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الدين والسياسة كانا وسيبقيا مرتابطني يف عاملنا الرشق أوسطي
لألسف ،ومع ذالك حرصنا يف مجلة امللحدين العرب وقناة
امللحدين بالعريب وشبكة امللحدين العرب عىل الفيسبوك عىل
أن نبتعد قدر اإلمكان عن السياسة ألن السياسة هي التي
تحرك الدين والتعامل معها يبقى صع ًبا وشائكًا أكرث .الدين
ٍ
مغالطات وأكاذيب واضح ٍة ورغم تشبث املؤمنني
مبني عىل
ٌّ
به إال أن نقده غاي ٌة يف السهولة ،ولكن اللعبة السياسية أكرث
تعقي ًدا بكثري ،كام أننا نرى أن العمل عىل مشكلة الدين تشمل
جميع األطياف السياسية بتأثرياتها.
أعتقد شخص ًيا أننا إن استطعنا تحييد الدين وأثره فإن السياسة
ستفقد أكرب سال ٍح ميكّنها من (استحامر) واستعباد الجامهري
وبالتايل ستضطر السياسة وبحسب قوانني االصطفاء الطبيعي
إىل أن تتغري وتصبح أفضل وأكرث نزاه ًة .ذالك ال ينطبق فقط عىل
أيديولوجي دوغام ٍّيئ سوا ٌء كان عشائريًا
الدين بل عىل أي فك ٍر
ٍّ
أو فلسف ًّيا أو حتى قوم ًّيا وعرق ًّيا ...املشكلة الحقيقية ليست يف
األديان والعقائد بل يف قدرة الفرد عىل التفكري النقدي ومتكّنه
من النقد والرفض والحوار والنقاش يف أي يش ٍء يُطرح أمامه...

يكون عملنا بهدف اإلنسان وقيمته وتفرده
ونغي العقول ليك ال
وأن نكتب ونتكلم ّ
يضيع حق الفرد أمام رغبة الجامعة وأن
نحارب ديكتاتورية األغلبية سوا ٌء كانت
ديني ًة أم غري دينية.

علتنا الحقيقية يف عاملنا الرشق أوسطي والشامل أفريقي هي
تقديم الجامعة عىل الفرد وضياع قيمة الفرد وحريته وحقوقه
الغراب الحكيم
أمام جربوت الجامعة والقبيلة والزعيم .هنا وجب علينا أن
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إنها أسئل ٌة ال شك بأنها رضورية ،بل يف غاية األهمية لِام
نراه من فشل وعجز غالبية التيارات السياسية واإلسالمية
والحزبية وحتى العلامنية من تأصيلٍ ملفهوم النهضة
وخصوصا بعد تفيش وانتشار
العربية وتطور مجتمعاتنا،
ً
ظواهر التعصب اإلسالمي والرصاعات املذهبية والعرقية
والقبلية يف العديد من البلدان العربية ،فام نشهده من
ٍ
انقسامات مذهبي ٍة قاتل ٍة يف العراق
حروب حال ًيا ،ومن
ٍ
وسوريا ولبنان وليبيا واليمن ،ماهي إال صور ٌة من صور
حكم دميقراطي ٍة قادر ٍة
اإلخفاقات العربية يف تعزيز أنظمة ٍ
عىل انتشال الشعوب من مآسيها ودمائها.

وخصوصا
الحديث عن العلامنية وعالقتها باألديان
ً
اإلسالم ،هو حديثٌ يشوبه الكثري من الضبابية والخوف
والخطوط الحمراء نظ ًرا ملا ميثّله الدين يف الوعي الجمعي
وخصوصا العريب واإلسالمي من هوي ٍة مقدس ٍة ال ميكن
ً
املساس بها .وبنفس الوقت تُقابل العلامنية رؤي ٌة ونظر ٌة
سوداوي ٌة غارق ٌة باإلباحية واالنحالل من ِقبل غالبي ٍة
عظمى من الشعوب العربية واإلسالمية بنا ًء عىل فتاوي
وخطاب رجال الكهنوت اإلسالمي ،سوا ٌء من عىل املنابر
الدينية ا ٔو من خالل مناهج التعليم والفضائيات الدينية.
فعل لن نرى
فهل كل ما قيل عن العلامنية صحيح؟ وهل ً
التطور والنهضة العربية إال بعد أن تكون العلامنية مسا ًرا
سياس ًيا واجتامع ًيا يف فكرنا وتعليمنا وثقافتنا العربية
الحالية!!؟
ا ٔم أن البقاء مع الدين اإلسالمي هو الرشط األسايس
للنهوض ،فكل ما علينا ،كام يقول رجال الدين والفقهاء،
ا ٔن نعود إليه ونستنسخه كام يف أيام السلف!!؟

قبل الخوض يف مختلفات العلامنية والدين اإلسالمي،
حري بنا ا ٔن نعرض بعض التعاريف ملصطلح الدين
ٌ
ومعنى العلامنية حتى يكون القارئ املطلع عىل دراي ٍة إىل
شخص معني ،ا ٔو
أين سيننتهي .الدين ،ا ٔي دين ،يعتقده
ٌ
ٍ
وسلوك
بقيم معين ٍة
جامعاتٌ معينة ،ويرتتب عنه االلتزام ٍ
ٍ
وطقوس شعائري ٍة معينة ،تسعى إىل التوحيد،
مع ٍني
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والتمييز بني املؤمنني والكافرين ،بنا ًء عىل ِشع ٍة معينة ،ت ُنظِّم العالقة بني
ٍ
طقوس معينة ،إما بشكلٍ
املؤمنني أولً  ،ثم بينهم وبني غريهم ثان ًيا ،وبأداء
فردي ا ٔو بشكلٍ جامعي ،ويف أماكن معين ٍة ومخصص ٍة لهذه الغاية ،بهدف
ٍّ
إظهار الطاعة ملصدر ذلك املعتقد ،والخضوع املطلق إلرادته ومشيئته،
ٍ
نصوص معينة ،رغب ًة يف الثواب ،وتجن ًبا للعقاب الذي ال يعلم
انطالقًا من
كيفه ،ومقداره إال املعت ِقد بوجوده األبدي ،الذي ال يعلم الغيب غريه.
انعكاسا للنزعة
ومبا ا ٔن الدين ،يف تعاريفه ،وحتى يف مامرسته ،ميثل
ً
لعبت وال
الروحية لدى اإلنسان بشكلٍ عام ،إال ا ٔن النصوص الدينية
ْ
زالت تلعب دو ًرا كب ًريا يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية يف تحديد مصرينا
وتاريخنا ومستقبلنا.
ٍ
ٍ
أيضا
تخلف وفسا ٍد
وهو ما يدفع إىل إعادة الر ٔوية يف الحال التي وصلنا إليها من
وانحطاط مل يسلم منه أحد ،وهو ما يدفع ً
طويل؟ وكيف نبدأ بالنهوض ومواصلة التقدم واملشاركة بالحضارة املعارصة!!؟
إىل معرفة سبب هذا اإلخفاق؟ وملاذا استمر ً
بعض الحركات العقالنية التي خرجت من صفحات التاريخ اإلسالمي ا ٔجابت عن أسئلة تخلفنا وأثبتت الحاجة إىل إعادة
فهم النصوص الدينية ،وما ظهور املعتزلة إال إحدى املحاوالت الكبرية يف إعادة فهم النصوص القرآنية ومواصلة التقدم
الحضاري ،فعىل طريق فهمها والتعبري عنها عىل أرض الواقع يتوقف زخم التطور فهي تُشكِّل ،أي النصوص الدينية،
العمود الفقري للفكر الديني ،فكيف ينبغي النظر إىل تلك النصوص؟
يجب ا ٔن نقر بداي ًة ،ا ٔن اإلنسان هو الكائن الوحيد القادر عىل اإلنجاز وتوريث إنجازاته عرب األجيال ،وبهذا املعنى فهو
الذي يتفرد بخاصيته تلك عن كل الكائنات الحيوانية ،لذلك فإن كل إنسانٍ هو خليف ٌة يف األرض ،أما دور األنبياء والرسل
اليوم ،فهو دو ٌر قد انتهى.
ٍ
وعلم وصناعة،
ولهذا عمل الفالسفة واملفكرون عىل إيجاد
نظريات فكري ٍة تتناسب مع ما توصل إليه اإلنسان من معرف ٍة ٍ
ٍ
ومخاضات طويلة ،صادفها الرفض ومحاربة من يريد فصل الدين عن الدولة ملصالح
ومر اإلنسان بالتايل يف تجارب
وغايات الكهنوت الديني يف مختلف املجتمعات.
طويل عن هذه املراحل إلنها يف غالبيتها قد تم الحديث حولها بشكلٍ مفصلٍ وهي موجود ٌة لالطالع
هنا لن ا ٔتحدث ً
يف عد ٍد كبريٍ من املواقع والكتب ،ولكن ما يعنيني يف هذا املقال هو ا ٓخر ما توصلت إليه العقول الفلسفية والسياسية
ٍ
وخصوصا الغربية يف تسيري أمور حياتهم ومجتمعاتهم.
ومنهجي للدول،
فكري
واالجتامعية من اختيار العلامنية
ً
كأساس ٍّ
ٍّ
بينام يف عاملنا العريب ،تسود جامعات اإلسالم السيايس التي استطاعت ا ٔن تفرض نفسها عىل املجتمع بقدر ٍ
ات تنظيمي ٍة
عالية ،وبسبب فشل ا ٔنظمة الحكم الحالية يف تلبية مطالب الناس البسيطة يف تنمي ٍة اجتامعي ٍة واقتصادي ٍة تُواجِه األزمات
التي مت ّر بها األوطان العربية وتحافظ عىل كرامة الوطن واملواطن؛ تسلّلت الطائفية والقبلية لتحل محل مفهوم املواطنة
بديل عن الدولة العلامنية وا ٔصبح التدين س ًّدا مني ًعا أمام الفكر العلامين الحر.
والبحث عن الدولة الدينية املؤمنة ً
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إن الرتبة الثقافية يف املجتمع العريب أصبحت تنبت بذو ًرا وا ٔشجا ًرا لإلرهاب الفكري تسنده ميلشيات ٍ
عنف متارس
اإلرهاب الدموي وتحسبه جها ًدا يف سبيل الله ،يفتح الطريق أمام القاتل إىل جنة الخلد مفروشً ا بالورود والرياحني.
بنظام معني ،واألدوار موزع ٌة فيام بينهم عىل ا ٔكمل وجه،
إن التيارات اإلسالمية ميثلون منظوم ًة كامل ًة متكامل ًة تسري
ٍ
فضل عمن يفتي منهم وميألون القنوات الفضائية
فمنهم من ميارس دو ًرا دعائ ًيا وميلكون ميكرفونات منابر املساجد ً
فضل عن دور وسائل التواصل االجتامعي ،ومنهم من ينفّذ الفتاوي بإهدار الدم يف سبيل الله.
ً
وبني هذا وذاك هناك منهم من يستخدم سالح التقايض إلرهاب كل من يحاول ا ٔن يكتب رأيًا ا ٔو بحثًا ا ٔو يجتهد بحثًا
عن الحقيقة .الزلنا نذكر فرج فودة املفكر الذي اغتالته يد البطش باسم الدين ،واالعتداء عيل األديب نجيب محفوظ،
والتفريق بني الدكتور نرص حامد ا ٔبو زيد وزوجته بزعم ا ٔنه مرتد ،والكثري من مناذج القهر والبطش من ِقبل جامعات
اإلسالم السيايس باسم الدين ،يف التاريخ اإلسالمي القديم والحديث عىل ح ٍّد سواء.
هنا ،كيف يفكر اإلنسان العريب ب ُحري ٍة يف ظل هذا املناخ؟ وكيف يجر ٔو اإلنسان عىل التعبري عن را ٔيه وهذا هو الحال؟ ثم
كيف نتحدث عن حرية االعتقاد وهناك من ينتظر لتنفيذ ما يسمي بحد الردة؟ فهل تكفي النصوص القانونية لتكون
ضامن ًة مهم ًة وقوي ًة لكفالة مثل هذا الحق؟ أتصور ا ٔن األمر يف حاج ٍة إىل إعادة حرث الرتبة الثقافية من جديد ،نبذر
بدل من الكراهية وزهور القبول باآلخر بدلً من التكفري ونعيل من قيمة الحوار واالختالف من ا ٔجل
فيها بذور التسامح ً
الوصول إىل الحقيقة.
يف الحقيقة ،وحتى نصل إىل درج ٍة من وضع الحلول ،البد ا ٔن
نقول ما تم السكوت عنه مد ًة طويل ًة ،بأن الدين يتحول بفعل
رجال الدين والفقهاء إىل عل ٍة للتخلف والركود العقيل والفكري،
وعرقي بفعل الترشنق
وديني
فكري
ينتج عنه بالرضورة اضطها ٌد ٌّ
ٌّ
ٌّ
ا ٔو التكلس الذي يصيب نصوص هذه األديان بفعل الجمود
والسكون المتناعها عن التجديد والتبديل والتغيري والنسخ مبجرد
وفاة النبي ا ٔو الرسول الذي تتجدد يف عهده النصوص املقدسة
باستمرا ٍر وتتغري بل وقد ت ُلغى نهائ ًيا أو تبقى دون ا ٔن يكون لها
مفعول،
وهنا يكمن الرس يف تراجع الشعوب بعد اعتناقها ألي دينٍ بفرت ٍة
تطول ا ٔو تقرص ،لكن ال محالة من إصابتها بالتخلف ،ألنها تفقد
ديناميكيتها ،فال تجد من يقوم بتعديل نصوصها ا ٔو تغيريها ا ٔو
حتى إلغائها بعد فقدها للنبي ،وما الخمول واالنحطاط الذي
يصيب العقل الديني نتيجة وصفات النصوص الدينية املتكررة
دون إعادة النظر فيها بشكلٍ ج ّدي ،سوى الضعف الذي يصيب
الجهاز املناعي عند تكرار تناول املريض لنفس الدواء.
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ٍ
محاوالت جاد ًة وجريئ ًة لتخليص العقل الديني من
ومع ا ٔن املذاهب الدينية التي تظهر بني فرت ٍة وا ٔخرى ،تشكل ا ٔحيانًا
حالة السبات ،والتقليل ما أٔمكن من اآلثار الجانبية الضارة للفكر الديني ،بإدخال نو ٍع من التغيري يف األديان ،إال ا ٔنها
ال تلبث ا ٔن تحتاج هي نفسها إىل التغيري والتجديد ،وكنتيج ٍة طبيعي ٍة لثبات النصوص الدينية فإنها تنقل عدوى ثباتها
إىل العقل الديني ليناله الجمود ثم ال يلبث ا ٔن يتحول إىل عقلٍ مح ّن ٍط ويف ا ٔحسن األحوال إىل كمبيوتر ا ٓ ٍّيل يقوم بتلقي
الربامج املقدمة له وإكتنازها دون ا ٔدىن اعرتاض ،ومن ثم االشتغال وتقديم النتائج وفق تلك املعطيات.
ٍ
وحركات وفق إمالءات وتفاسري
ٔعامل
ٔفعال وا ً
العقل الديني إذن هو يف ا ٔفضل حاالته ا ٓلي ٌة تقوم برتجمة النصوص الدينية ا ً
تلك النصوص ذاتها .ومن هنا نجد ا ٔن التجديد والتبديل والتغيري ا ٔو ا ٔي عملي ٍة إجرائي ٍة ا ٔخرى يف النصوص الدينية تُعترب
تجديدي
يل
ٍّ
رضور ًة البد منها وتفرض نفسها بكل قو ٍة كلام اشتدت اآلثار السلبية لهذه النصوص ح ّدةً .إال ا ٔن أي إجرا ٍء عم ٍّ
لهذه النصوص ال يلبث ا ٔن يتحطم ويتفتت عند اصطدامها بهذه النصوص الصلدة.
وا ٔمام هذه الحقائق ،والتى مازال االختالف عليها مبثابة الجذر األسايس ملشكلة العلامنية والدين اإلسالمي ،فإن العلامنية
مبا تعنيه يف ا ٔبسط معانيها واملتمثل بفصل الدين عن الدولة هو الخيار اإلنساين الذي يساهم يف تعزيز الوطنية والحفاظ
عىل اإلنسان العريب من الترشذم والسقوط يف املايض واملكوث فيه قرونًا طويل ًة.
إن فصل الدين عن الدولة والسياسة ال يعني تغييب الدين عن املجتمع ،بل عدم استغالل الدين كمطي ٍة للسلطة كام
يفعل من يُعرف باإلسالميني ،ألن اإلسالم عقيد ٌة حالها حال املعتقدات واألديان األخري ،ومتتد مع حياة الفرد ،ولكن
شخصيا غري مؤث ٍر عىل حياة األفراد اآلخرين وغري قائد ٍة يف مجتمعاتنا ،هو
ج ْعلها لتكون فردي ًة ،مبعني ا ٔن تكون ً
حامل ً
ما يضمن لنا جمي ًعا بزوغ العلامنية طريقًا يناسبنا يف عامل اليوم.

