة العربية، وطاملا مل يتم 

فصل الدين عن الدولة كحٍل نهايٍئ ووحيٍد ملواجهة الرصاعات الطائفية والعرقية.

العريب-  الربيع  أحداث  بعد  العربية-  الثورية  النقاشات  برز عىل سطح  العربية  الثورات  أن خفَت هدير  حتى وبعد 

موضوع اإلصالح السيايس لهياكل الدول العربية، ومن ضمن تساؤالتنا الحائرة، ومن ضمن الواقع العريب التعيس، اختفت 

تلك التساؤالت العميقة: 
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األميّة الحضارية يف العقل العريب

من نحن؟ 
نحن مجموعه من مسلمني سابقني ومسلمني بدرجات متفاوته من التدين. 

ماذا نريد؟ 
نريد أن نجد الحقيقة، مهام كانت، و أن نحارب من أجل حقنا يف اتباعها، 

نريد أن نخلق مكانا آمًنا للناس ليتبادلوا فيه األفكار التي تعلمنا أال نتحدث عنها، 
نريد أن نساند بعضنا ونساعد بعضنا عىل مواجهة أسئلة األهل واملجتمع، وتكوين إجابات لها، 

نريد أن نعطي الالدينيني (سواء ملحدين، ربوبيني أو غريهم) يف البالد اإلسالمية صوتًا ألنهم 
سيقتلون إذا علت أصواتهم.

مسلمش |

www.muslimish.com

كيف نضمن دخول أهمية الرتبية والتعليم الحديثني ضمن هذا اإلصالح السيايس؟ ومن يقوم به؟ وهل علمنة املجتمع 

العربية ال تريد أن تناقش نظام عاداتها وتقاليدها وثقافتها  التعليم؟ خصوًصا إذا علمنا أن الشعوب  تسبق تحديث 

الدينية، وتضع آالف الخطوط الحمراء والسوداء ملنع املناقشة والحوار والنقد يف مسائل العادات والتقاليد واإلسالم.

إن الخروج من مأزق الرتبية والتعليم يف العامل العريب ضمن عامٍل رسيع الخطى نحو املتغريات، يتطلب من الشعوب 

العربية واإلسالمية وقبلها األنظمة السياسية، القيام مبامرسة نقد الذات، وتفكيك الثقافة املوروثة، واالعرتاف باألخطاء 

حتى نستطيع أن نصحح املستقبل، فاألجيال القادمة تنتظر منا ما هو مستقبلهم، وما قد نؤسسه اليوم من قيٍم ومبادئ 

إنسانيٍة عاليٍة سوف نرى مثارها الحًقا فيام يحمله اإلنسان العريب من مبادئ ثوريٍة وعقالنيٍة علميٍة يعمل بها من أجل 

مجتمعه ووطنه بعيًدا عن كل ما ييسء إىل وطنه ونفسه واآلخر. 

إن زمن التعلق باملايض وحكايا املعجزات قد انتهى، وأصبح بديله املنطق والعلم، فام يحققه اإلنسان اليوم هو الحضارة، 

فيجب علينا أن نبني عقول الشباب بكل ما هو عقالين، وأن نعلمهم حب االكتشاف والبحث عن كل ما هو ممكٌن 

حدوثه، متسلَّحني باإلميان

الصحيح، واألساليب العلمية الحديثة، عندها فقط نكون قد أورثنا أجيالنا القادمة ما يفخرون بحمله معهم.
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شاركونا موضوعاتكم وكتاباتكم لتصل للقراء  
هدفنا توثيق الكتابات والتوعية ونشر الفكر المتحضر 

موضوعاتنا علمية، دينية، ثقافية 
el7ad.organisation@gmail.com :راسلونا على

مشروع مستمر لتوثيق فكر وخطاب 
الالدينيين الناطقين بالعربية 

مًعا نحو مستقبل منير 

http://arabatheistbroadcasting.com/aamagazine

https://aamagazine.blogspot.com

https://www.facebook.com/A.A.MagazineOfficial

https://issuu.com/928738

https://twitter.com/A_A_Magazine
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د. سمرياميس العامري

الفصل الثاين: البدع والهرطقات:-

ما معنى الهرطقات والبدع:
 كلمة هرطقٍة هي كلمٌة يونانية  

 αίρεσις - Hairesis  ومعناها اختيار 

من الفعل haireomai- αἱρέομαι يختار 

)choose( ، وقد استُخدمت للتعبري عن 

 املدارس الفكرية الهيلينية، اليونانية 

األدب املنحول
الجزء الـ 6
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د. سمرياميس العامري

األدب املنحول 
الجزء الـ 6

كام استُخدمت يف العهد الجديد مبعنى »شيعة، مذهب، بدعة« وذلك للتعبري عن 

الجامعات اليهودية مثل »شيعة )αίρεσις( الصدوقيني)1(« 

و »مذهب )αίρέσεως( الفريسيني)2(.

وقد استخدمها املؤرخ والكاهن اليهودي يوسيفوس)3( املعارص لتالميذ املسيح)4( )100-35م( 

وهي  عرصه  يف  سائدًة  كانت  التي  اليهودية  املذاهب  عىل  وطبّقها  والوصف  املعنى  بهذا 

الفريسيني والصدوقيني واآلثينيني)5(. 

1- أع17: 5

الصدوقيون )بالعربية: ְצדּוִקים( هم حزٌب سيايٌس دينٌي نشأ ضمن املجتمع اليهودي وذُكر يف العهد الجديد؛ فمن املعروف أنه خالل القرن األول قبل امليالد والقرن األول للميالد 

انقسم املجتمع الديني اليهودي إىل عدٍد من األحزاب والجامعات السياسية داخل املؤسسة الدينية، وقد كان أكرب حزبني هام الصدوقيون والفريسيون. ورد ذكر الصدوقيني يف 

اإلنجيل وسفر أعامل الرسل أربعة عرش مرًة، وكان )قيافا( عظيم الكهنة الذي حكم عىل يسوع صدوقيًا. كان الصدوقيون يف الغالب ينحدرون من عائالٍت كهنوتيٍة عريقة، ويشكلون 

يف مجالسهم الخاصة رفعة املجتمع اليهودي، كذلك فقد شاع تعاونهم مع السلطات الرومانية التي كان الشعب ميقتها للحفاظ عىل وضعهم الديني والسيايس املتقدم.

2- أع5: 15؛ أنظر أع5: 26.

الفريسيون )بالعربية: ְפרּוִשים( )باإلنجليزية Pharisees( :هم حزٌب سيايٌس دينٌي برز خالل القرن األول داخل املجتمع اليهودي يف فلسطني؛ يعود أصل املصطلح إىل اللغة اآلرامية 

ويشري إىل االبتعاد واالعتزال عن الخاطئني؛ كان الفريسيون يتبعون مذهبًا دينيًا متشدًدا يف الحفاظ عىل رشيعة موىس والسنن الشفهية التي استنبطوها.

كان الفريسيون عىل خالٍف دائٍم مع الصدوقيني الذين أنكروا القيامة واملالئكة واألرواح، وبينام كانت قوة الصدوقيني يف السنهدرين والعائالت الرثية فضالً عن السلطات الرومانية، 

كانت قوة الفريسيني من الشعب، كذلك فقد كان أغلب الكتبة وهم علامء الكتاب املقدس ينتمون إليهم.

قرعهم يسوع مراٍت عديدًة، حسب رأيه بسبب الكذب ومتسكهم باأللفاظ دون املعاين، وكان الجدل حول يوم السبت الوارد يف )متى 12/ 14-1( من أكرب املجادالت بني يسوع 

وبينهم، وأقد أنذرهم يسوع بالهالك، بيد أنه صادَق بعًضا منهم كنيقودميوس وسمعان األبرص، وكان بولس الرسول قبل اهتدائه، فريسيًا متشدًدا، كام ذكر الفصل التاسع من سفر 

أعامل الرسل.

3- يوسيفوس فالفيوس )لغٌة التينيٌة: )Josephus Flavius أو يوسيپوس )لغة يونانية :) Ιώσηπος  أو باسمه العربي األصيل يوسف بن ماتيتياهو )יוסף בן מתתיהו( )38-100 

للميالد، تقريبًا(:- كان أديبًا ومؤرًخا وعسكريًا يهوديًا عاش يف القرن األول للميالد واشتهر بكتبه عن تاريخ منطقة يهودا، والتمرد اليهودي عىل اإلمرباطوية الرومانية والتي تلقي 

الضوء عىل األوضاع واألحداث يف فلسطني خالل القرن األول للميالد يف حني انهيار مملكة يهوذا، وظهور الديانة املسيحية والتغيريات الكبرية يف اليهودية بعد فشل التمرد عىل 

الرومان ودمار هيكل هريودس. بعد توطينه يف روما كَتب يوسيفوس بعض املؤلفات حيث رسد سرية حياته، أحداث التمرد يف إقليم يهودا عىل الرومان وتاريخ سكان يهودا حسب ما 

علمه من الرتاث واملصادر اليهودية املتوفرة له يف ذلك الحني. وتحتوي هذه املؤلفات عىل تقارير مفصلٍة خاصًة بشأن األحداث التي شهدها يوسيفوس بنفسه، ويعد معظم املؤرخني 

املعارصين هذه التقارير ذات مصداقيٍة ويستندون إليها يف األبحاث التي تتناول تاريخ الرشق األوسط يف القرن األول للميالد. وأهم مؤلفات يوسيفوس هي كتابان تاريخيان:

تاريخ حرب يهودا ضد الرومان املعروف باختصار كـ”حروب يهودا”: صدر يف عام 78 للميالد باللغة اليونانية ومن املحتمل أن يوسيفوس كتبه باآلرامية أوال، ثم ترجمه إىل اليونانية، 

غري أن مل تبَق إال النسخة اليونانية. يف هذا الكتاب يرسد يوسيفوس أحداث آخر أيام حكم الحشمونيني عىل منطقة يهودا، واحتالل اململكة من ِقبل الرومان، والتمرد اليهودي عىل 

الرومان وفشله حتى سقوط آخر تحصينات املتمردين يف مسادا )مسعدة(. وكتاب عاديات يهودا صدر يف عام 94 للميالد باللغة اليونانية ويشمل 20 فصاًل، يعرض تاريخ أتباع 

الديانة اليهودية حسب الرتاث واملصادر املتوفرة آنذاك.

مخاطبات يوسيفوس حول حادس ينسب إىل يوسفوس بسبب الرتجمة بالخطأ، إذ أن كاتبه األصيل هو هيبوليتوس الروماين. كتاب يوسيفوس فالفيوس مبواجهة أبيون صدر يف عام 

97 وحاول فيه الدفاع عن مفاهيم الديانة اليهودية بوجهة املفاهيم الرومانية املعارصة له. حياة يوسيفوس فالفيوس

صدر يف عام 99 وهو قصة حياته. وكان أيام الحضارة الرومانية.

4- يف الديانة املسيحية، التالميذ باليونانيّة μαθἡτἡς هم كطالٍب للمسيح خالل رسالته. رغم أن املصطلح قد يُستعمل للداللة عىل رسل املسيح االثني عرش، تم استخدامه يف 

االناجيل للداللة عىل أعداٍد مختلفٍة من التالميذ. يف سفر أعامل الرسل، الرسل أنفسهم لهم تالميذ. كلمة “ تلميذ تٌستعمل ككلمٍة لتعريف األشخاص الذين يطلبون التعلٌم من 

املسيحية.

.Bil. Jud. II ,Viii,I, Ant. XIII,V,9 -5
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د. سمرياميس العامري

األدب املنحول 
الجزء الـ 6

كام استُخدمت من وجهة نظر اليهود لوصف الجامعة املسيحية 

يف أيامها األوىل والتي نُظروا إليها كجامعٍة خارجٍة من اليهودية 

ومن ثم ُدعيت بالطريق الذي يقال له شيعة ومذهٌب يقاوم يف 

النارصيني  الرسول)6( مبقدام شيعة  كل مكان، كام وصف بولس 

.)7(

واستخدمت يف الكنيسة األوىل مبعنى بدعة )8( لوصف الجامعات 

الكنيسة  اإلميان  وتعاليم  الرسويل  التسليم  عن  خرجت  التي 

املسلّم مرة للقديسني)9(، 

6- بولس الطرسويس ويُعرف عند املسيحيني بأنّه بولس الرسول أو القديس بولس )أحيانًا يُكتب اسمه بالعربية بحرف الصاد بولص(، هو أحد قادة الجيل املسيحي األول وينظر 

إليه البعض عىل أنه ثاين أهم شخصيٍة يف تاريخ املسيحية بعد يسوع نفسه. يُعرف من ِقبل املسيحيني برسول األمم حيث يعتربونه من أبرز من برّش بهذه الديانة يف آسيا 

الصغرى وأوروبا، وكان له الكثري من املريدين والخصوم عىل حٍد سواء. يتوقع أنه مل يتمتع بذات املكانة التي خّصها معارصوه من املسيحيني لبطرس أو ليعقوب أخي الرب، 

ومن خالل الرسائل التي تُنسب إليه تتبني مالمح رصاٍع خاضه بولس ليثبت رشعية ومصداقية عمله كرسوٍل للمسيح. ساهم التأثري الذي خلّفه بولس يف املسيحية بجعله واحًدا 

من أكرب القادة الدينيني يف العامل عىل مر العصور. احتفل العامل املسيحي بني 29 حزيران )يونيو( 2008 و29 حزيران 2009 باليبوبيل األلفي الثاين عىل مولده يف طرسوس بآسيا 

الصغرى. يُعترب بولس عموًما واحًدا من أهم الشخصيات يف العرص الرسويل، ويف منتصف سنة 30 إىل منتصف سنة 50 من امليالد أّسس العديد من الكنائس يف آسيا الصغرى 

وأوروبا. واستفاد من وضعه كيهوديٍّ ومواطٍن روماينٍّ ليخدم كاًل من الجمهور اليهودي والروماين. وفًقا للكتابات يف العهد الجديد وقبل تحوله، كرّس بولس حياته إىل اضطهاد 

تالميذ يسوع األوائل يف منطقة القدس. يف رواية أعامل الرسل )غالبًا ما يشار إليها ببساطٍة باسم سفر أعامل الرسل(، كان بولس يسافر عىل الطريق من القدس إىل دمشق يف 

مهمٍة “العتقالهم وإعادتهم إىل القدس” عندما ظهر له يسوع املُبعث من قبل ضوٍء كبري، مام أدى إىل إصابته بالعمى، ولكن بعد ثالثة أيام، استعاد حنانيا برصه وبدأ بولس يبرش 

بأن يسوع النارصي هو املسيح اليهودي وابن الله. ما يقرب من نصف سفر أعامل الرسل يتناول حياة بولس وأعامله. اليوم، ال تزال رسائل بولس تشكل جذوًرا حيويًة لالهوت 

والعبادة والحياة الرعوية يف التقاليد الكاثوليكية والربوتستانتية للغرب املسيحي، وكذلك تقاليد الرشق األرثوذكسية. وقد تم وصف تأثري بولس عىل الفكر واملامرسة املسيحية 

عىل أنه “عميٌق كام هو منترش”، من بني العديد من الرسل واملبرشين اآلخرين. املشاركني يف انتشار اإلميان املسيحي. طّور أوغسطينوس فكرة بولس بأن الخالص مبنٌي عىل 

اإلميان وليس عىل “أعامل الرشيعة”. تأثر تفسري مارتن لوثر بكتابات بولس حول عقيدة سوال فيدي.

7- )أع5: 24(.

مل ينكر أتباع هذه الشيعة أن املسيح ُولد من مريم العذراء ومن الروح القدس، ولكنهم مع ذلك رفضوا االعرتاف أنه كان كائًنا من قبل ألنه هو كلمة الله، وحكمته ومتسكوا 

بعبادات ناموس موىس الجسدية وقد حافظوا عىل السبت وسائر نظم اليهود ويف نفس الوقت حافظوا عىل أيام الرب مثلنا كتذكاٍر لقيامة املخلّص. وقد أشار إليها سفر األعامل 

بأن بولس أتّهم أنه مقدام شيعة النارصيني وقد نفى بولس هذه التهمة )أعامل 24/5(.

