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أسطور ٌة اسمها اإلسالم
()2

غموض شدي ٌد يلف تاريخ ظهور اإلسالم وتاريخ ظهور
هناك
ٌ
ٍ
ٍ
شخصيةمحمد
محمد بن عبد الله ،نبي اإلسالم .بل حتى
وحياة
نفسه يحيط بها الغموض .والسبب الرئييس يف ذلك هو عدم وجود
ٍ
شواهد تاريخي ٍة ميكن أن نعتمد عليها يف تأريخ اإلسالم.
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رس تأخّر الكُ ّتاب واملؤ ّرخني العرب يف تدوين نشأة اإلسالم وسرية مح ّمد؟
ما هو ّ
الدراسة املتأن ّية واملتم ّهلة ملسرية نشأة اإلسالم تظهر تشكّله بصور ٍة مغاير ٍة ملا ترسده الرواية اإلسالم ّية الرسم ّية .فهو
مل يخرج من الصحراء إىل الهالل الخصيب بل يجب النظر إليه عىل أنّه نشأ كحاج ٍة لحامية وتثبيت اإلستقالل الذي
قام به األمويّون يف الشام وتوسيع سلطانهم بات ّجاه الجزيرة العرب ّية وتوحيدها مع الهالل الخصيب .لقد كان الدين
التجاري ومتكّن «عبد امللك
القومي للدولة الناشئة أما الحجاز فلم يدخل ّإل متأ ّخ ًرا مع التح ّوالت التي أصابت الخ ّط
ّ
ّ
بن مروان» من بسط نفوذ األمويّني هناك.
ترى «پاتريشيا كرونا»  Patricia Croneوهي من أشهر
من درس بدايات اإلسالم أن الدين الجديد ظهر يف
منطقة ما بني سوريا وفلسطني .وبعد أن متكّن العرب من
االستقالل عن البيزنطيّني وإقامة الدولة العربيّة بقيادة
األمويّني أرادوا أن يستقلّوا بنرصان ّيتهم ومتييزها عن
املسيح ّية الهللين ّية .وقد رأينا يف فصو ٍل سابق ٍة كيف جمع
إكلريوس األمويّني الكتابات النرصان ّية وغريها يف قريان ٍة
تساعد املؤمنني يف أداء صلواتهم وواجباتهم الدين ّية.

پاتريشيا كرونا

ٌ
وترتيب
بتنظيم
الديني الذي عاش فيه عرب الشام مقارن ًة بعرب الحجاز كان يتم ّيز
معروف أن الوسط
ومم هو
ٍ
ٍ
ّ
ّ
أي ٍ
إثبات أو
سمح بتطوير العقيدة النرصان ّية إىل ٍ
دين مستقل .بعكس منطقة الحجاز التي ال يوجد ومل يوجد فيها ّ
دليلٍ
أي نو ٍع من
أي دليلٍ عىل ّ
أركيولوجي يدعم رأي الرواية الرسم ّية بأ ّن الحجاز كان املهد األ ّول لإلسالم .ومل يوجد ّ
ٍّ
ٍ
ملامرسات
االستيطان العر ّيب يف الحجاز يف أواخر القرن السادس أو أوائل السابع .لك ّن األماكن التي وصفها القرآن
بإثباتات أركيولوجي ٍة يف فلسطني والشام .كام أن حفريّ ٍ
ٍ
ات أركيولوجيّ ًة أُجريت
وثنيّ ٍة ُعرفت باسم الجاهليّة موجود ٌة
يف منطقة النقب الفلسطين ّية قد أظهرت آثا ًرا ّ
تدل عىل وجود الوثن ّية والحياة الجاهل ّية متاثل تلك التي تح ّدثت عنها
املصادر اإلسالم ّية ونسبتها إىل الحجاز لفرتة القرنني السادس والسابع .مع أن الحفريّات يف الحجاز مل تكشف شيئًا
أي آثا ٍر ّ
تدل عىل وجود يهو ٍد يف تلك املنطقة .وهذا يعني أن املصادر اإلسالم ّية
عن مثل ذلك كام أنّها مل تكشف عن ّ
ٍ
معلومات عن الجاهل ّية والوثن ّية السائدة يف النقب ث ّم نسبتها إىل تاريخ الحجاز ومكّة .وقد وجدت يف النقب
أخذت
أيضا من خالل النصوص املُكتشفة هناك بقايا عقيد ٍة توحيديّ ٍة ساهمت يف تط ّور اإلسالم.
ً
كل ما من شأنه تغيري العامل كام حدث
ويرى الباحث واملؤ ّرخ «سليامن بشري» أن افرتاض إمكان ّية الحجاز أن ينتج ّ
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اض بحاج ٍة إىل إثبات .ولكن ملاذا جعل الحجاز مهد اإلسالم؟ الجواب بسيط وهو أن من شكّل اإلسالم أراد أن
هو افرت ٌ
يل .يتساءل كثريون ملاذا يتأ ّخر
يعطيه نكه ًة عروبيّ ًة قويّ ًة ألنّهم اعتقدوا أن الجزيرة العربيّة هي موطن العرب األص ّ
فعل يف الحجاز!
املسلمون يف اإلشارة إىل القرآن ومح ّم ٍد لو أنّه ظهر ً
ديني لإلمربيال ّية العرب ّية التي أقامت الدولة وتوس ّعت يف املنطقة كلّها.
لقد كان اإلسالم إخرتا ًعا عرب ًّيا لتوفري تربي ٍر ٍّ
ومبج ّرد أن أقام العرب دولتهم برزت الحاجة إىل دينٍ متكاملٍ من أجل إبقاء الدولة متامسك ًة ورشعنتها .وعىل نسق ما
ونبي.
هو موجو ٌد عند املسيحيّني واليهود .أي أن هناك رضور ٌة لوجود رسال ٍة
ٍ
ووحي ّ
ويل ّخص «جاي سميث» يف كتابه «القرآن املنحول» ما تثبته
الجغرافيا ويرويه التاريخ من مقارنات املواد املرتاكمة من القرنني
السابع والثامن:
 .1الهجرة كانت إىل فلسطني والقدس وليس املدينة (يرثب).
 .2ال ِقبلة مل تكن مكّة حتّى القرن الثامن.
 .3اليهود ظلّوا عىل عالق ٍة ط ّيب ٍة بالعرب حتى العام  640م.
يل لإلسالم ومكّة مل تكن
 .4القدس -وليس مكّة -هي املقام األص ّ
معروفة.
 .5قبّة الصخرة كانت هي املقام األ ّول والقبلة األوىل.
 .6مح ّم ٌد مل يكن يُعترب نب ًّيا عامل ًّيا حتّى نهاية القرن السابع.
وإسالم مل ت ُعرفا قبل القرن السابع.
مسلم
 .7لفظتا ٍ
ٍ
رشع قبل العام  171هجريّة.
 .8الصلوات الخمس مل تُ ّ
 .9أبكر مرحلة سمعنا فيها عن القرآن كانت منتصف القرن الثامن
امليالدي.
ّ
النص القرآ ّين الحا ّيل.
 .10الكتابات القرآن ّية املبكرة ال تتطابق مع ّ
وبينام انشغل السياس ّيون بالحروب نشأت طبقة العلامء الشيوخ .قليلون كانوا يعرفون تعاليم الدين فقام هؤالء
ٌ
ومنسوب إىل “مح ّم ٍد” وكذلك
متداول
كل ما هو
العلامء بجمعها ٬وأنتج ختام عملهم اإلسالم الذي نعرفه .قاموا بجمع ّ
ٌ
وضعوا التفسريات للنصوص كام وضعوا القوانني والرشائع .ولقد ظلّت تلك النصوص تتط ّور وتُراجع وتُنقَّح من قبل
أولئك العلامء .قليلون كانوا يتقنون القراءة إذ كانت األم ّية طاغي ًة ومنترش ًة وال أحد ينتبه ملا يحدث يف مجال الكتابة
والتأليف .ومل يبا ِل أح ٌد مبا يقوم به هؤالء العلامء.
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ومبا أن القرآن تط ّور ومنا طوال قرنني من الزمن ،وحيث أن الحجاز دخلت يف ٍ
الحق تحت مظلّة إسالم عبد امللك،
وقت ٍ
رسائل دعويّ ٌة ت ُرسل إىل من ميكن أن نس ّميه وكيل الحجاز إلقناعه بالخضوع إلسالم عبد امللك .قد
ربا كانت هناك ُ
ّ
النص القرآ ّين تبدو عىل شكل دعو ٍة
تبدو هذه الفكرة غريب ًة وشا ّذةً ،ولكن هل من تفسريٍ آخ ٍر ملا نراه من صيغٍ يف ّ
ٍ
نفس اآلية التي تقول وأمرت أن أكون أ ّول
لشخص ما بات ّباع اإلسالم من خالل قدو ٍة تتح ّدث عن هذا اإلسالم؟ مباذا ّ
ٍ
تعليامت بشأن الدين الجديد عىل شكل تحذي ٍر بعد رش ٍح :وأق ْم وجهك
املسلمني؟ وأنا أ ّول املسلمني؟ ومثّة ما يشبه
للدين حنيفًا وال تكون َّن من املرشكني .فالذي يُو ّجه إليه الخطاب كان عىل ما يبدو من املرشكني .مثّة آي ٌة أخرى أكرث
ٍ
تكليف لهذا الشخص أو الزعيم الذي يف الحجاز لينذر
رصاح ٍة :فاصد ْع مبا ت ُؤمر وأعرض عن املرشكني .وكأنّه كتاب
عشريته وينرش الدعوة :ولتنذر أ ّم القرى وما حولها .ومثّة محاوالتٌ من ِ
ساموي
املرسل أيضا لإلقناع بأ ّن هذا النص
ّ
املصدر :ما كان هذا القرآن يُفرتى من دون الله ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل الكتاب .وبعد أن صدع وكيل
قل :أن صاليت ونسيك ومحياي وماميت لله رب العاملني .إنّه عىل
الحجاز بدأ ما يشبه ترديد قَسم الوالء أو التكريسْ ،
سمكم مسلمني من
ما يبدو قَسم القبول بالرتبة الجديدة برئاسة النصارى الجدد بعد أن تس َّم ْوا باملسلمني :هو الذي ّ
كتاب وأمرت ألعدل بينكم الله ربّنا وربّكم لنا أعاملنا
قبل ويف هذا .ولننظر يف هذه اآليةْ :
آمنت مبا أنزل الله من ٍ
وقل ُ
ولكم أعاملكم ال ح ّجة بيننا وبينكم.

قصة الناسخ واملنسوخ وملاذا؟
هل اخرتع املسلمون ّ
يرى بعض الباحثني أن «ابن تيم ّية» املولود يف
ح ّران برتكيا الحال ّية يف القرن الثالث عرش هو
الذي شكّل اإلسالم عىل الشكل الذي نعرفه
حرب وجها ٍد وعنف.
اليوم وجعل منه دين ٍ
ٍ
جديد يختلف
أي
فلم يكن يف اإلسالم املُبكر ُّ
عن اليهوديّة واملسيح ّية النرصان ّية .واآليات
التي تتح ّدث عن الجهاد والقتال ومحاربة
اليهود وغريهم ُوضعت يف ٍ
الحق بعد أن
وقت ٍ
انفصل اإلسالم كل ًّيا عن النرصان ّية واليهوديّة
مستقل يحكم منطق ًة شاسع ًة من
ًّ
وصار دي ًنا
البلدان.
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ومن املعروف أن كتب الفقه والتفسري والتاريخ والحديث والسرية كُتبت يف ٍ
وقت متأ ّخ ٍر بعد الوقت املُفرتض لظهور
قصة الناسخ واملنسوخ وأسباب
اإلسالم .وعندما اكتشف املؤلّفون ّ
كل تلك التناقضات بني اآليات املختلفة اخرتعوا ّ
ٍ
ٍ
وتناقض وأحكام غري منطق ّية .ومبا أن الفرتة التي ت ّم فيها ذلك
اختالفات
كل ما وجدوه يف اآليات من
التنزيل لتربير ّ
حروب وجد الفقهاء أن من األفضل أن تكون آيات الجهاد ناسخ ًة آليات السالم والوئام .وكذلك صار هناك
كانت فرتة
ٍ
ٍ
ٍ
وتعليامت قتال ّية .بعض تلك قد
ببيانات حرب ّي ٍة
تشد ٌد يف األحكام ض ّد غري املسلمني .وبعض اآليات أشبه ما تكون
تكون تعليامت عبد امللك خالل قتاله مع ابن الزبري .فام معنى واقتلوهم حيث ثقّفتموهم وال تقاتلوهم عند املسجد
قتال فيه قل ٌ
الحرام حتى يقاتلوكم فيه الخ ...وآية :يسألونك عن الشهر الحرام ٌ
قتال فيه كب ٌري الخ...؟؟ تبدو هذه
رسائل من سلط ٍة ُعليا إىل قاد ٍة ميدان ّيني استفرسوا عن أحقّية القتال يف األشهر الحرم عند املسجد
بياناتٌ رسم ّي ٌة أو ٌ
يتحصن ابن الزبري .كام أن آيات الترشيع واإلرث واملعامالت والزواج والطالق والبيع والرشاء يبدو
الحرام حيث كان ّ
أنّها ترشيعاتٌ وآرا ٌء فقه ّي ٌة أُضيفت يف ٍ
وقت الحق.
ٍ
الكل مع اليهوديّة.
أوقات الحق ٍة بعد أن ت ّم االنفصال ّ
أ ّما اآليات املناهضة لليهود واليهوديّة فيبدو أنّها أُضيفت يف
أصل من املسيح ّية اليهوديّة
فاليهود رفضوا االنضامم إىل الدين الجديد املأخوذ ً
رصين عىل رفض نب ّوة يسوع املسيح.
وآثروا البقاء عىل ما هم عليه ألنّهم ظلّوا م ّ
فقد رفضوه إل ًها كام رفضوه نب ًّيا وعندما أرصت النرصان ّية العرب ّية عىل نب ّوة
املسيح واعتمدته ختام النب ّوات وآخر الرساالت ،ابتعد اليهود عنها ووقع الرشخ
النها ّيئ بني الجانبني.
كتب أه ّمها وآخرها كتاب
لقد كانت أسباب النزول كام ُوضعت يف ع ّدة ٍ
ٍ
بأحداث مع ّين ٍة وإن
السيوطي إلعطاء اآليات مضمونًا تاريخ ًّيا ووجاه ًة تربطها
ّ
أيضا أحداثٌ غري واقعيّ ٍة ومبال ٌغ فيها
بدت تلك األحداث للعني الفاحصة بأنّها ً
وربا ُمصطنع ٌة ومختلقة.
ّ
كذلك فإ ّن النسخ كان الحيلة التي وضعها فقهاء السلطة لتصحيح األخطاء أو
تعديل األوامر والنواهي السابقة .فكانت فكرة الناسخ واملنسوخ تس ّهل عىل
جوزف شاخت
كل االحتامالت موجود ًة إلرضاء كافّة التيّارات والستخدامها عند الحاجة إليها .ومن أجل
األتباع قبول التغيري وجعل ّ
قصص وأحاديثٌ عن النسيان وعن مقتل الحفاظ وعن
تربير عدم التتابع وقلة التنسيق يف آيات القرآن ُ
اختعت ٌ
كل نسخ ٍة من القرآن .أي أن أهداف التفسري وأسباب النزول ليست للرشح فقط ولكن لتربير التناقضات
الداجن يف ّ
واألخطاء وتغطية العيوب فكانت تلك التفاسري تقوم بعمليات تجميلٍ لهذا الكتاب الذي صار هويّ ًة لأل ّمة.
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ربا كُتبت قبل اكتامل القرآن .وقد توصل جوزيف شاخت
وفيام يتعلّق بكتب الفقه فإ ّن كث ًريا منها
ً
خصوصا األوىل ّ
بدراساته عن التط ّور القانو ّين أن القوننة اإلسالم ّية أي الفقه مل تكن ُمست َم ّد ًة من القرآن فال توجد إشاراتٌ مه ّم ٌة إىل
اإلسالمي .كام أن كث ًريا من كتب
مثل من خالل كتاب الفقه األكرب وهو من أوائل كتب الفقه
القرآن يف فقه أيب حنيف ٍة ً
ّ
الفقه ُوضعت قبل كتب السرية والحديث .فاملفروض أن يكون هناك القرآن والسرية والحديث ليبدأ الفقهاء باستنباط
األحكام الفقه ّية .ولكن يبدو أنّه قد حصل العكس ،ف ُوضعت كتب األحكام ومن ث ّم صيغت آياتٌ إلثباتها يف القرآن
النص القرآ ّين مل يُعرف إال يف
واختلقت أحاديثًا لدعمها .ويؤكّد شاخت كام نُقل عنه ونزبرو أن استنباط األحكام من ّ
وكل ٍ
ٍ
باحث يف النقد
نصوص مع ّين ٍة مثل «الحجة يف أصول الكايف» يُعرف ذلك من النظرة األوىل ّ
القرن التاسع .ويف
اإلسالمي يكتشف بسهول ٍة أنّه أمام آراء ثيولوج ّي ٍة وقانون ّي ٍة فقه ّي ٍة ُمسقّط ٍة عىل سلط ٍة ُمبكّر ٍة هي
التاريخي للموروث
ّ
ّ
النبي والخلفاء املُف َرتضني.
فرتة ّ
مستقل؟؟ وهل ظهوره كان يف الشام وليس الحجاز؟ وملاذا اعتربه
ٍّ
الحلقة القادمة :هل نشأ اإلسالم يف بداياته كدينٍ
ٍ
هرطقات لفرق ٍة مسيح ّي ٍة مارقة؟
الدمشقي واملسيح ّيون الغرب مجرد
يوح ّنا
ّ

ٕاﺪﺪاد وﺗﻘﺪﱘ

ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ
HAMED.TV
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الخطة األزلية

قصة قصرية

Colin Wilson

الرب مللك املوت :من بقي يا ملك املوت؟
وأخ ًريا جاء اليوم املوعود ونُفخ يف الصور وماتت الكائنات جمي ًعا .فقال ّ
فرد ملك املوت :جربائيل وإرسافيل وعبدك ..
الرب مرة أخرى :من بقي يا ملك املوت؟
الرب باغتيّال إرسافيل وجربائيل ،فنادى ّ
فأمره ّ
فالتفت ملك املوت حوله وقال :مل يبقى إال أنا وأنت .
الرب :إذن اقبض روحك.
فقال له ّ
فبلع ملك املوت ريقه وقال :أليس هذا انتحا ٌر يا رب؟
الرب شز ًرا ،فخاف ملك املوت أن يرميه من السامء ويطرحه عىل األرض ،كام فعل مع آدم من قبل فص ّوب
فنظر إليه ّ
العصا السحريّة إىل نفسه وانتحر ...
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املتكبون؟
ابتسم ّ
الرب وفرقع أصابعه ثم طوى الساموات واألرضني بيمينه ورصخ قائال :أنا امللك ،أين الجبّارون أين ّ
كان مخطّط منذ بدء الخليقة أن يك ّرر ذلك أربعني سنة ،لكنه حني أعادها للمرة الثالثة سمع صوت ًا يقول :ماذا تريد؟
املتكبون؟
تع ّجب ّ
الرب واعتقد أنّه يتو ّهم فعاد لعمله ورصخ قائالً :أين الج ّبارون أين ّ
فعاد الصوت بوضوٍح أكرب :ماذا تريد؟
الرب جيّ ًدا فوجد أن الصوت قاد ٌم من مج ّرة قرن املاموث ،والتي تبعد عن مج ّرة درب التبّانة ثالثة مليارات
أصغى ّ
سنة .
الرب بغضب :اجلبوا يل هذا الكلب.
رصخ ّ
الرب حوله وتذكر أنه قد قام باغتيال جميع املخلوقات واملالئكة ومل يبقى أح ٌد من عبيده
لكن مل يتح ّرك أحد ،التفت ّ
وحاشيته مام اضط ّره للذهاب بنفسه إىل مصدر الصوت.
وعندما وصل إىل هناك وجد العقل يتفكّر يف هذا الكون
حي؟
العجيب ،فقال ّ
الرب بدهش ٍة :ملاذا أنت ّ
فر ّد العقل :لقد انشغلت أنت باغتيال املالئكة وإرسافيل وجربائيل
ونسيتني.
الرب الساموات واألرضني من يده وقال :اللعنة ،كيف
فألقى ّ
نسيتك أيّها املحتال؟
الرب بالبالهة وأن الخطّة التي وضعها منذ مليارات السنني
شعر ّ
قد فشلت.
فقال يف أىس :ما خطّطت له قد فشل.
فقال العقل :إنه فاشل منذ البداية ،أليس من الغباء أن تقبض
السموات وتنادي بأعىل صوتك :أين الج ّبارون وأنت تعلم علم
اليقني أنه ليس هناك أح ٌد ير ّد عليك ،هل أنت معتو ٌه أم ماذا؟
الرب عنقه بكربيّا ٍء دون أن يتكلّم.
لوى ّ
فأكمل العقل حديثه قائالً :حس ًنا إىل ماذا كنت تخطّط بعد ذلك؟.
الرب بال مباالة :كنت أخطّط أن يبدأ يوم القيامة فأغضب غضبًا مل أغضب مثله قبله ولن أغضب مثله بعده ،فال
قال ّ
أقبل وساطة ٍ
ليتوسط للناس ويشفع لهم عندها تهدأ أعصايب وأسامحهم.
أحد حتى يأيت محمدّ ،
قاطعه العقل قائال :لحظة ،هل تعني أنك سوف تغضب غض ًبا شدي ًدا عىل يشء تعلم منذ بدء الخليقة أنه سيحدث،
بل أنت من خطّطت له أن يحدث؟
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الرب :متا ًما.
أجاب ّ
ّ
بغيض يسيطر عىل املرء رغام عن
جربي ٌ
حك العقل رأسه ،ثم نظر إىل الكواكب واملج ّرات وقال متف ّك ًرا :الغضب شعو ٌر ٌّ
الرب أم أنك قد اختلقت لنفسك الغضب كنوٍع من األكشن؟
إرادته ،فهل غضبك ذلك ً
رغم عن إرادتك أيها ّ
الرب وجد أنه قد اختفى .عندها استيقظ العقل من غفلته حام ًدا نفسه عىل نعمة
حني أعاد العقل النظر ناح ّية ّ
التفكري.
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رشا ،لكنه مل يكن يعرف كيف يرمز لهاتني الكلمتني كام نفعل اليوم
منذ بداية الخليقة عرف اإلنسان أن هناك خ ًريا و ً
رش عن
من خالل املفهوم الكالسييك للمالئكة والشياطني ،لهذا اكتفت الحضارات القدمية عىل تصوير أو فهم الخري وال ّ
رش
رش يف كل الحضارات .وكان قد تم تصوير ال ّ
طريق اآللهة التي صنعتها وص ّورتها ،فكان هناك آله ٌة للخري وأخرى لل ّ
رشيرة كام يف حضارة السومريني والبابليني واآلشوريني وغريهم .وعىل سبيل املثال كان
بالعفاريت والجن واألرواح ال ّ
رش واألمراض واألوبئة ،وكان واح ًدا من كائنات العامل السفيل (عامل
يف سومر إل ٌه للرش باسم العفريت « إساج» ميثّل ال ّ
األموات  -عامل الالعودة) ،وقد عبده السومريون اتقا ًء لرشه.
أيضا
وبجانب إساج كان هناك إل ٌه آخ ٌر للرش هو «حدد أو هدد» والذي أصبح فيام بعد إل ًها لآلشوريني ،ومتت عبادته ً
خوفًا واتقاء لرش ِه ،ألنه كان إل ًها ُمرعبًا لألجواء ،ميتطي العواصف ويخور كالثور راف ًعا بيديه شوكة الربق الثالثية .كذلك
وعفاريت كثري ٌة مثال :منتار ،ماميتو ،أودو ،حديم ،جاال ،دمة ،لوليال ،سامنة ،بزوزو ،أالد ،الما ،شدو،
كان هناك ج ٌّن
ٌ
الماسو ،أوتوكو ،وغريهم .وكانت كلمة «مريض» يف اللغة السومرية تعني :الشخص الذي يسكن يف داخله عفريت!
رش منذ بداية ما س ّموه قصة الخلق البابلية (إينوما إيليش
أما يف بابل فقد كان هناك رصا ٌع دائ ٌم بني قوى الخري وال ّ
رش «تعامات» التي انترص فيها مردوخ يف نهاية
 عندما يف األعايل) ،والحرب الرضوس بني اإلله «مردوخ» وإلهة ال ّاملطاف.
مل يكن للعفاريت دو ٌر بار ٌز يف مجمع اآللهة يف بالد الرافدين ،ولكن كان يُتقى رشهم بالتعاويذ وال ُرقى ،وغال ًبا ما
كانوا يُص َّورون كامرقني ،فقد طُرِدت العفريتة «الماشتو» من السامء بسبب رشورها! ورمبا من أسطورتها أو قصتها تم
اقتباس فكرة طرد الشيطان من الجنة الحقًا يف الديانات التوحيدية التي ُعرِفت بكرثة اقتباساتها من حضارة وأساطري
ما بني النهرين وكنعان ومرص القدمية.
رش للبرش وتسبب لهم مختلف األمراض،
يقول الكاتب عيل الشوك يف كِتابه «األساطري»« :كانت العفاريت تضمر ال ّ
ٍ
ككائنات عىل
ومن هنا نشأت الفكرة البابلية عن األمراض والقول بأن مصدرها األرواح الرشيرة التي كانت ت َُص َّور
هيئة ري ٍح أو عاصفة ،وكان بوسع أي ٍ
شخص من عامة الشعب تقديم شكوى إىل املحكمة ضد العفاريت ُملت ِم ًسا
العون من اإلله «أوتو» إله الشمس لينرصه عىل العفاريت».
أيضا جاءت فكرة محاكمة السحرة يف القرون الوسطى يف أوروبا ِمن ِق َبل الكنيسة الكاثوليكية
ورمبا من هنا ً
والربوتستانتية!
كذلك نرى أن عملية  التخويف والرتهيب دينيًا ليست من ُمبتكرات األديان التوحيدية كام قد يظن البعض ،بل
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كانت تُ ا َرس يف املجتمع البابيل القديم ،كذلك كان الكهنة يف بابل قد زرعوا يف أذهان عامة الناس بأن الخطيئة هي
السبب األول لدخول العفاريت والجن إىل داخل جسم اإلنسان! ومن أشهر الخطايا يومذاك :إهامل الطقوس الدينية
والرسقة والقتل وهي نفس الكبائر تقري ًبا يف خطايا اليوم ،كذلك كانت هناك فكر ٌة ترهيبي ٌة تقول« :إذا أذنب اإلنسان..
تخىل عنه إلهه الحارس» ،فيصري جسده مفتو ًحا للعفاريت التي ستُهاجمه عىل صورة أمر ٍ
ٍ
وكوابيس أو من
اض خبيث ٍة
خالل الجنون والعاهات النفسية والجسدية ،وال زالت هذه األفكار الرتهيبية ُمامرس ًة من قبل األديان التوحيدية إىل
حد اليوم!
شكل،
وعىل سبيل املثال فقد كان عفريت «ال ُح ّمى» أقبح العفاريت ً
حيث له رأس ٍ
أسد وأسنان حام ٍر وأطراف من ٍر ٍ
أرقط ويحمل يف يديه
كلب أسو ٌد وخنزي ٌر يُداعبان ثديي ِه! وهذا
أفاعي سام ًة هائل ًة بينام ٌ
أيضا ُيكن أن يكون اقتباسا آخ ًرا ،ألنه يُذكِّرنا بعداء النبي محمد الدائم
ً
والذي ليس له تفس ٌري -للكالب والخنازير!ويف الديانة املانوية (ديان ٌة قدمي ٌة ظهرت بعد الزرادشتية يف إيران -
رش أو
القرن الثالث ق.م ملؤسسها ماين) كان يُعتقد مببدأين «الخري وال ّ
مي الشيطان ب «أمري الظالم».
النور والظالم» ُ
وس َ
رش .ويف الديانة
كذلك قالت الديانة الفارسية املزدكية بثنوية الخري وال ّ
رش من خالل الشهوة واملوت وهام الخصامن
البوذية كان «مارا» ميثّل ال ّ
التوأمان للرنفانا.
أما يف مرص القدمية فكان اإلله «سيت» رم ًزا للقوى السالبة يف الحياة
والكون ،كذلك أصبح اإلله «حورس» رم ًزا للقوى املوجبة ،وهذان
جدارية تظهر اإلله سيت
اإللهان كانا نتيج ًة ألفكار وقناعات املرصيني يف أن الكون يحمل قوتني متضادتني ومتعاونتني يف ذات الوقت من خالل
ثنائية النور والظالم والنظام والفوىض ،ورأوا يف جميع الظواهر الحياتية نتا ًجا لتداخل هاتني القوتني (التوأم) وفعلهام
املُشرتك.

بداية ،املالمح الرئيسية للشيطان يف الديانة الزرادشتية:
يقول الكاتب فراس السواح يف واحدة من مقاالته « :مل تكتمل مالمح الشيطان الكوين يف تأريخ الديانات اإلنسانية إال
مع الديانة الزرادشتية التي أسسها النبي زرادشت يف زمنٍ غري ٍ
مؤكد من النصف األول لأللف األول قبل امليالد».
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وهذا ما يقوله غالبية العلامء والباحثني الذين يعتقدون بأن جذور
فكرة الشيطان بدأت مع بداية الدين الزرادشتي يف إيران «:حيث
يُعترب زرادشت واح ًدا من أهم الشخصيات الدينية التي أث ّرت عىل
مجرى الحياة الروحية عرب تأريخ الحضارة ،وال تكمن أهمية هذا
النبي يف مدى االنتشار الجغرايف والزماين للديانة الزرادشتية التي
قامت عىل وحيه وتعاليمه ،بقدر ما تكمن يف مدى تأثري أفكاره
عىل الديانات العاملية الالحقة ومنها الديانات التوحيدية.
ورغم وجود الكائنات املا ورائية الرشيرة يف جميع املُعتقدات
الدينية عرب التأريخ ،إال أن زرادشت كان أول من تصور وجود مبدأٍ
كو ٍّين للرش ،هو ِعلّة الفساد والنموذج البديئ لكل الرشور املتبدية
يف العامل ،و َج ّسد هذا املبدأ يف شخصية ما ورائية هي الشيطان».
كِتاب الرحمن والشيطان  -فراس السواح.