www.facebook.com/M-80-II-941772382615672
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وظيفة الشيوخ والكهنة املحمديني
تحت املجهر

راوند دلعو

مع بزوغ عرص التنوير األورويب تف ّجرت
ينابيع العلم الحقيقي ،فها هو بريق
املعرفة يرفل َغ َّنا ٌء يف أركان األرض لتتطور
املجتمعات الغربية وترتقي ُمستم ِتع ًة
مبا يضفي عليها العلم الحديث من نو ٍر
وحبو ٍر ورسو ٍر ورخا ٍء ورفاهية.
لقد كانت نظرية املعرفة الحديثة
(اإلبستيمولوجي) والتي تشكّلت
تدريج ًيا يف الوعي الجمعي األورويب
مبثابة مصباح عالء الدين من حيث
الساحريّة واإلدهاش،
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راوند دلعو

حيث عرف اإلنسان األورويب الحديث كيف ميسح عىل هذا املصباح ل ُيخرج منه الطائرة والسيارة وعلوم الفضاء واالتصال
والطب الحديث والتطور الدارويني والنانوتكنولوجي لتتحول العواصم األوروبية من عصور الظلامت الكنس ّية إىل عرص
العقل بكل عنجهيته وتغطرسه وجربوته ،وهكذا ينترص اإلنسان هناك يف أوروبا عىل الظالم والجهل والخرافة والدين،
ٍّ
عمري وصل إىل الثامنني سن ًة! إال املجتمعات الدينية
مبعدل
فها هو يعيش اليوم يف أوروبا والدول املتحرضة عيشة امللوك
ٍّ
املحمدية يف بالدنا الرشق أوسطية املنكوبة ،إذ نراها مستعصي ًة عىل حركة التطور والتطوير!!
ولو تساءلنا عن سبب تخلف مجتمعاتنا املحمدية لجاءنا الجواب بداه ًة يقول:
إنها رجعية وتخلف النص الديني املقدس الذي يتحكم بتفاصيل الحياة ،وتعارضه املستحكم مع العلم ومبادئ العقالنية
وحقوق اإلنسان!
إنها رجعية العرف الجمعي الظالمي املوروث الذي يقف كالصخرة الصامء يف وجه اإلبستيمولوجي واملخترب الغريب ،فال
عيص عىل التطور ،فهو االبن الرشعي الوحيد املتبقي للقرون الوسطى،
يستطيع ٌ
عاقل أن ينكر بأن النص الديني يف بالدنا ٌّ
مكبل بتقديس الخرافة وتبجيل الوهم.
يرزح يف سجونها وال يستطيع الخروج منها! فهو ٌ
مقدس يسكن يف عقول الدهامء من برش الرشق األوسط املتخلفني وال يغادر هذه العقول ،حيث يقوم
ديني
ٌ
ٌ
نص ٌّ
بتسليح نفسه بالرتغيب والرتهيب معششً ا يف تالفيف أدمغتهم يسوسها بترشيعات القرون الوسطى املتخلفة الالأخالقية
وميو ُر نا ًرا طائفي ًة تغيل يف البالد كل فرت ٍة لتحرق األخرض واليابس.
وكلام تطورت املعارف البرشية ازدادت فضيحة النص الديني لَ ْعلَ َع ًة وجع ًريا ،وازداد تناقضه صقي ًعا وبرود ًة وزمهري ًرا،
وبان للعيان تخلفه أكرث فأكرث ،بل أكرث كث ًريا! وعند هذه النقطة بالذات تسقط املجتمعات األصولية التي تتبنى النص
ٍ
مجتمعات
الديني مهزوم ًة يف معرتكها مع الحضارة ،فإذا بها متوت معرف ًيا وتتالىش أخالق ًيا وتتخلف تكنولوج ًيا لتتحول إىل
قروسطي واضح ،من
طقوسي ٍة استهالكي ٍة بشكلٍ واضح ،فيعيش اإلنسان املتدين فيها حياة االستهالك والطقس مع طابعٍ
ٍ
ٍ
وتعليب
وتغليف
وتجسيم لخالق الكون ،وتربي ٍر لنكاح األطفال،
ذبح الخراف ،إىل الدوران حول حجارة ،وانحنا ٍء ألصنام،
ٍ
ٍ
وحروب طائفي ٍة
للمرأة تار ًة وسبيها واغتصابها تار ًة أخرى ،إىل قتا ٍل يف سبيل العقيدة وتفجريٍ وفوقي ٍة وعنرصي ٍة ديني ٍة
ٍ
وطائفي  ...إلخ.
عرقي
وتطهريٍ ٍ
ّ
وهنا ينتبه عقالء ومثقفو هذه املجتمعات األصولية إىل األثر الرجعي الواضح للنص الديني عىل القطيع ،فيحاولون الفرار
بأنفسهم والهروب إىل األمام باتجاه التحرض فيقفزون من ضفة األصولية املتخلفة إىل ضفة العلامنية املتحرضة خالعني
جبة التخلف كام تخلع الشمس فلول الليل عن وجه األرض  ...ولكن! ولكن ماذا؟ لألسف ليست هذه هي النهاية وليس
هذا هو املشهد األخري ،فال تنتهي الحرب هنا!
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عائق كب ٌري أمام األجيال التي تقفز إىل ضفة النور ،فام
بل يظهر لنا ٌ
هو هذا العائق؟ يف الحقيقة هنا تربز الوظيفة الوحيدة لشيوخ الدين
املحمدي يف العرص الحديث حيث يرشئب رجال الدين مبحاول ٍة إجرامي ٍة
يائس ٍة لتلميع الخطاب الديني الساقط منطق ًيا املتناقض عقالن ًيا فريشّ ون
العطر عىل رائحة العرق والسكّر عىل مرارة املوت لتصبح رائحة التخلف
والالمنطق واخز ًة ناشزةً!
ثم يبالغون بالكذب عىل الناس من خالل ادعاء اإلعجاز يف النص املقدس
ٍ
جديد
بغية رد الكم األكرب من العقالء واملثقفني إىل حظرية األصولية من
ووضع العيص يف دواليب التطوير!
فبعد أن كانت مهنة رجل الدين مقترص ًة عىل ضامن استمرار ركوع القطيع لجربوت السلطان عرب جبي األموال ونرش
األساطري ،أُضيفت اليوم وظيف ٌة غاي ًة يف األهمية والسلبية عىل رأس جدول أعامل املشايخ أال وهي تلميع الخطاب الديني
بعمق أكرب يف صلب
وسرت فضيحته ،نعم إنها مهن ٌة سيئ ٌة أصبحت رك ًنا أساس ًيا من عمل املشايخ الكهنوت ،وإذا دخلنا
ٍ
مهنة تلميع النص الديني لالحظنا:
بأن الشيوخ يتبنون النص الديني املوروث ابتدا ًء ،حيث يتح ّيزون إليه بشكلٍ
مطلق
ٍ
ثم يدركون تعارضه مع العلم ومنط الحياة املعارصة فيقومون بتحريفه وتغيري تفسريه باستخدام التأويل واملجاز والرتادف
وجميع األساليب اللغوية املتاحة واملمكنة من أجل تحسني صورة هذا النص وتلميعه بحيث يبدو للعوام خطابًا حضاريًا
علم ًيا ،وبهذا يهبون حيا ًة أخرى للنص قبيل وفاته ،ويعطونه دف ًعا جدي ًدا يف قلوب السذّج ،فيقول املشايخ لنا متفيقهني
متشفرتين{ :إن مشكلتنا ليست يف النص بل يف فهم النص!!! إن مشكلتنا ليست يف الدين بل يف تطبيق الدين!}.
واضح مدفو ٌع مبغالطة التحيز التأكيدي لألسبقيات الفكرية املوروثة ،إذ تُعلِّ ُمنا التجربة أنه ال ميكن
كذب
ٌ
وهذا برأيي ٌ
ٍ
لنص من القرون الوسطى يتحدث عن الجن والعفاريت والبغال الطائرة أن يتكيف مع حياة اإلنسان الحديث .الحق
الحق أقول لكم{ :إن مشكلتنا الكربى ليست يف فهم النص ،بل يف بناء الفهم عىل ُم َج َّر ِد نَ ٍص} ،وألف ٍ
خط وخ ٍّط تحت
نص سوا ًء
هذه الجملة املحورية يف هذه املقالة ،نعم مشكلتنا ليست يف فهم النص الديني ،بل يف بناء الفهم عىل مجرد ٍّ
كان دين ًيا أم غري ديني.
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فالفَه ُم ال يُبنى عىل مجرد ٍ
نص بل عىل تجرب ٍة وواقعٍ وعلم ،أما النص فيجب أن يأيت متأخ ًرا كبلور ٍة للواقع التجريبي يف
عامل العقل املجرد .فاإلنسان الحديث يستخدم أساليب املعرفة الحديثة اإلبستيمولوجية ثم يخلق النص ...يُجري تجربته
يف املخترب ثم يكتب التقرير  ...يرصد الظواهر الطبيعية بدق ٍة ويعيد الرصد مرا ًرا ثم يكتب التقرير الذي يصف ما شاهده
حلول للمشاكل ثم يكتب
كمرحل ٍة أخرية  ...يراقب الظاهرة االجتامعية ويط ّبق عليها علوم اإلحصاء واالحتامل ليستنتج ً
النص والتقرير الذي يوثق الدراسة العلمية االجتامعية ،نعم ،هكذا يعمل اإلنسان الغريب املتحرض!