البدع والشيع والهرطقات الالهوتية التي انحرفت عن الطريق املستقيم: البدع والشيع والهرطقات الالهوتية املسيحية هي اإلميان بالسيد املسيح ولكن اختارت وانتخبت 

 واعتنقت أفكاًرا مخالفًة للتسليم الرسويل منذ املجمع املسكوين الرسويل األول الذي كان يعقوب الرسول رئيسه. 

 واملجامع املسكونية الكنسية التابعة له وهناك طوائف كثريٌة واالختالفات قد تكون يف الغالب جوهريًة ويف بعض األحيان سطحيًة. واالختالفات الجوهرية هي:

 -1 العقيدة الالهوتية: جوهر الرب اإلله وطبيعته - الهوت االبن - الهوت الكلمة - طبيعة السيد املسيح ومشيئته.

 -2 العقيدة الطقسية وغريها من املسائل العقيدية مثل: األرسار الكنسية، التقليد املقدس، شفاعة القديسني، ما يتصل باآلخرة والدينونة والثواب والعقاب.

-3 عقيدة الطقس وترتيبات العبادة مثل: القداسات، واألصوام، واألعياد، وإقامة املذابح، واألحجبة، والصور، واأليقونات... إلخ من شكل الكنيسة ومبارشتها وترتيبها.

8- غل20: 5

9-  يه3

10- 1كو19: 11

11- 2 بط1: 2.

والذين ُوصفوا بأصحاب  البدع)10(، والذين يقول عنهم القديس بطرس أنهم معلمون كذبة »الذين يدّسون بدع هالك 

وإذ هم ينكرون الرب الذي اشرتاهم يجلبون عىل أنفسهم هالكا رسيعا)11(. وشاع بعد ذلك تعبري هراطقٍة للتعبري عن 

أصحاب البدع والهرطقات التي خرجت عن املسيحية وصار لهم فكرهم الخاص. 
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د. سمرياميس العامري

األدب املنحول 
الجزء الـ 6

وقد استخدم إيريناؤس)12( هذا التعبري بكرثٍة عن أصحاب البدع والهرطقات الذين خرجوا عن التعليم املسيحي املسلم 

مرًة من الرب يسوع املسيح نفسه للرسل وخلفائهم يف تسلسٍل رسويٍل كان معروفًا للجميع، واّدعى هؤالء الهراطقة 

ألنفسهم كتبًا رّسيًة نسبوها للرسل وزعموا أن املسيح أعطاها لكل واحٍد منهم، ممن نسبوا لهم أناجيَل أو رًؤى أو 

 .Contra Haereses - Against Heresies أعاماًل، رًسا. ورد عليهم يف كتابه ضد الهرطقات

ويقول ترتليان »ألنهم هراطقٌة فال ميكن أن يكونوا مسيحيني حقيقيني ألنهم حصلوا عىل ما اتّبعوه ليس من املسيح بل 

باختيارهم الخاص، ومن هذا السعي جلبوا عىل أنفسهم وقبلوا اسم هراطقة. وهكذا فلكونهم غري مسيحيني مل ينالوا 

أي حٍق يف األسفار املسيحية املقدسة؟ ومن العدل أن نقول لهم: من أنتم؟ من أين ومتى جئتم؟ وألنكم لستم منا ماذا 

تفعلون مبا هو لنا؟ حًقا، بأي حٍق يا مركيون تقطع خشبي؟ ومن الذي سمح لك يا فالنتينوس أن تحول مجاري نبعي)13(؟«

أصل الهرطقات والبدع وكيفية انتشارها:

1- ملاذا نشأت الهرطقات والبدع يف املسيحية أصاًل؟

بسبب الخلط بني اإلميان املسيحي والفكر اليهودي الغري مهّيٍء لقبول 

املسيح كفاٍد للبرشية ومخلّصها وملك ملكوت الساموات والذي توقّع 

عيىس أن ميلك ويسود عىل العامل سياسيًا ويجعل من اليهود سادته، 

وبالتايل رأى يف املسيح يسوع مجرد نبيٍّ مثل سائر أنبياء العهد القديم، 

رئيس  أنه  وقالوا  املكتسبة  األلوهية  درجة  إىل  رفعوه  قد  كانوا  وإن 

واألحالم  الطموحات  يحّقق  الذي  املسيح  هو  ليس  ولكنه  املالئكة، 

اليهودية السياسية!! وهذا تبلور يف الهرطقة األبيونية.

12- إيرينيؤس أسقف ليون يف بالد الغال، فرنسا اليوم، إيرنيئوس أبو التقليد الكنيس، إيريناؤس الليوين )202-130(. إن كنا ال نعرف كثريًا عن حياته لكن كتاباته تكشف ال 

 ،qeologia عن شخصيته فحسب، وإمنا عن الفكر اإلنجييل الرسويل الكنيس، إذ يُحسب أنه أحد رجال الكنيسة العظامء يف القرن الثاين، ووضع أساس علم الالهوت املسيحي

وتفسري الكتاب املقدس، كام أبرز بوضوٍح ودقٍة مفهوم الكنيسة الالهويت، لذا ُدعي “أب الالهوت املسيحي”، “أب التقليد الكنيس، موقع األنبا، املرجع نفسه، قسم سري القديسني 

والشهداء يف الكنسية القبطية األرثوذكسية.

.Tertullian, The Prescription Against Heretics -13

2- الخلط بني اإلميان املسيحي والفكر الغنويص 

)املحب للمعرفة( الوثني والذي نادى بأن املادة رشٌّ وبالتايل ال ميكن للمسيح اإلله أن يتجسد ويتخذ من هذه املادة، 

الرش، جسًدا، أو يتّحد بها! ومن ثَم قالوا أن املسيح ظهر يف شبه الجسد وهيئة اإلنسان دون أن يكون إنسانًا حقيقيًا 

ودون أن يكون له جسًدا حقيقيًا! وهذا ظهر يف الغنوصية املسيحية.
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د. سمرياميس العامري

األدب املنحول 
الجزء الـ 6

3- الخلط بني اإلميان املسيحي والفكر الفلسفي اليوناين، خاصًة اإلفالطوين:

 والذي مل يتصور أن الله ميكن أن يخلق املادة أو يتخذ منها جسًدا ومن 

ثَم قالوا أن الله خلق الكلمة، اللوجوس، املسيح، قبل خلق الكون، من 

جوهٍر شبيٍه بجوهر الله - اآلب، وأعطاه سلطانًا أن يخلق الكون ويدبّره، 

وملا أخطأت البرشية صار الكلمة نفسه جسًدا مبعنى تحول إىل اإلنسانية، 

الصليب ثم عاد  اإلنسانية، وفداها عىل  يتخذ جسًدا من هذه  أن  دون 

مللكوته من جديد!

4- قوة شخصية قادة الهراطقة 

الذين مل يكونوا، جميعهم، بالرضورة من األذكياء واملتعلمني بدرجٍة كبرية، 

14- اآلريوسية )باإلنجليزية : )Arianism   هي مذهٌب مسيحٌي وإحدى الطوائف التي مل يعد لها وجوٌد يف الوقت الراهن، تنسب إىل آريوس )حوايل 250 – 336م(، أحد كهنة 

اإلسكندرية، وتتمحور تعاليمها املختلفة عن سائر الطوائف يف عالقة أقانيم الثالوث األقدس ببعضها البعض، وطبيعة هذه األقانيم. يف العام 325. اعترُب آريوس هرطوقًا يف مجمع 

نيقية الذي عقده اإلمرباطور قسطنطني، وكان قد أُدين قبلها يف مجمعٍ محيٍل ُعقد باإلسكندرية عام 316م. ومجمعٍ محيٍل آخر ُعقد يف أنطاكية عام 320م. لكن هذه اإلدانة مل 

تكن نهائيًة إذ متّت تربئة آريوس عام 335م يف مجمعٍ محيلٍّ ُعقد يف صور، إثر اعرتافه بصيغة قانون اإلميان الخاص مبجمع نيقية: موجوٌد مع اآلب قبل كل الدهور، وإن مل يناقش 

أو يذكر تتمة هذه العبارة: مساٍو لآلب يف الجوهر. ظهرت خالل هذه الفرتة مرحلٌة جديدٌة من اآلريوسية أُطلق عليها اسم نصف اآلريوسية. الحًقا قام مجمع القسطنطينية 

األول عام 381م بوضع حرٍم نهايٍئ عىل أي شكٍل من أشكال اآلريوسية. إّن تأخر اإلدانة النهائية لآلريوسية يعود بشكٍل أسايٍس لألباطرة الذين توالوا عىل عرش اإلمرباطورية 

البيزنطية خالل فرتة 325 إىل 381م، إذ أن كاًل من قسطنطني الثاين وفالنس كانا آريوسيني أو شبه آريوسيني. وعىل الرغم من أّن اآلريوسية يف أعقاب مجمع القسطنطينية األول 

قد انقرضت من الرشق، فإنها ظلت يف الغرب خصوًصا يف أملانيا وبعض مناطق البلقان نتيجة فرضها من ِقبل ملوك القوط الرشقيني عىل القبائل الواقعة تحت حكمهم، ومل 

تندمج يف بنية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إال تدريجيًا وبحلول القرن الثامن.

.Westminster Dictionary of Church History, ed. Jerald C. Brauer )Philadelphia: Westminster Press, 1971

بل كانوا يتميزون بقوة اإلرادة والجراءة الكبرية يف إعالن أفكارهم، كام كانوا يتميزون باملقدرة الجدلية الكبرية لإلقناع 

بأفكارهم وجمعِ الناس حولهم، حتى نُسبت أفكارهم الهرطوقية بأسامئهم.

5 - مالمئة الفكر الهرطوقي وتكيفه مع األحوال االجتامعية والسياسية ومالءمته للعقليات املعارصة له.

ومل يكن لهرطقات القرون الثالثة األوىل موطئ قدٍم يف الكنيسة املسيحية األوىل فقد ُولدت ومنت، يف معظمها، خارج 

الكنيسة وانحرصت يف دوائر صغريٍة وقليلٍة جًدا، خارج الكنيسة أيًضا، وانتهت قبل نهاية القرن الرابع. وكانت الهرطقة 

األوىل التي كان لها موطئ قدٍم داخل الكنيسة هي الهرطقة األريوسية)14( التي استخدمت األفكار الفلسفية لتوفق بني 

كون املسيح كلمة الله )اللوجوس( وبني اآلب.

والسؤال اآلن هو: كيف نشأت البدع الهرطقات يف املسيحية خاصًة يف القرنني األول والثاين؟ وكيف تعامل معها تالميذ 

املسيح ورسله وتالميذهم من اآلباء الرسوليني ومدافعو الكنيسة األوىل؟
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نيتشه

عمرو عادل

أمرُق
ما بني إلٍه ونبّي،

بجسٍد مشتعٍل
أُوغُل فى الضاللِة،
نحو شوكة البرق 
تفقأ ُدّمل العتمِة

يف احلدقة.
فأراني: عنكبوًتا

يأِسُر ذبابة اليقني
ُيسُك بأرجله الهلوسات

أْن تقع عليكم
يلّفكم فى خيوطه صغارا
ويعلّقكم عالماٍت للقلق..

....
أراكم فى أحالمي:
على َسناِم النضج

املتأرجح 
تضحكون

من آلهٍة مهجورة
تتعاطى احلشيش،

ويف فقاعة هذيانها تطفو
عرائَس خزفّية.
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لطاملا حريتني الصلوات التي يؤّديها اإلخوة املتدينون 

أنهم  يعتقدون  والتي  ومسلمني  ونصارى  يهوَد  من 

بتأديتها ينالون من الله سبحانه وتعاىل الرضا والقبول 

وعظيم األجر والثواب.

السجود 
والسلوك الجنيس الحيواين

بواسطة*
Hades Nostravinci 

* نقاًل عن منتدى الالدينيني العرب لكاتب مجهول الهوية.
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Hades Nostravinci

السجود 
والسلوك الجنيس الحيواين

ولطاملا سألت نفيس: 

سريضيني  كان  فهل  إلًها،  أنا  كنت  لو  »هل 

ويبهجني انحناء َخلقي أمامي يف ركوٍع وسجوٍد 

أغلب  )يف  فهٍم  دون  من  كلاميت  وترديدهم 

األحوال(؟«. 

وملّا كانت إجابتي عىل نفيس بأن هذا ال يرضيني، 

عن  واالستقصاء  البحث  يف  رشعت  فقد  لذلك 

وهو  أال  الصالة  أركان  من  ركنٍي  ركٍن  أصل 

هذا  أصل  إىل  توصلت  أنني  وأزعم  السجود، 

السلوك وعلمت مصدره.

وملّا كان كتم العلم من أكرب الكبائر، لذا فقد عزمت عىل نرش نتائج بحثي بني أيديكم لترشّفوه باطاّلعكم وتحّسنوه 

بنقدكم البّناء وآرائكم السديدة.

وملعرفة أصل السجود، فإنه يجب علينا العودة قلياًل يف تاريخ الديانات ملعرفة أصله، وملّا كان السجود موجوًدا تقريبًا 

يف كل الديانات القدمية من دياناٍت سامويٍة أو دياناٍت وثنيٍة أو حتى دياناٍت طبيعية، لذا فإنه من األرجح أن السجود 

يعود ملراحل قدميٍة جًدا قد تسبق وجود اإلنسان نفسه!!

ولذا كان علينا الرجوع إىل دراسات علم الحيوان السلويك )Animal Behaviour Science( لعلنا نجد شيئًا يدلنا عىل 

أصل السجود.

وقد وجدت يف سلوك القرَدة ما قد يفرس هذه املعضلة، فالقرَدة مثل اإلنسان تعيش حياًة أرسيًة واجتامعيًة، وال تخلو 

مجتمعاتها من وجود قائٍد قوٍي وحكيٍم يدير أمور الجامعة، ويف الغالب فإن هذا القائد يكون له السمع والطاعة من 

كل أفراد هذه الجامعة، وال يخلو األمر من حدوث بعض األشياء التي تثري غضب قائد القطيع، وعندما تظهر عالمات 

الغضب عىل رب القطيع، فإن كل أفراد القطيع يستشعرون ذلك ويحاولون قصارى جهدهم لتهدئته. 

فامذا يفعلون ليك يهدئوا من ثورته وغضبته؟؟
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Hades Nostravinci

السجود 
والسلوك الجنيس الحيواين

تدرك القردة بفطرتها تأثري مامرسة الجنس عىل تهدئة الغضب )وتهدئة التوتر النفيس عموًما(، فمن املعروف أن مامرسة 

الجنس والتي تنتهي بالنشوة الجنسية Orgasm يصاحبها إفراٌز ملادة الدوبامني Dopamine يف النظام الطريف للمخ 

)Limbic system(، وهذه املادة تنّشط التيار ) إشاراٍت عصبية( املرَسل للجهاز العصبي السيمبثاوي يف جذع املخ 

)مسؤوٌل عن عدة وظائف منها التحكم يف دقات القلب و إفراز األدرينالني وغريه(، ومهمة تلك اإلشارات هي تثبيط 

»عكس تنشيط« عمل الجهاز العصبي املذكور وبذلك يفرز أدرينالني أقل مام يعني غضٌب وتوتٌر وعراٌك وقلٌق أقل. 

لذلك فإن مامرسة الجنس تهدئ الغضب والتوتر، والذين ميارسونه بانتظاٍم مييلون إىل الهدوء، يف حني يكون املحرومون 

من االستمتاع الجنيس ميالني إىل العنف والغضب، والقرَدة تعلم هذا التأثري املهدئ للجنس، فامذا تفعله يا تُرى حني 

يغضب قائد الجامعة وحاكمها؟؟؟؟

تقوم القرَدة اإلناث عىل الفور باتخاذ وضع املامرسة 

الجنسية أمام القائد الغاضب إلغرائه مبامرسة الجنس 

القرَدة  من  بارعٌة  حيلٌة  إنها  غضبه.  تهدئة  ثم  ومن 

لتهدئة ثورة قائدها.

وال يتوقف األمر عىل إناث القرود، بل إن ذكور القطيع 

أيًضا يتخذون وضع اإلناث عند املامرسة الجنسية أمام 

ولسلطته  له  خضوعهم  عىل  كعالمٍة  الغاضب  القائد 

)وذلك بغرض امتصاص غضبه(.