فراس السواح

ويف مقطعٍ آخ ٍر من نفس ال ِكتاب يقول املؤلف «:إن فكرة الشيطان كمبدأٍ شمو ٍّيل بدأت بشكلها الجنيني يف الديانة
متسق ومتكامل .لكن الفكرة
آيديولوجي
املرصية القدمية ولكن من دون أن تصل بها إىل غايتها وتضعها يف إطا ٍر
ٍ
ٍّ
الكاملة ظهرت فيام بعد يف تعاليم زرادشت ودخلت يف صميم ُمعتقدات أديانٍ ُمختلف ٍة يُدين بها اليوم أكرث من
نصف سكان العامل .ومن أسباب ظهور فكرة الشيطان كذلك ،هو تحول مفهوم األخالق من الشأن الدنيوي إىل الشأن
الديني».
وحول مفهوم األخالق هذا ،يقول فراس السواح يف مقال آخ ٍر له« :األخالق االجتامعية أو السلوك األخالقي الفردي
ناجم عن جدلية الحياة االجتامعية ومتطلبات العيش
يف الحضارات القدمية مل يكن شأنًا دين ًيا ،بل شأنًا اجتامع ًيا ً
ملناطق مح ّدد ٍة ومحصور ٍة
املُشرتك » .كذلك نرى عرب تقادم الزمن أن الديانة الزرادشتية تحولت لتصبح ديان ًة قومي ًة
َ
يف جغرافية إيران ،بينام انتعشت أديا ٌن أخرى كانت قد اقتبست الكثري من األفكار والدعائم األساسية لها من الديانة
الزرادشتية ..مثل اليهودية واملسيحية واإلسالم.
الخية هي (أهورامزدا) اإلله العاقل ،والروح الرشيرة
تقول كتب الزرادشتيني أن الرب األعىل قال لزرادشت بأن الروح ّ
رش ،النور والظلمة ،ومبا أن النور مصدره
هي (أهرميان) الشيطان .وبهذا أصبحت البرشية يف رصا ٍع ٍ
دائم بني الخري وال ّ
الشمس ،والشمس من نار ،لهذا لعبت النار دو ًرا أساسيًا يف هذه العقيدة الدينية باعتبارها مصدر اإلرشاق والنور
والضياء والحياة ،فقدسوها وعبدوها وصار لهم كِتاب ُمقدس يُس ّمى “األفستا” ،أي املعرفة .كذلك قالوا بأن األرض هي
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رش يجب أن ينحاز لهذه الجهة أو األخرى ،وبعد املوت يذهب البرش الصالحني
رش وأن كل ب ٍ
ساحة ِقتا ٍل بني الخري وال ّ
إلهي و ُمقدس ،ولهذا
إىل الجنة والبرش األرشار إىل الجحيم البارد املُظلم ،ألن الزرادشتية تعتقد بأن النار عن ٌ
رص ٌّ
خيف وليس حا ًرا و ُملتهبًا و ُمحرقًا كام تخيلت ُه بقية األديان وخاص ًة التوحيدية!
فالجحيم يف معتقداتهم بار ٌد و ُمظل ٌم و ُم ٌ
وهي نفس فكرة السومريني والبابليني عن العامل السفيل أو عامل الالعودة املظلم البارد واملُخيف.
بعد السبي البابيل الثاين ليهود أورشليم بفرت ٍة زمني ٍة قصري ٍة انتهت إمرباطورية الكلدان يف
بابل عىل يد قورش األخميني سنة ( 539ق.م) ،ومن بابل بالذات أعلن امللك قورش قراره
الشهري الذي يتضمن السامح للشعوب املسبية بالعودة إىل أوطانها األصلية ،ولكن ..وحسب
رأي وقناعة علامء التأريخ ،فإن هذه العودة مل تحدث خالل ليل ٍة وضحاها ،بل استغرقت
أكرث من  100سنة ،وهذه فرت ٌة زمني ٌة كافي ٌة ج ًدا الحتكاك املسبيني اليهود بالفرس واالطالع
الكايف عىل أفكارهم بصور ٍة عامة ،وخاص ًة تلك املتعلقة بالديانة “الزرادشتية” ،كام تأثروا
من قبل بكل أفكار وديانات وآلهة وأساطري سومر وبابل مام دعاهم القتباس (لطش) أسفار
توراتهم الخمسة األوىل زائ ًدا تلمودهم من عمق حضارة سومر ،بابل وآشور.
ويوم انكرست اإلمرباطورية البابلية أصبح كل الرشق األوسط ومنه إرسائيل من ضمن حدود
اإلمرباطورية األخمينية الكبرية ،ومبا أن “حضارة الغالب ت ُهيمن عىل حضارة املغلوب” كام
يقول ابن خلدونِ ،ذا التقط واقتبس وتب ّنى اليهود -وال نُريد أن نقول رسقوا -الكثري من
رشُ ،مجس ًدا يف شخصية (الشيطان)،
أفكار الديانة الزرادشتية ،ومنها ً
حتم املفهوم الجديد لل ّ
الذي ُح ِش يف الديانة اليهودية ومنها انتقل الحقًا إىل املسيحية واإلسالم!
والحقيقة أن الزرادشتية ق ّدمت يف حقل الدين الكثري من األفكار التي كانت جديد ًة يف هذا
أهرميان
رشيرة
امليدان والتي مل تتطرق لها األديان القدمية سابقًا ،رغم أن وجود الكائنات الخرافية ال ّ
رضا عىل الدوام يف خارطة فكر بقية األديان القدمية التي سبقت الزرادشتية،
الغيبية كان حا ً
وجسد هذا املبدأ يف شخصي ٍة خيالي ٍة غيبي ٍة هي (الشيطان) ،والتي استوعبها
لكن زرادشت أوجد مب ًدا كون ًيا للرشّ ،
ولسبب ٍ
بسيط ج ًدا ،وهو أن كل ٍ
نفس برشي ٍة تتنازعها عوامل الخري والرش الطبيعانية
بكل سهول ٍة كل من اطلع عليها،
ٍ
بحيث أصبحت فكرة الشيطان مالمئ ًة ج ًدا لسد الفراغات الفكرية التي أحدثها وجود الرش يف نفس وعامل اإلنسان.
وعب جيشه انتقلت الكثري
وعبه ْ َ
وصعو ًدا يف سلم التأريخ نجد أن اإلسكندر املقدوين الكبري د ّمر اإلمرباطورية الفارسيةْ ،
رش والذي أعطوه وج ًها أسو ًدا تعب ًريا
من أفكار الزرادشتية إىل اليونان ،فظهر عندهم اإلله (هيدي) الذي كان ُيثّل ال ّ
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اقتباس أخ ٌر لعامل األموات الرافدي) .وكان (هيدي)
رش ،وقالوا بأنه إله عامل األموات التحت أريض( ،وهذا
ٌ
عن روح ال ّ
هو اإلله الذي يُقرر مصائر الناس بعد موتهم بحيث يُرسلهم إىل الجنة أو الجحيم ،كذلك جعلوا منه إل ًها لل ِغنى والفقر
والرثاء واألموال ،لذا عبدوه ومتلقوه ألنهم آمنوا بأن هذا اإلله الشيطان من املمكن أن يجعلهم أغنيا ًء .وعن طريق
اليونان وتوارث فكرها ومعتقداتها وحضارتها وأساطريها انتقلت فكرة “الشيطان” إىل كل الغرب الحقًا!

الشيطان يف اليهودية
ٍ
معلومات نرى أن فكرة (الشيطان) مل تكن من خلق وتأليف وابتكار كتبة التوراة (العهد القديم) ،بل
مام تقدم من
اقتباسا لهم ،والتي تصف الشيطان بأنه ٌ
(مالك ساقطٌ) .وأول ظهو ٍر للشيطان يف التوراة -مطلع ِسفر التكوين-
كانت
ً
كان يف تقمصه (الح ّية) التي أغوت حواء عىل أكل التفاحة يف ج ّنة عدن .بعدها يظهر الشيطان يف سفر أيوب (:1
 .)6-12أما يف ِسفر أشعياء (إصحاح  )14فنجد صور ًة رمزي ًة للشيطان والذي ُد ِعي ب زهرة بنت الصبح  -قاهر األمم.
أيضا.
ويف ِسفر حزقيال (إصحاح  )28يُخربنا ال ِكتاب عن قصة سقوط الشيطان وبصور ٍة رمزي ٍة ً
ومن خالل قراءة التوراة نجد دم ًجا وخلطًا غري متناسقني لإلله (يهوه) مع الشيطان يف شخصي ٍة واحد ٍة شبه توأمية
يلعب فيها (يهوه) الدورين رمبا بكلٍ ذكا ٍء أو كام يبدو أحيانًا بغبا ٍء وفوضوي ٍة ُعرف بها كتبة التوراة البرشيني .كذلك
فرتض بها ،ويكاد ِ
(سفر أيوب) يكون
ً
نالحظ أن شخصية الشيطان ال تلعب دو ًرا ها ًما أو رئيس ًيا
متواصل وواض ًحا كام يُ ُ
ِ
السفر الوحيد تقري ًبا لظهور وتفعيل شخصية الشيطان بصور ٍة واضحة!
وكام يعتقد بعض الكُتاب واملُفكرين ،فإن أسباب ذلك اإلشكال تعود لكون اإلله (يهوه) هو الذي يحمل ك ًُل من
أقطاب الخري والرش م ًعا ،عىل عكس اإلله يف الدين املسيحي ،وازدواجية الخري والرش تظهر واضح ًة وجلي ًة يف األسفار
رصا
واآليات التاليةً ،
مثال وليس ح ً
يقول يهوه يف ِسفر (إشعياء « :)76،45أنا الرب وليس آخر ،مصو ًرا النور وخالق الظلمة ،صانع السالم وخالق الرش ،أنا
صانع كل هذا».
كذلك يقول يف ِسفر (يشوع « :)15.14،11الخري والرش ،الفقر والغنى ،الحياة واملوت ،من عند الرب ».
وأمسك َْت بالقضا َء
قت وإين أُشفي ،إذا
ُ
يت وأُحييَ ،س َح ُ
ويف ِسفر (التثنية  « :)42.39.32أنا أُ ِم ُ
سللت سيفي البارق َ
بدم القتىل والسبايا ومن رؤوس قوات العدو» .وكأننا بجنكيزخان يتكلم
لحم ِ
يدي ،أسك ُر سهامي ٍ
بدم ويأكل سيفي ً
بدل عن إله اليهود (يهوه)
ً
كذلك نراه يف (مزمور )18،8.7يغضب ويُخر ُِج دخانًا من أنفه ونا ًرا من فم ِه! ويف (حبقوق  )6.4.3نرى أن الوباء يسبقه
ومن بني أقدامه تخرج الحمم!
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كل هذه الفوىض اإللهية تقول لنا أن (يهوه) إله اليهود يحمل يف شخصيته معامل الشيطان أكرث مام يحمل معامل
الرحمن أو الرب الذي عرفناه يف املسيحية والذي يرمز للمحبة والسالم والتسامح!
ُبش إىل خالص اإلنسانية امل ُ ّعذَبة -بسبب الشيطان -يف نهاية الحياة
كذلك نستنتج من التوراة أنها مل تتنبأ أو ت ُشري أو ت ِّ
(القيامة) ،يوم ينترص الحق عىل الباطل كام تقول بعض األديان .بل نرى بكل وضو ٍح أن تلك األيديولوجية الدينية
ُبش بانتصار أبناء إرسائيل امل ُ َدللني من ِق َبل الرب عىل أعدائهم! بحيث سيجعلون منهم عبي ًدا لخدمتهم يف
اليهودية ت ِّ
نهاية الزمان! وهذا برأيي يجعل اليهود وإلههم الغاضب العنرصي الحسود
ُمج ّرد فوىض فكري ٍة ال أفهم كيف عربت عىل بعض البرش! وألوم الكنيسة
املسيحية يف قضية تبنيها للعهد القديم (التوراة) الذي ليس فيه ما هو خ ٌري
لإلنسان ،وخاص ًة يف أزمنة اليوم املُتحرضة.

الشيطان يف املسيحية
يهودي
رجل
ورثت املسيحية فكرة الشيطان من اليهودية ،فاملسيح يف أصل ِه ٌ
ٌ
مل يكن بعي ًدا عن تعاليم التوراة بقضها وقضيضها ،وهو الذي قال بأنه جاء
موقف متشد ٌد تجاه الشيطان
ليت ّمم الناموس .وحتى خليفته بولص كان له ٌ
وذلك من خالل قول ِه( :ال ميكنك أن ترشب من كأس الله والشيطان) ،وهنا
نجد متيي ًزا واض ًحا بني اإلله والشيطان وليس كام يف اليهودية من دمج بني
الشيطان يغوي املسيح  -آري شيفر ()١٨٥٤
الشخصيتني .وكانت املسيحية قد استعملت نفس تسمية (املالك الساقط)
يف اإلنجيل ،وأشهر هؤالء املالئكة هو (لوسيفر  -حامل الضياء) :أشعياء،
وتقول املسيحية إن (لوسيفر) كان أحد مالئكة الله ،لكنه رفض أن يكون آدم أعىل منه شأنًا فتمرد عىل الله ،وقام
نجم ساقط ،لِذا ُس ّمي (املالك الساقط) أو النجم
الله بإلقائه من الجنة إىل العامل السفيل ،وأثناء نزوله ظهر عىل شكل ٍ
الساقط.
كذلك نجد أن اإلنجيل مل يقدم لنا أي ٍ
ٍ
معلومات بياني ٍة عن منشأ وكيان وأصل وجذور الشيطان! بل اكتفى
متهيد أو
بإشار ٍ
ات ُمقتبس ٍة من األسفار التوراتية املنحولة .وهكذا نجد أن الشياطني هم املالئكة الساقطون الذين عصوا أوامر
الرب كام جاء يف كِتاب العهد الجديد ويف رسالة بطرس الثانية.
وقبل أن يبدأ املسيح رسالته بالتبشري بني الناس ،ذهب إىل ال ّربية ليصوم أربعني يو ًما وأربعني ليلة ،وهناك ظهر له
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الشيطان ليج ّربه ويغويه ،لكنه هزم الشيطان ورفضه وطرده وأخزاه.
واملسيحية مهام قيل فيها تبقى أغلب دعامئها األساسية مبنية عىل ثوابت الدين اليهودي ،لذا عاملت الشيطان كام
عاملته اليهودية ،وقالت أنه مصدر الرشور عىل كل األرض ،كذلك اعتربته املسؤول األول عن كل األمراض الجسدية
ِقات من كل نوع! وهنا نجد أن املسيحية مل ِ
اض وجنونٍ وشذو ٍذ و ُمعو ٍ
والنفسية والعقلية من أوبئ ٍة وأمر ٍ
تأت بأي
ٍ
منطقي معقو ٍل بهذا الخصوص ،ألن كل ذلك كان من أفكار سومر وبابل ومرص وكنعان وغريهم من الحضارات
جديد
ٍّ
القدمية.
وحول الشياطني يقول (إنجيل لوقا اإلصحاح  )14،11بأن املسيح أخرج شيطانًا من فم األخرس ..فتَ َعج َبت الجموع!
كذلك يقول إنجيل (مرقس  )24:7بأن املسيح أخرج روح نجس من رجل ممسوس! ويف جميع األناجيل نقرأ عن
ٍ
قصص ُمشابه ٍة إلخراج تلك الشياطني من الناس عىل يد يسوع! كذلك نقرأ كيف أن يسوع أرسل تالميذه ليكرزوا،
ومنحهم السلطان لشفاء املرىض وإخراج الشياطني (متى
 .)8:10واقتدا ًء مبامرسات املسيح هذه كذلك فعل بعض الكهنة
املسيحيني الحقًا يف التأريخ ،حني تص ّوروا أن باستطاعتهم
إخراج الشياطني من أجساد الناس كام تم تصوير ذلك يف فيلم
مثل ،والذي قامت فيه املمثلة
(اإلكسورسيست ً )Exorcist
أفالم كثري ٍة أخرى حول نفس
(لندا بلري) بدور البطولة ،ويف ٍ
املوضوع.
والغريب أن األناجيل ال ترشح أو ت ُفرس لنا وبطريق ٍة منطقي ٍة
لقطة من فلم إكسورسيست
عاقل ٍة و ُمق ِنع ٍة للفكر املتنور ،ملاذا وكيف دخلت الشياطني يف
الناس ،لكنها ت ُبني وت ُقرر عىل الدوام أن دخول الشياطني كان يُسبب للناس أمر ًاضا خطري ًة جسدي ًة وعقلي ًة كالبكم
(متى  )32:9والجنون (متى  ..)8:28الخ .بينام كل العلوم تقول بأن ليس للبكم والرصع والجنون أو أية حال ٍة مرضي ٍة
أخرى عالقة بيش ٍء اسمه الشيطان!
والسؤال املطروح هو :هل هناك شياط ٌني حقًا يف أجساد الناس املرىض اليوم كام زعمت األناجيل! وإن كان الجواب
بنعم ..فلامذا تضييع الوقت مع الطب واألطباء والعلوم والبحوث واملختربات واملُستشفيات!؟ وملاذا ال نلجأ إىل الكهنة
رش عرب كل التأريخ شيطانًا أو عفريتًا أو جن ًيا
للقيام بهذه املهمة التي ابتدأها املسيح!؟ والسؤال الثاين :هل رأى أي ب ٍ
حقيقيًا ،وإن نَ َعم ،فهل يستطيع إثبات ذلك؟
كذلك نقرأ يف ِسفر أعامل ال ُرسل قصة إخراج بولص الرسول لروح نجس (شيطان) من فتاة خادمة (أعامل 18-
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قصص أخرى كثري ٌة إلخراج املسيح للشياطني من أجساد الناس! والتي تعتربها الكنيسة املسيحية من
 !)16:16وهناك ٌ
املعجزات التي جاء بها املسيح .ومر ٌة أخرى يفرض السؤال نفسه ،ملاذا توقفت كل ُمعجزات األديان يف زمن الذ ّرة
والحاسوب واملريخ وكل العلوم التي ال حرص لها!؟
أيضا ،أن املسيحيني حاولوا الحقًا االقتداء بالسيد املسيح يف معاملة األمراض كشياط ٍني يف جسد
ومن املآيس واملخازي ً
الناس ،لِهذا راح القسس ومجموعات الناس (املؤمنني) يف القرون الوسطى يف أوروبا يُك ّبلون املجانني واملرىض املساكني
بالسالسل ويرضبونهم بقسو ٍة يك يتأمل الشيطان يف داخلهم ويخرج من أجسادهم ...هكذا زعموا!
ومن مقا ٍل بعنوان( :عندما يغيب العقل ويحكم رجال الدين)  -للكاتب محمد زكريا توفيق  -الحوار املتمدن،
أستقطع لكم هذه الفقرات املعلوماتية املهمة « :األمراض ،كام كان
يعتقد رجال الكنيسة هي من فعل الشياطني ،وإن الشياطني هي
سبب املجاعات والقحط وفساد الجو والعقم عند النساء .وأنها
تحوم يف الجو ممتطي ًة السحاب ،وتأيت ملن يطلبها عن طريق السحر،
أو ملن يقرتف إمثًا أو خطيئ ًة .لذلك أمر البابا (بيوس الخامس) أن
يُدعى األطباء بأطباء الروح ،ألن األمراض تأيت من الشياطني واألرواح
الرشيرة».
مالحظة( :هذه املعتقدات كانت موجود ًة منذ أيام املجتمع البابيل،
وكل ما فعلته األديان التوحيدية هي اقتباسها ولطشها) -طلعت
ميشو.
ويستطرد صاحب املقال « :يف القرن الخامس عرش ظهر اعتقا ٌد
مأساوي بأن بعض النساء يساعدن الشياطني يف ظهور األعاصري
ٌّ
والعواصف الثلجية أو الفيضانات أو ما شابه ذلك من كوارث طبيعية ،لذلك أصدر البابا (أنوسنت الثامن) يف السابع
من شهر ديسمرب عام  1484ميالدية أم ًرا بالقضاء عىل كل الساحرات .فقام رجال الكنيسة يف املانيا بتعقب الساحرات
الاليت يُسبنب فساد الجو وبوار األرض وباقي الكوارث.
محاكمة ساحرات في فرنسا

ٍ
علقات عىل أجهزة التعذيب ،أو ُم َك ّب ٍ
ومن ثم وجدت آالف من النساء الربيئات أنفسهن ُم ٍ
حاطات بأقرب الناس
الت و ُم
إليهن يك يقودوهن إىل أماكن اإلعدام حرقًا حتى املوت ،يك تتطهر أرواحهن.
يف عام  1609ميالدية كان وباء الخوف من الساحرات يكتسح كل جنوب فرنسا ،مئات من الناس كانوا يعتقدون
ـوبسبب الخوف -أنهم ملبوسون بالشياطني ،بعضهم كانوا يعتقدون أنهم قد ُمسخوا كالبًا ،فيقومون بالنباح؛
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وشُ ِكلت لجن ٌة من ِقبل الربملان ملحاكمة املُشتبه بهم ،وعرفت تلك اللجنة طريقة ما -حسب زعمهم -لتحديد املكان
الذي تدخل منه الشياطني إىل جسد املُتهم أو املُتَ َهمة! وهي أن ت ُعصب عيني املتهمة ثم تغرز اإلبر يف جسدها ،وأي
منطق ٍة يف جسدها ال تشعر فيها باألمل تكون هي املكان الذي دخل منه الشيطان.
كان املُتهمون ينفون عن أنفسهم تهمة السحر ،ويُلقون التهمة عىل بعضهم البعض تهربًا من املوت! مثانية من النساء
أقَ َرت املحكمة جرميتهن ،هرب خمسة منهن وتم حرق الثالثة األخريات أحيا ًء حتى املوت.
بعض أفراد الجمهور الذي حرض عملية الحرق أقسموا بأنهم رأوا الشياطني وهي تهرب عىل صورة ضفادع تتقافز من
رؤوس املتهمني الذين يحرتقون وهم أحياء!
يف لورين  -فرنسا تم إعدام  800ساح ًرا وساحر ًة حرقًا بسبب تهمة مامرسة السحر خالل مدة  16سنة ،ويف سرتاسبورغ
أيام فقط يف أكتوبر  .1582ويف املانيا كان الكاثوليك والربوتستانت يتنافسون يف
تم إعدام  134آخرين خالل أربعة ٍ
إرسال الساحرات إىل املحرقة .وملخص الحكاية أن علامء التأريخ األملان يُقدرون عدد الذين تم إعدامهم بتهمة السحر
والشعوذة يف املانيا وحدها يف القرن السابع عرش فقط ب ( )100,000إنسانٍ بريء.
والجدير بالذكر أنه أثناء كل ذلك كانت الكنيسة قاسي ًة ج ًدا مع رجال الدين العقالنيني الذين أبدوا شكوكهم أو عدم
قناعاتهم حول فكرة وجود السحر والسحرة والشياطني ،لدرجة أن قامت الكنيسة باتهام رجال الدين هؤالء بالهرطقة،
متش ًيا مع آيات ِ
(سفر الخروج) التوراتية التي تطلب املوت الزؤام للساحرات ومن يتعاطف معهن ».
بعدها بزمنٍ طويلٍ جاء العامل الفرنيس (لويس باستور) ليُنهي املُعتقدات الباطلة القائلة بأن األمراض تُصيب اإلنسان
بسبب مس من الشيطان أو عن طريق السحر أو بسبب غضب الله كام كان يعتقد الجهلة قبل انتشار الوعي
كائنات غاي ًة يف ِ
ٍ
الصغر والدقة (الجراثيم) التي ت ُسبب األمراض
واملعرفة والعلوم .وكان لويس باستور قد اكتشف علم ًيا
وقد تؤدي باإلنسان إىل التلف والهالك.
وإىل حد نهاية القرن السابع عرش كان يتم من خالل املفاهيم املسيحية حرق النساء املُشتبه بهن كساحرات ،اعتام ًدا
نص صغريٍ يف كِتاب العهد القديم (التوراة) يقول( :ال تدعوا ساحر ًة تعيش!)
عىل ٍّ

الشيطان يف اإلسالم
رص يف اإلسالم عن الشيطان هو « :كَا َن ِم َن الْ ِج ِّن فَف ََس َق َع ْن أَ ْم ِر َربِّ ِه».سورة الكهف آية .50
أهم رش ٍح ُمخت ٍ
تقول كُتب املسلمني بأن (إبليس) هو كبري الشياطني ،وهو السبب يف إخراج آدم وحواء من الجنة بعد أن أغواهام
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وجعلهام يأكالن من مثار الشجرة املُح ّرمة .كذلك يقول القرآن
بأن الجن كانوا يسكنون األرض قبل البرش ،وألنهم أفسدوا،
فأهلكهم الله ،إال إبليس فأنه آمن ،فجعله الله من جملة
املالئكة يف املأل األعىل!
يف القرآن هناك آياتٌ كثري ٌة تتحدث عن إبليس ،واحدة منها« :
إِ َّن الشَّ يْطَا َن لَ ُك ْم َع ُد ٌّو فَات َِّخذُو ُه َع ُد ًّوا إِنَّ َا يَ ْد ُعو ِح ْزبَ ُه لِيَكُونُوا
الس ِعريِ » .سورة فاطر اآلية .6وقد تم يف القرآن
ِم ْن أَ ْص َح ِ
اب َّ
ذكر إبليس ( )11مرة ،وتكررت ُمفردة الشيطان في ِه ( )88مرة.
يف اإلسالم كذلك كان النبي محمد سخ ًيا ج ًدا يف إضافة عرشات
القصص الخيالية عن الشيطان ،أكرث بكثري مام يف اليهودية
واملسيحية ُمجتمعتني ،لدرجة أنه َج ّسد الشيطان وص ّوره كائ ًنا
يأكل ويرشب ويتبول ويرضط ويُضاجع ..الخ ،وذلك من ِخالل
عرشات األحاديث التي استلمها فقهاء اإلسالم وجعلوا منها غابة
خر ٍ
افات ومتاه ٍة ليس لها بداي ٌة أو نهاي ٌة
لكن تبقى أهم تلك القصص هي قصة إبليس الذي كان
اب وطلب من كل املالئكة أن
ً
أصل من الجن العابدين لله ،فرفعه الله إىل منزلة املالئكة ،وحني خلق الله آدم من تر ٍ
ٌ
ٌ
مخلوق من طني ،فغضب الرب وكاد أن يُفني إبليس ،إال
مخلوق من نا ٍر وآدم
يسجدوا له ،أىب إبليس أن يسجد ،ألنه
أن إبليس طلب من الله أن ُيهل ُه إىل حني موعد يوم القيامة ،حتى يستطيع أن يُ ِظل عباد الله ،فأمهله الله إىل ذلك
اليوم وقام بإخراجه من الجنة! وهذه القصة ت ُثري زوبع ًة من األسئلة أهمها :ملاذا مل يقم الرب بإفناء إبليس حني كان
قص ٌة هشّ ٌة وال معنى لها أب ًدا.
متمك ًنا من إفنائ ِه! وملاذا سمح له بالبقاء إىل يوم القيامة؟ ّ
القصة:
وحول هذه القضية هناك شع ٌر ساخ ٌر للشاعر بشار بن برد يتهكم من هذه ّ
إبليس أفضل من أبيكم آدم ………… .فتنبهوا يا معرش الفُجار
النا ُر عنرص ُه ،وآدم طين ٌة ………… والط ُني ال يسمو ُسم َو النار
تقول كتب العرب بأن لفظة (قُزح) تعني الشيطان ،وكان كِتاب (لِسان العرب) البن منظور قد نهى عن تسمية ما
يُرى يف السامء بعد هطول املطر ب (قوس قُزح) ألن قُزح من أسامء الشيطان؛
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واملسلمون يف البالد العربية اليوم يستعملون كلمة (عزرائيل) ،وهي تسمية آرامية رغم أن هناك من يعتقد أنها
عربية ،وقد ورد هذا االسم يف أسفار التوراة ،وهو مالك املوت الذي يقبض أرواح البرش .ومل يرد اسم عزرائيل يف القرآن
أو أحاديث النبي محمد ،بل تم استعامل ُمصطلح ( َملِك املوت) وليس ( َمالك املوت)« :ق ُْل يَتَ َوفَّاكُ ْم َمل َُك الْ َم ْو ِت ال َِّذي
ُوك َِّل ِب ُك ْم ث ُ َّم إِ َ ٰل َربِّ ُك ْم تُ ْر َج ُعونَ» .سورة السجدة آية11.
يف اللغة العربية (الشطن) يعني :البُعد واملخالفة .و(الشاطن) تعني :البعيد عن الحق ،الخبيث .و(شيطان الفال) هو
وسمي بذلك لبعده عن الخري والحق .وقد ورد ذكر
روح رشيرُ ..
العطش ،و(شيطان الرأس) هو الغضب .و(الشيطان) ٌ
الشيطان يف القرآن يف  88موض ًعا كام أسلفنا.
ومن الغريب املُضحك يف أفكار العرب عن الشياطني ما ذكره كِتاب (املستطرف يف كل فن مستظرف) عن نو ٍع من
الشياطني يسميهم العرب ب (القطرب) :وهم يظهرون يف اليمن ويف أعايل صعيد مرص ،ويقولون أن واحدهم يلحق
اإلنسان فينكح ُه ..فيُد ّود دبره وميوت؛
مثل ،بل يعتربونه من الجن ،وذلك بحسب آية (الكهف :)50
واإلسالم ال يعترب الشيطان من املالئكة كام يف املسيحية ً
يس كَا َن ِم َن الْ ِج ِّن فَف ََس َق َع ْن أَ ْم ِر َربِّ ِه أَفَتَتَّ ِخذُونَ ُه َو ُذ ِّريَّتَ ُه أَ ْولِ َيا َء ِم ْن
« َوإِ ْذ قُلْ َنا لِلْ َمالئِ َك ِة ْاس ُج ُدوا ِل َد َم ف ََس َج ُدوا إِ َّل إِبْلِ َ
ون َو ُه ْم لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ِبئْ َس لِلظَّالِ ِم َني بَ َد ًل ».
ُد ِ
ويف آية (األعراف « :)12ق ََال َما َم َن َع َك أَالَّ ت َْس ُج َد إِ ْذ أَ َم ْرت َُك ق ََال أَنَاْ َخ ْ ٌي ِّم ْن ُه َخلَ ْقتَ ِني ِمن نَّا ٍر َو َخلَ ْقتَ ُه ِمن ِطنيٍ».
هذه اآليات وغريها تقول لنا بأن إبليس -بحسب القرآنُ -خلق من نار ،بينام يُقال بأن املالئكة ُخلِقت من نو ٍر لذا
فالشيطان يف اإلسالم هو من الج ّن وليس من املالئكة.
وحتم ال تُعرب عن أفكار وقناعات
مالحظة :هذه االجتهادات العقيمة هي من كُتب املتفلسفني يف أمور الدياناتً ،
كاتب املقال.