جمع المشاهدات

تطوير نظرية
تفسر المشاهدات
وال تتعارض مع
المعارف السابقة

تحليل المشاهدات
وصياغة أسئلة
على أساسها

جمع المزيد من
المشاهدات بهدف
فحص تلك
التنبؤات

صياغة فرضيات
بناء على تلك
األسئلة
استخراج تنبؤات
قابلة للفحص
التجريبي من تلك
الفرضيات

يُجرب ،ثم يكتب تقرير التجربة .يرصد،
ثم يكتب تقرير عملية الرصد .يُحيص،
ثم يكتب تقرير عملية اإلحصاء ،فالفهم
وفق املنهج العلمي الحديث ال يُبنى عىل
النص بل عىل التجربة واإلحصاء والتحليل
ونتائج املخترب ،أي عىل العلم ،ليأيت النص
العلمي مت ِّو ًجا لعمل الباحث العلمي من
تعب عن فحوى
خالل كتابة التقارير التي ّ
العمليات العلمية امليدانية
( تجربة  -إحصاء – رصد -استقراء)،
فقيمة النص يف عامل املعرفة ليست يف
ذاته بل فيام يعكسه ويبلوره من نتائج
االختبار والرصد ،أما اإلنسان املتخلف
مقدس
ديني
األصويل فيعتمد عىل ٍّ
ٍّ
نص ٍّ
جاء من ال يشء ،جاء من وهم ،جاء من
بنات أفكار إنسانٍ فاشلٍ
كذاب ألّفه ثم
ٍ
نسبه إىل خالق الكون!

وهم يُلبسه
فينربي رجل الدين مشم ًرا ليامرس مهنته القذرة يف تلميع النص الديني وخلق واقعي ٍة زائف ٍة له ،ل ُين ِتج منه ً
لباس املعرفة والعلم ليخدع به أذكياء القطيع فيعيدهم إىل حظرية األصولية بعد إذ همت عقولهم بطالقها والقفز منها.
ولكن هيهات ،فاليوم مل يعد النص املجرد املنسوب ٍ
وكيل
لذات ماورائي ٍة قاد ًرا عىل إنتاج املعرفة ،بل بات املنهج العلمي ً
حرصيًا وسف ًريا وحي ًدا إىل عامل املعرفة.
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ٍ
نصوص جاءت من فرا ٍغ
وهذا هو جوهر السبب الكامن وراء تخلف الرشق األوسط الذي يعتمد يف استقاء املعرفة عىل
وتحض العامل الغريب الذي ال يعتمد عىل النصوص إطالقًا يف بناء املعرفة ،حيث يشكّل النص أدا ًة لنقل املشعرات
وأوهامّ ،
امليدانية يف تقيص الحقائق كالتجربة والرصد واإلحصاء و و و ،فلتنتفض أيها اإلنسان ،ولتلقي بالنصوص املقدسة إىل
حاوية تاريخ املعرفة بل إىل قسم القاممة من تاريخ املعرفة والرف الذي يحوي الكتب األشد سوا ًدا وإجرا ًما فكريًا،
الحق الحق أقول لكم :إن الجرمية تتواجد يف عامل املعرفة كام تتواجد يف عامل السلوك البرشي وما يقوم به مشائخ الرشق
األوسط جرمي ًة متكاملة األركان.
مجر ٌم من ح ّرف معنى النص الديني ليلبسه لباس التحرض ،مجر ٌم من ملّع النص الديني ليوهم الناس أنه يقدم معرف ًة؛
علينا أن نحاكمهم وعىل الجامعات املحرتمة أن تدعم بحوث نقد النص الديني املقدس من أجل تعرية الوهم ،وكل ذلك
يف سبيل ضامن الصحة العقلية لألجيال القادمة.
هامش :يا بُني ال تسامحني إن غلّفت لك الوهم الذي ورثناه عن جدك بغالف العلم ،بل أطلب منك أن تحاكمني
وتقدمني قربانًا تحت سيف العدالة املعرفية من أجل النور ،من أجل العلم .يا بُني ال تسامحني إن خدعتك وز ّورت
منطقي لألسبقيات الفكرية
رصين وال تقبل م ّني أي تحي ٍز غري
لك موروثنا الذي ورثناه عن جدك بطريق ٍة تجميلية ،بل حا ِ
ٍ
املوروثة.

ٕاﺪﺪاد وﺗﻘﺪﱘ

ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ
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خلف خطى يسوع جـ :4
والد يسوع

الغريب بن ماء السامء

تعقيب وتوطئة:
ٌ
قبل أن أواصل هذا البحث فإنه يجدر يب أن أقوم بتوضيح بعض
املسائل.
قد يبدو للكثري ممن يتابعونه ،وخاص ًة إثر إيرادي للشهادات الوثنية
عن يسوع يف الفصل السابق ،أن هذا األمر غري ممكن ،ومستحيل،
فكيف ليسوع املسيح الذي جاء بدين املحبة والسالم أن يقولوا عنه
ومتعصب ...إلخ؟
أنه كان قاطع طريق،
ّ
ال ب ّد [إذنْ] أنهم قالوا ذلك بدافع الحقد أو الحسد ،إن قالوه معادا ًة
للمسيحية ،والبد أنهم نقلوا عن اليهود الذين «يكرهون» املسيحية
الصاعدة وقتها ،فاليهود قالوا أن يسوع هو ابن «زنا» ،وهذا غري معقول،
أيضا غري معقول.
بينام الوثنيون قالوا أنه كان قاطع طريق ،وهذا ً
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والد يسوع