وال يتورع قائد القطيع عن مامرسة الجنس مع اإلناث أو الذكور املنحنني أمامه إلثبات سيطرته وامتالكه لزمام أمور 

القطيع.

وال يخفى عليكم أن القرود )وسائر الحيوانات الثديية( متارس الجنس وإناثها يف وضعٍ أقرب ما يكون لوضع السجود، 

واإلنسان أيًضا ميكنه مامرسة الجنس من هذا الوضع، ولكن نظرًا العتدال قامته فإنه يتمكن من مامرسة الجنس يف 

أوضاٍع أخرى.

وال يقترص هذا السلوك عىل القرود، بل إن األسد الغاضب تُهّدئه لبؤته باملامرسة الجنسية، وكذلك الثور الغاضب، كام 

أن الذكور الضعيفة تشرتي حياتها بالسجود للذكور القوية لتهدئتها باملامرسة الجنسية )الشاذة(. وبذلك فهي تفتدي 

حياتها بهذه الطريقة )والتي تبدو لنا ال أخالقية(.
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Hades Nostravinci

السجود 
والسلوك الجنيس الحيواين

وبعد هذا العرض للسلوك الحيواين، سنجد أن اإلنسان يستخدم السجود لنفس الغرض الذي يستخدمه فيه الحيوان، 

فاإلنسان يسجد لله بهدف إرضائه واتقاء رشّه وغضبه )الحظ أن الحيوانات تهدف لذات الهدف مع ربها املتمثل يف 

قائد القطيع(، كام أن اإلنسان يبتغي افتداء حياته بهذا السلوك )وذلك ألن اإلله الغاضب يعّذب أو ينهي حياة كل من 

يخالفه، متاًما مثل األسد الغاضب(.

كام أن تعفري الجبني يف األرض أثناء السجود هو يف حد ذاته عالمٌة جنسية!! فعند وصول الجبني لألرض فإن هذا عالمٌة 

عىل أن مقعدة اإلنسان أعىل ما تكون يف الجو )راجع آلية السجود - من فضلك(، ويف هذا الوضع يكون فرج املرأة أو 

دبر الرجل أبرز ما يكون متهيًدا ملامرسة الجنس.

وأرجو أن تالحظوا حديث النبّي محمد )أقْرَُب ما يَكون العبد ِمْن َربِِّه وهو ساجد( وتقارنوه بواقع حياتكم، فأقرب ما 

يكون الزوج لزوجته وهو ماذا؟؟؟ وأقرب ما يكون األسد للبؤته وهو ماذا؟؟؟ إذن فإن هذا الحديث يشري إىل األصل 

الجنيس للسجود بال مواربة.

سيقول إخواننا املتدينون أن السجود لله هو عالمة حٍب وخشوٍع وقنوٍت إىل آخر هذا الكالم، ولكني أقول لكم كاّل، إنه 

عالمة طاعة )مثلام كان دامئا يف اململكة الحيوانية( بدليل قوله تعاىل:

رِْض َطوًْع َوَكرًْها﴾، 
َ
َماَواِت َواْل ِ يَْسُجُد َمْن ِف السَّ ﴿َوِلَّ

كرًها،  يكون  أن  صّح  ملا  لله  حٌب  السجود  أن  فلو 

فالحب ليس باإلكراه وكذا الخشوع والقنوت.

تبتغي  مثلام   - اإلله  رضا  بها  يُبتغى  عالمٌة  السجود 

القرَدة رضاء قائدها- يف مثل قوله تعاىل:

ارِ رَُحَآُء  آُء َعَ ٱلُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ ِ َوٱلَّ ٌد رَُّسوُل ٱلَّ َمَّ ﴿مُّ

ِ َورِْضَواناً﴾. داً يَبَْتُغوَن فَْضاًل ّمَِن ٱلَّ عاً ُسجَّ بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ

خالصة القول أن العالقة بني السجود والسلوك الجنيس الحيواين هي عالقٌة وثيقٌة ويبدو أنها متأصلٌة يف جيناتنا عرب 

ماليني السنني من النشوء واالرتقاء.

أحد مشاهد استسالم اليابان يف الحرب العاملية الثانية
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زاهد عزت حرش

حواٌر مع الله
 الجزء الثاين

هوذا أنا أعود إىل ذايت ألسكب رصاعي مع العدم يف رحاب 
دعواتك املقدسة، يف الحوار معك يا الله، فمن أين أتيت أنا؟ 
وإىل أين املصري؟ هل أنا سائٌر أم الدرب يسري؟؟ وهل سأبقى 

أردد ما قاله إيليا أبو مايض:

عىل أبواب الجنة
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زاهد عزت حرش

حواٌر مع الله  

الجزء الثاين

رمبا أّن مشكلتي ليست معك، إن كنت موجًدا يا الله، أم إن كنت مجرد هالة غباٍء يتناقلها البرش، كسحابة أماٍن تظلل 

حياتهم بالراحة والهدوء النفيس!! أو إن كنت مجرد عباءٍة يتدثرون بها لفرض هيبتهم عىل اآلخرين!! أو  يك يستثمرونك 

يف كسٍب / ربٍح / فائدٍة، من أي نوٍع كان؟! ال يهم.

رمبا، بل من دون أدىن شك، إّن هذا الرصاع الذي يدور يف خلدي، دار يف خلد الكثريين من البرش عرب التاريخ اإلنساين 

الطويل! ومل تِصل البرشية إىل جواٍب حقيقٍي مطلق. وقد حدث ذلك، ألن مرّده وسببه يعود إليك! لكنهم قطعوا الشك 

باليقني، فاعتنقوا اإللحاد ديًنا لهم. فامذا صنعت أنت يا الله حيال هذا الرصاع الفكري الذي عاىن منه اإلنسان عىل َمر 

العصور؟! ال يشء! سوى أنه كام قال كانط)1(: »إن الِدين يخلق يف اإلنسان اطمئنانًا ورًض ومرسة«.

فهل هذا خالصة ما يرتتب عىل البرش أن يزاولونه يف عالقتهم معك يا الله؟!

إن كنت أنت كيل القدرة والعظمة! وال تصنع الخري وال تُحّجم الرش! فام الفائدة والجدوى من وجودك أو عدمه؟! يّدعي 

كانط أيًضا: »إن األخالق هي الربهان الوحيد عىل وجود الله«. لكنه مل يحدد أي نوٍع من األخالق هي التي تربهن عىل 

وجودك يا الله! فهناك من األخالق ما هو نجٌس وبذيٌء وغري إنساين! فهل هذا أيًضا دليٌل عىل هذا الوجود؟!

العلم كفيٌل بالقضاء عليه«،  بارون دولباخ)2(. الله، فإن تقدم  الطبيعية هو السبب لوجود  بالعلوم   »إذا كان الجهل 

 لقد أثبتت العلوم التكنولوجية الحديثة الكثري من الحقائق التي أصبحت بديهياٍت يف حياة املجتمع البرشي، بل خلقت 

وصنعت الكثري من املقومات التي ساهمت يف سعادة الناس، دون اللجوء إليك! من هنا، رمبا أستطيع أن أعتمد ذلك 

عىل أنه تم القضاء عليك! وعىل الرغم منه، فأنا من دخل إىل رحاب »مقدساتك« املتوارثة منذ »األزل«، يف كتب األنبياء 

1- إميانويل كانط )باألملانية: Immanuel Kant( هو فيلسوٌف أملاينٌّ من القرن الثامن عرش )1724 – 1804م(، عاش حياته كلها يف مدينة كونيغسربغ يف مملكة بروسيا.

2- اسمه الحقيقي بول هيرني ثريي، بارون دولباخ، هو كاتٌب وفيلسوٌف وموسوعٌي فرنيٌس أملايٌن ُولد يف سنة 1723م.

�ت �ي ��ت �أ �ي  و��ك�ن �ن  ��ي �أ ���ن  ��لم  �أ لا  �أ�ت  »��ج

�ت �ي ��نم�ش ا  �تً ��ر��ي د����ي  ��ت صر�ت  ��ج �أ د  و���ت
�ت �ي �أ��ب م  �أ  � ��دن �أ�ت  ��ش �ن  �إ ا  ً �ي ��ا��ش  � �ت ��ج و��اأ

.» در�ي �أ ����ت  �ي  �ت ��ر��ي صر�ت  ��ج �أ �ن  ���ي �أ�ت  ��ج �ن  ���ي

)5(
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زاهد عزت حرش

حواٌر مع الله  

الجزء الثاين

والرسل الذين حملوا رسالتك إىل اإلنسان، فدعني أعود إىل سياق الحوار معهم ومعك!! علّه يكون هناك خالٌص يف القادم 

من األيام. 

فلنبدأ:

كام جاء يف سفر التكوين 16:  

»وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له. وكانت لها جاريٌة مرصيٌة اسمها هاجر. فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر املرصية 

جاريتها، من بعد عرش سنني إلقامة أبرام يف أرض كنعان، وأعطتها ألبرام رجلها زوجًة له. وقال لها مالك الرب: »ها أنت 

حبىل، فتلدين ابًنا وتدعني اسمه إسامعيل، ألن الرب قد سمع ملذلتك«. 

أي إلٍه هذا الذي يُشغل قدرته وهيبته يف نسل رجٍل قامت زوجته عىل اختالق مكيدٍة تتناىف وأخالقه الدينية املقدسة؟ 

يف حني أن إبراهيم من أتباع ديانة التوحيد وأنه نبي الله، فكيف يرض بأن يتزوج من أهل مرص؟ »وهم قوٌم كافرون«!! 

ليس هذا وحسب، بل مع القادم من األيام يعود ويعطي لساراي )سارة( زوجة إبراهيم أن تحبل وتلد له ابًنا ذكرًا من 

صلبه يدعوه باسم إسحاق، كام طلب منه الرب.

وذلك يف سفر التكوين 17: »فسقط إبراهيم عىل وجهه وضحك، وقال يف قلبه: )هل يولد البن مئة سنٍة؟ وهل تلد سارة 

وهي بنت تسعني سنة؟(. فقال الله: »بل سارة امرأتك تلد لك ابًنا وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي معه عهًدا أبديا 

لنسله من بعده«. وجاء يف سفر التكوين 18: »وكان إبراهيم وسارة شيخني متقدمني يف األيام، وقد انقطع أن يكون 

لسارة عادة كالنساء«. 

والغريب باألمر أنهم يوجهون تساءلهم للرب حول كيفية حدوث الحمل يف عمٍر متقدٍم كهذا؟! ال أستطيع أن أفهم من 

هذه املعضلة سوى أن الله كان يدبر أمرًا يعود بالخالف والضغينة بني ابن الجارية وابن الزوجة!! وقد نتبني ذلك فيام 

جاء من رسٍد بعد ذلك.

وهكذا عملت سارة عىل دفع إبراهيم ألن يطرد هاجر إىل الربية، وأن يبارك ابنها إسحاق وميسحه بالزيت، فيكون وريثه 

عىل األرض التي منحها الله له ولنسله من بعده: 

»فقال الله إلبراهيم: »ال يقبح يف عينيك من أجل الغالم ومن أجل جاريتك. يف كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، ألنه 

بإسحاق يدعى لك نسٌل«، سفر التكوين 21. 
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زاهد عزت حرش

حواٌر مع الله  

الجزء الثاين

بل إن الله يدفعه إىل ارتكاب جرميٍة مع الجارية )هاجر(، وذلك من خالل إطاعته لزوجته سارة وتنفيذ ما تطلب منه، 

بل ويعطي الله هبًة إلبراهيم ولنسله من بعده، مكافأًة عىل ما فعل!!

هنا يقع التباًسا يف أسامء أبناء إبراهيم، ففي حني أن اسم ابن هاجر هو إسامعيل، يصبح يف سورة العنكبوت اسمه 

يعقوب، ويف سورة إبراهيم يعود ويذكرهام باألسامء السابقة! أية مرسحيٍة هذه التي يتعاقب رسدها عرب السنني لتكون 

عربًة للناس! يك يؤمنوا بأن هذا ما يريده الله!

ويف غامر هذا السياق، نقع عىل حادٍث تقشعر له األبدان، فقد ذُكر يف روايٍة أخرى، أن لوطًا يكون ابن أخي إبراهيم:

»وأخذوا لوطًا ابن أخي أبرام وأمالكه ومضوا، إذ كان ساكًنا يف سدوم«، سفر التكوين 14. 

ففي آخر أيامه حني شاخ وأرشف عىل املوت حدث أمرًا رهيبًا تحت عني الرب: 

»وقالت البكر للصغرية: )أبونا قد شاخ، وليس يف األرض رجٌل ليدخل علينا كعادة كل األرض. هلم نسقي أبانا خمرًا 

ونضطجع معه، فنحيي من أبينا نساًل(. وحدث يف الغد أن البكر قالت للصغرية: )إين قد اضطجعت البارحة مع أيب. 

نسقيه خمرًا الليلة أيًضا فادخيل اضطجعي معه، فنحيي من أبينا نساًل(. فحبلت ابنتا لوٍط من أبيهام. فولدت البكر ابًنا 

ودعت اسمه »موآب«، وهو أبو املوآبيني إىل اليوم. والصغرية أيًضا ولدت ابًنا ودعت اسمه »بن عمي«، وهو أبو بني 

عمون إىل اليوم«، سفر التكوين 19. 

وجاء يف القرآن مثياًل ملا ذكر آنًفا: 

َوآتَيَْناهُ  َوالِْكَتاَب  انلُُّبوَّةَ  ُذّرِيَّتِهِ  ِف  وََجَعلَْنا  َوَيْعُقوَب  إِْسَحاَق  َلُ  ﴿َوَوَهبَْنا 

اِلنَِي﴾، )العنكبوت: 27(.  نَْيا ِإَونَُّه ِف اْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ ْجَرهُ ِف ادلُّ
َ
أ

ُكلُوَن ٪ 
ْ
اَل تَأ

َ
َبُه إَِلِْهْم قَاَل أ ْهلِهِ فََجآَء بِعِْجٍل َسِمنٍي ٪ َفَقَرّ

َ
﴿فََراَغ إَِلٰ أ

تُُه 
َ
ْقَبلَِت ٱْمَرأ

َ
وهُ بُِغاَلٍم َعلَيٍم٪ فَأ ُ وَْجَس ِمنُْهْم ِخيَفًة قَالُواْ اَل َتَْف َوبََشّ

َ
فَأ

ْت وَْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعقِيٌم ٪ قَالُواْ َكَذلِِك قَاَل َرُبِّك إِنَُّه  ٍة فََصَكّ ِف َصَّ
ُهَو ٱْلَِكيُم ٱلَْعلِيُم﴾، )الذاريات: 26 - 30(. 

ِى َوَهَب ِل َعَ ٱلِْكَبِ إِْسَمٰعِيَل ِإَوْسَحَٰق ۚ إِنَّ َرّبِ لََسِميُع  ِ ٱلَّ ﴿ٱْلَْمُد ِلَّ
﴾، )سورة إبراهيم:39(.  َعٓءِ ٱدلُّ
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زاهد عزت حرش

حواٌر مع الله  

الجزء الثاين

كيف ألمٍر كهذا أن يحدث وهو قمة سفاح القرىب الذي حرمه الله 

يف الناموس، فإن الله يعاقب الظاملني، فحني ظلموا قوم لوط وفعلوا 

الفاحشة أرسل الله جحيم طوٍب من ناٍر فأهلكم، حتى أن زوجة 

لوٍط حني التفتت إىل الخلف حّولها الرب إىل عاموٍد من امللح!