الجن والعفاريت والشياطني يف الحضارات القدمية
من أساطري بابل عن العامل السفيل أو عامل األموات (أرالو) هناك أسطورة (نرجال وأريشكيجال) .ونرجال هذا كان إل ًها
سامويًا لكنه هبط إىل أرض الالعودة ألنه رفض إظهار االحرتام لرسول أريشكيجال آلهة املوت والعامل السفيل ،وبعد
نزوله إىل العامل السفيل ملواجهة أريشكيجال يتمكن منها ويوشك عىل قتلها ،لكنها ت ِعده بأن تتزوجه ليصبح ملك
املوت والعامل السفيل ،فيتزوجها ويبقى معها ليحكم عامل املوت .وهنا نرى مدى التقارب بني هذه القصة وقصة املالك
الساقط إبليس الذي هوى من مركزه كس ّيد للمالئكة إىل س ّي ٍد للشياطني.
وهناك عرشات املعلومات عن عامل األموات وأرض الالعودة (أرض ال تاري) والعامل السفيل يف سومر وبابل وآشور،
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ومنها كذلك رؤية الجحيم اآلشورية وأورمنو يف الجحيم ...الخ من ميثولوجيا بالد الرافدين ،وبرأيي فإن عرش ٍ
ات من
أفالم الرعب التي تُصور فكرة قيامة األموات الذين يلتهمون األحياء كام يف فيلم « Down of «the deadوكل األفالم
التي عىل منطه تم اقتباس أغلب خيالها من الفكرة األصلية عن (عامل األموات) يف بالد ما بني النهرين وخاص ًة ما جاء
عىل لسان ملكة عامل املوت (أريشكيجال) التي كانت ترغب وتشتهي اإلله (نرجال) وتطلب إحضاره لها كونها سئمت
من معارشة زوجها (إرا) فراحت ترصخ ُمخاطب ًة حارس بوابة العامل األسفل « :سأفتح بوابات عامل املوت هذا ،وسأقُيم
املوىت وأطلقهم ليأكلوا كل األحياء ،حتى يصبح املوىت أكرث عد ًدا من األحياء » .أال يُذّكرنا هذا النص باملادة الخام
األساسية التي اعتمدتها الكثري من األفالم التي ظهرت يف الخمسني سنة األخرية والتي تُصور األموات وهم ينهضون من
قبورهم البائدة ليأكلوا األحياء -لسبب ما -وبالضبط كام يف الفكرة البابلية!
يقول كِتاب (مغامرة العقل األوىل) لفراس السواح (بترصف) « :ترد لفظة (شيول) قرابة الف َم ّر ٍة يف توراة العهد
(يسأل) املزيد من أجساد املوىت دامئًا ،وهي من جذر َ
ُ
(شأل) العربية
القديم ،وهي تدل عىل املوضع الذي يطلب
و(سأل) العربية .ويشبه (شيول) التوراة إىل ح ٍّد كبري (أرالو) وهو مثوى كل األموات يف العالَم التحت أريض يف
معتقدات البابليني واآلشوريني».
كذلك يقول نفس ال ِكتاب (بترصف)« :التوراة ت ُص ّور الدار اآلخرة كام تُص ِّورها أساطري املنطقة (يقصد منطقة وادي
ُعب
الرافدين) .والدار اآلخرة يف التوراة هي (عامل أسفل يقع تحت عاملنا هذا) ويُسمى (شيئول) وهي تسمية عربية ت ِّ
عنها الرتجامت العربية باسم (الهاوية) أو (الجحيم) .وحني نقرأ ما جاء عىل لسان أيّوب يف العهد القديم (إصحاح
 )22.19.10يف كالم ِه عن الدار اآلخرة سنعلم أن (شيئول) هذه تحمل نفس مواصفات عامل األموات السفيل يف تراث
فاضح لكتبة التوراة من ضمن مئات االقتباسات التأريخية املخجلة.
اقتباس آخ ٌر
بابل » .وما هي إال
ٌ
ٌ
أما عن موضع (مثوى األموات) فنجده يف ملحمة جلجامش من خالل نزول اآللهة عشتار إىل الجحيم الذي هو موضع
(تحت أريض) يقع يف الجهة األخرى من األوقيانوس يف ال ِغمر الذي يربض فوقه الكون.
للكاتب العراقي الكلداين السيد عامر فتوحي كِتاب بعنوان ((الكلدان ..منذ بدء الزمان)) ،وعىل الصفحات ،257 ،256
شيق تحت عنوان (الجن والشياطني والغيالن والعفاريت) ويتطرق يف جز ٍء منه إىل عفاريت بالد ما
 258منه موضو ٌع ٌ
بني النهرين القدمية وبصور ٍة دقيق ٍة و ُمفصل ٍة وباألسامء.

كتب مختلفة
التسميات التي أُطلقت عىل الشيطان كام تقول ٌ
يقول البعض بأن “الشيطان” تسمي ٌة ُعرِفت عن طريق العربانيني ولها جذ ٌر سامي ،ألن الجذر (شطّ) يف العربية يُفيد
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معنى االبتعاد عن الحق ..املروق.
أيضا يعني :عدو ،خصم ،متآمر ،من الفعل (شطن) :يُعارض ،يتآمر .أما كلمة إبليس فأصلها
والشيطان يف اللغة ال ِعربية ً
أيضا
اليوناين (ديابولوس) يعني :املُفرتي ،وهي من الفعل اليوناين امل َركَّب (ديا بالني) :يفرتي .ومن هذا األصل اليوناين ً
ٍ
ولغات أوروبي ٍة أخرى.
جاءت كلمة (دي ِفل  ،)Devilأي الشيطان يف اإلنكليزية
أيضا ب (التنني) و(الح ّية القدمية) و(األسد الزائر) و(الكذاب) و(الحارث) و(الرجيم) و(الخناس)
والشيطان يُدعى ً
و(العدو املُبني) و(القزح) و(بعل زبوب رئيس الشياطني) .وتسمية (بعل زبوب) تعني (إله الذباب) وهي ُمحرفة
عم ًدا من تسمية (بعل زبول) والتي تعني (أمري الشياطني) .وقد تم ذكر (بعل زبوب) يف اإلنجيل مبعنى الشيطان،
كذلك ورد يف التوراة ملر ٍة واحد ٍة فقط يف ِسفر امللوك الثاين ،وهو إله مدينة عقرون -إحدى املدن الفلسطينية ال َخمس-
وقد استعمل العربيون وأنبياؤهم اليهود كلمة (زبوب) عم ًدا للسخرية من إله الفلسطينيني وديانة فينيقيا وطقوس
عبادتها وآلهتها ومنها (بعل وعشرية وعشرتوت) وقاموا بتحريف زبول إىل زبوب ..وهذا هو رأي الكاتب (د .أنيس
فريحة) يف كِتاب ِه :مالحم وأساطري من أوغاريت.
ازدهرت حضارة أوغاريت الساميّة الكنعانية يف تل رأس شمرا قرب الالذقية يف القرن  14ق.م « .ولعل اسم (بعل
زبوب) يعني( :أبو الخصوبة صاحب الذَكر العظيم) ويف هذه الحالة فإن كلمة (زبوب) هذه ت ُذكِ ُرنا بكلمة (سيبا)
السومرية التي جاءت منها كلمة (زب)» .د .كامل الصليبي.
أما (د .محمد عجينة) فيقول يف كِتابه (موسوعة أساطري العرب) الجزء الثاين ص  « :65إبليس أبو الجن :هو إبليس،
وله أسام ٌء عديد ٌة منها ،أبو الجان ،الشيطان ،أبو مرة ،أبو الحارث ،عزازيل ،شامزيل ،سوميا ،نائل ،أبو كدوس».
وعىل ذكر اسم إبليس فكنت قد قرأت يف كِتاب (موسوعة الكنايات البغدادية) ملؤلفه :عبود الشالجي أنه تم تسمية
الشيطان (إبليس) ألنه (أبل ََس) أي يأس من رحمة الله .أي أنه ال ميلك أي يش ٍء من رحمة الله ،وأن من ال ميلك شيئًا
السا َع ُة يُ ْبلِ ُس الْ ُم ْج ِر ُمو َن »(.الروم .)12
فهو ( ُمبلِس) .والقرآن يقولَ «:ويَ ْو َم تَقُو ُم َّ
فلسا)! بينام تفسري كلمة (املُفلِس) لغويًا هو ذلك الذي ميلك
ومن املفارقات أن الناس يُسمون من ال ميلك نقو ًدا ( ُم ً
النقود والفلوس ..وليس الذي ال ميلكها .لذا األصح بنا تسمية من ال ميلك النقود ب (املُبلِس) وليس (املُفلِس)! وأن ال
ننىس بأن اسم (إبليس) يدل عىل جوهر ِه وهو (اإلبالس) ،أي اليأس التام من رحمة ربّه ومن العودة إىل الجنة التي
طُرِد منها.
ِ
والشاطن تعني البعيد عن الحق ،الخبيث .وشيطان الفال هو
يف اللغة العربية ..الشَ طَن يعني ال ُبعد واملُخالفة.
وس ّم َي بذلك لبعده عن الخري والحق .ومن األسامء التي
روح رشيرُ .
ال َعطَش .وشيطان الرأس هو الغضب .والشيطان ٌ
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أيضا تسمية( :امل ُ َسبِب – .)The Causative
أُطلقت عىل الشيطان ً

توضيح حول الرقم  666الذي يرمز للشيطان
من مقال للكاتب (كاظم فنجان الحاممي) بعنوان «الياسمينة الزرقاء» اخرتت لكم هذا
ِ
(اإلكسورسيست  ،)Exorcistفهذه
املقطع الصغري « :قصة الرقم  666وكام جاء يف فيلم
ِ
الستات الثالثة تُ ثل الرمز الكهنويت للشيطان ،وهو الرمز الذي رسم أبعاده الكاتب
األمرييك (وليم تريي جونس) يف روايت ِه املوسومة .Jacob’s trouble 666
والتي نسج فيها حكاية من الخيال السيايس عكست املراحل املُتوقعة لظهور
إمرباطورية األبالسة وتسلطهم عىل مفاتيح النظام العاملي الجديد وسعيهم الحثيث
ٍ
قائم عىل تقديس ستة ( )6ترشيعات لتطبيق القانون،
نحو إرساء كيانٍ شيطا ٍّين
خبيث ٍ
وستة ( )6قواعد لتطبيق النظام ،وستة ( )6أساليب لتحقيق (السالم العاملي) املزعوم.
وتوقع وليم تريي جيمس يف روايته ،أن إمرباطورية األبالسة هذه ستغرق يف الوحل الوثني املُظلم ،ولن تنفعها
طالسمها ورموزها اإللحادية بيشء».
لكاتب مجهو ٍل يتكلم عن النجمة السداسية والشيطان ،النجمة التي تم استخدامها َج َه ًل كرم ٍز يف
ومن مقال آخ ٍر
ٍ
اقتطعت لكم بضعة سطو ٍر من ذلك املقال « :النجمة السداسية ت ُعترب من أهم وأقوى الرموز يف
ال َعلم اإلرسائييل،
ُ
علوم ِ
السحر والشعوذة .وكانت الديانات الوثنية القدمية ت ُقدس االرتباط والعالقة بني الذَكر واألنثى ،وتربط الجنس
ِ
طقوسها الدينية ،وال زالت هذه املامرسات مستمر ًة حتى اآلن يف بعض الديانات الوثنية وعبادات الشيطان!
ببعض
كان رمز (الذَكر) قد ًميا ُ َيثَّل بشكل ٍ
مثلث رأسه لألعىل كرمز للعضو ال َذكَري عند الرجل ،وكان رمز األنثى ُ َيثَل بشكل
ٍ
مثلث رأسه متج ٌه لألسفل ،وباجتامع الرمزين أي املثلثني ..أي اتحاد ال َذكَر مع األنثى ينتج (الهِكساجرام )Hexagram
أو النجمة السداسية!
وللعلم فإن رمز النجمة السداسية كان ُمستخد ًما من ِق َبل املُشعوذين املرصيني أيام الفراعنة ،وال يزال حتى اآلن
يُستخدم يف السحر أو التعويذة أو ال (كِرس) اللعنة .وملحبي ربط الرموز باألرقام فإن ال ( ِهكساجرام) يحوي عىل
ستة ( )6زوايا ،وستة ( )6أضالع ،وستة ( )6رؤوس ..والناتج  666والتي ترمز للشيطان ».

خامتة املوضوع ورأي كاتب املقال
ٍ
كمقتطفات من كتب نخب ٍة ُمحرتم ٍة من
كام تبني لنا من خالل كل معلومات هذا البحث والتي جاء الكثري منها
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ٍ
معميات حياتية،
الكتّاب ،نرى أن فكرة وشخصية الشيطان بدأت مع بدايات حس وانتباه البرش عىل ما حولهم من
والتي رافقت البدايات األوىل لهؤالء البرش القدماء عىل سطح األرض ،ذلك الحس املتولد بسبب الخوف والقلق وعدم
فهم ما كان يُحيط بذلك اإلنسان من ظواهر الطبيعة وغموضها وغرابتها والتي مل يكن ميلك لها تفس ًريا يف عقله البدايئ
رش وظلم ٍة ونو ٍر
يومذاك .وكام ينمو الزرع من بذر ٍة صغرية ..كذلك منت فكر ٌة بدائي ٌة بسيط ٌة ج ًدا عن وجود خريٍ و ٍّ

ٍ
عفاريت وجنٍ وأروا ٍح
ونظام وفوىض ،والتي تحولت جميعها خالل آالف السنني إىل التصديق بوجود
وج ّي ٍد وسيئٍ
ٍ
رشير ٍة وغريها ،إىل أن وصل التفكري واملخيال البرشي قبل بضعة آالف من السنني إىل اخرتاع أو اختالق أو ترجمة كل
تلك الظنون والتصورات إىل شخصي ٍة وهمي ٍة غيبي ٍة ما ورائي ٍة أُطلِق عليها عرشات األسامء وبعرشات اللغات والتي تم
عاملي ٍ
واحد هو (الشيطان) املعروف يف مفاهيم اليوم.
إخراجها -فيام بعد -إىل الواقع تحت
ٍ
مفهوم ٍّ
العلم الحديث وآالف العلامء األرضيني العقالنيني الذين تهمهم سمعتهم العلمية مل يؤيدوا وجود يش ٍء اسمه
إثبات ٍ
(الشيطان) ،ألنه مل يتم لحد اللحظة تقديم برهانٍ أو ٍ
واحد عىل وجود هذا الكائن الخيايل الذي خلقت ُه لنا
عرشات األديان واآليديولوجيات األرضية عىل اختالف أنواعها ،والذي يعشعش يف العقول التي مل ترشق عربها شمس
املعرفة والحقيقة العلمية .لذا بدأ إنسان اليوم يتعامل مع األسطورة من خالل نظر ٍة نقدي ٍة فاحص ٍة ودقيق ٍة وعرب
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تراكم العلوم والفلسفات حوله ولدي ِه ،ومل يعد يقتنع بخرافات وأساطري وتفسريات املايض الهشة!
نصيب غري التعامل
رأي أو
أما ما تزعمه كتب الكثري من الديانات فهذا ليس من شأن العلم والعلامء ،وليس للعلم فيه ٌ
ٌ
ٍ
معها كأساطريٍ
وحكايات ديني ٍة عتيق ٍة كانت وليدة عرصها ومل تعد تتالءم مع عرصنا الحديث الذي وصل إىل اكتشاف
الكواكب واملجرات البعيدة التي مل يصلها بعد فايروس األساطري واألديان وهلوسات العجائز عن شياط ٍني تحمل الحربة
الثالثية وتلتهم جسد الخطاة يف جهنمَ ،مضحك ٌة تم رسم معاملها يف سومر وبابل قبل أكرث من خمسة آالف سنة ،وال
ٍ
تأويالت ورشو ٍح وتفسري ٍ
ٍ
وشعوذات خدمت النزعات الفردية األنانية
ات
يفوتنا هنا أن األسطورة خضعت تأريخ ًيا إىل
لألذكياء والدهاة من البرش الذين طوعوها وركبوها ليصلوا إىل غاياتهم الدنيوية املُختلفة .لِذا نرى األسطورة والدين
قد خدما وعىل طول الخط مطامع وأحالم ورغبات بعض املستفيدين من البرش عىل حساب كل البرش!

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 ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ آﻣ ًﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﺘﺒﺎدﻟﻮا ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺴﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ وﻧﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻷﻫﻞ واﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻜﻮﻳﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ،
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻼدﻳﻨﻴني )ﺳﻮاء ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ ،رﺑﻮﺑﻴني أو ﻏريﻫﻢ( ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﻮﺗًﺎ ﻷﻧﻬﻢ
ﺳﻴﻘﺘﻠﻮن إذا ﻋﻠﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ.
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صفحة إخبارية
متعلقة بقضايا
الملحدين

االسم :عمر باطويل

ٍ
ٍ
وضحكات هناك ،من رضبة ريشة .دي ٌن يفاخرون
ابتسامات هنا
يرتعبون من نقاط حرب ،من خصالت شعر ،من
ٍ
وانتقادات بحجة
باستمراريته عرب قرونٍ وقرون ،دامئو الفخر بانتشاره وصالبته املزعومة يرتجفون أمام آرا ٍء
تعج بحكايا مت ّجد جربوت
التحرش بالذات اإللهية ومبا تعتربه عقولهم القارصة «مقدسات» .يف حني تجد كتبهم ّ
أمم بأكملها ،ومع هذا وكّلوا أنفسهم كمدافعني عن إلههم املشلول ممن يتع ّرض له.
ربهم وانتقامه من ٍ
رب
ميني من مدينة عدن ،مل يتجاوز الثامنة عرشة ربي ًعا ،قرروا إنهاء حياته بوكال ٍة حرصي ٍة من ّ
عمر باطويل ٌّ
شاب ٌّ
اإلسالم ،فأصبح هدفًا مرشو ًعا ألصحاب اللحى العفنة ،ألنه قال يو ًما:
«نكتب حتى نحطّم تلك الخرافات التي يف عقولكم التي أنهكت حياتنا ود ّمرت بلداننا ،نكتب حتى تعودوا إىل
وحب وحرية».
رشدكم ،سنكتب ولن نتوقف حتى يعيش الجميع ٍ
بسالم ٍّ
خ ّط هذه الحروف عىل صفحته مبوقع التواصل االجتامعي الفيس بوك ،جعلتهم يعلنون النفري العام ويطلقون
صفارات اإلنذار أ ّن دين «الحق» ومنتسبيه باتوا مهددين باالنقراض.
وزادهم جنونًا حني كتب « :أحوج ما تكون عدن لذلك الخطاب الديني الوسطي واملعتدل الذي ال يقيص الناس
بل يق ّربهم ،الخطاب الذي ال يشتت الناس بل يجمعهم ،الخطاب الذي ال ينتهي بتفجري الناس بل الحفاظ عليهم
وصونهم وتعظيم حرماتهم».
ُص ّناع الفنت لن تروق لهم هذه العبارات ،خاص ًة واليمن السعيد
ٍ
ميني
يغرق بدمائه ج ّراء ف ٍنت
وتحريضات ال يبدو لها نهاية ،فكالم ٍ
شاب ٍّ
عاش ويالت النزاعات بكل ألوانها يدعو للخطاب الوسطي والعدالة
للح ّد من التفجريات والحروب يف بلده التي يحلم أن تنتعش وتنهض
يو ًما ،بلده التي كانت والزالت من أوائل مص ّدري اإلرهاب للعامل هو
خ ٌط أحمر بنظر أصحاب اللحى العفنة.
وكان آخر ما كتبه ،والكلامت التي أجهزت عليه:
« من املمكن أن تحصل عىل تربي ٍر لفرض إرادتك عىل اآلخرين ،كل
ماعليك هو أن تسميها إرادة الله ،وهذا ما يفعله الكهنة”
«األنبياء ينسبون أنفسهم للناس ،والكهنة ينسبون أنفسهم لله».
«الوطن الذي ال تشعر فيه باألمان وأنت تسكن فيه ،ليس وطن»
«اإلرهاب ال دين له»
من أكذب العبارات التي اسمعها..
فالجامعات الدينية املسيحية واليهودية واملسلمة وحتى الهندوسية لها نصوص دينية مقدسة تدفع املؤمنني بها
لقتال الناس ع أساس عنرصي ..واالصطفاء اإللهي ..ولها وحدها الترصيح الحرصي باسم اإلله لقتل الناس وقطع
رقابهم ..وحرق اجسادهم ..وتفجري ديارهم..
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متعلقة بقضايا
الملحدين

فهل التزال مقتنع بتلك العبارة!!
«يتهموين بأين ملحد
يا هؤالء أنا أرى الله يف الزهور
وأنتم ترونه يف القبور
هذا الفرق بيني وبينكم»
فاتفقوا عىل تصفيته إنقاذَا للدين الحنيف ،فقد بدأت بوادر انهيار اإلسالم بالظهور بعد هذه الترصيحات ،عمر
باطويل بات خط ًرا عىل األمة اإلسالمية ،وعىل من سيفكر أن يسري عىل نهجه أن يفكر مل ًّيا ،فنقد الذات املشائخية
أيضا هي خ ٌط أحمر ،أما لو انتسب إليهم
ً
وجاءهم يقول أنا يف خدمتكم ورهن إشارتكم؛
وسأف ّجر نفيس بالروافض أو الكفرة لبات رم ًزا
ولس ّميت شوارعهم ومدراسهم باسمه.
ُ
ٍ
بطلقات جبان ٍة
خطفوه منذ ليل األحد ورموه
أرضا وقاموا بتصويره وهو
بالصدر والرأس ورموه ً
ملقى يف الشارع ونرشوا
يلفظ أنفاسه األخرية
ً
املقطع بعدها عىل شبكات التواصل مصحوبًا
بتهديدات ملن يسلك مسكله.
ُوجد عمر مقتولً يف اليوم التايل وتحدي ًدا ظهر
االثنني يف الخامس والعرشين من شهر نيسان
رص لدينهم القذر ومعتنقيه األقذر.
أبريل  ،2016وقد ّ
انفضوا كالجرذان من حوله معلنني بطولتهم تلك عىل أنها ن ٌ
مشفى تاب ًعا ملنظمة أطباء بال حدود يف منطقة الشيخ عثامن بعدن وكان قد فارق الحياة ،بحسب املتحدثة
أُ ِخذ
ً
باسم املنظمة مالك الطاهر ،وسط ذهول وصدمة ذويه.
فلرتقد بسالم ،وكلنا عىل العهد يا عمر ،سيأيت ألف عمر وسيضعون ح ًّدا للتخلف وشالالت الدماء ،وكلام ظنوا أنهم
داسوا زهر ًة ستنبت ألف زهر ٍة وستغدو شوكًا يف حلوقهم.
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الكثري من املنظومات األخالقية تط ّورت عرب التاريخ
عوامل مختلفة ،وما كان يصلح يف مجتمعٍ ما قبل
َ
نتيجة
عمل ال يناقض األخالق
ألف سن ٍة ويُنظَر إليه عىل أنه ٌ
والقيم املجتمعية أصبح بعد ذلك يف ٍ
تناقض كاملٍ مع
هذه القيم ،وهذا ما نراه واض ًحا يف حالة الدين اإلسالمي
وقيمه األخالقية وما كان يفعله محم ٌد يف حياته اليومية،
ويستطيع أي ٍ
شخص مطّلعٍ عىل املصادر اإلسالمية القدمية
مثل ابن هشام والطربي والبداية والنهاية أن يقرأ الكثري من
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ٍ
محمد التي كانت ت ُذكر دون تربي ٍر أو إيجاد األعذار واملخارج لها .بالعكس َّعام يجري اليوم حيث يحاول شيوخ
أفعال
الدين وكُتّاب التاريخ اإلسالمي إيجاد التربيرات ودفع الشبهات التي تتساقط عىل رأس نبيهم كاملطر.
ٍ
محمد وهذا العدد الكبري من النساء التي ارتبط بهن يف
واحد ٌة من الشبهات -حسب املسمى اإلسالمي -هي زوجات
ِ
يكتف بأربع نسا ٍء والذي قام بترشيعه ألتباعه بل هو نفسه من قام بكرس هذا القانون .يحاول
حياته ،حيث أنه مل
ٍ
محمد يف هذا املوضوع بوضع تربير ٍ
ات سطحي ٍة ج ًدا مثل أن هذا تكري ٌم من الله لنبيه أو أن
شيوخ الدين الدفاع عن
محم ًدا كان يريد مصاهرة القبائل العربية لتقوية اإلسالم وغريها من التربيرات التي ال تُقنع من يقولها فكيف مبن
ٍ
محمد وهدم حججهم وتوضيح السبب
يسمعها ،أنا يف هذه املقالة لن أركّز عىل تربيرات املسلمني لتعدد زوجات
ٍ
محمد بالنساء يف آخر حياته ،ألن هذا املوضوع تعرض للنقاش والنقد كث ًريا يف السابق ،لكن سوف
الحقيقي لهوس
ٍ
محمد بإحدى عرش امرأ ٍة ،وهن املعروفات بالطبع بأمهات
أركّز عىل تدليس وخداع شيوخ الدين بحرص زوجات
املؤمنني ،وعدم التطرق نهائيًا لبقية النساء يف حياته ومنهن الجواري التي كان ميلكها ،ألن هذا يس ّهل عملية تربير
هذه األفعال املشينة له ،لذلك ركّزوا أعاملهم الدفاعية فقط عن النساء املعروفات .وكذلك لن أتطرق لزوجاته
قليل عنهن ستجد
املعروفات وقصصه املشينة معهن ألنهن قد ذُكرن كث ًريا وال جديد يف التحدث عن هذا ،ولو تكلمت ً
ٍ
سنوات وهو يف الرابعة والخمسني
أشيا ًء صادم ًة ،فعىل سبيل املثال ال الحرص ،عائشة التي تزوج منها وهي بنت تسع
ٍ
محمد لعائشة،
ضاربًا براءة الطفولة يف مقتل .وهذا ما جعل املسلمني إىل اليوم يغتصبون األطفال بسبب اغتصاب
رشعون زواج األطفال نتيج ًة لذلك.
وي ِّ
وكذلك تطليقه لسودة بنت زمعة ألنها أصبحت كبري ًة يف العمر مام أجربها أن تجلس أمام املسجد تستجديه أن
يُرجِعها لعصمته مقابل التنازل عن ليلتها لعائشة ،وطب ًعا محم ٌد لن يقوى أمام هذا اإلغراء ،لذلك أرجعها لعصمته
مستفي ًدا بالتايل من ليل ٍة إضافي ٍة مع عائشة تاركَا سودة تقايس مع وحدتها بهذا العمر الكبري.
ٍ
جحش زوجة ابنه بالتبني والذي أجربه هوسه عىل إلغاء التبني من أجل عيونها وتطليقها من
وقصته مع زينب بنت
ابنه وكلُّه ٍ
بآيات مقدس ٍة تنزل عىل هواه كام اتهمته عائشة بذلك ،حار ًما املجتمعات اإلسالمية من التبني إىل األبد.
حيي وقتله لزوجها وأخيها وأبيها ودخوله بها ،ويجب أن نقتنع أنها فرحت بزواجها
وكذلك قصته مع سبي صفية بنت ٍ
ٍ
محمد بعد ليل ٍة دامي ٍة عىل أهلها.
من
وما حصل مع صفية حصل مع جويرية وإن كانت الظروف أرحم بها من صفية ،حيث أنها ُسبيت -وبسبب جاملها
الذي ال يستطيع محمد مقاومته -عرض عليها الزواج ووافقت هي وأُع ِتق أهلها نتيجة لذلك.
وهكذا مع بقية نسائه املشهورات التي يعمد شيوخ الدين عىل إيجاد التربيرات لدفع هذه الشبهات عن هذه األفعال
املشينة ،وهذه قامئ ٌة بأسامء زوجاته التي يعلن عنها شيوخ الدين وجامعة عمرو خالد وطارق السويدان وغريهم من
مدرسة اإلسالم الحدايث:
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 1خديج ٌة بنت خويلد.
 2سود ٌة بنت زمع ٍة األسدية.
 3أم سلمة واسمها هن ٌد بنت أيب أمي َة املخزومية.
 4عائش ٌة بنت أيب بك ٍر التيمية.
 5حفصة بنت عم ٍر بن الخطاب.
ٍ
جحش األسدية.
 6زينب بنت
 7أم حبيبة بنت أيب سفيان.
 8ميمونة بنت الحارث الهاللية.
 9جويرية بنت الحارث بن رضا ٍر املصطلقية.
حيي بن أخطب النرضي.
 10صفية بنت ٍ
 11زينب بنت خزمية أم املساكني.
ويتغافلون ويدلِّسون عن ٍ
عمد بقية النساء يف حياة
ٍ
محمد من أجل إخفاء الحقيقة التي يخجلون منها،
حيث أن مج َّرد زواجه من إحدى عرش امرأة بحد
حضاري أو إنسا ٍّين فكيف باملزيد من النساء؟ .فذلك يتطلب املزيد من التربيرات ورد الشبهات ،ولو
ذاته صاد ٌم وغري
ٍّ
ٍ
محمد ستتساقط كل التربيرات السابقة يف الدفاع عنه يف زواجه من النساء
تصف ّحنا قصص النساء املنسيات يف حياة
املعروفات وهذا يدخلهم يف مأزق ،لذلك الحل األفضل هو تجاهل هؤالء النسوة وكأنَّهن مل يذكرن يف كتب السرية.
واآلن نستعرض النساء املنسيات وأقوم بالتعليق عىل كل واحد ٍة منهن كل عىل حد ٍة كااليت:

 .1عمرة بنت زي ٍد الغفارية:
جميل بن ٍ
حدثنا مجاه ٌد بن موىس الختيل حدثنا القاسم بن ٍ
زيد قال :صحبت شي ًخا من األنصار ُذكِ َر أن
مالك حدثني ٌ
كعب -فحدثني :أن رسول الله تزوج امرأ ًة من بني غفار ،فلام دخل عليها
كعب بن زيد -أو زي ٌد بن ٍ
له صحب ًة يقال له ٌ
بياضا ،فقام عن الفراش ولبس ثوبه ،وقالُ :ض ّمي عليك ثيابك .ومل يأخذ
وقعد عىل الفراش ووضع يده ،رأى بكشحها ً
مام أتاها شيئًا(.)1
بياضا ،فقال :الحقي بأهلك.
ُر ِو َي أنَّه ّ
صل الله عليه وسلم تزوج امرأةً ،فرأى بكشحها ً
زيد الطَّايئ ،عن ٍ
هذا الحديث رواه الحاكم يف مستدركه من رواية جميلٍ بن ٍ
كعب بن عجر ٍة عن أبيه قَال:
زيد بن ٍ
 -1إتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة للبوصريي []3132/3
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فلم دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها
تزوج رسول الله ّ
صل الله عليه وسلم العالي َة ،امرأة من بني غفارَّ ،
بياضا ،فقال النبيِ :
البس ثيابك ،والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق.
ً
فلم دخلت
ورواه البيهقي يف سننه ً
أيضا من حديث ابن عمر :أنه عليه الصالة والسالم تزوج امرأ ًة من بني غفارَّ ،
يل(.)2
عليه رأى بكشحها واض ًحا ،فر َّدها إىل أهلها وقال :دلَّستم ع َّ
ٍ
محمد وشفقته مع هذه املرأة املسكينة يف ليلة زواجها منه ،حيث عند دخوله عليها وقيامها بنزع
(نشاهد هنا رحمة
بياضا يف جنبها فقال لها دون أي تر ّد ٍد :البيس ثيابك وعودي إىل أهلك ،دون أي مراعا ٍة ملشاعر املرأة
مالبسها شاهد ً
بذنب مل يكن لها فيه ي ٌد ،وإمنا كان السبب فيه هو الله الذي
التي عادت إىل أهلها يف ليلتها األوىل مع رسول الله ٍ
جعل هذا البياض يف جنبها ،وإذا كان محم ٌد كام ي َّدعي املسلمون اليوم بأنه كان يتزوج من أجل خدمة اإلسالم وتقوية
العالقات مع القبائل.
هل بهذا الترصف سيق ّوي عالقته بهذه القبيلة؟ وهذا ما يثبت مجد ًدا أن محم ًدا كان يبحث عن الجميالت من النساء
وأن تكون صحيحة الجسد ،ألنه كان يفكر بغريزته الذكورية بعي ًدا عن املثاليات الوهمية التي زرعها املسلمون يف
وأصل
يل .كأنها بضاعةً ،
الغايات من زواجه من كل هؤالء النسوة ،وينقل أحد الرواة أن محم ًدا قال ألهلها :دلَّستم ع َّ
خصوصا أن هذا العيب يش ٌء بسي ٌط ال مينع الزواج
ما أدرى املرأة وأهلها أن محم ًدا يبحث عن الكامل يف جسد املرأة؟
ً
ٍ
مبحمد نبي الرحمة واإلنسانية؟ حتى لو دلَّس أهلها عليه كان املفروض منه أن يرحم املرأة ويغفر ألهلها هذه
فكيف
ال َّزلة -إذا افرتضنا أن هذا ذن ًبا اقرتفوه -وأال يجرحها بهذه الطريقة القاسية).

 .2عمرة الكالب َّية:
هي عمر ٌة بنت ٍ
يزيد بن ٍ
بياضا ،فطلّقها ومل يدخل بها(.)4,3
رواس بن ٍ
كالب .بلغ رسول الله أن بها ً
بياضا فطلقها ،ومل
وبه قال الزهري :تزوج رسول الله ّ
صل الله عليه وسلم امرأ ًة من بني عمر ٍو بن ٍ
كالب فأُنب ٍَئ أن بها ً
يدخل بها(.)5
صل الله عليه وسلم وتزوج عمر ًة بنت ٍ
يزيد إحدى
ذكرها ابن إسحاق يف رواية يونس بن بكريٍ فيمن تزوج النبي ّ
كالب ثم من بني الوحيد وكانت تزوجت الفضل بن العباس بن عبد املطلب فطلقها ثم طلقها
نساء بني أيب بك ٍر بن ٍ
صل الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها(.)6
رسول الله ّ
 -2البدر املنري يف تخريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري البن امللقن.
 -3أسد الغابة (.)7/205
 -4مخترص تاريخ دمشق (.)2/270
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه
 -6اإلصابة يف متييز الصحابة11515:
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(امرأة تدعى عمرة تزوجها محم ٌد من أجل مصاهرة القبائل العربية لتدعيم اإلسالم -أو من أجل أن يُ ِ
عاش -ولتعليم
نساء املسلمني ورجالهم الدين اإلسالمي وحياة محمد ،باعتبار أن الزوجة تكون األقرب لحياة الرجل يف كل تفاصيلها
بياضا فقرر تطليقها؛ ألن
وهذا كام يدعي شيوخ الدين ،ولكن الواقع
ٌ
مختلف متا ًما حيث أنه تزوجها ثم علِم أن فيها ً
ٍ
ٍ
ٍ
وبعيدات عن كل ٍ
مرض).
ومثاليات
جميالت
رسول الله ال يحب البياض يف نسائه بل يريدهن

 .3الجون ّية الكندية:
وهي أميمة بنت النعامن بن رشاحيل الجون ّية.
صل الله عليه وسلم استعاذت منه؟
روى البخاري( )7عن اإلمام األوزاعي قَال :سألت الزهري أي أزواج النبي ّ
قَال :أخربين عروة ،عن عائش َة ريض الله عنها :أن ابن َة الجون ملَّا أُ ِ
صل الله عليه وسلم ودنا منها
دخلت عىل رسول الله ّ
قالت :أعوذ بالله منك .فقال لها :لقد عذت بعظيم ،الحقي بأهلك.
أيضا يف صحيحه( )8عن أيب ٍ
أسيد ريض الله عنه قَال:
وروى البخاري ً
صل الله عليه وسلم حتى انطلقنا إىل ٍ
حائط يقال له الشوط ،انتهينا إىل حائطني ،فجلسنا بينهام،
النبي ّ
خرجنا مع ِ
أجلسوا َها ُه َنا .ودخل وقَ ْد أُ ِ َت بالجونية ،فَأُن ِزل َْت يف ٍ
بيت يف نخلٍ يف بيت أميمة
فقال النبي ّ
صل الله عليه وسلمُ :
صل الله عليه وسلم قَال :هبي نفسك يل.
بنت النعامن بن رشاحيل ،ومعها دايتها حاضن ًة لها ،فلام دخل عليها النبي ّ
ِب امللكة نفسها للسوقَة؟ قَال :فأهوى بيده عليها لتسكن .فقالت :أعوذ بالله منك .فقال :قد عذت
قَالت :وهل تَه ُ
مبعا ٍذ .ث َّم خرج علينا ،فقال :يا أبا ٍ
أيضا( )9عن ٍ
عباس بن سهلٍ عن أبيه وأيب
أسيد اكسها رازقيتني وألحقها بأهلها .وروى ً
ٍ
صل الله عليه وسلم أميمة بنت رشاحيل ،فلام أُ ْد ِخل َْت عليه بسط يده إليها ،فكأنَّها كرهت
أسيد قَاال :تزوج النبي ّ
أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبني رازقيني .يرويها ابن سعد( )10بسنده عن ٍ
ذلك ،فأمر أبا ٍ
سعيد بن عبد الرحمن بن
صل الله عليه وسلم وقيل لها :هو أحظى لك عنده .ومل تستعذ منه امرأ ٌة
أبزى قال :الجونية استعاذت من رسول الله ّ
غريها ،وإمنا ُخ ِد َعت ملا رؤي من جاملها وهيئتها ،ولقد ُذكِ َر لرسول الله من حملها عىل ما قالت لرسول الله ،فقال
صل الله عليه وسلم :إنهن صواحب يوسف.
رسول الله ّ
ٍ
ملحمد وهي أميمة بنت النعامن حيث أنها من عائل ٍة
(تُصا ِدفنا هذه املرة امرأ ٌة هي من رفضت أن تكون زوج ًة
 -7صحيح البخاري (.)5254
 -8صحيح البخاري (.)5255
 -9صحيح البخاري (.)5256
 -10الطبقات الكربى (.)8/144
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عارصت امللك يف كندة وبعد أن وصل محم ٌد ملكان ٍة ال بأس بها يف العرب قرر الزواج منها لكنه ُص ِد َم بترصفها معه
حيث أنه دخل عليها وطلب منها أن تهب نفسها له لكنها رفضت وأهانت محم ًدا بقولها :وهل تهب امللكة نفسها
للسوقة .وهذا صدم محم ًدا ،لذلك وضع يده عىل فمها من أجل أن تهدأ لكنها تعوذت منه ،فاستسلم لها محم ٌد
وخرج من عندها .وهناك من يذكر أنه دخل عليها وأن محم ًدا الحظ كراهتها للزواج منه فخرج وتركها.
وكذلك يتكرر األمر مع أميمة حيث أنها تتصف بجام ٍل كبري ،وهذا ما يحبذه محم ٌد يف النساء بعي ًدا عن كل الحجج
الفارغة التي يص ّوغها املسلمون اليوم ،حيث يُذكَ ُر هذا يف رواي ٍة أخرى ،أنه بسبب جاملها تعرضت ملكيد ٍة ،واكتفى
محم ٌد بالتعليق أنهن صواحب يوسف ورمبا كان هذا تلمي ٌع وترمي ٌم لحادثة رفض أميمة للزواج منه وإلقاء اللوم عىل
زوجاته ،حيث أن الخرب األصح هو ما ُذكِر يف صحيح البخاري أنها رفضت الزواج منه وقامت بإهانته).

 .4أسامء بنت ال ُّنعامن:
هي أسامء بنت النعامن بن الجون بن رشاحبيل ،وقيل
أسامء بنت النعامن بن األسود بن الحارث بن رشاحبيل
بن النعامن من كِندة ،أجمعوا عىل أ َّن رسول الله
تزوجها( )١١واختلفوا يف قصة فراقه لها ،فقال بعضهم :ملا
دخلت عليه دعاها ،فقالت :تعال أنت ،فأبت أن تجيء.
وقال بعضهم إنها قالت :أعوذ بالله منك .فقال :قد عذت
مبعا ٍذ ،وقد أعاذك الله مني فطلقها(.)12
ٍ
رواها ابن ٍ
محمد بن السائب عن أبيه عن أيب صال ٍح عن بن ٍ
عباس قال :تزوج
أيضا( )13قال :أخربنا هشا ٌم بن
سعد ً
صل الله عليه وسلم أسامء بنت النعامن ،وكانت من أجمل أهل زمانها وأشبهم ،قال فلام جعل رسول الله
رسول الله ّ
يتزوج الغرائب قالت عائشة :قد وضع يده يف الغرائب يوشكن أن يرصفن وجهه عنا .وكان خطبها -حني وفدت كندة
صل الله عليه وسلم حسدنها ،فقلن لها :إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي
عليه -إىل أبيها ،فلام رأتها نساء النبي ّ
بالله منه إذا دخل عليك .فلام دخل وألقى السرت مد يده إليها ،فقالت :أعوذ بالله منك .فقال :أمن عائذ الله .الحقي
بأهلك.
أيضا من كندة تدعى أسامء بنت النعامن وتتشابه قصتها مع قصة أميمة يف نواحي عد ٍة،
(نلتقي هنا بامرأ ٍة أخرى ً
 -11جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل محمد خري األنام .ابن قيم الجوزية.180-200 .
 -12القول البديع يف الصالة عىل الحبيب الشفيع .شمس الدين السخاوي..117-120.
 -13الطبقات الكربى (.)8/145
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ومن املحتمل أن تكون شخصي ًة واحد ًة لكن الرواة نقلوا القصة باسمني مختلفني وكذلك يختلف الرواة يف قصة طالقه
منها وهذا يضع الرتاث اإلسالمي كله تحت املجهر بسبب تقاطع قصص الرواة واختالفها لنفس الحادثة ،حيث يذكر
قس ٌم من الرواة أن محم ًدا طلب منها أن تأيت لكنها رفضت أو تعوذت منه وهذا حصل بإرادتها ألنها رفضت القبول
ٍ
محمد وإبداء رأيها.
جبت من ِق َبلِ أهلها ،ألن هذا التفسري الوحيد لقدومها عند
والزواج به ورمبا بعد أن أُ ِ َ
ٍ
جميالت-
يذكر ابن سعد أنها كانت من أجمل النساء وصغرية العمر -ليست مصادف ًة أن النساء التي يعجب بهن
ٍ
محمد األخريات يدخلن يف إنذا ٍر منها ألنها سوف تسحب محم ًدا منهن بجاملها والذي هو
وهذا ما جعل نساء
نقطة ضعف محمد .لذلك ق ّررن املكيدة للتخلص منها وهذا يعكس حقيقة أمهات املؤمنني وما ك َّن يفعلن وما هو
ٍ
محمد لها وتطلقت منه).
تفكريهن .وبالفعل نجحت مكيدة نساء

الكندية:
ُ .5قتيلة ّ
وهي قتيلة بنت ٍ
كرب بن جبل َة الكن ّدية ،أخت األشعث بن قيس ،قُبض رسول الله قبل خروجها إليه
قيس بن
معدي ٍ
ُ
من اليمن ،فخلف عليها عكرمة بن أيب جهلٍ  ،وكان سبب تزوجه إياها ،أن األشعث قال للنبي -ملا بلغه تَع َّوذ أسامء
منه :-والله يا رسول الله ألزوجنك من هي أرشف وأجمل وأنبت منها ،فز َّوجه قتيلة أخته(.)14،15
صل الله عليه وسلم يف سنة عرش ،ثم اشتىك يف النصف من صفر،
وأورد ابن عبد الرب يف كتابه( ،)16تزوجها رسول الله ّ
ثم قُبِض يوم االثنني ليومني مض ًيا من ربيع األول من سنة إحدى عرشة ،ومل تكن قدمت عليه وال رآها وال دخل بها
وقال بعضهم :كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين.
أيضا أنه تزوجها يف مرضه.
وزعم آخرون ً
ُخي ،فإن شاءت ُضب عليها الحجاب وتحرم عىل املؤمنني ،وإن
وقال منهم قائلون :إن ّ
صل الله عليه وسلم أوىص أن ت َّ
شاءت فلتنكح من شاءت ،فاختارت النكاح ،فتزوجها عكرمة بن أيب جهلٍ بحرضموت ،فبلغ أبا بكر ،فقال :لقد هممت
أن أحرق عليهام بيتهام ،فقال له عم ًرا :ما هي من أمهات املؤمنني ،وال دخل بها ،وال رضب عليها الحجاب.
صل الله عليه وسلم فامت عليه الصالة والسالم قبل خروجها من اليمن ،فخلف
وقال الجرجاين :ز ّوجها أخوها منه ّ
عليها عكرمة بن أيب جهل.
صل الله عليه وسلم بيشء ،ولكنها ارتدت حني ارتد أخوها ،فاحتج عم ٌر عىل
وقال بعضهم :ما أوىص فيها رسول الله ّ
ٌ
اختالف كث ٌري
صل الله عليه وسلم بارتدادها ،ومل تلد لعكرمة بن أيب جهلٍ  ،وفيها
أيب بك ٍر بأنها ليست من أزواج النبي ّ
ج ًدا.
 -14الطبقات الكربى (.)8/147-148
 -15أسد الغابة (.)7/240-241
 -16االستيعاب يف معرفة األصحاب-كتاب النساء وكناهن -باب القاف ،ابن عبد الرب.
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يقول ابن كثري( :)5زعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين ،وزعم آخرون أنه تزوجها يف مرضه.
قال :ومل تكن قدمت عليه وال رآها ومل يدخل بها.
ض ُب عليها الحجاب وتح َّرم عىل املؤمنني ،وإن
قال :وزعم آخرون أنه عليه السالم أوىص أن ت َّ
ُخي قتيلة ،فإن شاءت يُ ْ َ
شاءت فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح ،فتزوجها عكرمة ابن أيب جهل بحرضموت ،فبلغ ذلك أبا بك ٍر فقال :لقد
هممت أن أحرق عليهام.
ض َب عليها الحجاب.
فقال عم ٌر بن
ٍ
الخطاب :ما هي من أمهات املؤمنني وال دخل بها وال ُ ِ
صل الله عليه وسلم مل ِ
يوص فيها بيشء ،وأنها ارتدت بعده ،فاحتج عم ٌر
قال أبو عبيدة :وزعم بعضهم أن رسول الله ّ
عىل أيب بك ٍر بارتدادها أنها ليست من أمهات املؤمنني.
ٍ
وذكر ابن ٍ
محمد بن السائب عن أبيه عن أيب صال ٍح عن ابن ٍ
عباس قَال :لَمَّ استعاذت أسامء
سعد( )14أخربنا هشا ٌم بن
صل الله عليه وسلم خرج والغضب يُ ْع َر ُف يف وجهه ،فقال له األشعث بن ٍ
قيس :ال يسؤك
بنت النعامن من النبي ّ

الله يا رسول الله ،أال أزوجك من ليس دونها يف الجامل والحسب؟ قال :من؟ قال :أختي قتيلة ،قال :قد تزوجتها ،قال:
صل الله عليه وسلم فردها إىل
فانرصف األشعث إىل حرضموت ،ثم حملها حتى إذا فصل من اليمن بلغه وفاة النبي ّ
بالده ،وارت َّد وارت َّدت معه فيمن ارت َّد ،فلذلك تزوجت لفساد النكاح باالرتداد ،وكان تزوجها قيس بن مكشوح املرادي.
املفارقة هنا يف البداية هي سبب زواجه من قتيلة حيث أنه غضب عندما استعاذت أسامء بنت النعامن ورفضت
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
 -14الطبقات الكربى (.)8/147-148
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الزواج منه وعندما خرج عىل أصحابه شاهده األشعث والغضب با ٍد عىل وجهه لذلك حاول إرضاءه بتزويجه من أخته
يفضل النساء
قتيلة مع إغوائه بقوله أنها ليست دون أسامء يف الجامل والحسب .وهذا يدل عىل معرفة أصحابه بأنه ّ
ٍ
ملحمد ليك ال يستطيع أن يرفض الزواج من أخته ،وطب ًعا األشعث
الجميالت ،لذلك دق األشعث عىل الوتر الحساس
ٍ
محمد املوافقة دون
يرغب يف هذه املصاهرة واستغل املوقف أفضل استغال ٍل ليقرتب من رجل العرب األول ،وكان ر ّد
أي تر ّد ٍد ودون أن يسأل ما هو رأي صاحبة الشأن.
ٍ
يلتق بها حيث
لكن لسوء حظ
محمد أنه مل ِ
ّ
توف قبل أن تصل اليه ،وهناك رواي ٌة أخرى تقول
رضب عليها
أنه خريها بني أن تبقى عىل ذمته فيُ ُ
الحجاب وال يستطيع أح ٌد الزواج منها بعد موته-
تعذيب لنسائه ،ألن الكثري من
وهذا بح ّد ذاته
ٌ
نسائه كن صغري ٍ
ات يف العمر عند وفاته ويجب
أن يبقني أرامل بقية حياتهن -ورمبا هذا ما فكرت
ِجل يف الدنيا
به قتيلة أنها صغري ٌة يف العمر وهو ر ٌ
فضلت أن تتطلق منه
ور ٌ
ِجل يف اآلخرة لذلك ّ
وتتزوج عكرمة ،ويف الحالتني أنها تزوجت من عكرم ٍة أو ٍ
قيس بن مكشو ٍح ،وهذا ما مل يستطع أن يعرتف به أبوبك ٌر
بعد ذلك ،ولكن عم ًرا يرد عليه بأن محم ًدا مل يدخل بها وأنه مل يرضب عليها الحجاب.
ٍ
محمد فقط؟ ألن عم ًرا استدل بأنها ليست من أمهات
رصا عىل نساء
السؤال الذي يُ ُ
طرح هنا ،هل الحجاب كان ح ً
مفروض
املؤمنني رغم زواجه منها ألن محم ًدا مل يرضب عليها الحجاب وهذا يدل منطقيًا أن بقية النساء مل يكن
ٌ
عليهن الحجاب.
املثري يف األمر أنها ارتدت عن دين اإلسالم بعد موت محمد .وهذا يدل عىل أن قتيلة تزوجت محم ًدا ليس من أجل
إميانها بأن محم ًدا صاحب رسال ٍة إلهي ٍة ولكن من أجل مصلح ٍة عىل اعتبار أن محم ًدا أشبه ٍ
مبلك عر ٍيب ،وعند مامته
ٍ
ٍ
مثاليات كام ي َّدعي شيوخ الدين وبأنهن اختيار
محمد لسن
انتهت العالقة باإلسالم ،وهذا يطرح إشكالي ًة بأن زوجات
ٍ
محمد وهذه حجة
نبي اإلسالم ،وليس من املعقول أن الله سيسمح لنبيه بالزواج من امرأ ٍة سيئ ٍة باعتبارها عرض
ذنب ال يغتفر وأكرب من الزىن).
املسلمني يف دفاعهم عن عائشة يف حادثة اإلفك مع صفوان .باعتبار أن ال َّردة ٌ

السلَم ّية:
َ .6س َنا ُّ
صل الله عليه وسلم ،فامتت قبل أن يدخل بها فيام ذكر
َسناء بنت أسامء بن الصلت السلمية ،تزوجها رسول الله ّ
صل الله عليه وسلم
معمر بن املثنى ،عن حفص بن النرض ،وعبد القاهر بن الرسي السلم ّيني ،قاال :تزوج رسول الله ّ
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سناء بنت أسامء بن الصلت السلمية ،فامتت قبل أن يدخل بها .وقال ابن إسحاق :سناء بنت أسامء بن الصلت
صل الله عليه وسلم ثم طلقها قبل أن يدخل بها(.)17
السلمية تزوجها رسول الله ّ
ٍ
صل
رجل من رهط عبد الله بن َخازِم السلمي أن رسول الله ّ
محمد بن السائب الكلبي قال :حدثني ٌ
أخربنا هشا ٌم بن
حبيب السلمية فامتت قبل أن يصل إليها.
الله عليه وسلم ،تزوج سناء بنت الصلت بن
ٍ
رجل من
أخربنا هشا ٌم بن محمد ،حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصايف عن عبد الله بن عبيد بن عمري الليثي قال :جاء ٌ
صل الله عليه وسلم ،فقال :يا رسول الله إن يل ابنة من جاملها وعقلها ما إين ألحسد الناس عليها
بني ُسليم إىل النبي ّ
مرض قط.
غريك .فه ّم النبي ّ
صل الله عليه وسلم ،أن يتزوجها ثم قال :وأخرى يا رسول الله ال والله ما أصابها عندي ٌ
صل الله عليه وسلم :ال حاجة لنا يف ابنتك تجيئنا تحمل خطاياها ،ال خري يف ما ٍل ال يرزأ منه ،وجس ٌد ال
فقال له النبي ّ
ينال منه(.)18
ٍ
محمد والفريق الثاين يقول
(تتضارب األخبار املنقولة عن سناء لقسمني ،فهناك من ي ّدعي أنها ماتت قبل أن تصل إىل
ٍ
ٍ
محمد مع
أيضا نقطة ضعف
أن أباها جاء إىل
محمد يغريه ليتزوج من بناته -وطب ًعا السبب معروف -وقد استخدم ً
النساء وهي الجامل وكذلك أغراه بأنها ال مترض .ورغم رفضه البنته حسب ادعاء الفريق الثاين ،لكن هذا يطرح أن
محم ًدا كان مشهو ًرا بحبه للنساء الجميالت والصحيحات بدن ًيا لذلك استغل الرجل هذه املواصفات إلغراء محمد).

 .7خولة بنت هذيل وخالتها رشاف الكلبية:
ٍ
صل الله عليه وسلم خولة بنت
مجاهد قال :نكح رسول الله ّ
يل بن
يل بن صال ٍح عن ع ٍ
وروى املفضل الغاليب ،عن ع ٍ
هذيل الثعلبية ،ف ُحملت إليه من الشام ،فامتت يف الطريق ،فنكح خالتها رشاف بنت فضالة ،فامتت يف الطريق
أيضا(.)19
ً
صل الله عليه وسلم تزوجها ومل يدخل بها،
أورده أبو موىس يف «ال َّذيْلِ » يف ترجمة رشاف ،وقال :قيل إ َّن رسول الله ّ
وبذلك جزم ابن عبد الرب.
هشام بن الكلبي ،عن رشقي بن القطامي ،قال :ملا هلكت خولة
قلت :وقد ورد الترصيح بذكرها عند ابن سعد ،عن
ٍ
 -17االستيعاب يف معرفة االصحاب(.)4/420
 -18الطبقات الكربى (.)10/144
 -19سري أعالم النبالء ،الذهبي (.)495 /27

44

نساء محمد املنسيات
Waleed Muhammed

صل الله عليه وسلم رشاف بنت خليفة أخت دحية ،ومل يدخل بها ،ثم أخرج أثر عائشة
بنت الهذيل تزوج رسول الله ّ
()20
املذكور عن محمد بن عمر ،عن الثوري ،عن جابر الجعفي به .
نعيم وأبو موىس املديني يف ترجمتها من طريق جاب ٍر الجعفي عن أيب مليك ٍة أن
وقال الصالحي :روى الطرباين وأبو ٍ
رسول اللّه خطب امرأ ًة من بني كلب ،فبعث عائشة تنظر إليها ،فذهبت ثم رجعت فقال :ما رأيت؟ قالت :ما رأيت
ً
رس(.)21
طائل .قال لها الرسول :لقد رأيت خالً بخدها اقشع َّرت له كل شعرة منك .فقالت :ما دونك ٌّ
قال ابن قتيبة ،يف كتاب النساء ،باب الحسن والجامل :عن عائش ٍة ريض اللّه عنها قالت :خطب رسول اللّه امرأ ًة من
كل شعرة
خال بخ ّدها اقش ّعر ّ
طائل .فقال :لقد رأيت ً
كلب ،فبعثني أنظر إليها ،فقال يل :كيف رأيت؟ فقلت :ما رأيت ً
منك عىل حدة(.)22
(يتكرر األمر هنا وتتضارب أخبار الرواة عن زواجه من رشاف الكلبية ،وهذا ما يطرح إشكالي ًة حقيقي ًة للتاريخ
اإلسالمي املنقول إلينا .لكنهم حسموا األمر مع خولة بنت هذيل حيث أنه تزوجها وأُ ْر ِسلت إليه للمدينة لكنها توفيت
يف الطريق ،وحسب ادعاء الفريق األول أنه بعد موتها تزوج خالتها رشاف الكلبية .هكذا دون أي مشكل ٍة متوت البنت
أيضا خالتها يف الطريق وبالتايل محم ٌد يُذ ِهب حياة البنت وخالتها بعد عقد
نتزوج خالتها ،لكن لسخرية القدر متوت ً
الزواج عليهام .ال أعرف هل الله يعاند نبيه ويطيح باملرأتني من طريقه باملوت؟ طب ًعا الحجة جاهز ٌة لحكم ٍة ال يعلمها
إال الله ونبيه.
الرواة اآلخرون ينقلون أم ًرا ثان ًيا يقولون إنها وصلت للمدينة وحسب الرواية أنها ذات جام ٍل -طب ًعا كام يشتهي
محمد -وقام بعملٍ صبيا ٍين مع زوجته عائشة حيث قام بإرسالها لتنظر إليها وتشاهد جاملها ،وال يُخفى عىل ٍ
أحد
مقدار ُس ِ
خف هذا الفعل ألنه ميتهن كرامة عائشة ويثري غرية وحنق هذه الطفلة الصغرية بإرسالها لتنظر إىل جاملها
ٍ
محمد بأنها مل ت َر شيئًا يذكر ولكنه رد عليها بأنها شاهدت
الذي ينافس جامل عائشة وهذا ما كان واض ًحا يف ردها عىل
ٍ
ملحمد عندما رأى الخال عىل
خال يف وجهها اقشعرت كل شعر ٍة يف جسد عائشة له .وهذا طب ًعا يعكس ما حصل
ٍ
محمد وأراد أن يعذِّب عائشة بجاملها ليقول لها أنا أملك الجميالت
وجه هذه الجميلة حيث اقشعر له شعر وجسد
ٍ
عطف ملشاعر الطفلة الصغرية).
ولست أنت فقط الجميلة ،دون أدىن احرت ٍام أو

 .8العالي ُة الكالبية:
 -20اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر (.)8/200
 -21سبل الهدى والرشاد .225 :11
 -22عيون األخبار .20 :4
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عوف بن ٍ
العالية بنت ظبيانٍ بن عمر ٍو بن ٍ
صل الله عليه وسلم،
عبد بن أيب بك ٍر بن كالب الكالبية .تزوجها رسول الله ّ
فكانت عنده ما شاء الله ،ثم طلقها.
فيهم .وقيل :أنها
نعيم :إنه طلقها ومل يدخل بها ،وأنها تزوجت ابن ٍ
وقال ابن منده ،وأبو ٍ
عم لها من قومها ،فولدت ً
بياضا فطلقها.
هي التي رأى بها ً
نعيم هذا من حديث ٍ
صل الله عليه وسلم طلق العالية
سعيد بن أيب عروب ٍة ،وروي عن الزهري :أن النبي ّ
روى أبو ٍ
عم لها ،وذلك قبل أن يُ َح ِّرم الله عىل الناس نكاحهن.
بنت ظبيان ،فتزوجها ابن ٍ
صل الله عليه وسلم امرأ ًة من ربيعة ،يقال لها العالية بنت ظبيان ،فطلقها
وقال يحيى بن أيب كثريٍ :تزوج رسول الله ّ
حني أُدخلت عليه(.)23
عوف بن ٍ
وجاء يف االستيعاب(( )24العالية بنت ظبيانٍ بن عمر ٍو بن ٍ
كالب الكالبية .تزوجها رسول
عبد بن أيب بك ٍر بن ٍ
وقل من ذكرها).
صل الله عليه وسلم وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقهاّ ،
الله ّ
ٍ
كالب أن رسول الله تزوج العالية بنت
محمد بن السائب قال :حدثني ٌ
أخربنا هشا ٌم بن
رجل من بني أيب بك ٍر بن ٍ
كعب بن ٍ
ظبيانٍ بن عمر ٍو بن ٍ
كالب فمكثت عنده ده ًرا ثم طلّقها(.)25
عوف بن ٍ
عبد بن أيب بك ٍر بن ٍ
(يتفق أغلب املؤرخني أن محم ًدا قام بتطليق العالية بعد فرت ٍة
من زواجه منها ولكنهم مل يجزموا يف سبب تطليقه لها ،وإن كان
بياضا فقام بتطليقها ،يقول الرواة
بعض الرواة يقول إنه رأى فيها ً
أطفال وهذا ما مل
ً
إن العالية عادت إىل أهلها وتزوجت وأنجبت
ٍ
محمد حيث مل تحمل منه ،وكانت قد تزوجت
يحصل لها مع
قبل أن يح ِّرم محم ٌد عىل نسائه الزواج بعده .ومن الطبيعي أن
محم ًدا انزعج من حملها وعدم حملها منه ،وهذا ما يؤكد النظرية
التي تذهب إىل أن محم ًدا غري قاد ٍر عىل اإلنجاب وأن أطفاله من
خديجة كانوا أطفال زوجيها السابقني وأن ابنه إبراهيم من مارية
ليس منه ،وهذا يفرس سبب شكِّه بالخادم القبطي ،وكذلك تشكيك
ٍ
محمد يف
عائشة بأن ابراهيم ال يشبهه وأن محم ًدا مل يطمنئ إال عندما ناداه جربيل يا أبا ابراهيم .وهذا يفرس رغبة
التزوج بكل هذا العدد بسبب الرغبة الجامحة للحصول عىل طفلٍ
وخصوصا صبيًا ،ويفرس منع زوجاته من الزواج
ً
 -23أسد الغابة (.)7/185
 -24االستيعاب يف معرفة األصحاب (.)4/1118
 -25الطبقات الكربى (.)10/136
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بعده يك ال يفتح الباب لألقاويل عن عدم قدرته عىل اإلنجاب بعد حمل العالية يف قومها).