الغريب بن ماء السامء

للقارئ الحق يف أن يفكر مبارش ًة بهذه الطريقة [حتى ولو كان ملح ًدا] ألن هناك ألفي سن ٍة تعشّ ش يف الذاكرة 20 ،قرنًا
من الدعاية املسيحية 24 ،ألف شه ٍر من التعاليم الكنسية التي نجحت يف تقديم الصورة التي تريدها عن يسوع ،رغم
التاريخ األسود من الحروب ومحاكم التفتيش وسلطة الكنيسة ،فقد ظلّت فكرتا املحبة والسالم يف املسيحية مسيطرتني
يف الوعي الجمعي ،وزادت هذه الفكرة رسو ًخا حينام تعلْ َم َن ْت أوروپا وفصلت الدين عن الدولة وقلّمت مخالب
املسيحية ،أو كام قالت الكاتبة والناشطة الفرنسية دانيِل سالناڤ « :Danièle Sallenaveحني تكون ديان ٌة ما [تقصد
الديانات اإلبراهيم ّية] ديان ًة معتدلة ،فذلك ألنّنا قصصنا جناحها العسكري ،أو منعناها من استعامله ،فاملسيحية صارت
ديان ًة معتدل ًة يف فرنسا ،حينام وضع القانون ح ًدا لسلطة الكنيسة».
فمثل كانت صورة يسوع أقل جاملً  ،أو باألحرى
وهذه الدعاية اإلشهارية للكنيسة ومنذ  20قرنًا ،تتأقلم مع الظروفً ،
كانت حسب مقاييس الجامل يف كل عرص ،فتف ّنن املتف ّنون يف رسم صو ٍر أخرى أكرث جاذبية ،بشع ٍر طويلٍ ولحي ٍة مشذّب ٍة
وعينني زرقاوين ونظر ٍة وسيم ٍة  ...إلخ ،وكأننا أمام أحد نجوم هوليود ولسنا أمام إله! نصنع صور ًة إللهنا بالطريقة التي
منيل إليها ونحبذها ،ونعلق لوحته يف غرفة النوم لنشعر باالطمئنان والهدوء ،وكأين أتذكر كالم كسينوفانيس()1
( ) Xenophanesالذي قاله منذ  2500سنة« :اإلثيوپيون يصورون آلهتهم عىل شكل آله ٍة سوداء ،والرتاق ّيون [البلغاريّون]
يص ّورونها بعيونٍ واضح ٍة وشعو ٍر مج ّعدة ،ولو كان لألبقار والجياد واألسود أياد ،لصوروا آلهتهم عىل شكل أبقا ٍر وجيا ٍد
وأسود».
وليك نستطيع الرؤية بوضو ٍح أكرث علينا أن نتخلص من ذاكرتنا ،ونطبق املنهج الديكاريت[ ،عىل أمل أال نصل إىل النتيجة
التي وصل إليها ديكارت طب ًعا ،وإال فيا خيبة املسعى] ،وننظر إىل األمر كام هو يف عرصه ،فاملسيحية التي نعرفها اليوم
ليست املسيحية نفسها منذ ألفي سنة ،ومن التعسف أن نقرأ أحداثها وتكوينها بعيون حارضنا ،أو مبا نعرفه حال ًيا عن
تعاليمها ،بل علينا أن نقرأها بعيون معارصيها أو القريبني زمنيًا منها ،فاليهود قالوا كذا من وجهة نظرهم ،والوثنيّون
قالوا كذا من وجهة نظرهم ،والنصوص املنحولة (األپوكريفية)( )2قالت كذا من وجهة نظرها ،وعلم اآلثار (األركيولوجيا)
قال كذا ،ثم :واملسيحيون األوائل قالوا كذا من وجهة نظرهم،
فنجمع كل هذه النصوص [التي تق ّدم لنا زوايا مختلف ًة للمشهد وقتها] ونركّب وجهات النظر املختلفة ونقارنها ببعضها
ونعيد رسم األحداث التاريخية التي تبدوا لنا أكرث منطقي ًة .هذا هو -حسب رأيي -املنهج الذي أراه جي ًدا يف قراءة تاريخ
املسيحية.
ٌ
وديني يوناين[ .تحرير املجلة].
اجتامعي
فيلسوف وشاع ٌر وناق ٌد
 -1كسينوفانيس من كولوفون ( 570قبل امليالد إىل  480قبل امليالد)
ٌ
ٌ
رصا لإلشارة إىل
 -2أَپُوكْرِيفَا كلم ٌة يوناني ٌة قدمي ٌة تعني «أشياء تم إخفاءها» ،وترتجم إىل الكتب املنحولة أيضً ا ،ويف السياق الديني مصطلح أپوكريفا  Apocryphaيستعمل اليوم ح ً
ٍ
ٍ
معرتف بها من ِقبل األكرثية الدينية ،وتدريج ًيا اصطبغ املصطلح مبعانٍ سلبي ٍة مرادف ٍة للتحريف .يف املسيحية تطلق أپوكريفا عىل أسفار من
نصوص ديني ٍة تعترب غري موثوق ٍة وغري
الكتاب املقدس تم نبذها ألنه مل يتم إقرارها أو املوافقة عليها من قبل مجامع كنسي ٍة مختلفة[ .تحرير املجلة].
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أمل من تكرارها :النصوص التاريخية غري املسيحية التي تتح ّدث عن املسيحية تم تزويرها،
وهناك نقط ٌة كنت قد ك ّررتها ،ولن ّ
خاص ًة بعد اعتناق روما للمسيحية ،ومل يصلنا إال ما أرادوا أن يصل لنا ،أو ألنهم اقتبسوا بعض الجمل للرد عليها ،ويكفي أن
ّ
نقرأ أعامل يوسيفوس فالڤيوس لنعرف حجم التزوير ،فكتابه «حروب اليهود» متكو ٌن من سبعة أجزاء ،الجزء األول يعرض فيه
األحداث التي حصلت يف  165سنة قبل هريودوتس ،ثم يف الجزء الثاين [وهو الذي يجب أن يتحدث فيه عن يسوع] تجد النص
مملو ًء بالتناقض ،مشوشً ا ،وكأنه تم قص ولصق فقر ٍ
ات يف غري أماكنها ،واملعنى غري مرتابط ،ثم يف الكتب الخمسة املتبقية تعود
إىل فالڤيوس قدرته املتفوقة يف عرض األحداث ،والتنظيم الدقيق ،واملعاين املسرتسلة.
ٌ
معروف
نص فالڤيوس ،مؤ ّرخ روما الرسمي ،إذا قارنّا الكتاب الثاين ببقية كتبه؟ ثم إنه
فهل يوجد ٌ
دليل أكرث من هذا عىل تحريف ّ
فيتوسع يف عرض الحوادث وتحليلها ،لكن حني يذكر املقطع الوحيد عن يسوع املسيح [وهو مقط ٌع مزو ٌر مائة يف املائة]
برثثرتهّ ،
ال يتجاوز ثالثة أسطر؟
كنت قد ذكرت هذا النص يف بداية البحث ،وإمنا أعود إليه ألعطي عين ًة من التدليس الذي قام به رجال الكنيسة إلخفاء الذي
ُ
فعل يف بداية األلفية األوىل ،هذا النص عن يسوع
حدث ً
مل يظهر إال يف القرن الرابع ميالدي ،ومل يقتبسه ،من ق ْبل،
أكليمندس اإلسكندري( )Titus Flavius Clemens( )3وال
يوستينوس النابليس الشهيد( ،)Justin Martyr( )4رغم أنّهام
ويف كتبهام وردودهام عىل املعارضني وإلثبات يسوع أنه
املسيح ،اقتبسا حتى من بعض الكتابات األپوكريف ّية ،فكيف
فاتهام هذا النص الذي كان يكفيهام مؤونة الجدال وبشهادة
فالڤيوس اليهودي نفسه؟
أكليمندس

يوستينوس

أيضا يف جداالته ،قال:
بل أن أوريغانوس  Ὠριγένηςالذي اقتبس من كتابات فالڤيوس ً
()5
«لك ّنه [أي فالڤيوس] مل يعرتف بأ ّن يسوع هو املسيح».
ال أدري إن كان يوجد ر ٌد أكرث وضو ًحا من هذا؟ بينام النص املزيف ،والذي يستشهد به بعض املسيحيني إىل اليوم يقول« :وكان
متهكم كيف مل
هو املسيح» ،مام دفع بڤولتري أن يسخر ممن ال زالوا يقتبسون هذا النص إلثبات تاريخية يسوع ،ويتعجب
ً
ركضا ليقوم بالتعميد.
يذهب فالڤيوس ً
 -3واح ٌد من أبرز معلمي مدرسة اإلسكندرية الالهوتيةُ ،ولد يف أثينا يف منتصف القرن الثاين امليالدي[ .تحرير املجلة].
قديسا من قبل الكنيسة
 -4كان مداف ًعا مسيحيًا مبك ًرا ،ويعترب املرتجم األول لنظرية اللوغوس يف القرن الثاين وقد استُشهِد ،جنبًا إىل ٍ
جنب مع بعض من تالميذه ،وتم اعتباره ً
الرومانية الكاثوليكية[ .تحرير املجلة].
5- Origene, Commentaire sur matthieu, Ed. Huet 1963, Paris. p. 223.
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شخصا آخر غري الذي صنعت
طب ًعا ،ليس الغرض من كالمي هو أن يسوع أسطور ٌة ومل يوجد ،بل أرى أنه ُوجد ً
فعل ولكنه كان ً
حصلت يف النصوص التاريخية.
صورته الكنيسة فيام بعد ،وهو ما سرناه الحقًا ،وإمنا الغرض هو لإلشارة إىل التدليسات التي
ْ
القيرصي()6

وأول أو أكرب هؤالء املدلسني هو يوسابيوس
 Καισαρείαςيف القرن الرابع ميالدي ،الذي يس ّميه البعض :يوسابيوس املدلّس.
قائل« :وقد تح ّدث [أي فالڤيوس] عن سيدنا ،وهكذا قال )7(»..ثم يضع
وقد كتب ً
النص املدلّس!
هذا ّ
Εὐσέβιος τῆς

كامل لفيلون اإلسكندري يتحدث عن
نصا ً
ووصل به األمر إىل أن يقتبس ً
وغي يف املعنى ليؤكد أنه يتحدث عن املسيح( ،)9هذا دون أن
ّ
اإلسين ّيني(ִ )8א ִסיִ ים ّ
أي
نذكر االقتباسات األخرى التي يذكرها عن فالڤيوس والتي هي غري موجود ٍة يف ّ
ٍ
أيضا
النص تم االشتغال عليه ً
مخطوط لفالڤيوس موجو ٍد حاليّا مام يشري إىل أن ّ
يوسابيوس القيرصي
بعده!
وقد يطول الكالم عن باقي التدليسات والتزويرات التي قام بها رجال الكنيسة األوائل يف النصوص التاريخية ،يك توافق
لقصة يسوع ،وإنّ ا أوردتُ ع ّين ًة ألضع القارئ يف اإلطار.
تعاليمهم ورؤيتهم ّ
بداي ًة من الفصل القادم سأبدأ يف رسم مالمح يسوع التاريخي املختفية تحت أطنانٍ من الغبار.
حني تسأل املسيحي عن والدة دينوسوس أو ميرتا أو حورس من عذراء فسيجيبك أن هذه أساط ٌري قدمية ،لك ّنه يؤمن بأن
يسوع مولو ٌد من عذراء!
هناك احتامالن ال ثالث لهام :إما أن يسوع هو ابن مريم من زوجها يوسف أو هو ابنها من رجلٍ آخر ،وكام نعرف،
يتفق الجميع [مسيحيون ويهود ووثنيون] أن يوسف ليس أبا يسوع ،وبالتايل فهو ابن رجلٍ آخر ،فمن هو هذا الرجل؟
نبدأ من اإلشاعة التي تقول أن يسوع هو ابن الجندي الروماين پانتريا :Panthera
تحريف لـ  Parthenosأي العذراء ،مبعنى أن يسوع هو ابن
ذهب بعض الباحثني املسيحيني إىل أن  Pantheraهي
ٌ
 -6أسقف القيرصية يف  314م .وكث ًريا ما يشار إليه بأنه (أبو التاريخ الكنيس) بسبب عمله يف تسجيل تاريخ الكنيسة املسيحية يف ٍ
وقت مبكر ،ال سيام وقائع التاريخ الكنيس[ .تحرير
املجلة].
7- Eusebe de Cesarée, Histoires ecclésiastique, 1: XI.
 -8طائف ٌة يهودي ٌة ظهرت أثناء فرتة الهيكل اليهودي الثاين من القرن الثاين قبل امليالد إىل القرن األول امليالدي[ .تحرير املجلة].
9- Daniel Massé, L’enigme de Jesus Christ, Tome 1, p. 130, Paris 1926.
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تحريف لـ  Panthereيف
العذراء لكن العالقة اإليتمولوج ّية( )10بني الكلمتني غري صحيحة ،وذهب البعض اآلخر إىل أنّها
ٌ
أيضا غري صحيح.
إشارة إىل مريم بوصفها لبؤة ،وهذا ً
مكتوب عليه(:)11
لجندي روما ٍين
وقد تم العثور عىل شاهد ق ٍرب
ٍ
ٍ
TIB(erius) IVL(ius) ABDES PANTERA
SIDONIA ANN(orum) LXII
)?STIPEN(diorum) XXXX MILES EXS(ignifer
COH(orte) I SAGITTARIORUM
)H(ic) S(itus) E(st
وترجمتها:
طيربيوس يوليوس عبداس پانتارا
من صيدا ،العمر  62سن ٍة
جندي قىض أربعني سن ًة يف خدم ٍة متواصل ٍة
ٌ
من الفوج األول للرماة
مدفو ٌن هنا
ٍ
لجندي روما ٍين عاش يف القرن
متحف بأملانيا ،وهو
هذا النقش موجو ٌد اآلن يف
ٍ
األول ميالدي يف فلسطني ،وأصله من صيدا وتويف عن سنٍ يناهز  62سن ًة.

تحليل النقش:
االسامن األ ّوالن  Tiberius Juliusهام  cognominaأي لقبان ،ويشريان إىل أن هذا الجندي ليس رومان ًيا بل هو عب ٌد
تم عتقه والتحق يف خدمة الجيش الروماين ،واسمه «عبداس» مبعنى «عبد الله» (وهي النسخة الالتينية من الكلمة
يهودي
سامي يحمله بعض اليهود يف فلسطني حيث تم اكتشاف ق ٍرب
ٍ
اآلرامية بهذا املعنى) ولقبه  Pantheraوهو ٌ
لقب ٌّ
سنة  1891يف شامل القدس يف الطريق إىل نابلس مكتوب عليه Pantheros:باليونانية وتحته باليونانية  Joseposأي
يوسف ابن پانتورا (.)12
 -10اإليتيمولوجيا  etymologyهو علم أصول الكلامت[ .تحرير املجلة].
 -12املصدر السابق ،ص .85

11- James Tabor, La veritable histoire de jesus, Laffont, Paris 2007, p. 82.
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الفوج األول من الرماة الذي ينتمي إليه هذا الجندي تم إرساله إىل كرواتيا سنة  6بعد امليالد ،ثم انتقل إىل أملانيا بعد
ٍ
سنوات للمشاركة يف الحرب يف منطقة حوض الراين
ثالث
وتويف هذا الجندي هناك حيث تم دفنه.