من  الرب  عند  من  وناًرا  كربيتًا  وعمورة  الرب عىل سدوم  »فأمطر 

السامء. وقلب تلك املدن، وكل الدائرة، وجميع سكان املدن، ونبات 

األرض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملٍح«، سفر التكوين: 

.19

وحول قوم لوٍط وما نُسب إليهم من كفٍر وفسٍق، وما المرأة لوٍط 

وامرأة نوٍح يف ذلك، جاء يف القرآن: 

َت لُوٍطۖ  َكَنَتا َتَْت َعبَْديِْن ِمْن ِعَبادِنَا َصاِلَنْيِ فََخاَنَتاُهَما فَلَْم ُيْغنَِيا 
َ
َت نُوٍح َواْمَرأ

َ
ِيَن َكَفُروا اْمَرأ ُ َمَثاًل ّلِلَّ ﴿َضََب الَّ

اِخلنَِي﴾، )سورة التحريم: 10(. ِ َشيًْئا َوقِيَل اْدُخاَل انلَّاَر َمَع ادلَّ َعنُْهَما ِمَن الَّ

وللتذكري فقط، فإن ما جاء يف العهد القديم من الكتاب املقدس، معرتٌف به يف املسيحية عىل أنه الناموس، حيث قال 

املسيح فيه:

 »ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو األنبياء. ما جئت ألنقض بل ألكمل«، )متى 5: 17(.

ويف القرآن مثيل ذلك من رسٍد وقوٍل مبهٍم كرث فيه التأويل: 

ُهْم َكنُوا قَوَْم َسوٍْء فَاِسقِنَي﴾، )سورة األنبياء:  ﴿َولُوًطا آتَيَْناهُ ُحْكًما وَِعلًْما َوَنَّيَْناهُ ِمَن الَْقْرَيةِ الَِّت َكنَْت َتْعَمُل اْلََبائَِثۗ  إِنَّ
َحٍدۢ ّمَِن ٱلَْعٰلَِمنَي﴾، )سورة العنكبوت: 28(. 

َ
تُوَن ٱلَْفِٰحَشَة َما َسَبَقُكم بَِها ِمْن أ

ْ
74(. ﴿َولُوًطا إِذْ قَاَل لَِقوِْمهِۦٓ إِنَُّكْم َلَأ

ويف اآليات األخرى ذكر قومه وامرأته التي أنزل الله بها العقاب. فإن كان قوم لوٍط قد فعلوا الفاحشة، والفاحشة هنا 

مبعنى الزنا!! فإن ابنتاه قد فعلتا فحٍش أعظم منهم بكثري، أنظر ما جاء يف فقرٍة سابقٍة من سفر التكوين: 19.
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حواٌر مع الله  

الجزء الثاين

كيف لإلنسان العاقل املفكر أن يقبل مبثل هذه الروايات، والتي تزخر مبا ال 

يقبله عقٌل وال فكٌر سوي! 

الدافع  الله هو  املقدسة، فهذا يعني أن  كُتبه  الله يقبل مبا جاء يف  فإن كان 

واملشارك مبا فعل أنبياؤه!! 

تعمقوا  أو  وتعاليمه،  الله  سنن  يتبعون  الذين  الناس  قرأ  لو  أنه  ألجزم  وإين 

واستوعبوا ما فيها، فلن يبقى واحًدا منهم عىل رصاطه املستقيم!

»جميع األديان متشابهٌة فهي نشأت عىل الخرافات واألساطري«

توماس جفرسون)3(.

3- توماس جفرسون )1743– 1826م( هو أحد اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة، والكاتب الرئييس إلعالن االستقالل )1776( وثالث رئيٍس للواليات املتحدة )1801–1809(.

)6(

ويعاود  والتابعني!  أنبيائه ورسله  لسان  الله عىل  باسم  اآلتية  املقدسة،  الساموية  الديانات  متاهات  ولوج  وأَستمر يف 

إبراهيم فعلته، كام حدث مع فرعون حني قال أن سارة هي أخته، ولكن هذه املرة مع ملك فلسطني »أبو معاليق«!! 

حيث جاء ذلك يف سفر التكوين20: 

»وانتقل إبراهيم من هناك إىل أرض الجنوب، وسكن بني قادش وشور، وتغرب يف جرار. وقال إبراهيم عن سارة امرأته: 

»هي أختي«. فأرسل أبياملك ملك جرار وأخذ سارة«. لكنه حني علم )أبياملك( بأن سارة هي زوجة إبراهيم وليست 

أخته، جاء إلبراهيم وسأله: ملاذا كذبت عيل؟  »فقال إبراهيم: )إين قلت: ليس يف هذا املوضع خوف الله البتة، فيقتلونني 

التكوين20.  سفر  زوجًة«،  يل  فصارت  أمي،  ابنة  ليست  أنها  غري  أيب،  ابنة  أختي  هي  أيًضا  وبالحقيقة  امرأيت(.   ألجل 
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حواٌر مع الله  

الجزء الثاين

وإّن ما جاء بعد ذلك مثرٌي للعجب، حيث أن الله يكافئ إبراهيم عىل فعلته! 

»فصىل إبراهيم إىل الله، فشفى الله أبياملك وامرأته وجواريه فولدن. ألن الرب كان قد أغلق كل رحٍم لبيت أبياملك 

بسبب سارة امرأة إبراهيم«, املصدر السابق.

4- مظفر النواب: »وتريات ليلية«.

فكيف لإلنسان السوي أن يقبل أو يستهني بهذه األمور ويقبلها! فهي 

إًذا أخت إبراهيم من أبيه! فهل يجوز أن يتزوج املرء بشقيقته؟! 

إن هذه األمور مل تحدث يف املجتمعات األكرث تحرًرا، حتى يف زماننا 

الحارض!  كام مل يحدث مثياًل لها يف أساطري الديانات القدمية، إال فيام 

أمام  واألحداث،  األفكار  هذه  وطرحت  قمت  فإن  ذلك  ومع  ندر! 

املؤمنني يف املجتمعات املتدينة يف هذا الزمان، ملن هم من بسطاء 

الناس ومن النخب الدينية فيها، فيأتيك الرد عىل األرجح بكلامٍت: 

اللَُّه  ُدوِر«، و»َحْسبَُنا  ِبَذاِت الصُّ »اَل تُبِْقي َواَل تََذُر«!! و :»اللَُّه َعلِيٌم 

»ويزيدك  واملغفرة!  والتحريم  التسبيح  يف  وكلامٍت  الْوَكِيُل«،  َونِْعَم 

عمق الكشف غموًضا فالكشف طريٌق عدمية«)4(.

ويختم القرآن ويصادق عىل ذلك بأكرث من سورٍة وآيٍة: 

ٰلِِحنَي﴾،  نَْياۖ  ِإَونَُّهۥ ِف ٱْلَءاِخَرةِ لَِمَن ٱلصَّ ْجَرهُۥ ِف ٱدلُّ
َ
ۥٓ إِْسَحَٰق َوَيْعُقوَب وََجَعلَْنا ِف ُذّرِيَّتِهِ ٱنلُُّبوَّةَ َوٱلِْكَتَٰب َوَءاَتيَْنُٰه أ ﴿َوَوَهبَْنا َلُ

)العنكبوت: 27(. 

وتروي آيات سفر التكوين يف الكتاب املقدس، ويف القرآن واألحاديث، أن هبة الله إلبراهيم ونسله من بعده، هي أرض 

امليعاد، أرض فلسطني!! يف حني أن أرض فلسطني كانت مأهولًة عامرًة، فلامذا مل يخرت الله بقعًة أخرى من بقاع األرض، 

التي رمبا مل تكن مأهولًة وعامرًة ليهبها لشعبه املختار، شعب إرسائيل!؟؟ ولكن يل حديٌث مطوٌل حول هذا املوضوع يف 

مكانه.

وما أن نصل إىل سفر التكوين 26 حتى تُواجهنا تلك األحداث مرًة أخرى عىل يد أبناء إبراهيم: 
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»وسأله أهل املكان عن امرأته، فقال: )هي أختي(. ألنه خاف أن يقول: )امرأيت( لعل أهل املكان: )يقتلونني من أجل 

رفقة( ألنها كانت حسنة املنظر. وحدث إذ طالت له األيام هناك أن أبياملك ملك الفلسطينيني أرشف من الكوة ونظر، 

له  امرأتك! فكيف قلت: هي أختي؟( فقال  )إمنا هي  أبياملك إسحاق وقال:  امرأته. فدعا  وإذا إسحاق يالعب رفقة 

إسحاق: )ألين قلت: لعيل أموت بسببها(«. 

فكيف لكذا أموٍر أن تتكرر يف زهاء سنواٍت ال تتعدى الخمسون سنًة، ورمبا أقل. إن هذا يثري يب االشمئزاز والتقزز حني 

أتخيله! واألنىك من ذا وذاك، أن أبياملك، ملٌك جرار )لفلسطني( يعطيه األمان، 

»فأوىص أبياملك جميع الشعب قائاًل: )الذي ميس هذا الرجل أو امرأته موتًا ميوت(«، املصدر السابق. 

فيعود الله ويبارك إسحاق ويطمئنه، »فظهر له الرب يف تلك الليلة وقال: )أنا إله إبراهيم أبيك. ال تخف ألين معك، 

وأباركك وأكرث نسلك من أجل إبراهيم عبدي(«. 

هنيئًا لكم بهذا اإلله الغفور الرحيم بشعبه، والظامل املستبد القاتل لآلخرين.

وهنا تحدث مؤامرٌة رهيبة، إذ كان إسحاق ينوي أن يبارك ابنه عيسو، فقد سمعت امرأة إسحاق أنه يدعو ابنه عيسو، 

ويطلب منه أن يصطاد له صيًدا يك يأكل حتى يباركه ويجعله وريثًا له. فجاءت رفقة إىل ابنها يعقوب وأبلغته أن يصنع 

طعاًما ألبيه ويدخل عليه متخفيًا حتى يباركه. 

»وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلًة: »إين قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائاًل: إئتني بصيٍد واصنع يل أطعمًة آلكل 

وأباركك أمام الرب قبل وفايت. فقال يعقوب ألبيه: )أنا عيسو بكرك. قد فعلت كام كلمتني. قم اجلس وكل من صيدي 

ليك تباركني نفسك(. فتقدم يعقوب إىل إسحاق أبيه، فجسه وقال: )الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو(«، 

سفر التكوين: 27.

فبارك إسحاق ابنه يعقوب ووهبه مرياثه بالنبوءة ليقود العامل، حتى أن الله مل يعرتض عىل ما حدث وساهم يف دعم 

يعقوب، بل مل مينعه من الهروب من أخيه البكر عيسو، الذي كان هو األحق بالربكة واملرياث. وتستمر األحداث بني 

األخوين يف تواضع يعقوب وهروبه خجالً من وجه أخيه عيسو. وكان أن أحب يعقوب راحيل ابنة خاله آلبان فخدمه 

سنواٍت طويلًة لقاء أن يزوجه ابنته راحيل التي أَحبّها، بيد أن خاله مل يفي بوعده فزوجه ابنته البكر ليئة. وتستمر 

املؤامرة ويخدم يعقوب يف بيت آلبان سنواٍت أخرى يك تصبح راحيل زوجته. 
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فكانت  راحيل  وأما  رحمها،  ففتح  مكروهٌة  ليئة  أن  الرب  »ورأى 

عاقرًا«. فام كان من راحيل سوى أن تهب جاريتها بلهة: »فقالت: 

)هوذا جاريتي بلهة، ادخل عليها فتلد عىل ركبتي، وأرزق أنا أيًضا 

منها بنني(«، سفر التكوين30. 

وكل ذلك يتم بدعٍم من الله ومؤازرته!؟ أيُعقل هذا؟!!

يا للصدفة! فذات األمر يحدث مع ليئة زوجة يعقوب األوىل، 

جاريتها  زلفة  أخذت  الوالدة،  عن  توقفت  أنها  ليئة  رأت  »وملا 

وأعطتها ليعقوب زوجًة«، املصدر السابق. 

أنه »زواج« حسب  بقالٍب رشعٍي عىل  أنها ُوضعت هنا  بيد  ليلٍة وليلة،  ألف  ما أشبه هذه األحداث مبا يشبه أحالم 

الناموس، دون الدخول يف توصيٍف إرويت. فيام يذكرين ذلك بتعدد الزوجات يف اإلسالم، 

َتْعِدلُوا  الَّ 
َ
أ فَإِْن ِخْفُتْم  َوُرَباَع ۖ  َمثَْنٰ َوثاَُلَث  الّنَِساءِ  ّمَِن  اْلََتاَمٰ فَانِكُحوا َما َطاَب لَُكم  ُتْقِسُطوا ِف  الَّ 

َ
أ ﴿ِإَوْن ِخْفُتْم 

الَّ َتُعولُوا{، )النساء: 3(. 
َ
ْدَنٰ أ

َ
ْيَمانُُكْمۚ  َذٰلَِك أ

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
فََواِحَدةً أ

وال ننىس أن نذكر أن بنات آلبان لْسن من شعب إبراهيم، فهن وثنياٌت من عبدِة األصنام: 

»وكانت راحيل قد أخذت األصنام ووضعتها يف حداجة الجمل وجلست عليها. فجس البان كل الخباء ومل يجد. وقالت 

ألبيها: )ال يغتظ سيدي أين ال أستطيع أن أقوم أمامك ألن عيل عادة النساء(. ففتش ومل يجد األصنام«, سفر التكوين: 31. 

وكان ِفعلها وقولها هذا كذٌب من أجل أن تُسّهل ليعقوب زوجها رسقة املوايش التي تعود ألبيها آلبان.

ونعود إىل ما ذُكر يف »حواٍر مع الله« بالجزء األول، من رصاع يعقوب مع الرب، إذ يأيت هنا بكل تفاصيله، ألن يعقوب 

بقي من دون بركٍة من الرب. 

»وقال: )أطلقني، ألنه قد طلع الفجر(. فقال: )ال أطلقك إن مل تباركني(. فقال له: )ما اسمك؟( فقال: )يعقوب(. فقال: 

)ال يدعى اسمك يف ما بعد يعقوب بل إرسائيل، ألنك جاهدت مع الله والناس وقدرت(«, سفر التكوين: 32. 

وهكذا يصبح يعقوب مقّربًا من الله، إذ دعاه باسم إرسائيل، حيث جاء معنى )إرسائيل – بالعربية ישראל(، 
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أي »أن يعقوب نال لقب )إرسائيل( والتي تعني باللغة العربية »مصارع الرب« بعد رصاٍع مع الرب دام حتى طلوع 

الفجر«، )منقول(!! وهذا ما ميكن اعتباره تعظيم األسطورة ورفع منسوبها إىل تقديس الله من ِقبل أتباعه!

وتتواىل األحداث مبا يتعلق بنسل إبراهيم من أبناء وبنات يعقوب بن إسحاق، إذ يُحىك أن دينة ابنة يعقوب وليئة 

خرجت لتنظر بنات الجوار: 

»فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس األرض، وأخذها واضطجع معها وأذلها. وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب، وأحب 

الفتاة والطف الفتاة«، سفر التكوين: 34. 

فيعترب إخوتها أنه انتُهك رشفها من األغراب، وعىل الرغم من أن والد شكيم، وهو ملك تلك البالد، أىت يعقوب وبنيه، 

وعرض عليهم أن يزّوج ابنه شكيم من دينة ابنة يعقوب، ويدخلون إثر ذلك يف دين يعقوب ويصنعون الختان بكل ذكٍر 

يف اململكة، لكن األمور تخرج ًعن املألوف: 

ابني  أن  متوجعني  كانوا  إذ  الثالث  اليوم  يف  »فحدث 

يعقوب، شمعون والوي أخوي دينة، أخذا كل واحٍد سيفه 

وأتيا عىل املدينة بأمٍن وقتال كل ذكٍر. وقتال حمور وشكيم 

وخرجا.  شكيم  بيت  من  دينة  وأخذا  السيف،  بحد  ابنه 

غنمهم وبقرهم وحمريهم وكل ما يف املدينة وما يف الحقل 

أخذوه«, املصدر السابق.