 .9خولة بنت حكيم:
نعيم من طريق أيب
خولة بنت حكيم من الاليت وهنب أنفسه ّن للنبي ّ
صل الله عليه وسلم ،علقه البخاري ،ووصله أبو ٍ
ٍ
هشام عن أبيه ،عن عائشة.
سعيد موىل بن
ٍ
ٍ
حكيم :أنها كانت من الاليت وهنب
محمد عن
وأخرجه الطرباين من طريق يعقوب عن
هشام عن أبيه عن خولة بنت ٍ
ٍ
صل الله عليه وسلم.
أنفسهن لرسول الله ّ
وكان عثامن بن مظعونٍ مات عنها(.)26
صل الله عليه وآله .فقالت عائشة:
ويف صحيح البخاري قال :كانت خولة بنت حكيم من الاليت وهنب أنفسهن للنبي ّ
أما تستحي املرأة أن تهب نفسها للرجل ،فلام نزلت( « :)20تُ ْرجِي َمن تَشَ اء ِم ْن ُه َّن َوتُ ْؤ ِوي إِلَيْ َك َمن تَشَ اء» ،قلت :يا
رسول الله ما أرى ربك إال يسارع يف هواك .رواه أبو ٍ
هشام عن أبيه عن
رش وعبدة عن
سعيد املؤدب ومحم ٌد بن ب ٍ
ٍ
عائشة ،يزيد بعضهم عىل بعض(.)27
ٍ
ٍ
محمد
جديد ومبتك ٍر من زيجات
نأيت إىل نو ٍع
ٍ
ملحمد وله حق
وهن النساء الاليت يهنب أنفسهن
املوافقة أو الرفض ،حيث أن خولة بنت حكيم
ٍ
محمد ليك يتزوجها ووافق
عرضت نفسها عىل
عىل الزواج منها وقد وجد هذا النوع من الزواج
اعرت ًاضا عند عائشة حيث وصفت املرأة التي
تُقدم عىل هذا الزواج بأنها ال تستحي .والظاهر
أن االعرتاض مل يكن فقط من عائشة ألن محم ًدا
ا ّدعى أن الوحي نزل له وسمح له بهذا النوع من الزواج يف سورة األحزاب اآلية َ « :50وا ْم َرأ ًة ُّم ْؤ ِم َن ًة إِن َو َه َب ْت نَف َْس َها
لِل َّنب ِِّي إِ ْن أَ َرا َد النبي أَن يَ ْستَن ِك َح َها َخالِ َص ًة ل ََّك ِمن ُدونِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني» .ما دخل اإلنسان الذي يعيش اليوم يف القرن الواحد
والعرشين بقضية املرأة التي تهب نفسها ملحمد؟
 -26اإلصابة يف متييز الصحابة (.)8/116
 -20اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر(.)8/200
 -27صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب هل للمرأة أن تهب نفسها.164 / 3 ،
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 .10ل ْيىل األوس ّي ُة:
غافل ،فتخطت منكبه ،فقال :من هذا أكله األسد؟ قالت :أنا ليىل بنت الخطيم،
ليىل بنت الخطيم األويس ،أتته وهو ٌ
الضائر
بنت مطعم الطري ،جئتك ألعرض عليك نفيس ،قال :قد قبلتك .فرجعت إىل أهلها ،فقلن لها :إن رسول الله كثري َّ
وأنت امرأ ٌة غيو ٌر ،ولسنا نأمن أن تغضبيه فيدعو عليك ،فأتته ،فأقالها ،فدخلت حيطان املدينة فش َّد عليها األسد
فأكلها(.)29، 28
صل الله عليه وسلم فقالت :أنا ليىل بنت الخطيم جئتك أعرض نفيس عليك فتزوجني قال قد
أقبلت عىل النبي ّ
فعلت ورجعت إىل قومها فقالوا بئس ما صنعت أنت امرأ ٌة غيو ٌر وهو صاحب نساء ارجعي فاستقيليه ،فرجعت
فقالت أقلني فقال :قد فعلت(.)30
ٍ
محمد ليك يتزوجها وهو وافق -بالطبع إنها متوافقة مع مواصفات املرأة التي
(ليىل األوسية عرضت نفسها عىل
يرغب بها وإال لرفض كام رفض يف مواقف أخرى كام سرنى -لكنها عندما رجعت إىل أهلها قالوا لها :بئس ما صنعت
ألنك امرأ ٌة تغارين ومحم ٌد لديه نسا ٌء كثرياتٌ لذلك لن ترتاحي يف العيش معه ورمبا تغضبيه فيدعو عليك .كأن ليىل
هي املذنبة إذا باحت مبشاعرها الطبيعية التي تشعر بها كل امرأة .ونستدل هنا أن محم ًدا كان معروفًا بكرثة النساء
حسب قول األنصار لليىل عكس الشائع حينها بعد أن حدد محم ٌد الزواج فقط بأربع ٍة وسمح لنفسه بعد ٍد غري
محدود).

 .11ليىل بنت الحكيم األنصارية:
صل الله عليه وسلم .ذكرها أحم ٌد بن صال ٍح املرصي يف
حكيم األنصارية األوسية ،التي وهبت نفسها للنبي ّ
ليىل بنت ٍ
صل الله عليه وسلم ،ومل يذكرها غريه فيام علمت(.)31
أزواج النبي ّ
(وهي امرأ ٌة أخرى وهبت نفسها ملحمد ،لكن دون ذك ٍر للتفاصيل ،ونالحظ أنها تتشابه مع ليىل كونها بنفس االسم
 -28أسد الغابة (.)7/257
 -29مخترص تاريخ دمشق (.)2/293-294
 -30اإلصابة يف متييز الصحابة (.)11710
 -31االستيعاب يف معرفة االصحاب (.)4/462
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ونفس القبيلة لكن اسم األب يختلف فقط ،ورمبا تكون نفس الشخصية أو بالفعل امرأتني مختلفتني).

 .12أم رشيك:
لؤي .وكان غريه يقول:
اسمها غزية بنت جاب ٍر بن ٍ
حكيم ،كان محم ٌد بن عم ٍر يقول :هي من بني َمعيص بن عام ٍر بن ٍّ
ٍ
ٍ
رشيك من
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال :كانت أم
هي دوس ّية من األزد ،ثم أسند عن الواقدي عن موىس بن
لؤي وهبت نفسها للنبي فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت.
بني عام ٍر بن ٍ
صل الله عليه وآله ،وهي من األزد ،فعرضت نفسها عليه وكانت
ثم جاء يف الخرب ،وهي التي وهبت نفسها للنبي ّ
أهب نفيس لك وأتصدق بها عليك.
جميل ًة وقد أسنت فقالت :إين ُ
ٍ
رشيك :فأنا تلك،
تهب نفسها لرجلٍ خ ًريا .قالت أم
فقبلها النبي ّ
صل الله عليه وآله .فقالت عائشة :ما يف امرأ ٍة حني ُ
فسامها الله مؤمن ًة ،فقالَ « :وا ْم َرأ ًة ُّم ْؤ ِم َن ًة إِن َو َه َب ْت نَف َْس َها لِل َّنب ِِّي».
فلام نزلت هذه اآلية قالت عائشة :إن الله يسارع يف هواك(.)32
ٍ
ٍ
رشيك التي يختلف حولها الرواة حيث يقول البعض
ملحمد وهذه امل ّرة مع أم
(نستمر مع النساء الاليت وهنب أنفسهن
ٍ
صح قولهم ألنها
أنها عرضت نفسها عىل
محمد ورفض أن يقبلها دون ذكر السبب ،وإن كنت أُر ِّجح أنه رفضها إذا َّ
أس َّنت وكربت يف العمر رغم كونها جميل ًة كام يقول الرواة.
أما الفريق الثاين من اإلخباريني فيقول :إن محم ًدا وافق عىل الزواج منها وي َّدعون أن اآلية التي يف األحزاب نزلت
ٍ
محمد والتشكيك يف نزاهة الوحي.
بسببها وأنها هي التي تعرضت للهجوم من قبل عائشة وبالتايل الهجوم عىل
ٍ
رشيك الوحيدة التي رفض محم ٌد الزواج منها بعد أن وهبت نفسها -إذا
يتبادر إىل الذهن السؤال التايل :هل كانت أم
صح ادعاء الفريق األول -الجواب عىل هذا السؤال نجده يف تفسري ابن كثري لآلية رقم  50يف سورة األحزاب حيث
َّ
حازم عن سهلٍ بن ٍ
إسحاق أخربنا ٌ
ُ
صل الله عليه
سعد الساعدي أن رسول الله ّ
نجد هذه الرواية :حدثنا
مالك عن أيب ٍ
طويل فقام رجل فقال :يا رسول الله،
وسلم جاءته امرأ ٌة فقالت :يا رسول الله ،إين قد وهبت نفيس لك .فقامت قيا ًما ً
صل الله عليه وسلم :هل عندك من يشء تصدقها إياه؟ فقال :ما
ز ّوجنيها إن مل يكن لك بها حاجة .فقال رسول الله ّ
صل الله عليه وسلم :إن أعطيتها إزارك جلست ال إزار لك ،فالتمس شيئًا .فقال:
عندي إال إزاري هذا .فقال رسول الله ّ
-32الطبقات الكربى ،ط .أوربا.113 - 112 / 8 ،
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ال أجد شيئًا .فقال :التمس ولو خامتًا من حديد.
صل الله عليه وسلم :هل معك من القرآن يشء؟ قال :نعم ،سورة كذا ،وسورة
فالتمس فلم يجد شيئًا ،فقال له النبي ّ
صل الله عليه وسلم :زوجتكها مبا معك من القرآن.
كذا -لسو ٍر يسميها -فقال له رسول الله ّ
ٍ
محمد
نستدل بالتايل أن محم ًدا مل يكن ليوافق عىل جميع النساء الاليت يهنب أنفسهن له وطب ًعا السبب واضح ،معايري
الجاملية والبدنية والصحية).

 .13فاطمة بنت الضحاك:
قال الزهري :تزوج فاطمة بنت الضحاك الكالبية فاستعاذت منه فطلقها ،وكانت تقول :أنا الشقية .تزوجها يف ذي
القعدة سنة مثانٍ من الهجرة ،وتوفيت سنة ستني(.)33
صل الله عليه وسلم بعد وفاة ابنته زينب وخريها حني نزلت آية التخيري،
قَال ابن إسحاق :تزوجها رسول الله ّ
-33تفسري القرطبي (.)149 / 14
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فاختارت الدنيا ففارقها الرسول ،فكانت بعد ذلك تلقط البعر ،وتقول :أنا الشقية التي اخرتت الدنيا هكذا قال ،وهذا
صل الله عليه
شهاب يروي عن أيب سلمة بن عبد الرحمن وعروة عن عائشة ،أ َّن رسول الله ّ
عندنا غري صحي ٍح ألن ابن
ٍ
صل الله عليه وسلم كلهن عىل ذلك.
خي أزواجه بدأ بها ،فاختارت الله ورسوله قالت وتتابع أزواج النبي ّ
وسلم حني َّ
وقال قتادة وعكرمة :كان عنده حني خريهن تسع نسو ٍة ،وهن الاليت تُوفِّ عنهن.
صل الله عليه وسلم.
وقد قالت جامعة :إ َّن التي كانت تقول :أنا الشَّ قية ،هي التي استعاذت من رسول الله ّ
الضحاك بن سفيان عرض عليه فاطمة ابنته ،وقال :أنها مل تُصدع قط.
وقد قيل :إن َّ
صل الله عليه وسلم( :ال حاجة يل بها)(.)34
فقال رسول الله ّ
ٍ
محمد واملحيطني به ،حيث اختلفوا حول فاطمة
(ال جديد مع الرواة يف اختالفهم حول األحداث املنقولة عن حياة
خيها بني بقائها زوج ًة أو يقوم
بنت الضحاك وإن كانوا يف غالبيتهم متفقني عىل زواجه منها ،حيث نقل الرواة أنه ّ
بتطليقها يف حادثة التخيري لكنها اختارت الطالق ومفارقة محمد ،وهذه الحادثة تستحق الوقوف عندها حيث أنها
ٍ
سعيدات يف العيش معه ورمبا ك َّن مجرب ٍ
ٍ
ات عىل ذلك وعندما خيِّ ت فاطمة استغلت
محمد مل يك َّن
ت ُّبي أن بعض نساء
ٍ
محمد بإظهار ندمها
بغريب أن يل ِّمعوا صورة
الفرصة!؟ وي َّدعي الرواة أنها ندمت بعد ذلك حسب قولهم وهذا ليس
ٍ
ٍ
محمد أين وصلت بعد وفاته ومكانة زوجاته االعتبارية والرمزية
فعل ندمت بعد أن شاهدت دولة
ملفارقته ،أو أنها ً
وما ك َّن يأخذن من أموا ٍل من بيت مال املسلمني للرعاية به َّن من قبل خلفاء محمد.
وي َّدعي البعض اآلخر أنها مل تتطلق وآخرون يقولون أنها من استعاذت منه لذلك تطلقت بل إ َّن البعض يقول أن
أصل مل يتزوج بها!؟).
محم ًدا ً

 .14عمرة بنت معاوية الكندية:
ٍ
صل
يل بن الحسني ،عن أبيه ،قال’’ :وتز َّوج رسول الله ّ
حكيم بن حكيم ،عن
روى محم ٌد بن اسحاق ،عن ٍ
محمد بن ع ٍ
الله عليه وسلم عمرة بنت معاوية من كندة‘‘.
صل الله
صل الله عليه وسلم تزوج امرأ ًة من كندة ،فجيء بها بعد مامت النبي ّ
وروى مجالد ،عن الشعبي ،أن النبي ّ
نعيم(.)35
عليه وسلم ،أخرجها أبو ٍ
صل الله عليه وسلم ،قال الشعبي :تز َّوج امرأ ًة من كندة فجيء بها
ومنهن :عمرة بنت معاوي ٍة الكندية ،تزوجها النبي ّ
بعد ما مات(.)33
 -34االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب (.)3266
 -35أسد الغابة (.)7/200
 -33تفسري القرطبي (.)149 / 14
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(وحتى يف نهاية حياته وهو يف عمر الستني استمر تفكريه يف النساء والزواج منهن ،حيث أنه عقد عىل عمرة بنت
معاوي ٍة من كندة وأُرسلت إليه إىل املدينة لكنه ّ
رجل بعمر الستني أن يتزوج يف
توف قبل أن تصل إليه!! اليوم لو أراد ٌ
سيل من االنتقادات فكيف برجلٍ متزو ٍج من العرشات وهو يف نهاية حياته أن يفكّر بالنساء ويريد
مجتمعنا لواجه ً
ٍ
مبحمد وحياته).
الزواج باملزيد!؟ لكن مع األسف عقول املسلمني تقف عن العمل عند تفكريها

 .15أسامء بنت الصلت:
حدثنا محم ٌد بن إبراهيم ،حدثنا الحسني بن محمد ،حدثنا أبو األشعث العجيل ،حدثنا زه ٌري بن العالء ،حدثنا سعي ٌد
بن أيب عروبة ،عن قتادة ،بعد ذكر أم رشيك ،قال« :وتزوج أسامء بنت الصلت من بني حرام من بني سليم ،فتوفيت
ٍ
سامك بن ٍ
عوف بن
قبل أن يدخل بها ،وذكروا أن أسامء هي بنت الصلت بن كثريٍ بن حارث َة بن هال ٍل بن حرام بن
إمرئ القيس بن بهثة بن سليم»(.)36
سليم ثم من بني حر ٍام ومل يدخل بها(.)5
وتزوج أسامء بنت الصلت من بني ٍ
وتحل فيهن الربكة!؟ ويحرم املسلمني
(ال أعرف ملاذا الله يعاند حبيبه محم ًدا ويسلب حياة النساء قبل أن يدخل بهن َّ
من قصص غراميات تلك النسوة وطرائفهن مع نبي األمة حتى يتعلموا ويفقهوا أمور دينهم ودنياهم؟! ينقل الرواة
مجد ًدا زوا ًجا مل يتم من أسامء بنت الصلت حيث أنها توفيت بعد زواجها منه ومل يدخل بها ،لتكون ضمن قامئة التي
عقد عليهن محم ٌد ومل يدخل بهن بسبب املوت!!).

كعب الليثي:
 .16مليكة بنت ٍ
صل الله عليه وآله وسلم تزوج بها وكانت تُذكر بجام ٍل بارع ،فدخلت عليها
رش :أن النبي ّ
ذكر
الواقدي ،عن أيب مع ٍ
ُ
عائشة ،فقالت لها :أما تستحني أن تنكحي قاتل أبيك ،وكان أبوها قُ ِتل يوم فتح مكة ،قتله خالد بن الوليد ،قال:
صل الله عليه وآله وسلّم فطلقها ،فجاء قومها يسألونه أن يراجعها ،واعتذروا عنها بالصغر
فاستعاذت من النبي ّ
وضعف الرأي ،وأنها ُخدعت فأىب ،فاستأذنوه أن يزوجوها قري ًبا لها من بني عذرة فأذن لهم.
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
 -36معرفة الصحابة (.)6835
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ومن طريق عطا ٍء بن ٍ
كعب يف شهر رمضان
يزيد الجندعي :تزوج رسول الله ّ
صل الله عليه وآله وسلّم مليكة بنت ٍ
ودخل عليها ،وماتت عنده ،قال الواقدي :أصحابنا ينكرون هذا ،وأنه مل يتزوج كناني ًة قط(.)37
(محم ٌد لديه االستعداد أن يتزوج امرأ ًة قام بقتل أبيها إذا كانت جميل ًة فكيف مبليك ٍة التي كانت تُعرف بالجامل
البارع؟ لذلك أقدم عىل الزواج منها ،وبالتأكيد هذا سيشعل غرية عائشة التي لن تطيق أن تكون لها منافس ٌة عىل
قلب محمد ،لذلك عملت عىل إفشال هذا الزواج بطرقها الخاصة حيث أنها ليست امل ّرة األوىل التي تجرب محم ًدا عىل
تطليقهن!؟ ورغم كل هذا مل يفعل محم ٌد لها شيئًا يوقفها عند حدها!! لنعود إىل حيلة عائشة أم املؤمنني وقدوة
نساء املسلمني حيث دخلت عليها يف ليلة دخلتها لتقول لها بكل قسو ٍة كيف تتزوجني قاتل أبيك؟ مشعلة يف قلب
ٍ
ٍ
محمد ليك تتطلق منه وبالتايل نجحت طريقة
جديد ،حيث جعلها كالم عائشة تستعيذ من
املرأة الرماد ليشتعل من
ٍ
ملحمد ليعتذروا له ويخربوه أنها ُخ ِد َعت من عائشة لكنه مل يهتم ألن عائشة خ ٌط
عائشة!؟ ورغم أن قومها ق َِدموا
أحم ٌر لديه وال تنتقد وكل أخطائها مغتفرة.
أصل ينكر أنه تزوجها!!؟؟ وهذا يطرح مجد ًدا
يذكر بعض الرواة أنه تزوجها وبقيت عنده وماتت لديه والبعض ً
مصداقية الرتاث اإلسالمي الذي نُقل إلينا!؟

 .17بنت جندب بن ضمرة الجندعي:
صل الله عليه وأنكر بعضهم وجود ذلك(.)38
ومنهن :ابنة جندب بن ضمرة الجندعية .قال بعضهم :تزوجها رسول الله ّ
( ُذكِ َرت دون أي تفصيلٍ عن حياتها وعن ظروف زواجها وإن ا َّدعى بعض الرواة أن محم ًدا مل يتزوجها).

 .18الشنباء:
ملا أُ ِ
دخلت عليه مل تكن يسريةً ،فرتكها ينتظر بها اليرس ،فلام مات ابنه إبراهيم عىل بغت ٍة قالت :لو كان نبيًا مل ميت ابنه
فطلقها وأوجب لها الصداق ،وح ِّرمت عىل غريه(.)5
ٍ
حائضا فانتظر انتهاء الحيض وأثناء ذلك مات
(نواجه زوج ًة جديد ًة من زوجات
محمد التي مل يدخل بها لكونها ً
 -37اإلصابة يف متييز الصحابة (.)8/320
 -38تفسري القرطبي (.)14/155
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
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ٍ
ٍ
محمد فقالت :لو كان نب ًيا مل ميت ابنه؟!
شكل عند الشنباء امتحانًا لنبوة
محمد من جاريته مارية وهذا َّ
ابراهيم بن
ٍ
محمد الوحيد عىل كالمها هو الطالق ومنعها من الزواج بعده من أي ٍ
شخص ،بالرغم من أنه تساهل يف هذا
فكان رد
خصوصا اللوايت مل يدخل بهن!! واعتقد أن محم ًدا أراد معاقبتها بسبب تشكيكها بنبوته وأن كان
الرشط مع البعض
ً
املفروض منه أن يبني لها وأن يرد عليها بالكالم واملنطق لكنه مل يفعل!؟
ولو نظرنا لكالم الشنباء لوجدناه كال ًما منطق ًيا ج ًدا ،ملاذا يحرم الله حبيبه ونبيه من الصبي وهو يعرف مقدار شوق
ٍ
محمد ليكون له صب ًيا!؟ كال ٌم صاد ٌر من عقلٍ
نقدي ،لذلك تخلص من صاحبته ألنه يريد عقولً كعقل عائشة تهتم
ٍّ
بحياكة املؤامرات لزوجاته األخريات!!

 .19أم هانئ بنت أيب طالب:
صل الله عليه وسلم فقلت :ما يب عنك رغب ٌة يا رسول الله،
طالب قالت :خطبني رسول الله ّ
وعن أم هانئٍ بنت أيب ٍ
صل الله عليه وسلم« :خري نسا ٍء ركنب اإلبل نساء ٍ
قريش أحناه
وبني صغار .فقال رسول الله ّ
ولكن ال ُّ
أحب أن أتزوج ِّ
عىل طفلٍ يف صغره ،وأرعاه عىل بعلٍ يف ذات يده» .وقد أسلمت أم هانئٍ يوم فتح مكة ،بينام فّر زوجها هبرية
هاربًا(.)39
ٍ
محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أيب صال ٍح عن ابن ٍ
صل الله عليه
عباس قال :خطب النبي ّ
أخربنا هشام بن
وسلم إىل أيب طالب ابنته أم هانئٍ يف الجاهلية ،وخطبها هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم،
صل الله عليه وسلم« :يا عم زوجت هبري ًة وتركتني؟» فقال :يا ابن أخي إنَّا قد صاهرنا
فتزوجها هبري ٌة فقال النبي ّ
صل الله عليه وسلم،
إليهم ،والكريم يكافئ الكريم .ثم أسلمت فف ّرق اإلسالم بينها وبني هبرية ،فخطبها رسول الله ّ
إىل نفسها فقالت :والله إن كنت ألحبك يف الجاهلية ،فكيف يف اإلسالم؟ ولكني امرأ ٌة مصبي ٌة وأكره أن يؤذوك .فقال
قريش ،أحناه عىل ٍ
رسول الله( :خري نسا ٍء ركنب املطايا نساء ٍ
ولد يف صغره وأرعاه عىل زو ٍج يف ذات يده(.))40
ٍ
ملحمد وقصة حبه لبنت عمه أم هانئٍ حيث رغم مرور السنوات الطويلة وزواج
(نعيش هنا مع ذكريات الشباب
ٍ
غريب حيث أن
محمد للعرشات من النساء مل يُخرِجها من رأسه ،حيث أن ع َّمه رفض أن يز ّوجه إياها؟! وهذا يش ٌء
ٌ
املسلمني ي َّدعون أن محم ًدا كانت تربطه عالق ٌة قوي ٌة بع ّمه أيب طالب فكيف يرفض مصاهرته إال إذا كانت هي من
رفضت الزواج منه؟؟ .وقد عاتب محم ٌد عمه يف وقتها لتزويجه بنت عمه من هبرية وعدم إعطائها له ،لكن محم ًدا
ينس األمر فعند دخوله ملكة غازيًا وهروب زوجها وإسالم بنت عمه بعد الفتح -وال يخفَى عىل ٍ
أحد أن قريشً ا قد
مل َ
 -39املعجم الكبري للطرباين (.)20502 173 / 18
 -40الطبقات الكربى (.)10/146
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ٍ
محمد ومن رفض خرج هاربًا من مكة -استغل الفرصة وطلب منها أن يتزوجها باعتبار
أسلمت تحت سيوف جيش
ِ
يكتف بذلك بل
أنها اآلن مسلم ٌة وزوجها كاف ٌر فزواجهام باطل؟! هكذا بكل سهول ٍة د َّمر محم ٌد زواج بنت عمه ومل
أراد الزواج منها ور ِّد الدين لهبرية الذي خطفها منه قبل عقو ٍد ماضي ٍة ،لكن بنت عمه رفضت الزواج منه وتح َّججت
ٌ
أطفال وتكره أن يزعجوا محم ًدا ،وهذا يؤكد أنها هي من رفضت الزواج منه يف املايض وليس أبو طالب).
بأن لديها

 .20ضباعة بنت عام ٍر بن ٍ
قرط:
صل الله عليه وآله وسلم إىل ابنها سلمة ،فقال :يا
فلام مات هشام بن املغرية وأسلمت هي وهاجرت ،خطبها النبي ّ
رسول الله ما عنك مدفع ،فأستأمرها؟ قال :نعم .فأتاها ،فقالت :إنَّا لله ،أيف رسول الله تستأمرين؟ أنا أسعى ألن أُحرش
صل الله عليه وآله وسلم ومل
يف أزواجه ،ارجع إليه فقل له :نعم قبل أن يبدو له ،فرجع سلمة فقال له ،فسكت النبي ّ
يقل شيئًا ،وكان قد قيل له بعد أن و ّىل سلمة :إ َّن ضباعة ليست كام عهدت ،قد كرثت غضون وجهها ،وسقطت أسنانها
من فمها.
وذكر ابن ٍ
هشام بن الكلبي ،وعنه بهذا السند :كانت ضباعة من أجمل نساء العرب،
سعد بعض هذا يف ترجمتها عن
ٍ
وأعظمهن خلق ًة ،وكانت إذا جلست أخذت من األرض شيئًا كث ًريا ،وكانت تغطّي جسدها بشعرها(.)41
(بالنسبة يل تكفي هذه الحادثة لنسف كل ادعا ٍء ي ّدعيه املسلمون عن ِ
الحكم الوهمية التي تقع خلف زواجه من
مجال ألي ٍ
شك أن الدافع األسايس لزواجه هو جامل املرأة التي
كل هذا العدد من النساء ،حيث يتضح مبا ال يقبل ً
واضح ج ًدا يف رغبته بالزواج من ضباعة بعد أن سمع أنها من أجمل نساء العرب ،وكان يُتحدث عن
يتزوجها وهذا
ٌ
ٍ
محمد
شَ عرها الذي يغطّي جسدها ،لذلك طلب من ابنها أن يتزوجها فطلب أن يأخذ موافقة أمه ولكن ما غاب عن
أن النساء يكربن يف العمر ،والظاهر أن أصحابه تنبهوا لذلك فقالوا له أن ضباعة كربت يف العمر وقد سقطت أسنانها
وهذا وضع محم ًدا يف مأزقٍ ألنه رغب بالزواج من ضباعة لجاملها فإذا أتلف العمر هذا الجامل ماذا يصنع بها!؟
لذلك عندما عاد ابنها باملوافقة من أمه بالزواج من محمد ،سكت عنه ومل يجيبه بيش ٍء وبهذه الطريقة أخرج نفسه
من هذا الزواج!!!).