هل يكون هذا الجندي پانتريا (أو پانتورا) هو أبو
يسوع؟

األركيولوجي جيمس تيبور  James Taborهذا
يتب ّنى
ّ
(مثل :مرقس )24 :7
الرأي ويُد ّعمه مبا جاء يف األناجيل ً
حيث خرج يسوع من الجليل وذهب إىل تخوم صور
وصيدا ودخل هناك إىل ٍ
رسا ،ومل يرد أن يعرف أح ٌد
بيت ًّ
أنه دخل هذا البيت ،فهل ذهب إىل بيت أبيه پانتورا يف
صيدا؟

وملاذا ترك منطقة اليهودية ليذهب إىل منطقة األمم بل
ودخل بيتًا هناك؟ يشري جيمس تيبور أنه مل يستطع أح ٌد
تفسري هذه اآليات وكلها ظنون ،بينام حينام نعرف أن
تتوضح لنا أسباب زيارة يسوع لذلك املكان.
پانتورا هو من صيدا ّ

جيمس تيبور

فعل رب ٌط جي ٌد وعلمي ،ولكن سيقفز أمامنا ٌ
سؤال ال ندري
هذا الربط بني األركيولوجيا وكلمة پانتورا وما فعله يسوع هو ً
كيف نجيب عنه يف هذه الحالة ،وهو :كيف ي ّدعي يسوع أنه املسيح وهو يعلم والجميع يعلم أنه ليس من نسل داود
فقط ،بل من نسل ٍ
كجندي مع الرومان؟
عبد التحق
ٍ
طريق مع عصاب ٍة معه وتم بناء األسطورة املسيحية عىل
وقد يقول قائل :مل ي ّدع يسوع أنه املسيح ،بل كان قاطع
ٍ
شخصيته ،فصارت عصابته هم الحواريون الذين ينادون بالحب والخري ،وصار أبوه املجهول جربيل ،وبقيت أمه عذراء.
مثل شخصي ًة أخرى
ولكن أتساءل :ملاذا قام كتبة اإلنجيل باختيار هذه الشخص ّية ليبنوا عليها عقيدتهم؟ ملاذا مل يختاروا ً
ٍ
أشخاص باسم يسوع يف ذلك الوقت
أيضا؟ ويوجد 3
بال مشاكل فيها؟ حيث يوجد من ا ّدعى أنه املسيح قبله وبعده ً
كانوا كهن ًة كبا ًرا ،فلامذا مل يبنوا عىل شخصياتهم؟
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واضح حني يقول:
غني عن القول أنه لو كان األمر كذلك ،فالقصة واضحة ،وكالم كلسوس Celsus
ٌ
ٌ
«لدي الكثري ألقوله عن األحداث التي جرت يف حياة يسوع ،والوقائع الحقيقية التي تختلف عام متت كتابته من قبل
رجل [أي يسوع] عوقب عىل الصليب ،وتصنعون له معب ًدا [أي
أتباعه» ،أو كام يقول كايكيليوس « :Caeciliusتقدسون ً
كنيسة] كان يجدر أن تجعلوها لقطّاع الطرق واملجرمني»(.)13
رمبا علينا أن نحفر أكرث رغم وجاهة الكالم السابق ،خاص ًة أنه يعتمد عىل األركيولوجيا ،ولكن لنتعمق أكرث:
أول من ربط يسوع بالجندي الروماين پانتورا هو كلسوس سنة  180ميالدي تقري ًبا ،حيث قال(: )14
جندي اسمه
وحبلت من
وقعت يف الزىن
«لقد قام النجار [أي يوسف] بطرد أم يسوع التي كانت خطيبته ،طردها ألنها
ْ
ْ
ٍ
پانتريا.»Panthera
ولننظر ماذا يقول التلمود( )15البابيل(:)16
سنهدرين  43أ (סנהדרין מ״ג א) :وتم تعليق يسوع ليلة الفصح.
سنهدرين  67أ (סנהדרין ס״ז א) :وكذلك فعلوا بابن ستادا בן סטדא يف اللد إذ علّقوه ليلة الفصح .ابن ستادا؟ إنه
ابن پانديرا בן פנדירא .قال الرب (الحاخام) حسدا רב חסדא :الزوج ستادا ،العشيق پانديرا .الزوج؟ هو پافوس بن
يهودا פפוס בן יהודה وأمه ستادا وهي مريم.
ش ّبات 104ب (שבת ק״ד ב) :ابن ستادا هو ابن پانديررا قال الرب حسدا
ويف تلمود أورشليم نقرأ:
رب إليعزر بن َدماه אלעזר בן
شبات الفصل ( 14שבת פרק י״ד הלכה ד דף ע״ז עמוד א) :قام ثعبا ٌن بلدغ ّ
דמה ،فاقرتح عليه يعقوب من قرية سام כפר סמא مداواته باسم يسوع (يشو) پانديرا ישו פנדירא.

 -13راجعوا الجزء الثالث من هذا املقال واملنشور يف العدد  80من مجلة امللحدين العرب.
14- Origen, Contra Celsum, I, 32: 5.
 -15يجدر بالذكر أن الحديث عن يسوع قد تم حذفه أو التعتيم عليه يف التلمود وقد ُوضع يف خانة ما تم حذفه أو استبعاده وقد تم نرش املفقود يف منشور חסרונות הש״ס
عام  1860يف مدينة كونيغسربغ األملانية .بدأت الرقابة املسيحية عىل محتوى التلمود بدء انتقاد محتواه من قبل الكنيسة الكاثوليكية التي كانت قد قررت حرقه وعدلت عن رأيها
ٍ
ضغوطات ورشا ٍو واكتفوا بحذف بعض الجمل أو تغيريها .حدث ذلك يف القرن السادس عرش للميالد[ .تحرير املجلة].
بعد
16- Peter Schäfer, Jesus in the Talmud, Princeton University Press, 2007.
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مخطوطة جوسيبون ،التي اقتبست تاريخ فالڤيوس إىل العربية« :ويف ذلك اليوم كانت هناك معارك عديد ٌة وكبرية ،يف
اليهودية ،بني الفريس ّيني ،وقطّاع الطرق [البلطجية] الذين يتّبعون يسوع بن پانديرا النرصا ّين  Nazoreenوقام مبعجز ٍ
ات
عديد ٍة أمام شعب إرسائيل ،حتى انترص عليه الفريس ّيون وعلّقوه يف عمو ٍد [أي صلبوه]» (.)17
املسيحيون بدورهم ذكروا اسم پانتورا:
إپيفانيوس السالمييس( Ἐπιφάνιος )18سنة  375ميالدي قال إن يعقوب ،أبا يوسف وكليوپاس  Cleopasكانت كنيته
اسم(.)20
پانتريا ( .Panthera )19وأشار إليه يوح ّنا الدمشقي ً
أيضا بوصفه كني ًة وليس ً
إذًا وللتلخيص فإن «پانتورا» أو «پانتريا» أو «پانديرا» تار ًة يتس ّمى به يسوع وتار ًة يتس ّمى به ج ّده ،وبالتايل وكام يرى
جندي روماين ،ويقرتح التايل:
 Gys-Devicهو أن هذه الكنية أو االسم موجودان ولكن تم تحريفهام وتحويلهام إىل
ٍّ
وعربي كام كان يتكلمها اليهود
 Pantheraتح ّرفت إىل الالتينية وأصلها  Panthoraوهي كلم ٌة مركّب ٌة من مقطعني؛ يونا ٍين
ٍ
يف عرص يسوع:
«كل» أو «جميع» باليونانية
 Panوتعني ّ
 Thoraوتعني التوراة بالعربية ،أي الرشع.
أي پانتورا تعني :كل الرشع.
يسوع بن پانتورا تعني يسوع ابن كل الرشع.
وس [الرشع =  ]Thoraأَ ِو األَنْ ِبيَا َءَ .ما ِجئْ ُت ألَنْق َُض
ويربط بينها وبني قول يسوع يف متّى« :الَ تَظُ ُّنوا أَ ِّن ِجئْ ُت ألَنْق َُض ال َّنا ُم َ
اح ٌد أَ ْو نُ ْقطَ ٌة َو ِ
ول َح ْر ٌف َو ِ
اح َد ٌة ِم َن ال َّنا ُم ِ
الس َم ُء َواألَ ْر ُض الَ يَ ُز ُ
بَ ْل ألُكَ ِّم َل .فَ ِإ ِّن الْ َح َّق أَق ُُول لَ ُك ْم :إىل أَ ْن تَ ُز َ
وس َحتَّى
ول َّ
[كل = ( »]Panمتّى .)17-18 :5
يَكُو َن الْك ُُّل ّ
أيضا ،ولكن ملاذا نعقّد األمور؟
هذه التخريجة لها وجاهتها ً
ملاذا ال تكون بكل بساط ٍة تحريفًا لـ  Pateraالالتينية أي «األب»؟

17- Talmud, Sanhedrin 67a, MS Hébraïque 1280, fol. 123 v, BNF

 -18أسقف سالميس يف قربص يف نهاية القرن الرابع امليالدي[ .تحرير املجلة].

19- Adv. hæreses 787/p. 42, 708 D.
20- De fide orthodoxa, IV; p. 94, 1156 D-1157 A.
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خاصة إذا عرفنا أن باراباس ( Barabbasوهو قاطع طريق) قد بادله بيالطس بيسوع قبل صلبه ،كان اسمه يسوع
ّ
باراباس؟ [يت ّم ذكر اسم هذا الشخص يف بعض املخطوطات القدمية مثل إنجيل متّى بالرسيانية القرن الرابع ميالدي ،أو
مخطوط كوريديت  Codex Koridethiيف القرن العارش ميالدي ،يذكرونه باسم يسوع باراباس ،ويرى الباحثون أن االسم
يل هو كذلك ،وأنه تم محو اسم يسوع من باراباس يف األناجيل الحالية(.])21
الكامل األص ّ
وباراباس تعني:
بار = ابن
أبا = األب
والسني هي اإلضافة اليونانية السم العلم(.)22
يم ُه ْم ُم ْجتَ ِم ُعو َن ق ََال لَ ُه ْم
اس .فَ ِف َ
« َوكَا َن لَ ُه ْم ِحي َن ِئ ٍذ أَ ِس ٌري َمشْ ُهو ٌر يُ َس َّمى [يسوع] بَا َرابَ َ
يح؟»
اس أَ ْم يَ ُسو َع ال َِّذي يُ ْد َعى الْ َم ِس َ
بِيالَط ُُسَ « :م ْن تُرِي ُدو َن أَ ْن أُطْلِ َق لَ ُك ْم؟ [يسوع] بَا َرابَ َ
(متّى.)17-16 :27
صفحة من مخطوط كوريديت

أي مبع ًنى آخر قال لهم بيالطس :من أطلق لكم ،يسوع بار أبّا ،أم يسوع املسيح؟
سنتع ّرض لهذا األمر الحقًا ألنّهام شخصي ٌة واحدة ،وهي شخصية يسوع املسيح ،قام كتبة اإلنجيل بجعلها شخصيتني.
إذن وللتلخيص:

واضح منذ اآلن ،وإن كانت تعني ابن الرشع فال مشكلة هنا،
إن كانت كلمة «پانتورا» تشري إىل الجندي الروماين فاألمر
ٌ
رجل حكي ٌم ويعرف الرشع كله] وإن كانت تعني ابن األب فهنا يوجد احتامالن:
[أي أن يسوع ٌ
إ ّما ابن األب مبعنى مجهول األب ،وهذه تعيدنا إىل الجندي الروماين،
وإما ابن األب أي ابن الله ،لكن مبعنى القريب من الله الذي يعرف الرشع وهذه تحيلنا عىل ابن الرشع.