الله وبرًض منه، وكأنهم قاموا بذلك دفاًعا عن الرشف وصونًا  وهذه الجرائم وأعامل اإلبادة اإلرهابية تُرتكب باسم 

للعفة والطهارة! فإن كان األمر كذلك، فلامذا سبوا نسائهم وغنموا ممتلكاتهم وكل ما يف بالدهم! إذ يُستدّل من ذلك 

عىل أنها حرب سبيٍّ وأخذ غنائم، فال هي دفاًعا عن الرشف وال يحزنون، ألنه قد جاء فيام ورد يف سفر التكوين سابًقا، 

أن امللك قد خضع لهم وقِبل مبطالبهم وخنت ذكور بالده، إال أنهم بعد ثالثة أياٍم قاموا باالعتداء عىل امللك وشعبه. وقد 

ال يختلف هذا عام حدث يف حروب اإلبادة التي قامت باسم الدين، يف عصور ما بعد انتشار الديانات الساموية، والتي 

كان مردها اقتصاديًا بحتًا، بدايًة من الحروب املحدودة بني بلٍد وآخر، وصواًل إىل عرص االستعامر )الكولونيايل( الذي 

استعبد الشعوب وسلب مقدراتها. وال ننىس أن زعامء من الغرب اإلمربيايل كانوا يذكرون الله يف تربير عدوانهم عىل 

الشعوب األخرى.
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كام أن هذه الواقعة تُذكرنا مبا حدث لبني قريظة يف عهد نبي اإلسالم محمد: 

ذُِن فَرِيٌق ّمِنُْهُم انلَِّبَّ َيُقولُوَن إِنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهَ 
ْ
ْهَل َيْثَِب اَل ُمَقاَم لَُكْم فَارِْجُعواۚ  َويَْسَتأ

َ
ائَِفٌة ّمِنُْهْم يَا أ ﴿ِإَوذْ قَالَت طَّ

ْقَطارَِها ُثمَّ ُسئِلُوا الْفِتَْنَة َلتَوَْها َوَما تَلَبَُّثوا بَِها إاِلَّ يَِسرًيا ٪ َولََقْد 
َ
بَِعْوَرٍةۖ  إِن يُرِيُدوَن إاِلَّ فَِراًرا ٪ َولَْو ُدِخلَْت َعلَيِْهْم ِمْن أ

وِ 
َ
ِ َمْسُئواًل ٪ قُْل لَْن َينَْفَعُكُم الْفَِراُر إِْن فََرْرُتْم ِمَن الَْموِْت أ ْدبَاَر َوَكَن َعْهُد الَّ

َ
ُّوَن اْل َ ِمْن َقبُْل اَل يَُول َكنُوا َعَهُدوا الَّ

َراَد بُِكْم رَْحًَةۚ  َواَل َيُِدوَن 
َ
ْو أ

َ
َراَد بُِكْم ُسوًءا أ

َ
ِ إِْن أ ِي َيْعِصُمُكم ّمَِن الَّ الَْقتِْل ِإَوًذا اَل ُتَمتَُّعوَن إاِلَّ قَلِياًل ٪ قُْل َمن َذا الَّ

ِ َوِلًّا َواَل نَِصرًيا﴾، )سورة األحزاب 13 – 17(.  لَُهم ّمِن ُدوِن الَّ

وقد روى املعارصون لحادثة بني قريظة تفاسري هذه الواقعة وما كان منها: 

»وملـا طال عليهم الحصار عرضوا عىل محمٍد أن يرتكهم ليخرجوا إىل اذرعات بالشام تاركني وراءهم ما ميلكون، ورفض 

محمٌد إال أن يستسلموا دون قيٍد أو رشط، فوكّل محمٌد الُحكم فيهم إىل سعد بن معاذ، أحد رؤساء األوس، فأمر سعٌد 

بني قريظة أن ينزلوا من حصونهم وأن يضعوا السالح ففعلوا، ثم قال: )إين أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم 

وأموالهم(، فقال محمٌد يف ذلك: )قد حكمت بحكم الله من فوق سبع ساموات(«!!

وكتب حول ذلك بندر الفارس)5( يف موقع الحوار املتمدن مقالًة بعنوان: »مذبحة بني قريظة« جاء فيها: 

أعتربها  أنني  )والحقيقة  املالئيك  جيشه  ومعه  )املزعوم(  جربيل  فجاءه  الخندق،  غزوة  من  للتو  عائًدا  محمٌد  »كان 

خرافاٌت وتهيوأٌت من نبي اإلسالم، وأحيانًا أقول إنها مجرد أكاذيب وتلفيق قصٍص إليجاد أي مربٍر لقتل بني قريظة، 

لخطورتهم عىل الرسالة املحمدية ورفضهم االنصياع للدين الجديد(، وقال له جربيل مبا معنى كالمه: أوضعت سالحك؟ 

ولكن املالئكة مل تضع السالح! وأمره جربيل أن يذهب ليقاتل بني قريظة، فحارصهم محمٌد 25 يوًما، وقطع عنهم 

كل مقومات الحياة وقاربوا عىل الهالك، ففكروا بعّدة طرٍق للخالص من هذه املصيبة، ولكن كان أفضلها وأقربها هو 

االستسالم، ووجدوه حاًل مناسبًا، فخاطبوا محمًدا وطلبوا رحمته وعفوه، ولكن محمًدا قد فّوض أمرهم لسعد بن معاذ، 

الذي شارك يف غزوة الخندق وكان مصابًا، فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم ونهِب أموالهم وأرضهم، ووزعوا النساء 

واملال والذراري عىل املسلمني«.

ونزلت بهم آيتان يف سورة األحزاب رقم )26 و27(: 

فَِريقاً*  وَن  ِسُ
ْ
َوتَأ َتْقتُلُوَن  فَِريقاً  الرُّْعَب  قُلُوبِِهُم  ِف  َوقََذَف  َصيَاِصيِهْم  ِمن  ِكتَاِب 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ْن  مِّ َظاَهُروُهم  يَن  ِ

َّ
ال نَزَل 

َ
﴿َوأ

ٍء قَِديراً﴾)6(. َُّ َعَ ُكِّ َشْ َّْم تَطأوَها َوَكَن الل رْضاً ل
َ
ْموالَُهْم َوأ

َ
رَْضُهْم وَِديَارَُهْم َوأ

َ
ْوَرثَُكْم أ

َ
َوأ

5- كاتب يف موقع الحوار املتمدن-العدد: 3584 - 2011 / 12 / 22.

6-  أضافها كاتب املقال، زاهد عزت حرش.
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ويتابع بندر الفارس مقالته:

»ودليٌل آخر، هو قتُل كل من أنبت له شعٌر من الصبيان واعتربوهم بالغني »رجال«، وهؤالء الصبيان بالتأكيد مل يكونوا 

مشرتكني بأي جرميٍة، ملجرد أن شعرياٍت نبتت لهم فاستحقوا القتل«، »وال ننىس أن محمًدا سبى ريحانة بنت زيد بن 

عمرو من بني النضري، بعد قتِل زوجها )الحكم( وكانت عروًسا، وصاحبة جامٍل، وأُعجب بها محمٌد فاصطفاها لنفسه 

كام تقول رواياتهم، ثم دعاها لإلسالم فأبت إال اليهودية، فتم إرسالها إىل أم املنذر بن قيس حتى حاضت وطهرت، ألن 

محمًدا نوى أن يغتصبها بلغة املتحرضين، ووطأها كسبيٍة وملكة مينٍي بلغة الهمج! وجاءها محمٌد قائالً لها: )إن أحببت 

أن أعتقك وأتزوجك فعلت، وإن أحببت أن تكوين يف مليك أطؤك بامللك فعلت(. يتضح هنا أّن محمًدا يبتّز ريحانة »إما 

أن تتزوجيني وتصبحي حرًة، وإما أمارس الجنس معك كعبدٍة وملكة مينٍي!«، منقول بترصف.

فمنذ عصوٍر وإبادة الشعوب مستمرٌة بأوجٍه وأشكاٍل ومربراٍت، ال تختلف سوى باالدعاء والشكل، بيد أن مضمونها واحٌد 

وأهدافها واحدة. ودامئًا تكون الشعوب املقموعة املسلوبة، شعوبًا فقريًة متخلفًة خاضعًة لكل ما أنتجته الديانات من 

أساطرَي وغيبياٍت، متمسكني برحمة الله خاشعني، صابرين، مهزومني!

»لحقبٍة طويلٍة من التاريخ البرشى كان الدين رٌش ال بد منه 

ولكنه أصبح رًشا أكرث من الالزم«، 

آرثر كالرك )7(.

ومضيت أبحث يف أروقة أسفار الكتاب املقدس )التوراة(، عن القداسة يف كالم الله، فام وجدت سوى هرطقٍة ونسج 

حديٍث ال يحمل يف معناه سوى وصًفا ملا يراه الله يف شعب إرسائيل، وكيف عليهم أن يعملوا بحسب مشيئته ليخرجوا 

من أرض مرص ويدخلوا لألرض التي وعد بها إبراهيم ونسله.

7- آرثر تشارلز كالرك  ، كاتب خياٍل علميٍّ بريطايٍن وكاتٌب علميٌّ ومستقبيل، مخرتٌع ومستكشٌف للبحار، وحامل )لرتبة قائٍد يف اإلمرباطورية الربيطانية، وزميل الجمعية الفلكية 

امللكية(.
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والنحاس،  والفضة  والذهب  السنط  من خشب  الله،  معبد  بناء  كيفية  إرسائيل حول  بني  إىل  الله  تعليامت  وتستمر 

وكيف يصنعون الحجاب لتابوت العهد، وما إىل ذلك من عظمٍة وبهاٍء يف الشكل واإلنشاء، ال ليشٍء سوى لتعظيم اسم 

الرب واتّباع تعاليمه، ألن شعب إرسائيل، شعب إبراهيم وذريته من نسل سارة، هم أبناء الله، يهبهم كل ما يرغبون به 

ويعدهم بأرض البالد »أرض امليعاد«. 

»فنزلت ألنقذهم من أيدي املرصيني، وأصعدهم من تلك األرض إىل أرٍض جيدٍة وواسعٍة، إىل أرٍض تفيض لبًنا وعساًل، إىل 

مكان الكنعانيني والحثيني واألموريني والفرزيني والحويني واليبوسيني«، سفر الخروج 3.

فأي عدٍل إلهيٍّ هذا الذي يِعد مجموعًة من البرش بأن يهب لهم أرض شعٍب آخر! فيفّضلهم عىل غريهم من شعوب 

األرض: 

َعالَِمنَي﴾، )سورة البقرة: 47(.
ْ
تُُكْم َعَ ال

ْ
ل نِّ فَضَّ

َ
ْنَعْمُت َعلَيُْكْم َوأ

َ
اِئيَل اْذُكُروا نِْعَمِتَ الَِّت أ ﴿يَا بَِن إِْسَ

فكيف إلنساٍن عاقٍل سويٍّ أن يستوعب هذا العمل اإلجرامي، بأن يتاح لشعٍب عاش عىل خريات أرض مرص، بعد أن 

دخلوها مبؤامرٍة أحاكها الله بواسطة إخوة يوسف بعد أن رموه ببرئٍ يف سيناء، لتكون نتيجة هذا الغدر، أن الله دبّر 

ذلك من أجل خري شعبه، يك يجد لهم قوتًا يف سنوات القحط واملجاعة، ومن أجل أن يصبح يوسف، بعد أن فرّس األحالم 

لفرعون، حاكاًم إداريًا عىل كل ما هو موجوٌد يف مرص من خرياٍت وبرش. 

وتنتهي املهزلة بأن يأيت شعب إرسائيل إىل مرص ويستوطنوا يف األرض التي وهبها لهم فرعون. وللتنويه فقط، فقد كان 

مبقدور الله القادر عىل كل يشٍء، أن يحجب القحط ومينعه، ال عن شعبه )إرسائيل(، بل عن املعمورة جمعاء! كام أنه 

مل يحدث أن دام الجفاف والقحط يف مناطَق خصبٍة، كمرص ودول الهالل الخصيب، ملدة سبع سنواٍت متتالية، وهذه 

الرواية تعّمق القناعة بأنها قصص أساطري غيبيٍة بالية. 

وبعد أجياٍل يظهر موىس وهارون أخوه ويسعيان إىل إخراج 

هذا الشعب »املظلوم« املستعبد من فرعون، فيقومان برسقة 

أمالك املرصين بقيادة نبٍي مرسٍل من الله، فيحارب الله معهم 

ويساعدهم عىل جيش فرعون ويغرقهم يف مياه البحر. وذلك 

تلك  وهي  آخر،  بلًدا  ويستوطنوا  ساملني  يصلوا  أن  أجل  من 

األرض التي كان قد وعدهم الله بها منذ عهد إبراهيم، دون 

أي اكرتاٍث ملا سيحدث بشعب األرض التي استوطنوها.
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»فإن خيل فرعون دخلت مبركباته وفرسانه إىل البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر. وأما بنو إرسائيل فمشوا عىل اليابسة 

يف وسط البحر«, سفر الخروج: 15. »ثم أعطى موىس عند فراغه من الكالم معه يف جبل سيناء لوحي الشهادة: لوحي 

حجٍر مكتوبني بإصبع الله«, سفر التكوين: 30. تخيلوا أن يحفر الله بإصبعه كلامت الوصايا العرش عىل لوٍح من الرخام! 

وكأن إصبع الله يعمل بقوة الليزر املكثف لحفر الرخام!

 

ٍم َعَ 
ْ
نَاُهْم َعَ ِعل ِفنَي * َولََقِد اْخَتْ ُمْسِ

ْ
ُمِهنِي * ِمْن فِرَْعْوَن إِنَُّه َكَن َعِلًا ِمَن ال

ْ
َعَذاِب ال

ْ
اِئيَل ِمَن ال َّيْنَا بَِن إِْسَ

َ
﴿َولََقْد ن

َعالَِمنَي﴾، )سورة الدخان: 30 – 32(. 
ْ
ال

يُد  يَُٰكْم ۚ وََسَنِ ْغِفْر لَُكْم َخَطٰ ٌة نَّ  ِحطَّ
ْ
ًدا َوقُولُوا َاَب ُسجَّ

ْ
ۚ ل

ْ
 ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم رََغًدا َوْۚدُخلُوا

ْ
َقْرَيَة فَُكُوا

ْ
 َهِٰذهِۚ ل

ْ
نَاۚ ْدُخلُوا

ْ
﴿َوإِْذ قُل

ُمْحِسنِنَي﴾، )سورة البقرة: 58(. 
ْ
ۚل

َحًدا 
َ
ا لَْم يُْؤِت أ لُوًك َوآتَاُكم مَّ نبَِياَء وََجَعلَُكم مُّ

َ
ِ َعلَيُْكْم إِذْ َجَعَل فِيُكْم أ ﴿ِإَوذْ قَاَل ُموَسٰ لَِقوِْمهِ يَا قَوِْم اذُْكُروا نِْعَمَة الَّ

ّمَِن الَْعالَِمنَي﴾، )سورة املائدة: 20(.
هكذا تكلّم القرآن عن بني إرسائيل، وهناك العديد من السور واآليات التي ذكر فيها موىس وهارون وغريهم من أنبياء 

الله، وأن الله فّضلهم عىل العاملني! 

وهكذا انتهز العهر السيايس -يف آخر الزمان- فرصًة حني تآمرت الشعوب اإلمربيالية والرجعية العربية، فأتاحت إقامة 

دولٍة لليهود عىل أرض فلسطني. 

فقد شتتوا شعب فلسطني بحجة وعد الله لهم بأرض امليعاد، بحسب الكتاب املقدس )العهد القديم / التوراة(. 

املأساة  هذه  متثيل  وأعيد 

عىل  األرض،  هذه  بشعب 

الكولونيالية  اإلمربيالية  يد 

دولة  بإقامة  االستعامرية(   (

اليهود(،  )دولة  إرسائيل 

ر  ُدمِّ وجودها  جراء  من  التي 

الشعب الفلسطيني وُشتت يف 

صنوف  فعاىن  األرض،  أصقاع 

أنواع القمع والظلم والحرمان. 
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فأي إلٍه هذا الذي ينرص قوًما عىل قوٍم آخرين!

فإن كان هذا هو أمر الله! فعىل املؤمنني من العرب واملسلمني عامًة، وأبناء الشعب الفلسطيني خاصًة، أن ينصاعوا ألمر 

الله، وأن يقبلوا مبا حكم الله لليهود يف أرض »قدس األقداس«! ليعيشوا فيها منيعني!! 

بيد أنهم إذا كانوا »علامنيني« وينكرون أمر الله، عليهم السعي من أجل حقهم يف الوجود ويف الحياة، فام عليهم إال 

أن يدافعوا عن حقهم يف وطنهم، وأن يواجهوا الظلم واالحتالل بعزٍم وإرادٍة صلبة، بكل الوسائل املتاحة لهم، من دون 

االتّكال عىل الله وأنبيائه، وأن يقفوا بوجه الغباء »الديني« املتغطرس، الذي حّولهم من خالل توجيهات فتاًوى أصدرها 

شيوخ الدين، إىل إرهابيني.