 .21صفية بنت بشامة:
 -41اإلصابة يف متييز الصحابة (.)8/221
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صل الله
حبيب يف املحرب ممن خطبهن النبي ّ
متيم .ذكرها ابن
ٍ
صفية بنت بشامة ،أخت األعور ،من بني العنرب من ٍ
عليه وسلم ومل يدخل بهن.

عباس ٍ
وأسند ابن ٍ
سعد عن ابن ٍ
فخيها
بسند فيه الكلبي أن النبي ّ
صل الله عليه وسلم خطبها وكان أصابها سبا ٌء ّ
صل الله عليه وسلم ،فقال« :إن شئت أنا وإن شئت زوجك» .فقالت :بل زوجي ،فأرسلها فلعنها بنو متيم(.)42
النبي ّ
(محم ٌد يف هذه الحادثة يرضب كل القيم واألخالق يف مقتلٍ حني يطلب من امرأ ٍة متزوج ٍة وقعت يف السبي أن
تتزوجه!؟ بغض النظر عن إجرامية السبي وهمجيته وإهانته للكرامة اإلنسانية ،لكنها امرأ ٌة متزوج ٌة ومتتلك عائل ًة
وبالتأكيد هي متتلك من الجامل بحيث دفعت محم ًدا لطلب هذا الطلب ولكنها كانت وفي ًة لزوجها وعائلتها ورفضت
الزواج منه واختارت زوجها ،وبالطبع يتحفنا الرواة باألكاذيب بأن كل امرأ ٍة رفضت محم ًدا هوجمت من قبل قومها
وهذا ما يتكرر مع صفية التي لعنها قومها!! لكن عىل ماذا؟ هل ت ُهاجم بسبب وفائها لزوجها أم إخالصها لعائلتها).

 .22نعامة:
صل الله عليه وسلم أن يتزوجها فلم تلبث أن جاء زوجها
من سبي بني العنرب كانت جميل ًة فعرض عليها النبي ّ
الحريش(.)43
ٍ
محمد ،لذلك طلب
(ذكر الرواة امرأ ًة أخرى من بني العنرب باسم (نعامة) وكانت ذات جام ٍل وهذا اليشء املفضل لدى
الزواج منها رغم أنها متزوج ٌة ومل تتزوج به حيث جاء زوجها وذهبت معه!؟ وتتطابق قصتها مع قصة صفية بنت
بشامة ويختلفان باالسم وأرجح أنهام امرأتني يف نفس سبي بني العنرب).

 .23جمرة بنت الحارث:
حدثنا محمد بن أيب اسحاق ،حدثنا الحسني بن أيب معرش ،حدثنا أحمد بن املقدام ،حدثنا زه ٌري بن العالء ،حدثنا
صل الله عليه وسلم ومل يتزوج جمرة بنت الحارث بن ٍ
عوف
سعي ٌد بن أيب عروبة ،عن قتادة ،قال :خطب رسول الله ّ
شبيب بن الربصاء
بن أيب حارثة املزين ،فقال أبوها :إن بها سو ًءا ،ومل يكن بها ،فرجع إليها أبوها وقد برصت وهي أم
ٍ
الشاعر(.)44

 -42اإلصابة يف متييز الصحابة (.)8/209
 -43اإلصابة يف متييز الصحابة (.)11813
 -44معرفة الصحابة أليب نعيم (.)6948
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(تُحدثنا كتب الرتاث اإلسالمي أن محم ًدا ذهب لخطبة جمرة من أبيها والظاهر أن والد جمرة مل يكن يرغب يف تزويج
ٍ
مرضا ملعرفتهم أن محم ًدا ال يرغب إال بالنساء السليامت وكذلك
ابنته من
محمد لذلك اعتذر منه بحجة أن فيها ً
ٍ
رشا ،وبعد عودة األب املسكني البنته وجدها قد برصت عقوب ًة من الله ملجرد
احرتا ًما
ملحمد من أن يكون رفضه له مبا ً
رفضهم تزويجها ملحمد!! لكن أال ميتلك األب الحق يف املوافقة والرفض يف زواج ابنته!؟ وثان ًيا ما ذنب الفتاة أن تصاب
بهذا املرض وهي مل ترفض محم ًدا بل من رفض هو أبوها!؟ وهل يستحق هذا األمر أن يتدخل الله من فوق سبع
ٍ
ساموات ليعاقب فتا ًة مل تقبل الزواج من نبيه ويرتك أمو ًرا أهم وأعظم!؟).

 .24أم حبيبة بنت العباس:
حدثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن ابن إسحاقٍ قال وحدثني حسني بن عبد الله بن ٍ
عباس عن عكرمة موىل عبد الله
عباس عن عبد الله بن ٍ
بن ٍ
صل الله عليه وسلم رأى أم حبيبة بنت
عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله ّ
ٍ
عباس وهي فوق الفطيم قالت فقال :لنئ بلغت بنية العباس هذه وأنا حي ألتزوجنها(.)45
ٍ
محمد حتى لو كانت طفل ًة صغريةً ،حيث وصل األمر بنبي املسلمني بعد أن شاهد بنت عمه
(مل تتخلص أي امرأ ٍة من
العباس رغم أنها فوق الفطيم قال بأنه سوف يتزوجها إذا بلغت وهو حي؟! وطب ًعا البلوغ عند محمد هو يف التاسعة
من العمر كام حصل يف زواجه من عائشة وكذلك قوله إذا بقي عىل قيد الحياة ألنه كان كب ًريا يف العمر وال يضمن
بقاءه لحني بلوغها ،ورغم هذا العمر الكبري مل يشعره هذا بأن ما يفعله خطأ سوا ًء لتفكريه بالزواج عند رؤيته لطفل ٍة
كلها براء ٍة ،أو قراره من الزواج منها إذا بلغت رغم الفارق الكبري يف العمر بينهام!؟ أنا أستغرب كيف برجلٍ يف هذا
العمر الكبري أن يذهب فكره إىل الزواج والجنس عند رؤيته لطفل ٍة!؟ وبعد هذا يقال أنه أفضل رجال العاملني!!؟؟).

 .25مليكة بنت داود الشاة بنت رفاعة سبأ بنت سفيان:
(ذكر الرواة أن محم ًدا تزوج من مليكة والشاة وسبأ دون ذكر تفاصيل عنهن ما عدا مليكة التي كتب عنها أنها من
ٍ
محمد لكنه مل يدخل بها) (.)5 ،47 ،46
زوجات
 -45مسند اإلمام أحمد (.)29329
 -46سبل الهدى والرشاد ،يف سرية خري العباد ،محمد بن يوسف الصالحي الشامي.
-47سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل ،العصامي.
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
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الجواري
يجهل الكثري من املسلمني أن اإلسالم مل يح ِّرم العبودية ومل مينع اسرتقاق وبيع النساء كجواري ،ويحاول شيوخ الدين
ٍ
معروف ولذلك ال يتحدثون به ،ويحاول البعض اآلخر تربير املسألة بأن اإلسالم شجع عىل تحرير
إبقاء هذا األمر غري
ٍ
لظروف اجتامعية واقتصادي ٍة وعسكري ٍة مل يقم بتحرميها رصاح ًة ،ولكن وجد العالج لهذه املسألة عن
العبيد ولكن
طريق تشجيع العتق وهذا سيؤدي مبرور الزمن إىل انتهاء العبودية!؟ لكن الواقع يقول عكس ذلك متا ًما حيث أن
جانب ،ومن
وضعت من قبل الدول العلامنية هذا من ٍ
ال ِّرق والجواري مل تنت ِه بسبب اإلسالم ولكن بسبب قوانني ُ
جانب ثانٍ كيف من ي َّدعي أنه يشجع تحرير الجواري والعبيد وهو ميتلك الجواري!!؟؟ حيث ثبت أن محم ًدا كان
ٍ
ميتلك أربع جوا ٍر حسب املصادر اإلسالمية وكام نرى يف هذين الحديثني:
قال ابن القيم:
قال أبو عبيدة :كان له أربع ،مارية وهي أم ولده إبراهيم ،وريحانة ،وجاري ٌة أخرى جميل ٌة أصابها يف بعض السبي،
وجاري ٌة وهبتها له زينب بنت جحش)(.)48
صل الله عليه وسلم أربع والئد :مارية القبطية ،وريحانة القرظية،
وقال أبو عبيدة معمر بن املثنى :كانت لرسول الله ّ
وكانت له جاري ٌة أخرى جميل ٌة فكادها نساؤه ِ
وخفن أن تغلبهن عليه ،وكانت له جاري ٌة نفيس ٌة وهبتها له زينب ،وكان
حيي يف ذي الحجة واملحرم وصفر ،فلام كان شهر ربيع األول الذي قُبض فيه ريض عن
هجرها يف شأن صفية بنت ٍ
()5
صل الله عليه وسلم .
زينب ودخل عليها فقالت :ما أد ِر ما أجزيك فوهبتها له ّ
ِ
يكتف بالنساء الاليت تزوجهن بالعرشات ولكنه أكمل ذلك بامتالك الجواري ،وال نعرف ما التربير
حيث إن محم ًدا مل
المتالكه لهذه النسوة املستعبدات هل لتقوية التحالفات القبلية خدم ًة لإلسالم!؟

 .1مارية القبطية:
مارية بنت شمعونٍ القبطية ،أهداها له صاحب اإلسكندرية وأهدى معها أختها شريين وغال ًما خص ًّيا اسمه مأبور،
وبغل ًة يقال لها الدلدل ،فقبل هديته واختار لنفسه مارية ،وكانت من قري ٍة ببالد مرص يقال لها حف ٌن من كورة أنصنا.
ٍ
محمد بن أيب صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أيب صعصعة قال :كان
يعقوب بن
وقال الواقدي :حدثنا
ٌ
سليم
رسول الله ّ
صل الله عليه وسلم يُعجب مبارية القبطية ،وكانت بيضاء جعد ًة جميل ًة فأنزلها وأختها عىل أم ٍ
صل الله عليه وسلم فعرض عليهام اإلسالم فأسلمتا هناك ،فوطئ مارية بامللك
بنت ملحان ،فدخل عليهام رسول الله ّ
 -48زاد املعاد البن القيم الجوزية (.)114 / 1
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
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سمه إبراهيم ،وغارت نساء الرسول واشت َّد عليهن حني رزق منها الولد.
وولدت له غال ًما َّ
ٍ
محمد بن
وقال يونس بن بكريٍ عن
ٍ
َ
محمد بن
إسحاق عن إبراهيم بن
يل ابن أيب طالب عن أبيه عن
ع ٍ
جده عيل ابن أيب طالب قال :أكرثوا
عىل مارية أم إبراهيم يف قبطي ابن
عم لها يزورها ويختلف إليها.
ٍ
صل الله عليه
فقال رسول الله ّ
وسلم :خذ هذا السيف فانطلق ،فإن
وجدتَه عندها فاقتله.
قال :قلت :يا رسول الله أكون يف
أمرك إذا أرسلتني كالسكة املحامة ال
يثنيني يش ٌء حتى أميض ملا أمرتني به ،أم الشاهد يرى ما ال يرى الغائب.

قبر ابراهيم بن محمد من مارية القبطية

صل الله عليه وسلم :بل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب.
فقال رسول الله ّ
فأقبلت متوش ًحا السيف ،فوجدته عندها ،فاخرتطت السيف ،فلام رآين عرف أين أريده ،فأىت نخلة فرقي فيها ،ثم رمى
صل الله
قليل وال كثري ،فأتيت رسول الله ّ
أجب أمسح ماله مام للرجال ال ٌ
بنفسه عىل قفاه ،ثم شال رجليه ،فإذا به ُّ
عليه وسلم فأخربته فقال :الحمد لله الذي رصف عنا أهل البيت.
وقال الطرباين :حدثني محم ٌد بن عمرو بن ٍ
خالد الح ّراين ،حدثنا أيب ،حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أيب حبيب وعقيل
عن الزهري ،عن ٍ
صل الله عليه وسلم منه يش ٌء حتى نزل
أنس قال :ملا َولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع يف النبي ّ
جربيل عليه السالم فقال :السالم عليك يا أبا إبراهيم.
نعيم :حدثنا عبد الله بن محمد ،حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم ،حدثنا محمد بن يحيى الباهيل ،حدثنا
وقال أبو ٍ
ٍ
محمد عن رجلٍ سامه عن الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت :أهدى ٌ
ملك من بطارقة
يعقوب بن
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الروم يقال له املقوقس جاري ًة قبطي ًة من بنات امللوك يقال لها مارية ،وأهدى معها ابن عم لها شابًا فدخل رسول الله
يوم خلوته فأصابها فحملت بإبراهيم.
ّ
صل الله عليه وسلم منها ذات ٍ
صل الله عليه وسلم ،فلم يكن لها ل ٌنب فاشرتى
قالت عائشة :فلام استبان حملها جزعت من ذلك ،فسكت رسول الله ّ
يوم تحمله عىل عاتقها فقال :يا
لها ضأن ًة لبونًا تُغذي منها الصبي ،فصلح إليه جسمه وحسن وصفا لونه ،فجاءته ذات ٍ
عائشة كيف ترين الشبه؟
فقلت :أنا وغريي ما أرى شب ًها.
فقال :وال اللحم؟
فقلت :لعمري من تغذى بألبان الضأن ليحسن لحمه(.)5
وعن الواحدي قال :دخل رسول الله بأم ولده مارية يف بيت حفصة فوجدته حفصة معها فقالت :لِم تـدخلها بيتي؟
يل حرام -يقصد مارية
ما صنعت يب هذا من بني نسائك إال من هواين عليك .فقال لها ال تذكري هذا لعائشة وهي ع ّ
بالطبع -إن قربتها .فقالت حفصة :وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها أال يقربها وقال لها ال تذكريه
ألحد(.)49
وروى العويف عن ابن ٍ
عباس قال :قلت لعم ٍر بن الخطاب من املرأتان؟ قال :عائشة وحفصة وكان بدء الحديث يف
صل الله عليه وسلم أصابها يف بيت حفصة يف نوبتها فوجدته حفصة فقالت :يا نبي
شأن أم إبراهيم مارية أن النبي ّ
الله لقد جئت إيل بيش ٍء ما جئت إىل ٍ
أحد من أزواجك يف يومي ويف دوري وعىل فرايش قال :أال ترضني أن أحرمها فال
أقربها ،قالت :بىل ،فح ّرمها وقال :لها ال تذكري ذلك ألحد.
فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعاىل «:يَا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي لِ َم تُ َح ِّر ُم َما أَ َح َّل اللَّ ُه ل ََك تَ ْبتَ ِغي َم ْر َضا َة أَ ْز َواج َِك»
صل الله عليه وسلم كفَّر عن ميينه وأصاب جاريته ،وقال الهيثم بن
(اآلية 1من سورة التحريم) ،فبلغنا أن رسول الله ّ
ٍ
أيوب عن
كليب يف مسنده ثنا أبو قالبة عبد امللك بن
ٍ
حازم عن ٍ
محمد الرقايش ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن ٍ
يل حرام،
نافعٍ عن ابن عم ٍر عن عم ٍر قال :قال النبي ّ
صل الله عليه وسلم لحفصة :ال تخربي أح ًدا وإن أم إبراهيم ع َّ
أحل الله لك؟ قال :فوالله ال أقربها ،قال :فلم يقربها حتى أخربت عائشة(.)50
فقالت :أتح ِّرم ما َّ
ٍ
ملحمد وأنها مل تكن جاري ًة له ،لكن الحقيقة عكس ذلك متا ًما وهذا
(يتصور العديد من املسلمني أن مارية هي زوج ٌة
ُّ
ٍ
محمد تظهر حقائقًا كثري ًة يحاول شيوخ الدين طمسها حيث أنه
نتيجة تلميع شيوخ الدين لنبيهم!! إن حياة مارية مع
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
 -49أسباب النزول للواحدي (.)291
 -50تفسري ابن كثري تفسري سورة التحريم.
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ٍ
كسيف أو خيلٍ وليست إنسانًا لها كرامتها وحريتها،
وافق عىل أن ت ُهدى له امرأ ٌة من حاكم مرص؟! كأنها يش ٌء يُهدى
فعل
ومبا أن مارية كانت جميل ًة وبيضا ًء فهو قد جعلها يف ملكه وبالتأكيد لن يرتكها تخرج من يديه .ولو كان محم ٌد ً
ضد العبودية لكان رفض هذه الهدية وأرجعها وقال إن اإلنسان ال يُهدى أو يف أسوء األحوال ال يُرجعها ولكن يعتقها
وال يستعبدها.
وطب ًعا هذه األسطوانة املتجددة أنه دخل عليها فكلمها فأسلمت بكل بساط ٍة يف الوقت الذي تطلّب فيه إسالم عمر

ٍ
لسنوات طويل ٍة يك يقتنع بدين محمد ،لكن مارية املسيحية آمنت مبجرد رؤيتها لعيون محمد!؟ األمر
بن الخطاب
ال يحتاج لذكا ٍء أو تفكريٍ بأن مارية مل تكن راضي ًة بوضعها ألنها تركت بلدها ومجتمعها وجاءت إىل ٍ
اوي،
بلد صحر ٍّ
وأصبحت تحت رجلٍ ميتلك جيشً ا من النساء وهي جاري ٌة تحته وأنها مل تكن مقتنع ًة باإلسالم وأسلمت رغام عنها.
ينقل الرواة أن الناس يف املدينة أخذوا يتكلمون عن مارية بأن لها عالق ًة مع ابن عمها ألنه يرتدد عليها دامئًا وهذا
يل أن يذهب فإن وجده عندها قتله؟! ولكن هي ال ت ُقتل بالتأكيد فكيف تُقتل
أغضب محم ًدا ،لذلك طلب من ع ٍّ
يل وبالفعل وجده عندها فهرب
البيضاء الجعداء!! وبعد كل هذا يقال أن محم ًدا ال ينطق عن الهوى؟! املهم ذهب ع ٌّ
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الرجل منه ،وأثناء ذلك انكشف عضوه التناسيل فوجده مخصيًا ولهذا السبب تركه ومل يقتله!؟ وهذا األمر يطرح
ٍ
شخصا مل يفعل
تساؤل ألنه لو فرضنا أن عل ًّيا مل يشاهد عضوه التناسيل لكان قتله بنا ًءا عىل كالم
ً
محمد وبالتايل يقتل ً
شيئًا ويكون ضحي ًة إلشاعات الناس والتي مل يتكلَّف محم ًدا عناء التحقق منها ،بل يُصدر قرا ًرا بالقتل بكل سهولة!؟
واألمر اآلخر والذي يبني النظرة الضيقة والبدائية للمرأة بوصفها كائ ًنا خلق للجنس فقط حيث أن اليشء الوحيد الذي
كان يُقلق محم ًدا هو إذا كان ابن عمها قد مارس الجنس معها أو ال؟! بغض النظر إذا كانت هناك مشاع ٌر متبادل ٌة
بينهام ،بحيث أن محم ًدا ارتاح مبجرد معرفته أن ابن عمها غري قاد ٍر عىل مامرسة الجنس!!! باإلضافة إىل أن محم ًدا مل
وخصوصا مارية ،وحتى بعد أن ولدت له ابنه ابراهيم بقي هذا الشك مالز ًما له وهذا
يكن واثقًا من إخالص نسائه له
ً
طبيعي نتيجة الظروف التي أوصلتها يف النهاية تحت يد هذا البدوي ،وهذا ما يؤكده الرواة حيث ينقلون أن
يش ٌء
ٌّ
جربيل وقال له :يا أبا إبراهيم .وطب ًعا هذه مرسحي ٌة منه
ُ
محم ًدا كان متشكك يف أمر إبراهي َم وأنه اطأمن عندما نزل
جربيل عندما أرسل عل ًّيا لقتل ابن عم مارية؟! وكذلك نقلت
ُ
حتى يقنع صحابته بأنه والد إبراهيم وإال ملاذا مل يساعده
عائشة أنه كان يسألها :هل يشبهني إبراهيم!؟ وهذا يعكس حالة الشك التي كان يعيشها!!

 .2ريحانة القرظية:
َ
إسحاق إىل أنها كانت أم ًة له وليست زوج ًة.
ذهب ابن
صل الله عليه وسلم حتى تويف عنها وهي يف ملكه ،وقد كان الرسول عرض
قال ابن إسحاق :فكانت عند رسول الله ّ
يل وعليك فرتكها(.)51
عليها أن يتزوجها ،ويرضب عليها الحجاب فقالت :يا رسول الله ،بل ترتكني يف ُمل ِك َك فهو ُّ
أخف ع َّ
وذهب الواقدي إىل أنها كانت زوج ًة له.
صل الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها ،وكانت
قال الواقدي :بعد ما روى ما رواه ابن إسحاق :كانت أم ًة لرسول الله ّ
صل الله عليه وسلم فهذا أثبت الحديثني عندنا(.)52
تحتجب يف أهلها وتقول :ال يراين أح ٌد بعد رسول الله ّ
َ
إسحاق أنها كانت أم ًة فقال:
ور َّجح ابن القيم رحمه الله قول ابن
قيل :و ِمن أزواجه ،ريحانة بنت ٍ
صل
صفي رسول الله ّ
زيد النرضية ،وقيل :القرظية ُس ِب َيت يوم بني قريظة ،فكانت ُ
الله عليه وسلم ،فأعتقها وتزوجها ،ثم طلقها تطليق ًة ثم راجعها.
وقالت طائفة :بل كانت أمته وكان يطؤها مبُلك اليمني حتى تويف عنها ،فهي معدود ٌة يف الرساري ال يف الزوجات،
والقول األول اختيار الواقدي ووافقه عليه رشف الدين الدمياطي وقال :هو األثبت عند أهل العلم وفيام قاله نظ ٌر
فإ َّن املعروف أنها من رساريه وإمائه والله أعلم(.)53
 -51سرية ابن هشام (.)2 / 245
 -52مغازي الواقدي (.)2 / 521
 -53زاد املعاد البن القيم (.)1 / 110
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صل الله عليه وسلم قريظة اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمر ٍو بن خنافة،
وقال محم ٌد بن إسحاق :ملا فتح رسول الله ّ
فكانت عنده حتى ت ّ
ُوف عنها وهي يف ُمل ِكه ،وكان عرض عليها اإلسالم ويتزوجها فأبت إال اليهودية.
صل الله عليه وسلم
وقال الواقدي :ث ّنا عاص ٌم بن عبد الله بن الحكم عن عم ٍر بن الحكم قال :أعتق رسول الله ّ
ريحانة بنت ٍ
زيد بن عمر ٍو بن خنافة ،وكانت عند زوجٍها الذي كان مح ًبا و ُمك ِر ًما لها فقالت :ال أستخلف بعده أح ًدا
صل الله عليه وسلم .قالت :فكنت
أب ًدا ،وكانت ذات جامل ،فلام ُسبِيت بني قريظة ُعرض السبي عىل رسول الله ّ
ِلت خار الله يل فأرسل يب إىل منزل أم
صفي يف كل غنيم ٍة ،فلام ُعز ُ
فيمن ُعرِضن عليه فأمر يب ف ُعزِلت ،وكان يكون له ٌ
املنذر بنت ٍ
صل الله عليه وسلم فتجنبت منه حيا ًء،
يل رسول الله ّ
قيس أيا ًما حتى قتل األرسى وف َّرق السبي ،فدخل ع َّ
فدعاين فأجلسني بني يديه فقال :إن اخرتت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه.
أسلمت أعتقني وتزوجني وأصدقني اثنتي عرش أوقية ونشَ ا(نصف أوقية) ،كام كان
فقلت :إين أختار الله ورسوله ،فلام
ُ
يصدق نساءه وأعرس يب يف بيت أم املنذر ،وكان يقسم يل كام يقسم لنسائه ،ورضب عيل الحجاب.
سيف بن عم ٍر عن ٍ
صل الله عليه وسلم
سعيد بن عبد الله عن ابن أيب مليكة ،عن عائشة أن رسول الله ّ
وقد روى ٌ
كان يقسم ملارية وريحانة مرةً ،ويرتكهام مر ًة(.)5
(تروي كتب السرية عن مجزر ٍة رهيب ٍة كان بطلها محم ًدا بن عبدالله حيث نحر جميع رجال بني قريظة وكان معياره
الوحيد يف التفريق بني الرجل والطفل ظهور الشعر يف العانة ،وكانت الحصيلة مقتل ما بني السبعامئة إىل التسعامئة
رجلٍ يف ذلك اليوم الدموي ،هذا ما حصل للرجال أما النساء واألطفال فقد كان مصريهم السبي وكانت من ضمن
ٍ
محمد،
النسوة ريحانة التي كانت مشهور ًة بجاملها وكانت متزوج ًة من رجلٍ يحبها ويكرمها وقد قُتل عىل يد رجال
ٍ
محمد كام هي العادة دامئًا ليختار من تعجبه لجاملها ،ووقع اختياره عىل ريحانة ملا ُعر َِف
وقد ُعرِضت النساء عىل
عن جاملها ،وبعد االنتهاء من املجزرة بقتل جميع الرجال دخل محم ٌد عىل ريحانة ،وهنا يختلف الرواة فيام حصل
رصت أن تبقى عىل ديانتها
وإن كان اليشء األكرث توات ًرا أنه دخل عليها وطلب منها أن تسلم ويتزوجها لكنها رفضت وأ َّ
اليهودية وتكون جاري ًة عنده ال زوج ًة ،فهذا أهون عليها .وأنا أذهب مع هذه القصة ألن هذا هو الترصف الطبيعي
المرأ ٍة فُجِعت مبقتل زوجها وأهلها وقومها ،وبالتايل ترفض أن تكون زوج ًة ملن قتلهم وأن تدين بنفس الدين الذي كان
سب ًبا يف هالك قومها .واستغرب ج ًدا كيف يقال بعد ذلك أن محم ًدا هو نبي الرحمة؟! أي رحم ٍة هذه يف قتل رجال
قبيل ٍة كامل ٍة ومن ثم السطو عىل نسائهم واغتصابهن تحت مسمى ملك اليمني؟!
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
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ٍ
ملحمد
وهناك قل ٌة من الرواة يختلفون يف نقط ٍة واحد ٍة بعد نهاية املجزرة والسبي بأن ريحانة أسلمت وأصبحت زوج ًة
أيام من مقتلهم!؟ وإن كان أغلب
وهذا يناقض العقل واملنطق فكيف المرأ ٍة توافق بالزواج من قاتل أهلها بعد ٍ
املؤرخني اإلسالميني يعتربون أن ريحانة كانت جاري ًة وليست زوج ًة ،ولكن أحببت أن أورد جميع الروايات اإلسالمية
يف الحادثة من أجل األمانة العلمية .وما يؤكد أنها كانت جاري ًة وليست زوج ًة هو كالم عائشة أن محم ًدا كان يلتقي
مبارية وريحانة مرة وال يأيت إليهم يف املرة الثانية وهذا يعني أنه كان يجتمع بزوجاته ضعف ما يجتمع بجواريه ألنه
يعترب مكانة الحرة أكرب من مكانة الجارية.

 .3نفيسة:
حيي يف ذي الحجة واملحرم وصفر ،فلام
كانت له جاري ٌة (نفيسة) وهبتها له زينب ،وكان هجرها يف شأن صفية بنت ٍ
صل الله
كان شهر ربيعٍ األول الذي قُبض فيه ريض عن زينب ودخل عليها فقالت :ما أدري ما أُجزيك فوهبتها له ّ
عليه وسلم(.)5
ٍ
صل الله عليه وسلم ملا ريض عليها بعد أن كان غضب عليها وهجرها
جحش وهبتها للنبي ّ
زينب بنت
نفيسة جارية َ
شه ًرا(.)54
ٍ
ٍ
حيي باليهودية عىل سبيل االستخفاف
زينب بنت
(حدث خصام بني
جحش ألنها نعتت صفية بنت ٍ
محمد وزوجته َ
بها وأنها أقل منها ،وهذا أغضب محم ًدا لذلك هجرها عقوب ًة لها ،وبعد أن تصالح محم ٌد معها أرادت أن تعطيه هدي ًة
ٍ
محمد لذلك أعطته جاريتها هدي ًة .هكذا
تبني امتنانها لعودته لها وطب ًعا مل تجد أمثن وال أغىل من النساء عىل قلب
خصام ت ِ
ُهدي له امرأ ًة دون أن تسأل رأي هذه املرأة
ت ُهدى النساء يف عهد النبوة .امرأ ٌة سعيد ٌة بعودة زوجها لها بعد
ٍ
رحب وليس لديه أي مشكل ٍة
يف ذلك إن كانت موافق ًة أم ال وكأنها أشبه مبتا ٍع يف البيت ،ومحم ٌد يتقبل الهدية بصد ٍر ٍ
يف ذلك).