.Gerard Mordillat, Jesus contre Jesus, Seuil, 2008 Paris -21

َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ٰ ْ َ َ ُ ٌّ
ك ّم َِن َّ
 -22القرآن يقوم بهذه التخريجة اللغويّة ،بني السني اليونانية واالسم العربي ،فيقول{ :وزك ِريا ويح ٰ
الص ِ
ال َِني} (األنعام ،)85 :فهو هنا يذكر اسم إلياس بصيغته
ي وعِيس ِإَولاس ۖ

ل إِ ْل يَ ِاس َني} ،وهذه تخريج ٌة لغويّ ٌة جميل ٌة حيث
العربية اليونانية أي :إليا [االسم العربي] +س [اإلضافة اليونانية السم العلم] ،ولك ّنه يف موضعٍ آخر [الصافات ]130 ،يقولَ :
{س َل ٌم َع َ ٰ
ذكر االسم العربي إيليا وأضاف حرف السني اليوناين منطوقا ،أي إيليا  +سني [أي حرف السني] فرضب عصفورين بحج ٍر واحد :نطق االسم بإضافة الحرف األخري اليوناين منطوقًا
وحافظ عىل القافية.
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بعد كل هذه املتاهات:
يف الحالة األوىل نكون قد عرفنا اسم أيب يسوع وهو پانتورا.
لكن يف الحالة الثانية ،أي أن يسوع هو ابن الرشع فمن يكون أبوه؟
حسب رأيي ،فمن املستبعد أن يكون يسوع هو ابن پانتورا الجندي الروماين ،وذلك بسبب تحلييل هذا:
أن اليهود -يف التلمود -اتهموا معجزاته بالسحر وأنه ابن زنا ،ولكن نحن نعرف علم ًيا أنه ال توجد معجزاتٌ [كامليش عىل
أيضا ،فالراجح أن اليهود قاموا بالرد عىل املسيحيني الذين يجعلون لله
املاء أو احياء املوىت  ...إلخ] وأنه ال يوجد سح ٌر ً
اب ًنا ،وكأنّهم يقولون:
تزعمون أن يسوع قام مبعجزات؟ ال ،هي ليست معجزات ،بل سحر [حيث أن القدامى يؤمنون بوجود السحر].
زنت
تزعمون أن يسوع ولد من عذراء؟ ال ،بل أمه ْ
مع ٍ
شخص آخر.
بقيت يف الذاكرة والرتاث الشفوي كلمة
وإذ
ْ
«پانتورا»  Panthoraأو  Pateraفصارتا ،Panthera
فمن هو پانتريا هذا؟ هو جندي روماين.
هكذا أرى كيفية بناء هذه التهمة[ ،أي أنها تدخل
وكل يتّهم اآلخر] خاص ًة أن األحداث الالحقة يف األناجيل إذا قارنّاها باألوضاع
يف باب الحوارات املسيحية-اليهوديةٌ ،
فعل «ابن الرشع» أي وبكل بساط ٍة وبال تطويل:
السائدة وقتها تر ّجح أن پانتورا تعني ً
املسيح [فاملسيح هو الذي سيكمل التوراة [أي يحقّقها] ويفعل كذا وكذا ويحارب األعداء ويعيد األمور إىل نصابها
ويبني الهيكل  ...إلخ].
وأنا سأنطلق من هذه الفرضية ،وأبحث عن أبيه.
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أي مصد ٍر قبل األناجيل ،ويعطينا لوقا إشار ًة طوپوغراف ّي ًة لها
ال يختلف اثنان عىل أن مدينة النارصة غري مذكور ٍة يف ّ
أهم ّي ٌة قصوى:
«وجاء [أي يسوع] إىل النارصة حيث كان قد ترىب .ودخل املجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ )...( .فامتأل غض ًبا
جميع الذين يف املجمع حني سمعوا هذا .فقاموا وأخرجوه خارج املدينة وجاءوا به إىل حافة الجبل الذي كانت مدينتهم
مبني ًة عليه حتى يطرحوه إىل أسفل .أما هو فجاز يف وسطهم ومىض» (لوقا .)30-16 :4
أي أن النارصة مبن ّي ٌة فوق جبل ،وقد غضب الذين يف املجمع وأخرجوه وكادوا يلقونه من أعىل الجبل.
وكنت أرشت إىل أن سبب تسمية مدينة يسوع
غني عن اإلشارة أن مدينة النارصة الحالية غري موجود ٍة فوق جبل،
ُ
ٌ
بالنارصة عند كتبة األناجيل هو أنهم اشتقوها من كنيته ،فكنيته  :Nazoreneأي نرصاين ،فاشتقوا منها :النارصة،
واعتربوها مدينته.
أيضا غري موجود ٍة فوق جبل ،أي أنهم يتحدثون
لكن وكام رأينا فالنارصة مل تكن موجود ًة [عىل ّ
األقل بهذا االسم] وهي ً
عن مدين ٍة يف مكانٍ ما ولكن باسم النارصة ،وعلينا أن نعرف االسم الحقيقي لهذا املدينة.
منظر عام ملدينة النارصة

نذهب إىل يوسيفوس فالڤيوس« :جامال
( )...هي مدين ٌة مبني ٌة فوق جبلٍ عال،
ومنها جاء اسمها الذي يعني «الجمل»
[أو حدبة الجمل] ،واجهتها وأطرافها
محاط ٌة بوديانٍ وعرة ،واملمر إليها
موجو ٌد فيه منازل كثرية ،وحينام ننظر
من وسط البالد إىل هذه املدينة تبدو لنا
وكأنها جاهز ٌة للسقوط حيث هي مبني ٌة
يف مكانٍ مرتفعٍ ج ًدا»(.)23
 -23يوسيفوس فالڤيوس« ،حروب اليهود».286 ،11 ،4 ،
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أعتقد أن األمر واضح ،فها هي مدين ٌة فوق جبلٍ
تتفق مع رواية لوقا أعاله حينام أراد من يف
املجمع إلقاءه منها.
وكام قال يسوع نفسه:
«الَ ُ ْي ِك ُن أَ ْن تُ ْخفَى َم ِدي َن ٌة َم ْو ُضو َع ٌة َع َل َج َبل»
(متّى .)14 :5
فعل ،ال ميكن أن تخفى!
ً
وهذه خريطة املكان ،وجامال موجودة يف رشق
بحرية طربية أي يف منطقة الجوالن حاليا()24
ّ
ً
أيضا موجود ٌة فوق جبال؟
ولكن ملاذا نختار هذه املدينة ،فتوجد مدائن أخرى ً
نختار هذه املدينة ألنّها تتّفق مع بق ّية األحداث.
هي مدينة يهوذا الجلييل ،البطل الثائر الذي حارب ضد الرومان وضد الرضائب ،وطالب بعدم إعطاء أموال اليهود [خبز
البنني] إىل الرومان [الكالب والخنازير] ،وتس ّمى هذه املدينة :عش النرس ،وتك ّونت فيها حرك ٌة مسلحة ،وهي حرك ٌة
ٍ
بعمليات ضد النظام [أي بتعبرينا الحايل:
يهودي ٌة قومي ٌة ضد االحتالل الروماين ،وانضم إليها العديد من اليهود وقاموا
ٍ
بعمليات إرهابية]،
قاموا
مؤسس حركة «الثائرين»  Zelotesويس ّميهم املوالون
وقد تم القبض عىل يهوذا الجام ّيل سنة  6ميالدي وقتله ،وهو ّ
لروما« :البلطجية» و«قطّاع الطرق» و«املجرمني» ومن هنا نفهم ملاذا يستعمل كلسوس وغريه هذه التسمية حني
يتحدثون عن يسوع.
متاما كاملصطلحات يف عرصنا الحديث :فاليهود يسمون الفلسطينيني الذين يقومون بعمل ّي ٍ
ات فدائ ّية :اإلرهابيني
واملجرمني ،بينام الفلسطينيون يسمونهم :الفدائيني واملحرِرين،
فالتسمية تختلف من الواجهة أو املوقع الذي ننظر منه.
ولنستمع إىل فالڤيوس:
 -24إحداثيات[ N 35°44’26.0”E”10.0’32°54 :تحرير املجلة].
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املتعصبني أو الثوار
«يهوذا الذي تحدثنا عنه آنفًا كان هو مؤسس هذا املذهب الرابع [يوسيفوس يقصد مذهب
ّ
 ]Zelotesويتّفق مت ّبعو هذا املذهب يف الغالب مع مذهب الفريس ّيني ولكن يف داخلهم ح ًبا عار ًما للحرية ،ألنهم
يعتقدون أن الله وحده هو السيد والرب[ ،أي هم ضد الرومان] وال يخافون من املوت مهام كانت طريقته ،وال مبوت
أهاليهم وال أصدقائهم ،وال ينادون أح ًدا بلفظ الس ّيد.
ألن
يل] عىل تح ّمل املصاعب .لن أضيف شيئًا آخرّ ،
كان هناك ٌ
أناس كثريون شاهدون عىل قدرة هؤالء [أتباع يهوذا الجلي ّ
فعل الصورة الحقيقية عنهم وعن نظرتهم غري
أخاف إن أضفت ،ليس من أن تشكّوا فيام أقول ،ولكن أخاف أال أعطي ً
املبالية باألوجاع وقدرتهم غري العادية عىل تح ّمل األوجاع»(.)25
يل هو أال ينادوا أح ًدا بلفظ الس ّيد ،فالس ّيد الوحيد هو الله ،وهو يشري بالخصوص إىل الفريس ّيني
من تعاليم يهوذا الجلي ّ
رفضا قاط ًعا الوصاية الرومانية ،أي
الذين ينادون الرومان بلفظ «السادة» ،فيهوذا الجلييل هو
قومي ويرفض ً
ٌ
يهودي ٌ
هناك حرك ٌة مسيان ّي ٌة( )26قوية [والجميع ينتظرون املسيح الذي سيح ّررهم].
ولنستمع ليسوعَ « :وأَ َّما أَنْتُ ْم فَالَ ت ُ ْد َع ْوا [أح ًدا بلفظ] َس ِّي ِدي ،ألَ َّن ُم َعلِّ َم ُك ْم َو ِ
يحَ ،وأَنْتُ ْم َج ِمي ًعا إِ ْخ َوةٌَ .والَ ت َ ْد ُعوا
اح ٌد الْ َم ِس ُ
لَ ُك ْم أَبًا َع َل األَ ْر ِض ،ألَ َّن أَبَاكُ ْم َو ِ
الس َم َو ِ
اتَ .والَ تُ ْد َع ْوا [الناس بلفظ] ُم َعلِّ ِم َني [قادة] ،ألَ َّن ُم َعلِّ َم ُك ْم [قائدكم]
اح ٌد ال َِّذي ِف َّ
َو ِ
يح» (متّى .)8-10 :23
اح ٌد [وهو] الْ َم ِس ُ
هناك من يرتجم ويضيف كلمة «املسيح» حني يقول« :ألن معلمكم واح ٌد املسيح»[ ،يف اآلية الثامنة] وهذا تحريف،
فاملخطوط السينايئ جاء فيه ،يف اآلية الثامنة حرف ًيا(:)27
But be you not called Rabbi; for one is your teacher, and you all are, brethren And call no one
.on earth your father; for one is your Father, the heavenly
Neither be called leaders; for one is your leader, the Christ