للجنة  الدينية  الفكرة  عىل  ضئياًل،  ولو  علميًا  دلياًل  أر  »مل 

والنار أو الله«

 توماس اديسون )1(.

8- توماس أديسون Thomas Alva Edisonس )1847 – 1931(، هو مخرتع ورجل أعامل أمرييك.

أما حان الوقت بعد؟ ألن يعلن اإلنسان، بل اإلنسانية جمعاء، عن رفضهم للدين والغيبيات األسطورية املتوارثة عرب 

الزمن. 

فالعامل يحتاج إىل مصداقيٍة إنسانيٍة راقيٍة، يك تتحرر الشعوب وترتقي بعلومها وعلمها املتقدم، فينخفض منسوب الجهل 

والفقر والظلم واالستبداد! لعلهم ينعمون بإنسانيٍة وجدانيٍة أخالقيٍة إىل األبد!  
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دون تعصب أو اعتذار

نبني جماعات داعمة

ننشر القيم العلمانية

نعمل على تخفيف عواقب الردة

نسعى لتطبيع االنشقاق الديني
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يُسّمي  ال  أنه  القرآن  عجائب  من 
باملسيحيني،  املسيح  عيىس  أتباع 
بل أطلق عليهم اسم »النصارى«، 
وهذا ما دفع أحد علامء اآلثار 
وهو  املجال  هذا  يف  للبحث 

الدكتور الباحث دان جيبسن 
.... Dan Gibson

حراس اإلميان جـ 5
نهاية الخرافة املحمدية

39



بنور نبيل

حراس اإلميان جـ 5

نظريات متفرقة

وُوفّق إىل حٍد كبريٍ يف وضع أطروحٍة قويٍة تستند إىل الكثري 

عليهم  أطلق  الذين  أن  واألثرية عىل  العلمية  األدلة  من 

القرآن اسم »النصارى« هم فرقٌة منشقٌة من اليهود الذين 

للرب  ابًنا  وليس  الله  أنبياء  من  نبٌي  يسوع  أن  يعتربون 

كام يزعم املسيحيون، وهم أصحاب الفكرة التي تقول أن 

الله شبه لهم صلب املسيح ومل يُصلب حًقا، بل رُفع إىل 

امللكوت األعىل. 

هذه الفرقة الغنوصية بطبعها الالهويت والتي عانت ما عانته كل الطوائف الدينية يف أورشليم يف عهد اإلمرباطور الروماين 

تيتوس الذي طرد كل اليهود واملسيحيني من فلسطني وعمد عىل تدمري الهيكل يف السنة سبعني من امليالد نظرًا لكرهه 

للطقوس الدينية التي كانت تقام هناك من مذابح وصلواٍت كانت ترهقه، وأيًضا املطالب الكثرية لرجال الدين اليهود 

قراًرا  يتخذ  اإلمرباطور  جعل  مام  املنطقة  يف  األمان  عدم  تُسبب  مبظاهراٍت  ويقومون  الشعب  يحرضون  كانوا  الذين 

بطردهم جميًعا.

استقر اليهود واملسيحيون وكل الفرق الدينية مبن فيهم النصارى الغنوصيني يف البلدان املجاورة لفلسطني وخاصًة يف الشام 

حيث أظهروا العداء لليهود واملسيحيني الذين يعتربونهم فرقًة هرطقيًة مل تؤمن بتعاليم اليهود وال بتعاليم املسيح، بل وصل 

الحد إىل الحقد والبغضاء فيام بينهم وكان من حقهم استعادة الهيكل من اليهود واملسيح باعتبارهم أحق بالدين الصحيح، 

والخطري يف األمر أنهم كانوا من األصوليني ذوي الفكر املتجمد والذي ال يقبل حلواًل سلميًة وال يقبل إال بالعنف وكعقيدٍة 

إميانيٍة أن يسرتدوا ما ُسلب منهم مهام كلفهم ذلك من حروٍب وتضحياٍت.

استمر الوضع عىل هذه الحال واستمرت هذه الفرقة املنشقة)النصارى( يف تحريض التابعني لها عىل غزو القدس واسرتجاعها 

إىل أن تواطأوا مع العرب املتواجدين يف الشام، وتُرجمت نصوص التوراة اليهودية إىل الرسيانية والعربية ومن ثَم ظهرت 

نصوٌص أخرى فيها نصوٌص دينيٌة وهي مزيٌج من الرسيانية والعربية بها بعض املواعظ اليهودية واملسيحية، أي مبعًنى آخر 

هرطقاٌت تضم فيها أحكاٌم وترشيعاٌت مشرتكٌة من التوراة واإلنجيل، مام يدعو إىل القول أن القرآن هو كتاٌب كُتب من طرف 

النصارى األولني غري أن العرب خانوهم وقتلوا كل النصارى وسلبوا منهم هذا الكتاب ونسبوه لهم وأرادوا استعادة البيت 

الحرام )وهو القدس( – وأن كلمة الجهاد يف سبيل الله هي كلمٌة رسيانيٌة معروفٌة  تعني السري إىل تحرير القدس.
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عموًما إن كل ما توصل إليه دان جيبسن يف أبحاثه يُعترب مهٌم جًدا يف 

التاريخ اإلسالمي ويستند إىل أدلٍة صلبٍة تستحق الدراسة والتأمل بعنٍي 

حياديٍة بعيدٍة عن العاطفة الدينية والتصلب الفكري الديني.

يقول بعد هذا إن العرب ملّا استولوا عىل الكتب الدينية النرصانية حرّفوا 

منها وأظهروا ديًنا جديًدا مبا يتوافق مع معتقداتهم املحلية القدمية ومل 

يسمَّ هذا الدين الجديد باإلسالم، فلم تُذكر هذه الكلمة وال اسم محمٍد 

يف القرن األول من اإلسالم أبًدا وال وجود لهذه األسامء إطالقًا وهذا يدعو 

إىل التفكري يف منشأ اإلسالم وتعارضه مع النصوص التي هي بني أيدينا 

اليوم.

وعند وصول هذه الدولة الجديدة إىل قمة القوة وغزوها فلسطني كام هو مقرٌر يف منظومتها الدينية املتعصبة، انشّقت 

هي بدورها إىل فرقتني، فرقٌة منها بقيت قبلتهم إىل البرتاء )وهو املكان الذي نشاء فيه اإلسالم ال يف شبه الجزيرة العربية 

كام هو معروٌف ودان جيبسن له كل األدلة عىل ذلك ومبا يكفي لدعم نظريته(، وفرقٌة أخرى اتخذت الكعبة الحالية كقبلٍة 

جديدٍة لها، والعجيب أن هاتني الفرقتني العربيتني كانتا عىل خالٍف قبيلٍّ قبل ظهور هذا الدين وهام قبيلتي: عبد شمٍس 

وبني هاشم)1(.

تعترب هذه األطروحة نظرًة جديدًة لتاريخ اإلسالم من زاويٍة أخرى لطاملا عّمها غموٌض مل يُجب عليه أصحاب العامئم ومل 

يتطرقوا له خوفًا من زعزعة عقيدة املسلمني وهذا دليٌل عىل هشاشة هذا الدين وخوفهم من كشف املستور منه.

هذا باإلضافة إىل نظريٍة أخرى يأيت دامئًا ِذكرها ولو بشكٍل محتشٍم لقلة األدلة عليها ولكنها تفرّس وتيضء بعض املناطق 

املظلمة يف تاريخ اإلسالم، حيث نجد يف القرآن الكثري من الدالئل العقائدية التي تربط املعتقد اليهودي واملسيحي يف آٍن 

واحٍد، باعتبار أن القرآن جاء يف نفس سياق الديانات اإلبراهيمية، ولو أنه ميلء بالهرطقات والفكر الغنويص الرجعي، وأدلٌة 

كثريٌة تُظهر عىل أن النصارى ليسوا باملسيحيني، فاألوصاف التي يعطيها القرآن عن املسيح ال تنطبق عليهم أبًدا. 

فتلميٌذ صغرٌي يف مدرسة اإللحاد الالهوتية له درايٌة باملسيحية أكرث من كاتب القرآن. من الناحية العقائدية واإلميانية هذا 

مختلٌف متاًما قلبًا وقالبًا وال يشء ميت بصلٍة عن املسيح الحقيقي وحتى وصفه لليهود وقصصه التي يرويها عنهم كام ذكرنا 

يف سابق الحديث عن خرافات اليهود، ليس هذا فحسب بل الحرب التي نشبت بني أكرب ديانٍة توحيديٍة قبل اإلسالم مع 

البيزنطيني والتي لها جذوٌر عميقٌة يف التاريخ وتعد من أقوى الديانات قد أثرت بدورها عىل املعتقد اإلسالمي وأعني هنا 

1- كتاب الحزب الهاشمي )لدكتور سيد القمني(.
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الديانة الزرادشتية وربها األكرب) أهورامازدا( والتي حكمت الرشق األقىص لعدة قروٍن من الزمن بقيادة نبيّها زارداشت 

الذي أُوحي إليه الكتاب املقدس املسمى ب )األفستا(، وهذا الكتاب يحمل معه أخالقيات وسلوك الرجل املؤمن العابد 

وفيه أيًضا قصة اإلرساء لزارداشت والتي استمد منها اإلسالم أحداثها بحذافريها وأموٌر أخرى يجدها املطّلع عىل كتاب 

األفستا أموًرا كثريًة مشرتكًة مع ما جاء به القرآن من َسفٍر عرب الساموات وكالمه مع اإلله.

ثم نجد أن هذه القوة التي امتزجت 

الفارسية  القوة  من  كٌل  فيها 

واإلسالمية املتأثرتني بنفس األساطري  

القوة  عىل  األخري  يف  تتفوقان 

البيزنطية التي شهدت سقوطها يف 

عام 1453م- والتي دام حكمها من 

سنة 395 ميالدية- وعىل يد أقرب 

الناس من الديانة الزارداشتية وهم 

األتراك، أي القوة العثامنية آنذاك.

هل ميكننا القول يف هذه الحالة أن اإلسالم ما هو إال امتداٌد للدولة الزرادشتية؟ أم أن اإلسالم قام بأخذ بعض النصوص 

واملعتقدات الفارسية ونسبها إليه كام فعل بالنصارى الهرطقيني؟

 أو هو بكل بساطٍة عبارٌة عن تزاوج الثقافات واملعتقدات ألجل خدمٍة سياسيٍة استعامريٍة ولتحريض املؤمنني ودفعهم 

إىل ساحة القتال والتضحية بهم ليعيش أصحاب العامئم وحاميل الصليب كهنة املعابد حتى يزيدوا من حقِن الحقد 

والبغضاء بني البرش عن طريق الديانات اللعينة التي تعُدنا بجنٍة يف السامء ويف نفس الوقت هي الوقود الذي يشعل 

نار جهنم عىل وجه األرض.

من بني النظريات أيًضا التي يجب عىل الباحث أن يهتم بتفاصيلها هي تلك التي تتحدث عن تغيريٍ جذرٍي حدث يف 

التاريخ اإلسالمي وال تعرف عنه اليشء الكثري. 

أتحّدث هنا عن اإلسالم الذي سيطر عىل إنشائه العباسيون بعد تغلبهم عىل األمويني وظهور رجاٍل من العدم سيطروا 

عىل الفكر اإلسالمي، والعجيب أنهم مل يعارصوا النبي محمٍد ومل يعرفوه أبًدا، والعجيب أيًضا أنهم يتكلمون عنه وعن 

سريته بدقٍة يف التفاصيل املحرية حتى قوله ومرشبه وملبسه والوسائل التي كان يستخدمها حتى يف الخالء.
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ابن إسحاق مثاًل ُولد يف بغداد التي تبعد عن مكان تواجد نبي اإلسالم 

مثانني  بحوايل  وفاته  بعد  وُولد  كيلومرتٍ  ألف  من  أكرث  املنورة(  )املدينة 

عاًما ويروي عنه قصًصا عجيبًة وكأنه عاش إىل جانبه، ثم يليه ابن هشام 

وبعده البكائي، وكلهم نفس اليشء مل يعارشوه ومل يعرفوه أبًدا ومع ذلك 

ا ال ريب  كتبوه عن محمٍد شيئًا صحيًحا وأكرث من ذلك مقدسًّ ما  يُعترب 

تفاسري  يف  كثريٍ  وابن  وغريبٍة  عجيبٍة  بأحاديث  البخاري  يأتينا  ثم  فيه. 

عىل  سيطرت  التي  العباسية  الدولة  صنع  من  وكلهم  األحاديث  ورواية 

عقل املسلم كجامعٍة يُقتدى بها خاصًة بعد إنشاء علٍم جديٍد يف الرتاث 

اإلسالمي يدعى بعلم الرجال حتى ينزعوا أي شٍك مبا جاء به هؤالء من 

كالٍم يُنسب لنبيهم املبجل.

وتبقى هذه النظريات واألطروحات يف مجال البحث والتنقيب للمسترشقني والباحثني الغربيني الذين ال ميلّون من 

العمل واملثابرة الستخراج الحقيقة بني أنقاض وحطام التاريخ الذي بقي مطموًسا ومخبأً تحت سجاد حراس الدين، 

وهيهات أن يصمدوا أمام الدالئل التاريخية والرباهني العقلية التي ترضب حصونهم الهشة يف كل حنٍي وما لهم سوى 

يخلوا من  اإلسالم مل ولن  أن  واألكيد  الشبهات  والرد عىل هذه  بالشبهات  لاِم سّموه  تفاسري  إيجاد  التربير ومحاولة 

الشبهات. فهي يف األخري محاوالٌت يائسٌة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه لحفظ ماء الوجه.

خامتة الكتاب:
مل أتطرق يف هذا الكتاب إىل العديد من املواضيع التي متس األديان واملعتقدات 

وخطورة النزعة الدينية عىل البلدان التي تعترب أن الحياة جزٌء من الدين وليس 

العكس كام أن الديانات ال زالت تنشأ إىل يومنا هذا مثل املورمونية عند املسيح 

وشهود يهوى والبهائية والقاديانية، ولن تنتهي مادام الربح فيها كبريًا والخرفان ال 

يزالون يتّبعون. 

كام أنني مل أحاول إعطاء حلوٍل لهذه املعضالت الفكرية للتخلص من رقابة رجال 

أهمس  دعني  للعيان،  واضٌح  الحل  أن  أرى  وأنني  بل  الكهنوت.  وحراس  الدين 

يف  الديني  املنظور  ألقت  والتي  املتقدمة  البلدان  كل  إىل  انظر  ألقول  أذنك  يف 

وليك  فكريًا،  املختلني  الدين  رجال  عليها  ميليه  ما  الحائط  عرض  الزبالة ورضبت 

غالم أحمد القادياينتجد الحل انظر إىل البلدان العلامنية ذات الفكر الحر النزيه الذي يعطي اإلنسان 
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كتاب أخطاء القرآن حيصر أكثر من 
ألفني ومخسمائة خطأ لغوي يف القرآن 
ويرتجم النص القرآني لثالث لغات 
ويقدمه ألول مرة بالرتتيب التارخيي 

 الصحيح
متوفر اآلن على موقع أمازون وجمانًا 

على الرابط التايل  

األخطاء اللغوية يف
 ال���� ال��ي�  

goo.gl/emoQDp

د. سامي الذيب

باسم  له  حقه يف اختيار أبسط مقومات حياته ويكفلها 

القانون ويحميه من أي خطٍر من شأنه املساس بحريته 

عظيٍم  عامٍل  عن  املعرّب  الراقي  املجتمع  هذا  الشخصية. 

والعمل  العلم  بفضل  املرتفعة  السامية  ومبادئه  بأخالقه 

عن  وبعيًدا  اإلميان  حراس  عن  بعيًدا  الفردية  والحرية 

الذي  القهري  والخوف  النفسية  والعقد  السادي  الفكر 

يعاين منه جل املتدينني يف العامل. 