 .4جميلة:
وكانت له جاري ٌة أخرى تدعى جميلة فكادها نساؤه وخفن أن تغلبهن عليه(.)5
 -5البداية والنهاية البن كثري الجزء الخامس :باب زوجاته ورساريه.
 -54اإلصابة يف متييز الصحابة (.)11819
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صومنا ...بني املفهوم الوثني واملفهوم اإلسالمي  -القسم الثاين

سامل الدليمي

ال الحمد لله وال الشكر ل ُه ***** إ ّن لله إلـــ ٌه فوق ُه
مقبل.
ملحت صديقي ً
هذا ما عمدتُ ترديده حني ُ
كل هذا التغيري؟
تتغي يف ظرف أيّ ٍام ّ
قال :ما هذا التغيري يا سامل؟! أيُعقل أن ّ
ال طب ًعا .فام الذي فهمتَه من هذا البيت؟ فمثلك ال أظ ّنه يفهم يف الشعر؟
قال :حرضتُ كام وعدت ُك ،وسأكمل معك ،ولن أتركك ّإل مقتن ًعا ،لكن قل يل أ ّو ًل ما الذي تقصده بهذا البيت؟
أقصد ذ ّم الالهني عن أعامل الخري ،فهؤالء لهم إلــ ٌه فوقهم سيحاسبهم يوم ال ينفع ٌ
مال وال بنون .هؤالء أمثالك طب ًعا
ال يشغلهم يش ٌء سوى مشاكسة الغري هههه.
قال :أنا أستبعد قناعة أمثالك ألنّكم مرتاحون إلميانكم وال تريدون أن تتحطّم أوهامكم التي بُنيت بسنني أعامركم،
خاص ًة كبار الس ّن مثلك .وأنا أعذركم فسلفكم (الصالح) قدوتكم س ّن ًة وشيع ًة ألغوا عقولهم أمام إميانهم األعمى فهذا
ّ
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الخف أوىل
طالب يعرتف أ ّن اإلميان ليس بالعقل فيقول عن الوضوء« :لو كان الدين بالرأي لكان أسفل ّ
يل بن أيب ٍ
ع ٌّ
صل الله عليه وسلّم ميسح عىل ظاهر خفّيه« أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
رأيت رسول الله ّ
باملسح من أعاله ،وقد ُ
النبي
و هذا ً
رض وال تنفع ولوال ّأن ُ
أيضا عم ٌر بن الخطّاب ملّا ق ّبل الحجر األسود قال« :إين أعلم أنك حج ٌر ال ت ّ
رأيت ّ
ٍ
يل بن حجر العسقالين بالرقم.1520
يق ّبلك ما كنت ق ّبلتك» .فتح الباري رشح صحيح البخاري
ألحمد بن ع ٍّ
رشب إميانه مع رضاعته صغ ًريا ،يقع اليوم فريسة ثقافتك
ُ
قلت :هات مزيدك يا صديقي! إنّها فرصتك ،فأمامك مؤم ٌن ت ّ
اإلسالمي.
واطّالعك الواسع عىل تراثنا
ّ
يل غزا
اسمع يا سامل ،ال أظ ّن بإمكانك اآلن إنكار أنّه ال فضيل ًة حقيق ّي ًة لرمضان ّ
مم ذكرته يل ،فنب ُّيك وابن ع ّمه ع ٌّ
وشق العجوز أ ّم قرف ٍة نصفني وأرسل من يقتل العصامء وهي ت ِ
ُرضع طفلها يف شهر
اآلمنني ،ومل يكن لنرش اإلسالمّ ،
(الرحمة) ،والعرب اليوم مجتمعون يف شهر اإلحسان عىل قصف اليمن ثاين شعوب العامل جو ًعا ،وأ ّن هناك الكثري
مم مل أذكره لك ،بقي أن تعرف ترشيع الصوم يف إسالمك (الحنيف) األمر متش ّع ٌب وسأحاول تبسيطه لك ،فالصوم يف
ّ
خيين يف صدر اإلسالم بني
بداية اإلسالم كان طوعيًّا ،نقرأ يف اآلية  184من سورة البقرة يف تفسري الجاللني ..« :كانوا ُم َّ
الصوم والفدية ثم نسخ بتعيني الصوم بقوله {فمن شهد منكم الشهر فليص ْمه}» سورة البقرة-اآلية .185
يوم صامه املسلمون هو األ ّول من رمضان  2هجريّة ،وهناك رواي ٌة أخرى تفيد أ ّن فرض صيام رمضان كان يف
وأ ّول ٍ
اإلثنني األ ّول من شعبان عام  2هجريّة .وعندما صار الصوم فريض ًة عليكم أنتم املسلمني تف ّننتم يف فرضها يف الشارع
مفروضا عىل املسيحيّة
حتّى عىل غري املسلمني ،أل ّن املُستعبَد يحاول أن يرى اآلخرين ُمستعبَدون مثله .أ ّما أنّه كان
ً
نص بالتوراة أو اإلنجيل يفرض الصوم البتّة.
أي ٍّ
واليهوديّة فهذا محض افرتا ٍء ال ص ّحة له ،فال يوجد ّ
وطبيعي أن تغيب منه هكذا نصوص.
ولك ّننا كمسلمني نعرف أ ّن التوراة واإلنجيل مح ّرفان،
ٌّ
ال يا سامل ح ّدثني بال ُح ّجة وبالسند ،وألوافقك الرأي مجارا ًة لك سأتسائل :هل صار الصوم خط ًرا عىل بقاء دين اليهود
ألوضح لك أصل
نبي الحق! أكي ٌد الجواب (ال) إذًا ملاذا سيُحذف من نصوصهم الكتابيّة؟ أ ّو ًل ّ
والنصارى كخطر ظهور ٍّ
تسمية رمضان قبل اإلسالم حيث كان اسمه (ناتق) كام ورد بكتاب تاج العروس ج2ص 592وأكّده الدكتور جواد عيل
فصل لتاريخ العرب« وهو مأخو ٌذ من كلمة (أنتق) أي صام ويذكر ابن منظور يف كتابه «لسان العرب»
يف كتابه »امل ُ ّ
املسعودي يف كتابه «مروج الذهب» أ ّن اسم
ناتق إىل رمضان .وقد ذكر
أ ّن اسم شهر الصوم تح ّول قبل اإلسالم من ٍ
ّ
فصل يف تاريخ العرب «أ ّن اسم رمضان
رمضانٍ مأخو ٌذ من الرمضاء ويعني ش ّدة الح ّر بينام يعرتض جواد عيل بكتابه امل ُ ّ
ال ينطبق مع املعنى الذي يفهم منه عىل أنّه من (الرمض) وهو ح ّر الصيف بينام هو شه ٌر متنق ٌّل قد يأيت يف الشتاء
أعجمي» وهذا يا ساملُ يُ ِ
بطل ا ّدعاء املسلمني يف ص ّحة أ ّن املسيح ّيني جعلوه يف الربيع كام يف
دليل عىل أنّه اس ٌم
وهذا ٌ
ٌّ
وينع عليهم نكاح النساء شهر
رواية الطربي عن الس ّدي قوله» :إ ّن النصارى كُتب عليهم رمضا ٌن وال يأكلوا بعد النوم ُ
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رمضان ،وملّا اشت ّد عليهم اجتمعوا وق ّرروا أن يجعلوه بني الصيف والشتاء وقالوا نزيد عليه عرشين يو ًما نكفّر به ما
طوعي وأتح ّداك يا سامل أن تدلّني يف اإلنجيل أو
املسيحي
صنعنا فجعلوا صيامهم خمسني يوماً« ،والحقيقة أ ّن الصيام
ٌّ
ّ
التوراة عن فرض الصوم.
الحج قبل وفاته بسنتني وت ّم فرض الصالة عىل هيئتها األخرية
رمضان فرضه نب ّيكم يف السنة الثانية للهجرة وفرض ّ
يف املدينة وكذلك الزكاة بينام الفرتة املك ّية تخلو من أي ركنٍ من أركان اإلسالم تلك .قال ابن جرير« :ويف هذه
صل الله عليه وسلّم
السنة(2هـ) فرض صيام شهر رمضان .وقد قيل :إنه فُرض يف شعبان منها .ثم حىك أ ّن رسول الله ّ
حني قدم املدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ،فسألهم عنه فقالوا :هذا يو ٌم ن ّجى الله فيه موىس .فقال« :نحن
ثابت يف «الصحيحني» عن ابن ع ّباس ،وإن ّ
دل هذا عىل
أحق مبوىس منكم» ،فصامه وأمر الناس بصيامه وهذا الحديث ٌ
ّ
يش ٍء يا سامل إنّ ا ّ
دل عىل أ ّن نب ّيك هو من فرض الصوم وليس ربّه.
كنت منصتًا ملا يسوقه يل ،والحقيقة أنّني مل أفكّر فيها من قبل ،كنت أقرأ نصوص القرآن الكريم (فُرض عليكم) فألتزم
ُ
أي مراجع ٍة ألسباب هذا الفرض أو جذوره التاريخيّة.
بها دون ّ
قائل :أخرج ابن حنظلة يف تاريخه
يوضح يل من مصادرنا اإلسالم ّية حقيقة صوم النصارى فتابع ً
طلبت من صديقي أن ّ
ُ
والن ّحاس يف ناسخه والطرباين عن معقل بن حنظلة عن نب ّيكم أنه قال» :كان عىل النصارى صوم شهر رمضان ،فمرض
لحم فأوجع فوه ،فقالوا :لنئ شفاه الله لنزيد ّن سبع ًة،
رشا ،ث ّم كان آخر فأكل ً
ملكهم فقالوا :ل ْنئ شفاه الله لنزيد ّن ع ً
ث ّم كان عليهم ٌ
ملك آخر فقالوا :ما تدع من هذه الثالثة أيّام شيئًا أن نت ّمها ونجعل صومنا يف الربيع ،ففعل فصارت
ٍ
مفروض عليهم من ربّهم ،وبقوله هذا يناقض قرآنه يف سورة
دليل قاط ٌع عن لسان نب ّيك أنّه غري
خمسني يو ًما» وهذا ٌ
الصيام كام كُتب عىل الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون}.
البقرة اآلية { 183يا أيّها الّذين آمنوا كُتب عليكم ّ
طب ًعا هناك رواياتٌ أخرى من كتبكم اإلسالم ّية تدعم قويل وعليك يا سامل أن تحاول البحث والقراءة فليس من
عوضا عنك دامئًا.
اإلنصاف أن أبحث أنا ً
أيضا أن تجد يف رسالة إيرانيوس 230م .إىل فكتور األ ّول أسقف روما أ ّن الصيام قبل عيد الفصح مل يكن متّفقًا
ميكنك ً
عىل شكله وأيّامه ،فعند البعض بيوم وعند آخرين بيومني والبعض اآلخر يجعلها  40ساع ًة وهذا موجو ٌد يف كتاب
 ،Eusebius، History of the Church، V.24وأ ّن التشديد عىل فكرة الصيام ألربعني يو ًما بدأ من مجمع نيقيا
325م .ونرى جريجوري أسقف روما  604م .يكتب إىل أوغستني من  Canterburyعن نوع صيام الكنيسة يف عرصه
النبي مح ّم ٍد كانوا
بأنّه االمتناع عن أكل اللحوم واملشتقّات الحيوانيّة هو الفريضة .وبهذا نعرف بأ ّن الكاثوليك يف زمن ّ
ميتنعون عن هذه األمور فقط ،فصيام األربعني لدى النصارى جاء بعد اقرتاحات مجمع نيقيه سنة  325م أن يُصام 40
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الرب كام ا ّدعى قرآن نب ّيك.
يوم قبل الفصح وليس ً
ٍ
فرضا من ّ
وأثبت يل أ ّن صومنا أصوله وثنيّ ًة كام ت ّدعي.
قلت :دعنا من النصارى واليهود وفروضهم
ْ
ُ
ترتيب للمعلومات لتدخل من الثقب الصغري الذي فتحته يف مخك .هل تعرف من
ط ّيب سامل ،هذه حكاي ٌة تحتاج إىل
ٍ
هم الصابئة وما هي نشأتهم؟
قلت :ه ْبني ال أفقه شيئًا وأسمعني ما تعرفه أنت.
ُ
قال :يذكر ابن النديم يف كتابه الفهرست ص 348عن أ ّن الصيام متت ّد جذوره إىل ما قبل اإلسالم لطائفة (الجندريهكنية)
التي كانت تصوم للقمر وهي تراقب الهالل ،كذلك الصابئ ّيون املندائ ّيون ويتح ّدث املؤ ّرخون عن طائف ٍة يس ّمونها
كل صال ٍة ويصومون رمضان وهؤالء أخذوها عن الصابئيني
يتوضؤون قبل ّ
(املغتسلة) ويُعتقد أنّهم الصابئة فهم ّ
الحاران ّيني الذين كانوا يعبدون إلــه القمر الذي يدعونه(سني) وشعاره الهالل الذي أخذه املسلمون عنهم شعا ًرا لهم
غاضب منهم
وكانت مدينتهم تسمى مدينة القمر ،وكان لدى الح ّرانيني أسطور ًة يف أ ّن القمر يغيب عنهم شه ًرا ألنّه
ٌ
لذا فهم يصومون شه ًرا إسرتضا ًء له فيعدهم القمر بالرجوع ،لك ّنه يعود لدير «كادي» وهو مكا ٌن بجانب ب ّوابات ح ّران
فيذهبون إىل هناك لرؤية الهالل ويحتفلون بعيد الفطر وهذه مل تكن عباد ًة سامويّ ًة بل وثن ّي ًة كام يذكر ابن النديم.
ويقول ابن أيب زناد عن أبيه يف تفسري ابن كثري جـ  2أ ّن الصابئيني هم من جنوب العراق يصومون رمضان للقمر
ويصلّون له باليوم خمس صلوات.
األندليس ففي كتابه «الفصل يف امللل والنحل» يؤكّد صيام الحا ّرانيني لرمضان بأنّه نفس صيام املسلمني له
أما ابن حزم
ّ
فكالهام يصومان شهر رمضان وكال صيامهام يرتبط بالقمر.
ٍ
يل متا ًما .كنت أطأطئ رأيس طال ًبا بشكلٍ
ضمني أن
كل ما أورده صديقي امللحد من
ّ
معلومات ومصادر جديد ٌة ع ّ
ٍّ
يتابع.
وهذا أبو الفداء يف كتابه «املُخترص يف تاريخ البرش» يقول يف ص  :65الصابئة الح ّرانيون لهم صال ٌة عىل امل ّيت بال ركو ٍع
وال سجو ٍد ويصومون ثالثني يو ًما وإ ْن نقص الشهر الهال ّيل صاموا تسع وعرشين يو ًما ،وكانوا يراعون صومهم الفطر
والهالل بحيث يكون الفطر وقد دخلت الشمس الحمل ويصومون من ربع الليل األخري حتّى غروب قرص الشمس،
شفت يا سامل؟! كام تصلّون عىل موتاكم وكام تصومون أنتم متا ًما وكأنّكم نسخ ٌة كربون ّي ٌة عنهم .فهل هذا صدف ٌة أم
أنّكم أخذمتوه عنهم؟!
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األقل) فتابع يقول:
قلت :أرجوك صديقي دع تعليقاتك اآلن فام تقوله مث ٌري ج ًدا (بالنسبة يل عىل ّ
يذكر مح ّمد عبد الحميد الحمد يف كتابه «صابئة ح ّران وأخوان الصفا« ص  :57فكانوا أي الصابئون «يبدأون صومهم
خالل شهر الصيام من قبل أن ترشق الشمس حتّى غروبها ،متا ًما
كام يفعل املسلمون يف شهر رمضان»  -الح ْظ يا سامل ،هو القائل
ولست أنا .فتعليقايت التي استفّزتك هي تعليقات املؤ ّرخني.
ُ
الجوزي فيقول يف كتابه «شيس إبليس» ص 84بأ ّن
أما ابن
ّ
الصابئة الحرانيّني يختمون صيامهم بالصدقة والذبائح وهو ما
تس ّمونه أنتم بزكاة الفطر .هههههه حتّى زكاة الفطر أخذمتوها
عن الوثن ّيني.
أ ّما ابن النديم يف كتابه الفهرست ص  319فيقول أ ّن عيد الفطر
ٌ
احتفال بعودة القمر بعد صيامهم شه ًرا إسرتضا ًء
هو عي ٌد ح ّرا ٌين وأنّه
له وحتّى أ ّن يوم الجمعة هو يو ٌم ح ّرا ٌين وهو يوم كوكب ال ُزهرة .هل
اكتفيت يا سامل؟ أل ّن هناك املزيد من املصادر األخرى لك ّنني آثرت أن أذكر لك من مصادر مؤ ّرخيكم.
َ
ربا عن األحناف يف مكّة وهم مو ّحدون،
قلت :حتّى لو كان ما تقوله صحي ًحا فاإلسالم مل يأخذ عن هؤالء الوثن ّيني بل ّ
وتاريخي
وحتم أنت تعرفهم أفضل م ّني ملا أراه عندك من ثرا ٍء معر ٍّيف
كتاب لك ّنهم مو ّحدونً .
ٌ
صحيح ليس لديهم ٌ
ٍّ
وسأوضح لك يا صديقي عن األحناف ما أعرفه لو أردت ذلك.
وديني.
ّ
ّ
مجموعة من القساوسة النسطوريني  -جدارية من
القرن السابع أو الثامن

مؤسس جامعة األحناف يف مكّة هو زي ٌد بن عمرو بن نفيل حيث يروي ابن كثري عن ابن إسحاق ،بينام يذكرها
فإ ّن ّ
الكلبي يف كتاب «املن ّمق يف أخبار قريش أليب جعفر مح ّمد
ابن حبيب (ت  245هج) عن هشام بن مح ّم ٍد بن السائب
ّ
بن حبيب البغدادي» 245هـ  .152 :قال ابن إسحاقٍ « :اجتمعت قريش يو ًما يف ٍ
صنم من أصنامهم،
عيد لهم عند ٍ
كل سن ٍة يوماً ،فخلص منهم أربعة
كانوا يعظّمونه وينحرون له ،ويعكفون عنده ،ويدورون به ،وكان ذلك عي ًدا لهم يف ّ
نف ٍر نجيا ،ث ّم قال بعضهم لبعض :تصادقوا وليكتم بعضكم عىل بعض ،قالوا :أجل .وهم :ورقة بن نوفل ،وعبيد الله بن
جحش ،وعثامن بن الحويرث ،وزيد بن عمرو بن نفيل .فقال بعضهم لبعض :تعلّموا والله ما ق ّومكم عىل يشء! لقد
رض وال ينفع ،يا قوم ،التمسوا ألنفسكم دي ًنا،
أخطأوا دين أبيهم إبراهيم! ما حج ٌر نطوف به ،ال يسمع وال يبرص وال ي ّ
فإنّكم والله ما أنتم عىل يشء .فتف ّرقوا يف البلدان يلتمسون الحنيف ّية ،دين إبراهيم» ابن هشام.237-238 / 1 :
كل ما تعرفه؟! ماذا عن تأث ّرهم بالح ّرانيني الصابئة؟ أظ ّنك كبق ّية املسلمني ستنكر ذلك وتنكر ص ّحة
قال صديقي :هذا ّ
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كل ٍ
كل املصادر ويريد من الجميع أن يص ّدقوه
واحد منكم مستع ٌّد ليكذّب ّ
ما سأورده لك من مصادركم ،فهذا دينكمّ ،
سأوضح لك كيف أ ّن األحناف الذين ذكرتهم أخذوا عباداتهم عن الح ّرانيني.
وكأنّه بُخاري زمانهّ .
صحيح وأتّفق مع مصادرك
بدأ صديقي يرسم يل صورة نواة الح ّرانيني يف مكّة ،قال :إ ّن ما ذكرته يل يا سامل عن نشأتهم
ٌ
ٍ
بديانات إبراهيم ّي ٍة كورقة بن نوفل ابن ع ّم خديجة زوجة نب ّيكم
لك ّننا سنختلف يف حيث ّيات عباداتهم وتأث ّر بعضهم
فكالهام اعتنقا املسيح ّية النسطوريّة وهنا انتهت عالقة ورقة باألحناف وقد ذكر اليعقو ّيب يف تاريخه جـ  1ص 220خرب
أي دول ٍة تقوم تحاول طمس معامل ما قبلها وهنا أركّز
ّ
تنصه هو وعثامن بن الحويرث ،وأنت تعرف يا سامل بأ ّن ّ
املؤسسة اإلسالمية ض ّد ثقافة العرص قبل اإلسالم فوصفتهم بالجاهل ّية وهذا ما
انتباهك عىل التعتيم الذي مارسته ّ
املك
ترسخ يف عقولكم ألجيا ٍل متعاقب ٍة ،تص ّور عرص معلّقات الشعر كان جاهليًّا ،فرغم أه ّمية جدليّة حركة املجتمع ّ
ّ
االسالمي تغافلت عنه وسكتت عن ذكره عامدةً ،فلم تعطي لحركة
قبل اإلسالم نجد أ ّن أغلب أ ّمهات كتب التاريخ
ّ
وكل ما وصل إلينا كان عرب روايتني مركزيّتني هام :رواية ابن
األحناف الفكريّة حقّها يف بلورة نشوء اإلسالم وتأث ّره بهمّ ،
إسحاق ت  152هج بعد أن م ّرت تحت رقابة ابن هشام يف السرية النبويّة البن هشام .ورواية ابن كثري ت  774هج)
يف كتابه «البداية والنهاية» .لك ّننا نجد الشاعر الرصايف يرشحها لنا تحت عنوان «فكرة النب ّوة وكيف حصلت ملح ّم ٍد» يف
كتابة :الشخصيّة املح ّمدية ص  126والذي اعتمد فيه عىل ابن كثريٍ وابن هشام.
ٍ
ولقد تأث ّر األحناف بالصابئة الح ّرانيني حني كان ورقة بن نوفل يصطحب بعض األحناف يف
رحالت للبحث عن دينٍ
يعتنقوه ومنهم زي ٌد بن عمرو بن نفيل ،وأيب قيس بن األسلت يف يرثب ،وأم ّية بن أيب الصلت يف الطائف وعثامن
بن الحويرث وأيب أحيحة سعيد بن العاص وسويد بن الصامت ،ومن أشهر رحالت األحناف رحلة زيد بن عمرو بن
نفيل للشام وتبدأ بالشام ٬تبدأ الرحلة بالذهاب إىل يرثب ومنها إىل أحبار خيرب ،ث ّم إىل أحبار فدك ،ث ّم إىل أيلة ،ث ّم إىل
البلقاء ،ث ّم إىل راهب يف املوصل ،ث ّم إىل شي ٍخ يف الجزيرة ،ثم إىل شي ٍخ يف الحرية ،ثم عودته ملكّة .كام جاء ذكرها يف
السرية النبويّة البن كثري 391/ 1 :والروض األنف 382 / 1 :وصحيح البخاري 50 / 5 :وسرية ابن إسحاق .99-98 :وقد
ورد يف (السرية النبوية إلبن كثري  ،)1/215أ ّن زي ًدا بن عمرو بن نفيل قال« :طفت البالد كلّها أطلب دين إبراهيم،
فكان من أسأل من اليهود والنصارى واملجوس يقولون :هذا الدين وراءك» ،وهذا الخرب يشري إىل محاورته للمجوس
أيضا.
ً
كل رحالته ،وقد جاءه (أم ّية بن أيب الصلت) من الطائف يسأله :يا باغي الخري هل وصلت؟
لكنه مل يعد بيش ٍء من ّ
قال :ال (طبقات الشعراء )66 :ويف خ ٍرب آخر عن أسامء بنت أيب بك ٍر أ ّن زي ًدا كان يسند ظهره بجدار الكعبة ويقول:
أحب إليك عبدتك به ،ولك ّني ال أعلمه ،ث ّم يسجد عىل راحته» ابن هشام)1/240( :
«الله ّم لو ّأن أعلم ّ
أي الوجوه ّ
أيضا قالت« :كان زي ٌد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يُذكر أنّهام أتيا النجايش بعد
وورد عن أسامء بنت أيب بك ٍر ً
رجوع أبرهة من مكّة» أول سرية يف اإلسالم.72 :
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وكان أم ّية بن أيب الصلت مي ّر باملعابد واألديرة يلتقي باألحبار والرهبان يسألهم ويسمع منهم ،بل إنّه تعلّم «باسمك
لكل كتاب ،وكانت قريش أخذت عنه ذلك:
الله ّم« من رجلٍ أبيض الرأس واللحية يجلس يف كنيسة ،فأدخلها بادئ ًة ّ
مر ّوج الذهب  74 – 73 / 1ويف رواي ٍة أخرى يُذكر أنّه علّم أهل مكّة ذلك فجعلوها يف أ ّول كتبهم فكانت قريش
يل .)73
تكتب :باسمك الله ّم ،وكان مح ّم ٌد يفعل مثل ذلك (مصادر الشعر الجاه ّ
الواحدي يقول يف (أسباب النزول .)126 :أ ّن اآلية
لك ّن أغلب هؤالء األحناف وقفوا ض ّد دعوة مح ّم ٍد مكذّبينها فهذا
ّ
{واتل عليهم نبأ الّذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشّ يطان فكان من الغاوين {نزلت يف
175من سورة األعراف ُ
الثقفي ،وهو من كان قد قرأ الكتب.
أم ّية بن أيب الصلت
ّ
وكانت عادات الصوم بعض ما نقله األحناف عن الصابئة الح ّرانيني أثناء تجوالهم بحثًا عن دينٍ حتّى دخل الصوم
عادات أهل مكّة ،فيذكر لنا صحيح البخاري ومسلم يف كتاب الصوم باب صوم عاشوراء :إ ّن صيام عاشوراء كانت يوم
فلم قدم للمدينة صا َم ُه وأمر بصيامه وملّا فرض
النبي يصومه يف الجاهل ّيةّ ،
عاشوراء تصومه قريش يف الجاهل ّية وكان ّ
رمضان ترك صيام عاشوراء فمن شاء صا َم ُه ومن شاء تركه.
وذكر مح ّمد عمر حامدة بكتابه »تاريخ الصابئة
املندائ ّيني» يف الصفحات  144 - 45بأ ّن الصابئني
يطلقون اسم «عاشوريّة» عىل يوم غرق املرصيّني يف
البحر األحمر ويقيمون األحزان يف ذلك اليوم ،ويقول
ابن األثري يف كتابه »النهاية يف غريب الحديث واألثر»
(جـ 1ص « :)96فإنّهم كانوا يصومون عاشوراء وهو
النبي أن يخالفهم ويصوم
العارش من مح ّرم ،فأراد ّ
التاسع».