 -25يوسيفوس فالڤيوس« ،تاريخ اليهود» ،الكتاب ،18الفصل .6 ،1
 -26مسيحي ٌة باملعنى اليهودي ،انتظا ًرا للمسيح املخلّص[ .تحرير املجلة].
 -27من موقع املخطوطات  codexsinaiticus.orgأنجيل متى  -الفصل  23اآلية .8
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يهودي يف إطا ٍر يهودي ،يف حرك ٍة يهودية ،وليس كام
منطقي ج ًدا ،فيسوع
يسوع هنا ير ّدد كالم يهوذا الجلييل ،وهذا أم ٌر
ٌ
ٌّ
حدث فيام بعد وتم قلعه من جذوره وبناء ديان ٍة مسيحي ٍة غريب ٍة عنه ،أنه ضمن هذه الحركة املسيان ّية التي ستح ّرر
اليهود من الرومان «الكالب» و«الخنازير» ،فيقول:
«ال تعطوا القدس للكالب .وال تطرحوا درركم قدام الخنازير .لئال تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم» (متى .)7 :7
عش النرس ،وت ّم القبض عليه وقتله سنة  6ميالدي ،وترك سبعة أوال ٍد واصلوا
يل هو من مدينة «جامال»ّ ،
ويهوذا الجلي ّ
مسرية التحرير بعده:
يوح ّنا وسمعان ويعقوب الكبري ويهوذا ويعقوب الصغري ومناحيم [تعني الفارقليط ،سنعود إليها] وأليعازر.
حروب متتالية ،ولنستمع ليوسيفوس فالڤيوس:
وكلّهم طالبوا بعرش أورشليم ودخلوا يف
ٍ
سمعان ويعقوب الكبري:
أيضا تم القبض عىل سمعان ويعقوب ،وأمر اإلسكندر [طربيوس] بصلبهام[ .حوايل  46ميالدي] وهام
ويف ذلك الوقت ً
يل الذي أثار االضطرابات وح ّرض الشعب عىل الثورة يف وقت كرينيوس [ 6ميالدي] كام أرشنا من قبل(.)28
ابنا يهوذا الجلي ّ
يهوذا :حوايل  45ميالدي
ّاب يدعى ت ّداوس ،واستطاع اقناع ٍ
أناس كثريين بأنه نبي ،فاتّبعه العديد إىل نهر
حينام كان فادو وايل اليهودية ،خرج كذ ٌ
يشق النهر إىل نصفني ليعربوا بسهولة ،لكن الوايل فادو مل يقبل بهذا الجنون
األردن حيث أعلمهم أن معجزته هي أن ّ
وأرسل كتيب ًة من الفرسان قبضوا عليهم ،حيث قتلوا بعضهم وحملوا بعضهم إىل السجن ،أما يهوذا-تداوس فقد تم قطع
رأسه وحمله إىل أورشليم(.)29
مناحيم :حوايل  67ميالدي
شخص اسمه مناحيم -ابن يهوذا الجلييل ،الرجل املخيف الذي اعترب اليهود مجرمني يف عهد كريينيوس،
ويف األثناء كان ٌ
ألنهم اعتربوا الرومان ساد ًة لهم بينام ليس لهم إال سي ٌد واح ٌد هو الله -ذهب مع متّبعيه إىل قلعة مسعدة( )30وكرس
األقفال وحصل عىل األسلحة وتسلحوا جمي ًعا ،ثم استطاعوا الدخول إىل أورشليم كملك ،وجلس عىل العرش(.)31
 -28يوسيفوس فالڤيوس« ،تاريخ اليهود».102 ،20 ،
 -29يوسيفوس فالڤيوس« ،حروب اليهود» .8 ،2
 -30جبل مسعدة (بالعربيةְ :מצָ ָדה) أو متسادا هو اسم جبل يطل عىل الساحل الغريب للبحر امليت ،رشقي منطقة النقب الصحراوية .ويبلغ علو قمة الجبل  450مرت فوق سطح
البحر ،ولكن لكونه مطل عىل منخفض البحر امليت ،ميكن اإلرشاف منها عىل منطقة واسعة حوله ،إذ يبلغ علو قمته نحو  850مرت فوق املنخفض[ .تحرير املجلة].
 -31يوسيفوس فالڤيوس« ،حروب اليهود» .8 ،2
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ال داعي ألن أترجم كل نص فالڤيوس ،فاملهم أن مناحيم
أيضا
أيضا ولكن تم القبض عليه ً
اعترب نفسه املسيح ً
وتعذيبه وقتله مع جامعته حوايل سنة  66ميالدي.
ومتت محارصة مدينة جامال من طرف الرومان وقضوا
وتول بعده أليعازر قيادة الحركة.
عليها متا ًماّ ،
مسيح جديد.
وتواصلت الحروب وكل مر ٍة يظهر
ٌ
يل الجام ّيل جانبا اآلن ولنعد إىل يسوع:
لنرتك أبناء يهوذا الجلي ّ
حينام رأى الذين يف املجمع يسوع قالوا:

منظر جوي للقلعة عىل جبل مسعدة

ُوب َويُ ِ
وس َو ِس ْم َعا َن َويَ ُهوذَا؟» (متّى .)55 :13
«أَلَ ْي َس هذَا ابْ َن ال َّن َّجارِ؟ أَلَ ْي َس ْت أُ ُّم ُه ت ُ ْد َعى َم ْريَ َمَ ،وإِ ْخ َوت ُ ُه يَ ْعق َ
تفس الكنيسة هذا األمر [وذلك يك تحافظ عىل أسطورة عذروايّة
هاهنا تشري األناجيل إىل أن يسوع له إخوة ،ولكن ّ
أيضا وهي أخت مريم أ ّم
مريم] أنهم إخوته من يوسف ،أي أن يوسف كان متز ّوجا من امرأ ٍة أخرى [اسمها مريم ً
يسوع!] وأنجب هؤالء ،ثم خطب مريم العذراء ،وبالتايل فهم إخوته بهذه الطريقة أي بالتحديد أبناء خالته ،وتؤكد
أيضا.
الكنيسة عىل أن األخ يف اللغة السام ّية ال يشري بالرضورة إىل األخ الشقيق ،فيقال البن العم أو الخال أ ٌخ ً
وهذا التفسري وجيه ،وقد يصدقه الذين يريدون التصديق ،ولكن لألسف فاألناجيل مكتوب ٌة باليونانية وليس بالعربية،
واليونانية تف ّرق بني األخ وبني ابن العم أو الخالة وهي تس ّميهم حرف ًيا  ،αδελφόςأي إخوة.
ويرى  James Taborأن يويس أخا يسوع هو نفسه متّى ،واسمه يويس ويوسف ومتّى(.)32
ٌ
اختالف بني األسامء يف األناجيل ولكن ال بأس فسرنبط بينها].
واآلن لنذهب لرنى تالميذ يسوع[ :هناك

32- James Tabor, La veritable histoire de jesus, Paris 2007, p. 176.
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وجعل لسمعان اسم بطرس .ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخو يعقوب وجعل لهام اسم بوانرجس أي ابني الرعد.
ومتى وتوما ويعقوب بن حلفى وتداوس وسمعان القانوي .ويهوذا اإلسخريوطي.
وأندراوس وفيلبس وبرثوملاوس
ّ
(مرقس .)19-16 :3
أيضا بطرس واندراوس إخوه يعقوب ويوحنا وفيلبس وبرثوملاوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفى
سمعان الذي سامه ً
وسمعان الذي يدعى الغيور ويهوذا أخو يعقوب ويهوذا اإلسخريوطي (لوقا .)16-14 :6
سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس إخوه يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه ،فيلبس وبرثوملاوس وتوما ومتى العشار
ويعقوب بن حلفى ولباوس امللقب تداوس ،سمعان القانوي ويهوذا اإلسخريوطي (متى .)4-2 :10
يسوع يس ّمي األخوين يعقوب ويوح ّنا :ابني الرعد[ .كيف يس ّمي
يسوع هذين الشخصني بابني الرعد فهي تسمي ٌة تقال للمحاربني
فعل ابنا
والثوار وليس لحواريّني يدعوان إىل الحب والسالم؟ وهام ً
الرعد ،وغضبهام شديد ،حيث أرادا أن تنزل النار وتبيد السامريني
(لوقا .)54 :9
باملناسبة هناك من رجال الكنيسة من يفرس هذه التسمية بأنها
تعني أن أصواتهم عالي ٌة كالرعد وذلك ليسمعهام الناس حني
يكرزان باإلنجيل]:
سمعان بطرس هو ابن يونا ،ويُذكر يف األناجيل :بار يونا:
اب ِميالَ ِد يَ ُسو َع الْ َم ِسي ِح
 ιωνᾶلكن األناجيل ال تذكر «بار» األرامية مبعنى «االبن» بل تقول دامئًا υιος :أي ً
مثل« :كِتَ ُ
ابْنِ َدا ُو َد ابْنِ إِبْرا ِهي َم» (متى .)1 :1
Βαρ

βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ

أو يوسف بن داود [متى... ιωσηφ υιος δαυιδ :]20 ،1إلخ].
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إذن فإ ّن سمعان بطرس ليس هو ابن يونا ،بل هي كني ٌة له أي يدعى سمعان باريونا ،وبعض النسخ اليونانية تكتبها
صحيح ًة أي Βαριωνᾶ :بال فصلٍ بني «بار» و«يونا» ،وباريونا تعني :البلطجي باآلرامية! وقد أشار إىل ذلك Eisler
وأكّدها غري باحث آرخر( ،)33والجمع هو :باريونيم בריונים ،واملفرد :בריון=باريون( ،)34وباآلرامية :باريونا ،وأشار �Dal
 manإىل أن الكلمة مشت ّق ٌة من األكادية القدمية ،وتعني اإلرهايب(.)35
الحقيقي لكلمة
والرتجمة الالتينية هي التي تخفي أصل الكلمة ،ويرى كاشيويل  Cascioliأنّها متع ّمد ٌة إلخفاء املعنى
ّ
باريونا ،فجعلوها تعني ابن يونا ،حيث متّت الرتجمة هكذا Barjona :ثم  Bar jonaثم  Bar Jonnaثم filius Jonae
وهكذا ضاع املعنى األصيل ،وصار سمعان له أب اسمه يونا!
ولقب «الصخرة» الذي أعطاه إياه يسوع ،قد يعني أن قلبه كالصخرة مبا أنه «بلطجي»! وال ننىس أنه قتل شخصني
[أعامل الرسل ]5وقطع أذن الجندي وتخاصم مع كل رجال الكنيسة تقري ًبا ،هذا دون أن ندخل يف تفاصيل [وعىل هذه
الصخرة أبني كنيستي] وإن كانت الجملة محرف ًة أم ال كام يرى البعض ،ولكن ال تهمنا هنا.
سمعان القانوين أو الذي يُدعى الغيور :ويف هذه يتّفق أغلب ّية الباحثني أنّها ال تعني أن سمعان من مدينة قانا ،بل هي
املتعصبني أو الثائرين( :لوقا .)15 :6
ترجم ٌة لتسمية بالعربية :הקנאים (تلفظ قنائيم ،جمع مذكر لقناي) وتعني
ّ
και μαθθαιον και θωμαν [και] ιακωβον αλφαιου και σιμωνα τον καλουμενον ζηλωτην

Matthew and Thomas, James the son of Alpheus, and Simon called Zelotes
يهوذا اإلسخريوطي Iskariote :ال تعني أنه من مدينة «قريوت» [أي إيش-قريوت איש־קריות] بل هي تحريف من
أيضا اإلرهايب.
 Sikarioteوتعني ً