الربنامج  هذا  إىل  للوصول  الغريب  العامل  قّدمها  التي  التضحيات  ومدى  ونشأتها  العلامنية  حول  التايل  كتايب  سيكون 

الثمني الذي يجب استثامره يف العلم واملعرفة  الرائع والفعال، فاتّباعك ألي ديٍن ما هو إال مضيعٌة لوقتك  السيايس 

وإيجاد الحلول ملشاكلك اليومية واملستقبلية. ال يشء مقدٌس يف هذا الكون إال يشٌء واحٌد ال ثاين له، إنه اإلنسان.
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من وحي نقاش مع العزيزة عدوة الله 

Nasha Shaleen

ذئاٌب  كريهٌة،  كائناٌت  أننا  البعض  يرى 

املحبّة  دعاوي  كّل  وأّن  لبعضنا، 

زائفٌة منافقٌة،  والتسامح هي دعواٌت 

أو كام قال الشاعر: والظُلُم من ِشيٍَم 

الُنفوِس، فإن تجد - ذا عّفٍة، فلِعلٍّة 

ال يظلُِم..

هل اإلنساُن
رشيٌر بطبعه؟
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يف عرص التنوير األورويب دار جدٌل حول ما هي طبيعة اإلنسان األصلية ما بني 

رأيني متناقضني: هل هو وحٌش مفرتٌس ال يُهّذبه إالّ الدولة القوية؟ )هوبز( أم هو 

كائٌن نقٌي بطبيعته أفسدته الحضارة والدول؟ )روسو(، وبالطبع ففي املسيحية 

أن اإلنسان كائٌن أصالً مخلوٌق للكامل اإللهي، لكنه َسَقط وفََسد بالخطيئة والرش، 

يف دراما الشجرة الشهرية..

أول ما يخطر ببايل حني أسمع تلك األحكام هو: مقارنة مبن أو ماذا؟

غري  أو  واعيٌة   - مقارنة  ذاته  بالوقت  هو  تقييٍم  كّل  أّن  هنا  باملالحظة  الجدير 

واعية- مبا نعتربه مرجًعا للقياس، فنقول مثالً أّن فالنًا رشيٌر أو طيٌب بالقياس إىل 

ِعاّلن، أو بالقياس إىل متوسط البرش، أو بالقياس إىل توقعايت منه، أو بالقياس إىل 

ما كان عليه سابًقا.. 

ولكن ماذا عن الكائن اإلنساين بالعموم؟

إىل ماذا نقيسه حني نحكم عليه أخالقيًا؟ 

هل نقارن البرش بالضفادع، والفيلة، والكالب، والقطط؟ 

لكن تلك الكائنات ال أحد يقول عنها طيبٌة أو رشيرة، وإمنا هي تترصف حسب 

غرائزها مام يجعل املقارنة غري واردة.. 

هل نقول إن اإلنسان ساقٌط بالقياس إىل الله واملالئكة؟ 

هذا ما قد يقوله املؤمن، ولكنها أيًضا تبدو مقارنًة غريبًة متعذرة، بكائناٍت غيبيٍة 

خفيٍة ال يراها أحد وال نعلم عنها شيئًا إالّ تخيالٍت وترديٍد ملوروث.. 

يبقى أن نقارن اإلنسان مبا نريده ونتوقعه: فنقول أّن هذا الكائن اللعني وغٌد 

رشيٌر بالقياس إىل ما كنا ننتظره منه، فقد خابت تصوراتنا وآمالنا فيه..

ولكن ما مصدر تلك التصورات وحجيتها حتى نعتربها مرجًعا نقيس عليه؟ وهل 

األمنيات تعترب معياًرا موثوقًا؟ وبتلك الحالة، أال ميكن القول أّن من يرى اإلنسان 

كائًنا رشيرًا لديه خلٌل بتصوراته املثالية؟
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يلعنون  الذين  أّن  أراها:  التي  املفارقة  هي  وتلك 

الذين  أولئك  هم  بالرش  ويصفوه  اإلنسان  طبيعة 

يحتفظون بداخلهم مبثاليٍة مالئكيٍة طامحة، تجعلهم 

من  والصدمة  باإلحباط  ويصابون  الكثري  يتوقعون 

هذا الكائن الذي مل يكن عىل قدر أحالمهم املرتفعة..

فيُحتمل أّن التذمر من طبيعة اإلنسان واملبالغة يف 

تحقريها هو مثاليٌة تتخفى يف ثوب واقعية)؟(؛ وما 

هذا  تقبّل  عىل  قادرٍة  غري  أنها  هي  كذلك  يجعلها 

الواقع والتصالح معه.. 

هذا يفرس ما نسمعه كثريا من املتدينني- خاصة املسيحيني- الذين يتفننون يف إدانة اإلنسان ووصفه بالرشور، فتوقعاتهم 

املثالية -النابعة من دينهم- هي التي تورث التذمر املستمر من هذا الكائن الذي كان ينبغي أن يكون مالكاً -بل شبه 

إله- فخان ثقتنا وترصّف عىل أنه »مجرد برش«!

عىل الجانب اآلخر هناك من مييل إىل تغليب جانب الرش يف اإلنسان لسبٍب مختلف -غري مثايل

وهو تربير ذلك الرش وتطبيعه، مبيحني ألنفسهم أو ألي طرٍف يؤيدونه أن ميارس القسوة والنذالة بال عتاب أو لوم: 

صحيٌح أنني وغٌد بال أخالق، ولكن هكذا طبيعة البرش يا بني، وأي اعرتاض عىل ذلك هو مثالية حمقاء عىل صاحبها أن 

ينضج ويخشوشن قليال ليفهم الحياة..

نسوية  من  تقال  متناقضني:  جانبني  عىل  تقال  بطبعه«،  خائن  »الرجل  فمقولة  االزدواجية:  لتلك  مشابه  مثل  يوجد 

متحمسة كارهة لجنس الرجال ال ترى فيهم إالّ الرش، كام تقال أيضا من رجل خائن يربر سلوكه: الخيانة يا شباب ليست 

خطيئة، بل هي األصل الذي زرعته أمنا الطبيعة يف جيناتنا..

ما سبق- بالطبع- ال يعني أنني أنفي وجود طبيعة الرش يف البرش كام الخيانة يف الرجال، ولكن ما أنفيه هو الَقدرية: أّن 

الرش هو األصل الوحيد وأنه غالٌب ال سبيل ملقاومته أو تخفيفه.. كام أنكر النظرة الناقصة: فالخري والوفاء أيًضا موجودان 

بشكٍل طبيعٍي فطرٍي داخل البرش، ونرى ذلك كلَّ يوٍم: فالناس يتعاونون ويضحون ويزهدون ويحبون ويتسامحون.. إلخ.. 

أي أّن كلَّ القيم موجودٌة بداخلنا: خريها ورشّها، وهي قيٌم مفهومٌة تطوريًا ألنها -بخريها ورشها- تفيد الفرد والجامعة، 

طبًعا بشكٍل ال يخلو من نسبية، عىل حسب الطرف املستفيد واملترضر، مام يُنتج جميع أنواع املعضالت األخالقية..
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الكائنات األخرى، ولكن  أيًضا عند  الغرائز موجودٌة  تلك 

تراكٌم  لهم  صنعت  لغٍة  إىل  توّصلوا  أنّهم  البرش  مييز  ما 

أفكارهم  يتفلسفون وينظمون  معريٌف وحضارة، جعلتهم 

إن  بل  مجردة..  قيٍم  شكل  يف  ويصنفونها  وسلوكياتهم 

بشكٍل  فقط  تكمن  ال  الخري  قيم  أّن  تثبت  التجربة 

هي  وإمنا  الرش(،  جوار  )إىل  داخلنا  فطرٍي  طبيعٍي 

والرفاهة  والحضارة  فالتعليم  اجتامعيًا:  للتطور  قابلٌة 

واآلداب،  والفنون  والفلسفة  العلوم  وترشب  املعيشية، 

أنها  مبعنى  ليس  البرش،  بني  السلوك  تهّذب  أموٌر  هي 

تجعلنا أكرث طيبًة بالرضورة، ولكنها تجعلنا أوسع أفًقا وأكرث تواصالً مع املختلف وأكرث شعوًرا باألمان وبالتايل أقّل 

التعبري.. قسوًة وعنًفا: أي أكرث تحرًضا، وأقل حيوانيًة إن جاز 

فحتى هوبز )املتشائم( وضع الحّل بني املختصمني يف وجود طرٍف ثالٍث نزيه وقوي يحكم بينهم )الدولة(، وبالفعل 

فالنظام العام والقوانني هي من أهم العوامل التي تحسن من سلوك الناس، وتجعلها أكرث ثقًة بالعدالة الخارجية وأقّل 

مياًل للنيل بأيديهم ما يظنونه حًقا لهم.. 

والحًقا يف عرص التنوير ظهرت أفكاٌر أكرث دميقراطيًة وليربالية تسعى لحامية الناس 

واليوم  باملايض..  مقارنة  كبرية،  نسبيٌة  نجاحاٌت  حّقق  ماّم  نفسها،  الدولة  رّش  من 

أكرثنا -كبرش- ال يكره املختلف وال يقبل العبودية، وال يفتخر بالحروب واملذابح.. 

إلخ، وليس ذلك ألننا أقّل رًشا من أجدادنا وإمنا أكرث تهذيبًا بالحضارة..  

ونعم هذا التهذيب ناقٌص، بل وقد يكون هًشا ميكن عكسه إذا ما تغريت الظروف، 

ولكن هل يوجد سبيل آخر؟

متناقضة  تطورية  غرائٌز  بداخله  ولكن  شيطانًا،  وال  مالكًا  ليس  فاإلنسان  باختصار 

تدفعه لألنانية والقسوة من ناحية، وللتعاون واملحبة من ناحيٍة أخرى )ما نسميه 

بكوننا  يليق  بشكٍل  املستمرين،  والتطوير  للتهذيب  قابلٌة  غرائٌز  وخري(؛ وهي  رش 

برًشا، مبا تحمله الكلمة من تواضع وطموح.
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مجلس المسلمین 
 السابقین فی بریطانیا 

Council of Ex-Muslims of Britain
www.ex-muslim.org.uk

نحن مسلمون نبذنا ديننا 

برتكنا اإلسالم نكرس محرّماته، لكننا يف ذات الوقت نعمل عىل تدعيم العقالنية والحقوق والقيم العاملية 

والعلننية. ويف نشاطنا نطالب اا ييل: 

بالحقوق العاملية والتساوي يف املواطنة ب  الجميع. 

بالحرية يف نقد الدين. 

بالحرية الدينية واإللحاد. 

فصل الدين عن الدولة والنظام ، القانو  والتعليمي 

حظر املنرسات والعادات والقواعد الدينية التي تنتهك حقوق الناس وتضيق عىل حّرياتهم. 

إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . إزالة كل العادات الدينية التي تضطهد املرأة وتنتقص من حقوقها واستقاللها، وحظر فصل الجنس . 

حظر التدخل من قبل أية سلطة عائلية أو رسمية يف الحياة الشخصية والعاطفية والجنسية للناس. 

حنية األطفال من التالعب بهم واإلساءة إليهم من قبل الدين واملؤسسات الدينية. 

حظر الدعم الرسمي للدين سواء املادي أو املعنوي. 

حظر جميع أنواع التخويف والتهديد الديني. 
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الدنيا يف  الطبقات  تالميذ يسوع من  كان 

املجتمع اإلرسائييل، فمعظمهم من صيادي 

األسامك الفقراء والذين مل ينالوا أي قسط 

انتقاًصا  هذا  يف  وليس   ، التعليم  من 

الرتبة  كانوا  لعلهم  بل  حقهم،  من 

 الصالحة ليغرس فيها يسوع أفكاره 
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فاملثقف ال يغري قناعاته بسهولة، بينام يستطيع الجاهل أن يؤمن بأي جديد، وبولس نفسه يؤكد صدق رأينا ورمبا أيًضا 

صدق توجه كلسوس فيقول:

لَيَْس  الَْجَسِد،  َحَسَب  ُحَكاَمَء  كَِثريُوَن  »لَيَْس 

)رسالة  رُشَفَاَء«  كَِثريُوَن  لَيَْس  أَقِْويَاَء،  كَِثريُوَن 

بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس 1: 26(.

يسوع  عىل  القبض  ساعة  هربوا  التالميذ  هؤالء 

وأنكروا معرفتهم به، وتركوه وحيًدا يواجه املوت 

قلنا  كام  الثّوار  من  يكونوا  مل  ألنهم  والصليب 

رمبا  ذلك  تبكتهم عىل  سابًقا، وظلت ضامئرهم 

إىل يوم وفاتهم، ومع ذلك فقد اجتمعوا يف بيت 

أحدهم- رمبا كان مرقس- ليشكلوا أول كنيسٍة يف 

التاريخ، وكان عددهم بعد الصلب مئة وعرشون 

فرًدا، ويلفت نظرنا قول السفر املقدس: 

»وَكَانُوا كُلَّ يَْوٍم يُواِظبُوَن يِف الَْهيَْكِل ِبَنْفٍس َواِحَدٍة« )سفر أعامل الرسل 2: 46(، 

أي أنهم كانوا ميارسون حياتهم كيهوٍد يصلّون يف الهيكل مع احتفاظهم باإلميان بيسوع املسيح يف نفس الوقت، وكانوا 

أّن املسيحي الورع يف عرصنا الحارض ال ميارس طقوس  اليهود، مع  أيًضا يومي اإلثنني والخميس مثل أتقياء  يصومون 

اليهودي الورع ال يستطيع مامرسة الطقوس املسيحية، واالثنان مًعا قد اخرتع لهام الكهنة  أّن  اليهودية، كام  العبادة 

متناقٍض مع نفسه ورسله ألنهم كانوا  الحايل يف وضعٍ  العرص  املختلفة، وهو ما يجعل مسيحي  الطقوس  العديد من 

يتمسكون بالطقوس اليهودية.

ويف يوم عيد الخمسني اليهودي أي بعد خمسني يوًما عىل صلب الرّب حدثت لهم حادثة غريبة الشأن:

اَمِء َصْوٌت كَاَم ِمْن ُهبُوِب ِريٍح َعاِصَفٍة  »َولاَمَّ َحرَضَ يَْوُم ٱلَْخْمِسنَي كَاَن ٱلَْجِميُع َمًعا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة، ٢َوَصاَر بَْغتًَة ِمَن ٱلسَّ

َوَمأَلَ كُلَّ ٱلْبَيِْت َحيُْث كَانُوا َجالِِسنَي، ٣َوظََهرَْت لَُهْم أَلِْسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة كَأَنََّها ِمْن نَاٍر َوٱْستََقرَّْت َعىَل كُلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم. ٤َوٱْمتأََلَ 

وُح أَْن يَْنِطُقوا« )سفر أعامل الرسل 2: 4-1(،  وِح ٱلُْقُدِس ، َوٱبْتََدأُوا يَتََكلَُّموَن ِبأَلِْسَنٍة أُْخَرى كَاَم أَْعطَاُهُم ٱلرُّ ٱلَْجِميُع ِمَن ٱلرُّ
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يا للهول عىل املعجزات اإلنجيلية التي ال تنتهى، فذات يوٍم والتالميذ مجتمعني كعادتهم كلَّ يوم يف منزل مرقس الرسول 

وإذا بصوٍت ساموٍي يرّج سامء أورشليم ويزعج سكانها، - ولكنه مل يقل هذه املرة: »هذا هو ابني الحبيب«، بل ظهرت 

ألسنة من النار عىل قدر عدد التالميذ، لقد كان الروح القدس شخصيًا 

– اإلله الثالث يف املنظومة الدينية املسيحية – ولكنه كان متنكرًا يف 

هيئة ألسنٍة من الّنار، ومبجرد أن يلمس اللسان الناري أحد التالميذ 

حتى يجد نفسه فقيًها يف لغة من اللغات العاملية.