جماعة من الصابئة

أحق
إذًا فدوافع نبيّك هي التقليد وليس الوحي اإللهي ،ففي تاريخ الطربي جـ2ص  18نجد نبيّك يقول» :نحن ّ
مبوىس» كذلك وردت يف سنن أيب داوود بالرقم  2444والنسا ّيئ يف السنن الكربى بالرقم  2834ويف صحيح مسلم بالرقم
 127ـــــــــــ ، 1130نب ّيك هذا كان يتخ ّبط يف اقتباساته لشعائر دينه الجديد لذلك تجد أن الصيام مل يكن بصورته
الحال ّية منذ بدء املسلمني بتطبيقه وااللتزام به .فلو كان إله ًيا كام يزعم لكان ذا طبيع ٍة ثابت ٍة يف أ ّول إقراره.
يحب موافقة أهل
لنستمع البن حجر العسقالين يف كتابه فتح الباري بالرقم  1895يقول عن نب ّيك» :كان مح ّم ٌد (ص) ّ
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أحب مخالفة أهل
الكتاب فيام مل يؤمر به بيشء الس ّيام فيام يخالف فيه أهل األوثان ّ
فلم فتح مكّة واشتهر اإلسالم ّ
أحب وليس ربّك.
أيضا « هل ركّزت عىل كلمة
الكتاب ً
(أحب)؟ يعني نب ّيك من ّ
ّ
النبي ويف
املسعودي يف مروج الذهب ص  285وكذلك
ويؤكّد
ّ
ّ
املقديس يف كتابه« :البدء والتاريخ» جـ  5ص  20أ ّن ّ
غي القبلة يف الصالة نحو الكعبة .وهنا يا
نفس السنة الثانية للهجرة الذي فرض صيام رمضان ً
بدل عن عاشوراء قد ّ
سيايس ليس ّإل.
عمل
سامل نجده قد خالف أهل الكتاب ووافق الوثن ّية وسايرهم وهذا ٌ
ٌّ
وكل العرب تع ّرف ذلك لكن قرآن نب ّيك أكّدها وقال أنّها من شعائر
كام ساير وثن ّية قريش يف السعي بني الصفا واملروة ّ
الحج لتعرف أ ّن السعي بني الصفا واملروة ما هو إلّ سع ًيا بني صنمني قرش ّيني يف
اللهّ ،
وربا سيجمعني بك حديث عن ّ
الحج حيث ّ
موسم ّ
يحك العر ّيب فرجه يف الحجر األسود طل ًبا للخصب واإلنجاب فيقول (حكّيت) التي
(الحك) وليس ّ
(حج وح ّجيت).
تغيت فيام بعد إىل ّ
ّ
أ ّما حكاية الخيط األبيض واألسود فنجدها يف التلمود واملشنا من الكتب اليهوديّة حيث نجد تلك العبارة «أ ّن أ ّول نهار
غيه نب ّيك يف اآلية 187
يتبي الخيط األبيض من الخيط األزرق» فام الذي ّ
صيام هو الوقت الذي يقدر املرء فيه أن ّ
من سورة البقرة سوى لون الخيط األزرق فجعله أسو ًدا؟!
أعرف أن تعبي وكالمي معك يل ّخصه املثل املرصي «كأنك تنفخ يف قربة مقطوعة» فهو يدعو إلحباط محاوالت التعليم
حافل مبا فعلتموه بأعالم
واإلصالح .هكذا أنتم املسلمون ،تعادون حتى من يحاول أن ينري لكم طريقكم ،فتاريخكم ٌ
املعرفة الذين حاولوا اإلصالح أمثال ابن املقفّع والرازي وابن سينا ،وجابر بن حيان ،والخوارزمي ،والجاحظ ،والفارايب
وغريهم.
برب عادل وال تهمني كل الرساالت وال تعاليمها ولست
قلت :ما الذي تريده مني يا عزيزي! قلت لك أين مؤمن ٍ
مسؤول عن سلوك غريي من السلف الطالح أو الخلف األصلح.
ً
جالسا مكاين مح ّدقًا فيه .رأيت يف نظرته خيب ًة يف صديقه الذي اعتقده أكرث تف ّه ًم
نهض صديقي
ً
ممتعضا بينام بقيت ً
ملا ساقه من وقائع وسري من بطون كتبنا.
رفع يده محي ًيا إيّاي عالمة الوداع دون أن ينبس ببنت شفه.
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مختلـف عن
بأسـلوب
ت مميـز ٍة
روايـة فاتنـة حتكـي قصـة شـخصيا ٍ
ٍ
ٍ
ت تلقـي الضـوء
املعتـاد فـي الروايـات .تبـدأ الروايـة مبشـاهد حـوارا ٍ
علـى تعامـل الشـخصيات مـع مواضيـع يومية .إلـى أن تتحـول إلى
عالم
روائيا .سـتتعرف على
طابعـا
خليـط فريـ ٍد مـن األحداث يتخـذ
ً
ٍ
ٍ
ً
آخـر ،بـل علـى عاملك نفسـه مـن منظورٍ آخـر .اختـر من تكـون وأين،
حـي الرمـاد
وغيـر التاريـخ فـي املسـتقبل القريـب ،تشـرَّد فـي أزقـة
ّ
ّ
املوحلـة مـع سـالم الصغيـر ،أو خـض حربًا ضـروس إلى جانـب الزير
املهلهـل وتفنن فـي االنتقـام مـن الذيـن يرتكبـون خطـأ مواجهتك،
حتـدى اخلنزيـر األكبـر وليـد ومسـاعده الدنـيء يوسـف ،تعـرّف إلـى
حب مـع مالك املـوت اسـمها دليله ،أو كـن فتاةً
امـرأ ٍة تعيـش قصـة ٍّ
بارعـة اجلمـال وأثـره فـي مختلـف اجملتمعـات مـع فاتنـة ،واكتشـف
يغيـر احلـب الطاغية!
كيـف ّ
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جنيفر :أعني أنك تعاملينني كصديقة وتسريين معي يف الجامعة .مع أنني أبدو كصفيحة قاممة إىل جانبك
لفت نظري أن املجتمع هنا أسوأ من املجتمع الذي أتيت منه من هذه الناحية .أقصد أن الجامل
فاتنة :تعرفني؟ لقد ِّ
يحدد الكثري من حيث أتيت بل قد يكون لعنة ،لكن من كالمك هنا لقد تم ربط الجامل بقيمة الشخص بطريق ٍة
علم وإنسان ٌة رائع ٌة وتقولني هذا الكالم عن نفسك.
مقرفة .أُعذريني عىل التعبري .أنت طالبة ٍ
جنيفر :أال ترين كيف يتحدث الشباب معك ويتحدثون معي؟
فاتنة :جنيفر ،هم يتعاملون بحسب غريزة التكاثر ال أكرث .ال أستطيع لومهم ،إمنا اإلنسان كلام تقدم كلام ازدادت
قوة الوعي فوق الغرائز .لكن أن تختزيل حياتك يف ذلك املوضوع يش ٌء مدمر .فكري يف دراستك ،عملك املستقبيل،
إنجازاتك.
جنيفر :أشعر أنني يف جلسة عالج نفيس ،لكن هذا الكالم عندما يأيت من امرأ ٍة يف مقدار جاملك يجعلني أتأمل.
شخصا آخر؟
فاتنة :ماذا لو تش ّوه وجهي اليوم يف حادث؟ هل أصبح ً
جنيفر :ال لكنك ستتأثرين كث ًريا.
فاتنة :طب ًعا ،لكن سأبقى أنا من الداخل ،وأعيد ترتيب حيايت حسب الوضع الجديد.
فضل لو ُخلقت فقرية بدل حالتي هذه.
جنيفر :كنت أُ ّ
فاتنة :اسمعي ،ستبدئني باملجيء معي إىل نادي التدريب يف الجامعة.
جنيفر :ال ،النادي أسوأ مكان بالنسبة يل ،كل النساء الرشيقات والرجال مفتويل العضالت وأنا بينهم مثل البطة
السوداء.
ِ
نسيت كل يشء قلته؟
فاتنة :هل
جنيفر :دعيني أفكر.
فاتنة :اتفقنا ،غ ًدا سيكون اليوم األول!
جنيفر :حس ًنا.
بعثت لك رسالة.
تصل رسالة من جميل :فاتنة افتحي بريدك االلكرتوين ُ
تفتح فاتنة بريدها لتجد فيديوهات منقولة من عدة قنوات.
عنوان الفيديو :تذكرين االخرتاع الذي رأيته يف املزرعة؟
القناة العربية العلمية :االخرتاع الجديد الذي شارك فيه عاملٌ عر ٌيب مسلم يدعى جميل رفيق يتيح استخدام نو ٍع جديد
من املوجات القادرة عىل نقل كمي ٍة هائلة من املعلومات إلعادة استنساخ حالة جزيئات املادة نفسها .االخرتاع يقوم
عىل فكرة النظرية الجديدة يف فيزياء الكم التي كشفت املاهية الحقيقية للكون .إذا متكّن العلامء من زيادة عدد
يوم ما نقل البرش برسعة الضوء.
املعلومات التي ميكن نقلها يف نفس اللحظة عن طريق تنسيق املوجات قد ميكننا يف ٍ
فعل
لكن ذلك قد يعني إيجاد نسخ ٍة أخرى من نفس الشخص ،ال نعرف إذا كانت ستوجد حية أو إذا كان ذلك ممك ًنا ً
وماذا سيحدث للنسخة األصلية .يُشار إىل أن التشابك الكمي له عالقة بتطبيقات االخرتاع الجديد.
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وفيديو آخر بعنوان :ليك تضحيك فقط.
يف الفيديو الثاين يخرج كاه ٌن من الفاتيكان يؤكد أن هذه هي نهاية األيام بحسب سفر دانيال الذي يقول أن املعرفة
تزداد ثم يستنتج أن مجيء املسيح قد اقرتب.
ثم يظهر شي ٌخ ويقول :هذا األمر ورد يف القران عىل لسان الشيطان عندما قال «وقال ألتخذن من عبادك نصي ًبا
مفروضا *وألضلنهم وألمنينهم وألمرنهم فليبتكن أذان األنعام وألمرنهم فليغرين خلق الله» .فسبحان الله كيف أننا يف
هذا الزمان ما زلنا نكتشف أرسار القرآن.
فاتنة ترسل لجميل :أيها الكافر تغري خلق الله؟ ):
جميل يرسل :أستغفر الله أنا عامل مسلم مثل الرازي.
فاتنة ترسل :خفة ظلك زادت بعد مغادريت أيها املخادع.
سأخصص يومني إضافيني لزيارة واليتك.
جميل يرسل :هناك مؤمت ٌر يف نيويورك عن املوضوع الشهر القادم،
ّ
فاتنة ترسل :ال..
يف البيت
زوج ُس ّمية يطردها من البيت مع أوالدها.
ِ
أعدتك إليه ...كان يجب أن تستمعي لفاتنة.
األم :الخطأ خطئي أنا
ُس ّمية :منه لله...
األم :رمبا فاتنة كانت محقة يف أشياء كثرية.
يف بيت أبو صابر
يوسف :الله يصربك يا أبو صابر عىل هذا البالء .هكذا ابنتك سافرت ومل يكن لك حول وال قوة يف إعادتها لبيت
الطاعة.
يرن هاتف أبو صابر
ُس ّمية :أيب ،لقد طردين زوجي أنا وأوالدي و...
أبو صابر :طب ًعا سيطردك ،أختك العاهرة فاتنة د ّمرت العائلة ،كل هذا بسببها.
ُس ّمية :ال يا أيب املوضوع ليس له عالقة بفاتنة.
أبو صابرِ :
أنت ال تفهمني شيئًا أختك العاهرة جعلت زوجك يشك يف رشفك ويتخلّص منك قبل أن تش ّوهي سمعته
كام فعلت فاتنة بسمعتي.
ُس ّمية :ال يا أيب قلت لك هو...
أبو صابر :اخريس ِ
أنت ال تفهمني شيئًا.
ُس ّمية :أنا آسفة عىل إزعاجك.
تغلق الخط وتنظر إىل أمها :كان يجب أن أستمع لكالمك بالفعل أيب ليس أبًا.
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يف نفس اللحظات ،جميل متفاجىء برفض فاتنة ،يقرر عدم االستسالم.
جميل يتصل :ال تريدين رؤيتي؟
فاتنة :تريد أن تشعل قلبي وترتكه يحرتق من جديد؟
جميل :هل انطفأ؟
محتمل.
ً
فاتنة :ال ،بل صار
جميل :ما املرحلة املقبلة؟ أن ينطفىء؟
فاتنة :ال.
جميل :إذًا ماذا؟
فاتنة :جميل ،الحب الحقيقي والعالقة الصحية مثل االنفجار الكبري...تبدأ بانفجار الهب ثم عندما تربد تنتج أشياء
وجامل ...
ً
أكرث عمقًا وتنو ًعا
قليل ونعش يف األحالم.
جميل :فلنرتك املنطق ً
أيضا؟
فاتنة :ال،
عشت يف األحالم طوال عمري اآلن أريد الواقع .يكفي أنك خطبتني عنو ًة وسرتاين عنو ًة ً
ُ
ِ
اشتقت يل؟
جميل:
فاتنة :ال.
جميل :كاذبة.
فاتنة :إىل اللقاء ،املرة القادمة راسلني وال تتصل.
جميل :حس ًنا.
فاتنة متفاجأة :ما هذه الليونة اليوم؟
جميل :سرتين.
فاتنة :اتفقنا ،أحدنا سريى ،لنخترب هذه الليونة ،أنا ذاهبة للسهر يف نا ٍد لييل.
جميل :استمتعي بوقتك.
فاتنة :أمرك! إىل اللقاء.
جميل :إىل اللقاء.
ِ
رشبت.
فاتنة :جنيفر هيا نخرج أنا سأقود ألنك
جنيفر :هيا بنا!
ٍ
تخرج الفتاتان إىل نا ٍد ،مبجرد دخول فاتنة يبدأ الشباب برمقها بنظر ٍ
وابتسامات.
ات
فاتنة :جنيفر ملاذا الشباب هنا مثل شباب بلدي ينظرون إىل الفتاة مع ابتسامة؟
جنيفر :تظاهري بالجهل ههه
فاتنة :ال أنا جادة.
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جنيفر :أنت يف نا ٍد وليس معك رجل ،أي أنهم يتوقعون أنك هنا لتقيض ليل ًة ممتع ًة يف الرقص عىل األقل وإذا كان
الشاب ماه ًرا ومحظوظًا فأكرث من ذلك.
قليل ما ينظر أحدهم.
فاتنة :ملاذا ال يفعلون ذلك يف الشارع؟ ً
جنيفر :التحديق يف الشارع عيب ،أما هنا فاألمر مختلف ،أنت حقًا ال تعرفني الفرق بني الشارع والنادي؟
يقاطعهم شاب :هل تسمحني يل برشاء رشاب لك؟
فاتنة :ملاذا؟
الشاب :لكرس الثلج بيننا.
فاتنة :لكنني أريده أن يبقى.
الشاب :ظلك خفيفِ ،
وأنت أجمل امرأ ٍة رأيتها يف حيايت.
فاتنة :وهذه العبارة عندما ت ُلقى جزافًا تصبح بال معنى.
الشاب :لكنني أعني ذلك!
فاتنة :اسمع أنا لست عازبة وهنا فقط مع صديقتي .مع السالمة.
الشاب ينسحب
شاب يطلب منها ذلك تارك ًة فاتنة وحدها ،تفكر فاتنة بإرسال رسالة لجميل ثم تغري
جنيفر تنطلق للرقص مع أول ٍ
رأيها.
جنيفر :سأذهب مع جيم إىل بيته.
فاتنة لجيم :اع ِنت بها.
أيضا؟
جيم :هل تريدين املجيء ً
جنيفر ترتك يده وتندفع إىل فاتنة :هيا نذهب من هنا!
مطعم صغري وتتناوالن طعام العشاء .تشكو جنيفر لفاتنة طوال العشاء ،ثم تعودان إىل
تغادران املكان ،تتجهان إىل
ٍ
السكن ،تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي يف تلك الليلة:
يل اإلرصار عىل الرفض أم القبول التام
«أشعر أنني أتخبط ،أحب جميل لكنني مل أرد االرتباط ،من املخطئ! هل كان ع ّ
واالستسالم! وهل يعرف جميل مشاعري حقًا؟»
تصلها رسالة من جميل:
وقفت عىل شاطىء املحيط الذي يفصلنا...
ُ
متثال يف الرمال يشبه وجهك....
بنيت ً
ُ
جسدك...رسمت عىل الوجه ابتسام ًة تشبه ابتسامتك....
يشبه
ُ
ابتسامتك...وحضنت خرصك...
لت
ُ
فلام ق ّب ُ
ِ
شعرت بشفتي...
التمثال...عرفت أنك
وتهاوى
ُ
بأصابعي....بروحي...بحبي....عىل أنغام ملا بدى يتثنى...تهاوى التمثال...
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تناثرت الرمال عىل الرمال...فنظرتُ إىل أصابعي ...
وإذا بها تحولت إىل رمال...وتهاويت...مختلطًا بك...
حبة بحبة...أحبك
#رسائل_من_منفى_العشاق
فاتنة ترسل له :موافقة أن أراك تعال ال أستطيع التحمل أكرث...
الدكتور أسعد يتصل ليطمنئ عىل فاتنة
فاتنة :كل يش ٍء بخري يا خايل العزيز .نظام الدراسة هنا أوضح وال يوجد يشء اسمه الدكتور يتحدى الطالب ويريد أن
يفشلوا وهكذا .واألمور تعتمد عىل الفهم أكرث من الحفظ .آسفة ألنني أقارن كل يشء تعرف أنا جديد ٌة هنا .أحيانًا ما
زلت أشعر أنني تائهة.
أسعد :كانت جدتك تقول «الغريب أعمى».
تضحك فاتنة
جميل اآلن يف نيويورك ،لقد أحدث تغي ًريا يف نظرية األوتار .نظرية جميل الجديدة تقول أن النسيج الزمكاين عبار ٌة عن
ما يشبه خيوط العنكبوت بأبعا ٍد متعددة .بينام الجزيئات الذرية عبار ٌة عن أوتا ٍر تقفز بني خيوط ذلك النسيج .عندما
ينتقل الجزيء يف الفراغ املعروف أي النسيج الزمكاين فإنه ال يسمح له باالستقرار بني الخيوط بل عليها .أي أن الجزيء
يفرد نفسه كخيط ممتد ثم يلتف عىل النسيج ثم يفرد نفسه  -أي ميتد -وهكذا .هذه الحركة هي املسؤولة عن
فست النظرية الجاذبية عىل أنها انحنا ٌء يف خيوط الزمكان كام
الطبيعة املوجية والجسمية املزدوجة لإللكرتون ً
مثلّ .
قال أينشتاين لكنها أضافت سبب عالقتها بالكتلة .أن ازدياد كتلة الجزيئات املرتاكمة عىل النسيج تؤدي إىل ثنيه أكرث.
جذب مستمرة عن طريق خيوط الزمكان التي تسعى الجزيئات لالستقرار
عندما يبدأ الجسم بالدوران تحدث حالة ٍ
فست النظرية تباين مراكز الكتلة التي تدور حولها املجرات دون اللجوء إىل فرضية املادة السوداء .فهم
عليها وهكذا ّ
ماهية املادة بهذا الشكل جعل من املمكن إعادة خلقها بتغيري املعلومات .لكن هذا الجزء فيه إشكالي ٌة اقتصادي ٌة أن
األمر سيقع كالصدمة عىل أسواق الذهب واملعادن الثمينة .إىل اآلن تكلفة إعادة تشكيل املادة أغىل من تلك املعادن
بكثري لكن ماذا سيحدث إذا انخفضت التكلفة؟ ثم النقلة األكرب ماذا سيحدث إذا أصبح السفر برسعة الضوء ممك ًنا؟
النظرية ما زالت يف بدايتها وجميل أحد املساهمني بها.
فاتنة ترسل له :مع أنني فقط أفهم الخطوط العريضة للموضوع إال أنك ال تعرف كم أنا فخور ٌة بك...
جميل يرسل :هذا اعرت ٌاف ضمني.
فاتنة ترسل :بل اعرت ٌاف رصيح.
جميل :جهزي حقيبة سفرك لرحلة يومني.
فاتنة :ظننت أنك ٍ
آت إ ّيل وليس أنا إليك.
جميل :بل كالنا سنذهب إىل مدينة الخطيئة!
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جميل :أجل! هيا قويل ال مرتني.
فاتنة :ملاذا أقول ال؟
جميل :ألنها عادتك.
سبب وجي ٌه؟
فاتنة :ماذا لو كان لدي ٌ
جميل :قوليه.
سبب وجيه لعدم الذهاب.
فاتنة :ليس لدي أي ٍ
جميل :سأنتظرك هناك ،التذكرة بالربيد االلكرتوين.
فاتنة :اشرتيتها قبل أن تسألني؟
جميل :ال ،عندما ِ
سبب وجي ٌه ضغطت زر الرشاء.
قلت ليس لدي ٌ
فاتنة :حس ًنا ،أراك هناك.
تكتب فاتنة يف دفرتها الرسي يف تلك الليلة:
من كان يظن أنني سأُخطب عنوة وأُحب عنوة حتى بلغ يب الضعف أن أقول ال وأعني نعم.
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فصول املايض -أخبار املهلهل
م ّر شهران منذ عملية «ذبابة النمرود» اختبأ خاللها الصاحب عمر واملهلهل فقد كانت الحكومة تبحث عن بقايا
النامريد لتصفيتهم .صدر بعد ذلك عف ٌو مرشوط ٌعن بقايا النامريد عىل أن ال يعاودوا محاولة تشكيل التنظيم.
املهلهل مل يض ّيع ذلك الوقت .أحد جنود الفرقة دال قام بتصوير فيديو اغتصاب وقتل دليله .ما أدهش الصاحب عمر
هو أن املهلهل شاهد املقطع عدة مر ٍ
ات دون أن يتف ّوه بكلم ٍة ودون أي تعبري عىل وجهه .حتى عندما تتعاىل رصخات
علم
حامل فيسخر القائد ً
وتوسالت دليله وتخربهم أنها ٌ
قائل «جيد إذًا ال داعي الستخدام الواقي» .املهلهل كان عىل ٍ
ودراي ٍة بكل أرسار النامريد ومنها مواقع مخاىبء األسلحة الرسية حيث الديناميت.
بعد شه ٍر من العفو انفجر ط ّن من الديناميت يف مقر الفرقة دال أثناء اجتام ٍع مع القائد الثاين موديًا بحياة رجالها
باستثناء القائد األول.
يف ليل ٍة غامئ ٍة بدون قمر ،يوقف الصاحب عمر سيارته يف شار ٍع منز ٍو ويُنزِل املهلهل الذي يرتدي االسود .يسري إىل
منطقة مظلمة ثم يضع قناع فيلم « ڤي فور ڤنديتا» V for Vandetta
متسلل إىل الحديقة الخلفية ٍ
يبدأ بتسلق سور ٍ
لبيت مالصق لڤيال قائد الفرقة
ً
بيت يف طرف الشارع .يعرب عدة حدائق
دال! حديقة الڤيال مليئة بالكامريات ويوجد حارس أمام املدخل الخلفي واألمامي.
انتقام له
يفكر سامل يف تلك اللحظة كيف أن الصاحب عمر حاول ثنيه عن هذه الخطوة ،لكن املهلهل رغم أن أول ٍ
ِمن معاذ قلب األسد تركه فارغًا ،أرص أنه بدون االنتقام لن يستطيع أن ينتقل إىل مرحل ٍة أخرى يف حياته .لذلك هو
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عدل .ينتظر املهلهل بص ٍرب كالوحش املرتبص بالطريدة .يدخل
هنا ال يرتدد أن يخاطر يف حياته ألجل إحقاق ما يراه ً
الرجل إىل كوخ الحراسة ،يتسلل املهلهل ويقف مستن ًدا إىل الجدار بجانب باب الكوخ .يخرج الحارس وهو يشعل
سيجارته األخرية .املهلهل يفاجئه برضب ٍة عىل رأسه تفقده وعيه ثم يُجهز عليه خنقًا .بعدها يتوجه مستن ًدا إىل جدران
الفيال ل ُيعاجل الحارس األمامي من الخلف بنفس األسلوب .يأخذ مفاتيح الحارس ،أهل البيت فيه لذلك جهاز اإلنذار
طفل يبدو أنه يف الثالثة من العمر .يتجاوزه املهلهل
مطفأ .يدخل املهلهل من الباب الخلفي .يصل إىل غرف ٍة فيها ٌ
ويجد غرفة نوم القائد ،لكن زوجته نامئة عىل األريكة وليست معه.
يدخل املهلهل إىل غرفة القائد ويطعنه طعن ًة مستقيم ًة يف الرقبة تقطع حباله الصوتية دون قطع وريده .القائد
يستيقظ بأ ٍمل فظيع لكنه ال يقوى عىل الرصاخ .يحاول رضب املهلهل لكن من الصدمة ال يستطيع توجيه رضب ٍة مؤثرة.
ٍ
ٍ
خطوات إىل الوراء والرجل يبدأ
طعنات مدروسة يف ذراعيه ورجليه ليح ّدد حركته ثم يرتاجع عدة
املهلهل يو ّجه له
باالنتفاض من األمل والنزيف الغزير يقيض عىل روحه القتالية .الزوجة تستيقظ وتركض إىل الغرفة .ميسكها املهلهل.
ترصخ فيخنقها ويشري لها بالصمت .يرتك عنقها.
املهلهل :راقبيه ميوت ،وقويل له هذه غلطتك كل هذا بسببك.
طفل حرام عليك.
الزوجة :ملاذا تفعل بنا هذا؟ لدينا ٌ
أيضا ،لكن زوجك استعمله بدل الواقي الذكري.
املهلهل :كان سيكون لدي ٌ
طفل ً
الزوجة :ماذا تقول! أنت مجنون! دعني أسعف زوجي أرجوك ال أعرف دوافعك لكن ملاذا هذا األسلوب ملاذا هذا
العذاب أرجوك.
املهلهل :العذاب؟ ماذا تعرفني عن العذاب أيتها العاهرة؟
بينام الرجل ما زال ينتفض لكن بحد ٍة أقل فقد فَق َد الكثري من الدماء ،يقهر املهلهل الزوجة أمامه بوحشية .ثم يرتكها:
يوم أن والده سبب كل هذا» ثم يو ّجه لها رضبة بسكينه تفقدها عينها اليرسى « :هذه ليك ال
«أخربي طفلك كل ٍ
رجل آخر أيتها العوراء ،كل هذا بسبب ما فعله زوجك»
يعوضك ٌ
يرضبها املهلهل عىل رأسها لتفقد وعيها ،يتأكد من موت القائد ثم يغادر.
بعد أيام ...
مثل كل مرة ،يشعر املهلهل بالفراغ بعد االنتقام .ببعض املال الذي خبأه من عمله مع النامريد يعيد فتح قهوة
مهمت السطو أو القتل املأجور إذا راق له موت الهدف .يعود إىل زيارة بيوت الدعارة ،لكنه
القامر ،والقيام ببعض ّ
يشعر بأنها كالطعام الفاسد ،مل تعد تسد رمقه بل كأنه يفعلها عىل مضض .مل يسمع أي يشء عن امللك منرود ،وال بقية
النامريد باستثناء الصاحب عمر وبعض السباع الذين نجوا من مجزرة عملية «ذبابة النمرود» وما بعدها.
الحكومة زادت إهامل حي الرماد بعد األحداث كعقاب وزادت اإلنفاق العسكري .كل يوم تدرب املهلهل عىل
النتقام جديد.
استخدام األسلحة وزيادة قوته البدنية وكأنه يحرض
ٍ
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حاول أن يبحث عن بديل ٍة لدليله ،أو قائد يسري وراءه ،لكنه مل يعد يريد أن يخرس أكرث .اليشء الوحيد الذي أحب
قراءته كان قصص الشعراء العرب القدامى .حفظ الكثري من أعاملهم ،رمبا ألن مايكل ح ّدثه عنهم ،أو ألنه وجد مع
بعضهم ترابطًا .فهو وحي ٌد كالشنفرى عندما قال:
ويل دونكم أهلون سيد عملس ...وأرقط زهلول وعرفاء جيأل
هم األهل ال مستودع الرس ذائ ٌع...لديهم وال الجاين مبا جر يُخذل
إصليت وصفراء عيطلِ
أصحاب :فؤا ٌد مشي ٌع...وأبيض
ثالثة
ٍ
ٌ
كلب من نوع الراعي األملاين وأسامه ِ
«سيد» .كان أحيانًا يكلم كلبه ويقول :يا سليل الذئاب ،أنت
قام املهلهل برشاء ٍ
مستودع الرس الذي ال يخذل صاحبه .قىض املهلهل وقتًا يف تدريب كلبه يوم ًيا.
يوم ماط ٍر خرج من شقة املهلهل فدهسته سيارة شحن وأكملت طريقها دون
لكن حتى ِسيد مل يعش ً
طويل ،يف ٍ
اكرتاث .وجده املهلهل جث ًة هامد ًة يف الشارع فدفنه ووضع رجمة حجار ٍة كبرية عىل قربه.
طفل
مثل يف أحد األيام رأى ً
احيانًا كان سامل يساعد أطفال حي الرماد باملال أو مبنع أهلهم أو مستغلّيهم من تعذيبهمً .
عىل جلده كدمات واضحة ،سأله من رضبه فقال أخوه األكرب ،فقال له :قل ألخيك أن املهلهل مل يعجبه ذلك ،ورمبا
سيغضب إذا رأى كدمات مرة ثانية .منذ ذلك اليوم مل تظهر آثار كدمات عىل ذلك الطفل ،.لكن املهلهل مل يساعد
األطفال بانتظام أو يركز عىل طفل معني .مل يُرد أن يتعلق بإنسان مرة أخرى.
شاب غني ومعه فتا ٌة جميلة .ما أثاره كان أن السيارة متلك
مرت سنوات إىل ذلك اليوم الذي رأى فيه املهلهل سيارة ٍ
منر ًة حكومية .يف تلك األيام ،كان املهلهل أحيانًا يعمل كقاتلٍ مأجور إذا راق له الهدف ،كام يقولون ،البقية تاريخ.
يتبــع يف العدد القادم...
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هدفها
على والعرقية
السياسية
وانتماءاتهم
توجهاتهم
هاتهم
ج
تو ّ
كامل ٌة ٍة .بجهود
بحرّي ٌة ٍة مبني
وانتماءاتهمرقمي
كاملة .اجمللة
وبحري ٍة
ي توج ٍه سياسي.
فردي ٍة وال تع ّبر عن أ ّ
املعلومات والرسومات واملواضيع املطروحة
األدبية
أصحابها من
مسؤولية
تُعتبر
الناحية تعتبر
املطروحة
واملواضيع
املعلومات
الناحيةالفكرية.
وحفظ امللكية
حقوق النشر
وناحية
األدبية
أصحابها من
مسؤولية
وحقوق النشر وحفظ امللكية الفكرية.
الناشرون هم من أعضاء مجموعة مجلة
امللحدين
أعضاء الك ّتاب
من أو من
العرب،
امللحدين
مجموعة مجلة
الناشرون هم
والالديني ممّن ّ
اإلذن
امللحدينألخذ
التواصلابمعهم
ّ
والالديني
العرب،متأومنالك ّت
امللحدين
ّ
ممّن مت ّ
بالنشر .التواصل معهم ألخذ اإلذن بالنشر .

ة،
لألخالق
ماهو
ٍٍ
ّّ
العامة،
العام
مناف لألخالق
مناف
كل ماهو
نشر كل
نع نشر
ُ ُيينع
التصريحاتالعنصرية.
التحريض أوأوالتصريحات
وكذلك التحريض
العنصرية.
وكذلك
مناسبًباا
لهيئة التحرير احلق ّ في نشر ما تراه
لهيئة التحرير احلق ّ في نشر ما تراه مناس ً
على
مجموعة
املواضيعاملوجودة
من املواضيع
اجمللةاجمللة
مجموعة
املوجودةفيفي
من
عتبر
ي
ضمنها
موضوع
ي
أ
فنشر
،
بوك
الفيس
ُ
ٍ
موضوع
ي
على الفيس بوك ّ،
فنشر أ ّ
ٍ
تفويضا ً
بنشره.
للمجل
عتبرّة تفويضا ً للمجلّة بنشره.
ضمنها ي ُ

موقع املدونة اخلاصة بنا لألرشفة على اإلنترنت:
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البريد اإللكتروني
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