تخيّل رحمك الله مئة وعرشون رجالً كانوا يتحدثون اآلرامية بصعوبة، 

يكن  وبالطبع مل  األرض،  لغات  بكلِّ  يتحدثون  وفجأًة يخرجون وهم 

اليهود يف أورشليم يعرفون كلَّ لغات األرض فظنوا- سامحهم الله- أن 

أذهانهم  إىل  يتبادر  فلم  كفرة  وألنهم  بيًنا،  قد سكروا سكرًا  التالميذ 

لألمم،  اليهود  من  الدعوة  ينقل  أن  أخريًا  قّرر  قد  القدس  الروح  أّن 

وعندما يأيت سكان أورشليم ليستطلعو هذا االنفجار ينفجروا بالضحك 

عىل الرسل التي تتكلم بالالوندي مع الرسل اآلخرين الذين يتكلمون 

بالياباين يف وسط شعٍب ال يعلم سوى اللغة اآلرامية. 

ولكن بطرس الرسول ينفي عن الرسل الُسكر البنّي ويخطب يف اليهود األغبياء خطبًة عصامء كان من نتيجتها انضامم ثالثة 

آالف يهودي فوًرا إىل الدين الجديد -مع مالحظة أّن كّل سكان أورشليم يف ذلك الوقت كان حوايل عرشون ألف نسمة 

فقط- ، لنتحرّس نحن عىل أّن بطرس الرسول مل يربز مواهبه الخطابية هذه 

يف حياة الرّب يسوع، ونتبني أّن الرّب يسوع مل ميتلك تلك املوهبة الخطابية 

التي يستطيع عن طريقها أن يجتذب ثالثة آالف فرد للدين الجديد مبجرد 

سامعهم خطبًة عصامء، إذ يبدو أّن يسوع  قد تنازل عنها لرسوله بطرس.

الشيوعي  الشعار  تطبق  كانت  أنها  أي  القيام،  يف  مشاعيٌه  جامعٌة  وبدأت 

الشهري »من كٍل حسب طاقته ولكٍل حسب احتياجه«، أو كان الرسل ميثلون 

للفقراء،  أن يعطوا  أمل  األغنياء عىل  فيأخذوا من  الشهري  لوبني  أرسني  دور 

الدين  النتشار  أدت  التي  العوامل  من  الجامعة  هذه  مثاليات  كانت  ورمبا 

الجديد، وكذلك أيًضا كان التبشري بقرب يوم القيامة من العوامل التي أّدت 

إىل انتشار املسيحية، فالقيامة عىل دعوة الرسل قد حان ميعادها اآلن وفورا، 

فيقول بولس:
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، الَ نَْسِبُق الرَّاِقِديَن، ألَنَّ الرَّّب نَْفَسُه ِبُهتَاٍف،  : إِنََّنا نَْحُن األَْحيَاَء الْبَاِقنَي إِىَل َمِجيِء الرَّبِّ »فَِإنََّنا نَُقوُل لَُكْم هَذا ِبَكلَِمِة الرَّبِّ

اَمِء َواألَْمَواُت يِف الَْمِسيِح َسيَُقوُموَن أَوَّالً ، مَّ نَْحُن األَْحيَاَء الْبَاِقنَي  ِبَصْوِت رَئِيِس َمالَئَِكٍة َوبُوِق اللِه، َسْوَف يَْنزُِل ِمَن السَّ

ُحِب لُِمالَقَاِة الرَّبِّ يِف الَْهَواِء، َوهَكَذا نَُكوُن كُلَّ ِحنٍي َمَع الرَّبِّ ، لِذلَِك َعزُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا  َسُنْخطَُف َجِميًعا َمَعُهْم يِف السُّ

ِبهَذا الَْكالَِم« )رسالة بولس الرسول األوىل إىل أهل تسالونييك 4: 18-15(، 

إذن فقد كان السيد بولس ينتظر أن يرى مجيء الرّب بعينيه إبان حياته، فعام قريٌب سوف يسمع األحياء رئيس املالئكة 

شخصيًا وهو ينفخ يف النفري مام يؤدي إىل قيام املوىت املسيحيني من قبورهم أصحاٌء كالخيول وكأنهم مل يذوقو طعم املوت 

لحظة، ثم يتقابل أحياء املسيحيني مع أمواتهم ليكونوا يف رشف استقبال الرّب العائد، واألظرف أنه كان يتخيل أّن هذا 

اللقاء سوف يكون يف الهواء الساموي باعتباره من أهل اإلميان الذين سيقابلون الرّب يف نصف الطريق من السامء إىل األرض!

وهناك أيضا الرسول املقّدس يوحنا الذي هو صاحب سفر الرؤيا 

سيجد  أنّه  حتى  حااًل  الرّب  بعودة  يعتقد  كان  الذي  الجميل، 

الجنود الذين طعنوه عىل قيد الحياة: 

طََعُنوُه،  َوالَِّذيَن   ، َعنْيٍ كُلُّ  َوَستَْنظُرُُه  َحاِب،  السَّ َمَع  يَأيِْت  »ُهَوَذا 

نََعْم آِمنَي« )سفر رؤيا يوحنا  قَبَائِِل األَرِْض.  َعلَيِْه َجِميُع  َويَُنوُح 

الالهويت 1: 7(، 

وال نستطيع نحن ضعاف اإلميان أن نقول أن صاحب هذا الحلم 

كان عريانًا، بل سوف نسأل أهل اإلميان عن تربيرهم لعدم عودة 

الرّب ملالقاة الذين طعنوه كام تنبأ الحامل املقدس.

ويقول السيد بطرس الرسول: 

لََواِت« )رسالة بطرس الرسول األوىل 4: 7( لُوا َواْصُحوا لِلصَّ ٍء قَِد اقرَْتَبَْت، فَتََعقَّ »نَِهايَُة كُلِّ يَشْ

ويجازي  األعداء  لينتقم من  العاجل،  القريب  الرّب يف  بعودة  واملؤمنني  الرسل  لدى  عام  اعتقاٌد  كان هناك  فقد  إذن 

املؤمنني، مام أثار الخوف يف النفوس املؤمنة، واستفاد الرسل من ذلك الخوف طبًعا، وبدأوا يف التحول إىل كهنة، والرسول 

يف توجهنا هو صاحب رسالٍة فكريٍة أيًا كان املصدر الذي ينسبها إليه، أّما الكاهن فهو ذلك املستفيد من فكرة الرسول 

عن طريق تحويلها إىل مجموعٍة من الطقوس الدينية التي ال يستطيع املؤمن مامرستها إالّ بإرشاٍد من الكهنة، كام أّن 
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الرسول  الفارق األسايس بني  أمواله، وهذ هو  يبتزوا منه  إالّ بعد أن  الصحيح  الكهنة لن يرشدوا هذا املؤمن للطريق 

والكاهن: 

َهاَدَة ِبِقيَاَمِة الرَّبِّ يَُسوَع، َونِْعَمٌة َعِظيَمٌة كَانَْت َعىَل َجِميِعِهْم ، إِْذ لَْم يَُكْن ِفيِهْم  وَن الشَّ ٍة َعِظيَمٍة كَاَن الرُُّسُل يَُؤدُّ »َوِبُقوَّ

أََحٌد ُمْحتَاًجا، ألَنَّ كُلَّ الَِّذيَن كَانُوا أَْصَحاَب ُحُقول أَْو بُيُوٍت كَانُوا يَِبيُعونََها، َويَأْتُوَن ِبأمَْثَاِن الَْمِبيَعاِت ، َويََضُعونََها ِعْنَد أَرُْجِل 

الرُُّسِل« )سفر أعامل الرسل 4: 35-33(

طبًعا مل يعد أحٌد من الرسل يعاين من الجوع، فها هي جامهري املؤمنني تبيع كل ما متلك وتلقيه تحت أقدام الرسل، فيوم 

الحساب قد اقرتب جًدا، وما هي إال أياٌم أو حتى ساعاٍت حتى يأيت الرّب عىل رأس جيش من املالئكة ويجازي كل إنسان 

بعمله، فعىل األقل نتودد للرّب ببيٍت أو حقٍل لن نستطيع عىل أي حاٍل التمتع به يف هذه الدنيا.

وتشّدد الرُسل الكرام يف مّص دماء الفقراء إىل أبعد الحدود، ويحيك 

املسكينة  وزوجته  حنانيا  اسمه  مؤمًنا  رجاًل  أّن  القدس  الروح  لنا 

سفرية قد باعا كّل ما ميلكاه، واحتجز الرجل لنفسه جزًءا صغريًا من 

مثن أمالكه وتربع بالباقي للرسل الكهنة، ولكّن الله العامل بكّل يشء 

لنفسه،  ماله  من  جزًءا  احتجز  قد  الطيب  الرجل  ذلك  أّن  اكتشف 

وهو ما يُعّد جنايًة كربى من هذا املسكني يف حّق الرّب الجبّار، فقد 

كان شعارهم آنئذ »التربع التام أو املوت الزؤام«، وهكذا أمات الرّب 

من  أودهم  يكفي  ما  احتجاز  عىل  تجرآ  أن  مبجرد  وزوجته  حنانيا 

مالهم -أكرر من مالهم وليس من مال الله- وتّم نقلهم عىل الفور إىل 

العامل اآلخر يف نفس اليوم ليقابلوا اإلله وهم مجرمني يف حقه، وهو 

ما أحدث أثره يف قلوب باقي املؤمنني: 

»َفَصاَر َخْوٌف َعِظيٌم َعىَل َجِميعِ الْكَِنيَسِة َوَعىَل َجِميعِ الَِّذيَن َسِمُعوا 

ِبذلَِك«. )سفر أعامل الرسل 5: 11(. 

طبًعا كان ال بّد أن يحدث ذعرًا وليس خوفًا فقط عند كّل أعضاء الكنيسة، فالرّب عىل ما يبدو قد عاد إىل تهديده التورايت 

القديم »أجرة الخطية هي موت«، أي أّن كّل من يخطئ يف حّق الرّب سوف ميوت فوًرا دون سابق إنذار، وأنت وأمالكك 

إللهك، وتنايس ذلك أو تجاهله معناه املوت الفوري، وكان هذا أّول وآخر إنذار من الرّب للمؤمنني، ومن يومها مل يجرؤ 

مسيحي أن يحتجز أي جزء من ماله لنفسه بعد أن عرف أن العقاب يف هذه الحالة هو املوت الفوري.
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وتكاثرت معجزات الرسل الكهنة حتى فاقت معجزات 

يسوع الرّب نفسه، فقد أقاموا املوىت وشفوا املرض، حتى 

الذين  الرسول كان ظله فقط يشفي املرض  أّن بطرس 

فيقوموا  عليهم  ظلّه  ليمر  الشوارع  يف  ينتظرونه  كانوا 

املعجزات  هذه  وبتكاثر  كالخيول،  أصحاًء  الفور  عىل 

والخوف من اليوم اآلخر، تزايد املّد املسيحي يف نفوس 

الشعب الخائف -غني عن القول أّن الدعوة حتى تلك 

يجرؤ  ومل  املختار  الشعب  عىل  مقترصٌة  كانت  األثناء 

لهم  يسوع  أمر  رغم  األمميني  دعوة  عىل  واحٌد  رسوٌل 

بعد موته بدعوتهم- .

وبازدياد املؤمنني وتحول الرسل إىل كهنة، بدأوا يف تعيني سبعًة من الشاممسة لإلرشاف عىل الشئون املالية للجامعة 

الكهنوتية الجديدة، مع الوضع يف االعتبار أنهم مل يكونوا أصحاب كتاٍب مقّدس مستقل حتى هذه اللحظة، فكتابهم 

املقّدس الذي يتعبدون به كان هو التوراة، واملعبد الذي كانوا يقيمون فيه صلواتهم هو الهيكل اليهودي، والطقوس التي 

ميارسونها هي بعينها التي ميارسها أي يهودي متزّمت، وحتى االسم نفسه كان يهود ومل يكن يطلق عليهم اسم آخر حتى 

هذه األثناء، عىل اعتبار أنّهم شيعٌة منشقٌة عىل الدين اليهودي ولكنها يف نفس الوقت تحتمي مبظلة يهوه رّب الجنود.

وذات يوٍم ميَّل مجّمع اليهود من التعاليم الهرطوقية الجديدة، 

الذي  إستفانوس  القديس  وهو  الشاممسة  أحد  عىل  فيقبض 

استفزهم بترصيحه الغريب عىل أسامعهم: 

اَمَواِت َمْفتُوَحًة، َوابَْن اإلِنَْساِن قَامِئًا َعْن  »فََقاَل: َها أَنَا أَنْظُُر السَّ

مَينِِي اللِه«. )سفر أعامل الرسل 7: 56(، 

واليهود قد يتسامحوا يف أّي يشٍء إالّ يف جلوس أحٍد عن ميني الرّب، 

فهذه يف نظرهم وثنيٌة وتعّدديٌة مل يكن عندهم استعداٌد يف ذلك 

العرص املنكرس أن يسمحوا بها، فقاموا عىل الفور بجرّه إىل خارج 

املدينة لريجموه، ويبدو أنّهم كانوا يخلعون مالبسهم استعداًدا 

نعتقد- أن  القدس  الروح  يريدنا  -أو هكذا  جّدية  بكلِّ   للرجم 
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 املهم أنّهم خلعوا مالبسهم ووضعوها يف حراسة شاٍب يهودي روماين متعصب 

يدعى »شاول الطرسويس«، وقاموا مبهمتهم خري قيام يف رجم إستفانوس، الذي 

قابل رجمهم له بسامحة عظيمة: 

»فََكانُوا يَرُْجُموَن اْسِتَفانُوَس َوُهَو يَْدُعو َويَُقوُل: أَيَُّها الرَّبُّ يَُسوُع اقْبَْل ُروِحي، ثُمَّ 

، الَ تُِقْم لَُهْم هِذِه الَْخِطيََّة«. َوإِْذ قَاَل  َخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم:»يَارَبُّ َجثَا َعىَل ُركْبَتَيِْه َورَصَ

هَذا رَقََد«. )سفر أعامل الرسل 7: 60-59(، 

بالفعل  كانوا  األوائل  فاملسيحيون  املقّدس،  النّص  هذا  تصديق  إىل  منيل  ولعلنا 

يواجهون املوت بشجاعٍة عظيمة، بل لعلهم كانوا يطلبون املوت فال يجدوه، ومن 

هنا قال ترتليان: 

»إن دم الشهداء هو البذور التي منت عليها املسيحية«

الوثنيني،  بإعجاٍب شديٍد من قبل  يقابل  للموت  األول  املسيحي  فقد كان حب 

ازدادت  وكلاّم  اإلميان،  مراحل  أعىل  هي  العقيدة  سبيل  يف  بالنفس  فالتضحية 

الوثنيني ملعرفة سبب هذا  ازداد فضول  كلام  املوت،  مواجهة  الرجال يف  صالبة 

اإلميان العجيب، ومن ثّم االنضامم لهذه العصابة التي ال تهاب املوت بل تقابله 

بفرٍح وابتهاج، وهو ما يؤكد املقولة الشهرية

 »إن هذا الجيل قد جاء عىل موعد مع القدر«، 

نعم إن املسيح قد جاء للدنيا يف وقٍت كانت الدنيا بحاجٍة إىل هذه العقيدة، ولو 

مل يأت املسيح يف ذلك الحني لعبدت األمم حورس أو مرثاس بدالً منه.
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Rayan Rayan

ال تقلق عزيزي الله ، ال داعي اللعابك 

ورهاناتك، تسىل بيشء آخر غري هذا 

الرضيع الجميل و كن عاداًل واخلق له 

عقل سليم، سيعرف الصحيح ، وسيميز 

الخرافات والالمنطق والتناقضات عندما 

يكرب، ويصبح مثلنا... ملحًدا فخوًرا، 

وفخوًرا جًدا..

Abdelhakim Ibrahim

ال يهم كثريا نوع دين ابويه الذي 

سريثه ألنه سيكون متاكد من انه ولد 

صدفة عىل الدين الصحيح

Olga Loutfi

ال برصاحة رح يتوصل للدين الصحيح 

بكل سهولة .. الحقيقة انه الدين 

الوحيد الصحيح هو الدين ايل رح 

يورثه من اهله وباقي االديان كلها 

غلط

Abdu Alsafrani

مستغربني كيف أراهن! وأنا بأخذ 

قروض بفوائد وبأضعاف مضاعفة

Azad Ekkaş

الشيطان: ماذا تركت يل؟
Yusufu Mieraili

قصة اول اتفاق بني طرفني مبصائر الغري 
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