33- S. G. F. Brandon, Jesus And The Zealots, Charles Scribner’s Sons; First Edition edition 1967, p. 205.
 -34يف اللغة العربية اليوم تستخدم كلمة ِب ْريُون ִּב ְריֹון (بكرس الباء وليس فتحها) لتعني متن ّمر أو  bullyباإلنجليزية .لرمبا كان من املثري لالهتامم كذلك اإلشارة إىل أن بار-يونا
בר-יונה تعني ابن الحاممة (يوناه هو أيضً ا تسمية النبي يونس يف التوراة) ،وكأن اسم بار يوناه فيه إشار ٌة مفرط ٌة إىل أن الشخص مساملٌ بعكس املتنمر[ .تحرير املجلة].
35- Oscar Cullmann, Jesus and the revolutionaries, p. 63, quoting Aramaïsch - neuhebraïsches Wörterbuch, p. 65a.
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ٍ
لشخص جعلوها اسم بلدته أو أبيه ،يسوع النذير/النرصاين جعلوها تعني
[باملناسبة ،كتبة اإلنجيل كلّام صادفتهم كني ٌة
«رجل من قريوت»  ...إلخ].
النارصة «غري املوجودة وقتها» وباريونا جعلوها «ابن يونا» وسيكاريوت جعلوها ٌ
شخص واحد! وصاروا ثالث ًة بنقل أسامئهم من العربية إىل اليونانية ثم إىل
يهوذا أخو يعقوب ،وتوما وتداوس :هم
ٌ
أيضا التوأم.
الالتينية ،واالسم األصيل هو يهوذا فقط وكنيته توما أي التوأم [توأم أخيه يعقوب] وتداوس وتعني ً
ونرى يف بعض املخطوطات الالتينية القدمية  Vetus Latinaأنهم يستعملون اسم يهوذا املتعصب مكان تداوس ،أي
أنهام
شخص واحد( ،)36والحظوا يف أسامء التالميذ أعاله أن لوقا يضع اسم يهوذا أخا يعقوب مكان تداوس عند متى
ٌ
ومرقس.
ويفرس كاشيويل  Cascioliالخلط الذي وقع:
أصل الكلمة هو :يهوذا التوأم ،فت ّمت ترجمتها إىل اليونانية إىلΘωμας ο λεγομενος Διδιμος :
أي توماس الذي يدعى ديدميوس ،ثم إىل الالتينية Thomasus dictus didimus :فنقرأ يف يوح ّنا حني نعود إىل العربية:
أيضا ليك منوت معه (يوح ّنا .)16 :11
فقال توما الذي يقال له التوأم للتالميذ رفقائه لنذهب نحن ً
أي مبع ًنى آخر :قال التوأم الذي يقال له التوأم للتالميذ رفاقه...إلخ ]![.
إذن بعض تالميذ يسوع هم من الثوار ،وخمس ٌة من أسامئهم هي نفس أسامء أبناء يهوذا الجلييل ،وهي نفس أسامء
إخوته األربعة.
أعتقد أننا عرفنا من هو أبو يسوع! إنه يهوذا الجلييل الجاميل [باملناسبة وهذه فذلك ٌة لغوي ٌة خارج البحث :يهوذا
الجلييل هو بطل الله أو قوة الله يف عيون معارصيه حني ثار ضد الرومان وأسس هذه الحركة التي أدامت مئة سن ٍة من
الحروب ،وقوة الله بالعربية تعني :جربائيل!
وفعل مريم حبلت من جربائيل].
ً

36- Gys-Devic, CELSE, polémiste antichrétien, auteur du Discours Véritable (vers 160). Extrait du n° 214 des Cahiers du Cercle Ernest Renan.
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ويهوذا الجلييل هو من نسل داود ،ويستحق أن يكون املسيح ،وواصل أبناؤه املسرية بعده ومنهم يسوع ابنه الذي
بالطبع هو من نسل داود مبارشةً ،وليس معنويًا كام تشري األناجيل وإال ما جرؤا إطالقًا عىل اعتبار نفسه امللك-املسيح
ودعا الجمع من تالميذه وقال لهم من أراد ان يأيت ورايئ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني [مرقس ،]34 ،8نعم،
فالرومان ال يتسامحون مع هذا األمر ويعرفون أن اليهود يرتقبون من سيخرج ويقودهم ،لذلك من سيجازف وي ّدعي
القيادة وأنه هو املسيح-امللك فسيقومون بصلبه وميثّلون بجثته عرب ًة لغريه.
شخصا وعليهم تم بناء هذه
شخصا ،فهو رق ٌم رمزي[ :أسباط إرسائيل ً 12
وليس بالرضورة أن تالميذ املسيح كانوا ً 12
القصة]:
ّ
يسوع حني قام مبعجزة األرغفة الكثرية ،تم حفظ ما تبقى يف  12سل ًة.قام بشفاء امرأ ٍة مريض ٍة منذ  12سن ًة.قام بشفاء طفل ٍة صغري ٍة عمرها  12سن ًة.ذهب إىل أورشليم وعمره  12سن ًة.قامت عليها يف األسامء مثل يعقوب بن َزبْ ِدي ַזְב ְדיָ ה:
هذا دون أن نذكر عدد األبراج االثني عرش ،وبعض الحسابات التي ْ
 Ζεβεδαῖοςوهي متكون ٌة من كلمتني  Zebوتعني برج الحوت عند الكلدان ّيني ،و Deosوتعني صاحب ،أي زبدي
تعني صاحب السمك ،ومهنته يف اإلنجيل -ويا ملحاسن الصدف -ص ّياد سمك(.)37
كاإلسينيّني والثوار املتعصبني كانت معقد ًة ومتقاطع ًة ،فهؤالء املتعصبني ميكننا اعتبارهم الجناح
والعالقات بني املذاهبّ ،
«و[اإلسين ّيون] انقسموا مع الوقت –حيث ال ميارسون الزهد
لإلسين ّيني .يقول هيپوليتوس الرومي 220 ،ميالدي:
ّ
الحريب ّ
بالطريقة نفسها -إىل أربع فئات :بعضهم ،عىل سبيل املثال ،ميارس الزهد بال رضورة ،فال يلمسون املال أب ًدا ،قائلني أنه ال
ينبغي ارتداء أو رؤية أو حمل الصور [التي يف العملة] وآخرون منهم ،وعندما يسمعون أح ًدا يتحدث عن الله ورشعه –و
كان هذا الشخص غري مختون -فإنهم يحارصونه يف مكانٍ معني ،ويهددونه بالقتل إذا مل يختنت .وإذا رفض االنصياع لهم،
ال يرحمونه ويقومون بذبحه .فبسبب مثل هذه الحوادث التي حصلت متّت تسميتهم من طرف البعض باملتعصبني.
والفئة الثالثة منهم ال ينادون أح ًدا باسم الرب [أو السيد] إال الله ،حتى لو تعرضوا للتعذيب والقتل»(.)38

 -37يف اللغة العربية ،االسم َزبْ ِدي (زبداياه) ַזְב ְדיָ ה يتكون من كلمتنيַ ،זָבד مبعنى أعطية ،والخامتة יָ ה وهي اختصا ٌر ليهوه ،أي أعطية الرب .وكلمة زبدي ְזַב ִּדי تعني أعطيتي.
[تحرير املجلة].
38- Hippolytus, Philosophoumena, book IX, § 26.
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آنية يونانية من القرن الخامس قبل امليالد تظهر داناي واإلله زيوس ميطرها مط ًرا ذهب ًيا أدى إىل حملها بپرسيوس دون أن ميسسها برش.

إذن وللتلخيص[ :رؤيتي للوضع]
يهوذا الجاميل كان متزو ًجا من امرأ ٍة وأنجب منها سبعة أو ستة أبناء.
رجل آخر أنجبت منه أوال ًدا آخرين.
ثم تزوج كذلك من مريم وأنجب منها يسوع ،ثم تويف يهوذا فتزوجت مريم ً
فيسوع له إخو ٌة من أبيه ،وله إخو ٌة من أمه ،وواصل مع إخوته مسرية أبيه.
أما يوسف فهو للديكور ،وهو ابن يعقوب كام ذكر متّى ،فال عجب هنا ،فيوسف بن يعقوب الحقيقي ابن إسحاق كان
معروفًا بعفته ،حيث امتنع عن املرأة التي راودته ،فهو الرجل املناسب يف املكان املناسب ليكون زو ًجا لعذراء.
تدخل يف صلب
وال ننىس أن مرقس [اإلنجيل األقدم] ال يذكر والدة يسوع من عذراء ،ولو كان يعرفها لَذكرها بوصفها ً
أيضا ال يعرف هذه القصة،
العقيدة ،كام أن بولس نفسه يشري إىل أن املسيح ُولد من امرأ ٍة ومل يقل من عذراء ،فهو ً
مام يجعلنا نستنتج أن قصة العذراء متأخر ٌة حني احتكّوا بالحضارات اليونانية-الرومانية أثناء كتابة اإلنجيل حسب لوقا
واإلنجيل حسب متّى واملنترشة فيها هذه األمور عن اآللهة املولودة من عذراوات.
يتبع............
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ﺍﻟﻤﺰﺩﺭﻱ
وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ

اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ ﻟﱰ اﻹﺳﻼم

اﻟﻜﺘــﺎب وﺛﻴﻘــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻳــﺮوي ﻓﻴﻬــﺎ وﻟﻴــﺪ اﻟﺤﺴــﻴﻨﻲ ﻗﺼــﺔ اﳌﻌﺎﻧــﺎة اﻟﺘــﻲ ﻣــﺮ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﺟـﺮاء ﺗﺮﻛــﻪ ﻟﻺﺳــﻼم وﺟﻬــﺮه ﺑﺬﻟــﻚ ،ﺑــﺪ ًءا ﻣــﻦ ﺗﺴــﺎؤﻻت ـــﺮ ﺑﻬــﺎ ﻛﻠﻨــﺎ إﱃ ﻧﻘــﺪه اﻟﺴــﺎﺧﺮ
ﻟﻠﺪﻳــﻦ ،ﻓﺴــﺠﻨﻪ وﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳــﺐ واﻧﺘﻬــﺎء ﺑﻠﺠﻮﺋــﻪ إﱃ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﺣﻴــﺚ ﻻ زال ﻳﻌﻤــﻞ
ﺑــﺪأب ﰲ ﻣﴩوﻋــﻪ اﻟﻔﻜــﺮي .ﻇﻬــﺮ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »اﳌــﺰدري« ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان
 Blasphémateurوﻣﺆﺧ ًﺮا ﺖﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﱃ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان  ،Blasphemerوﻫﻮ ﻣﱰﺟ ٌﻢ
أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﭙﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﺪﺎﺎرﻛﻴﺔ .اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻣﺘﺠﺮ أﻣﺎزون Amazon.com
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قام الالهويت الكلداين ألفونص ِم ْن َغنا( )1بدراسة كتابات مسيحيي القرن السابع
واملحاورات التي جرت بني عمرو بن العاص من جهة وبطريرك أنطاكيا يوحنا
األول (والذي كان مونوفيزيًا( ،))2ويشوعيهب الثالث الحديايب( )3السلوقي ويوحنا
بن الفنيك( )4من جه ٍة أخرى .ومن دراسته تلك ،استخلص ما ييل« :مل يكن
كتاب يقدسه
علم بوجود ٍ
لدى املؤرخني املسيحيني يف القرن السابع بأرسه أي ٍ
الهاجريون()5؛ واألمر ذاته ينطبق عىل مؤرخي والهوتيي بدايات القرن الثامن...
أي من تالميذ وأتباع موىس أو املسيح ممن كتب مقوالت هذين القائدين
ال يوجد ٌّ
أيضا هي الحال عىل األرجح بالنسبة للنبي (يقصد
الدينيني خالل حياتهام ،وكذلك ً
نبي اإلسالم).

ألفونص منغنا

ٌ
طوال قبل أن تحظى تعاليمه باستحقاق
فالناس ال تعرتف بنبوة أحدهم بني ليل ٍة وضحاها ،إذ يجب أن تنقيض سنواتٌ
اب من ٍ
قريش قاموا بإيعا ٍز من عثامن بتدوين الوحي بلهجة
التدوين عىل الرقاع ...إن علينا نبذ الرواية القائلة بوجود كتّ ٍ
قريش وعلينا اعتبارها شبه أسطورة ،فكلنا يعرف مدى سوء مالمئة الكتابة العربية حتى يف القرن الثامن للتعبري عن دقائق
اللفظ التي سادت يف مذاهب فقه اللغة (الفيلولوجيا) الحديثة؛ لذا ،فمن املستبعد أنها كانت قادر ًة عىل التعبري عنها يف
السنوات األوىل بعد الهجرة.
عالو ًة عىل ذلك ،هنالك ٌ
شك مرشو ٌع يدور حول القدرة الكتابية لكل َمن جمع الحديث املتأخر خالل القرن التاسع،
فغالبيتهم كانوا من زعامء القبائل ،ومل يكونوا أدباء أو متعلمني ،بل عىل األرجح مل تكن بينهم سوى قل ٍة قليل ٍة ممن كان يقرأ
أو يكتب ،ولهذا السبب ،فال بد أن قسطًا كب ًريا من كتاباتهم قد أنجزها مساعدون مسيحيون ويهو ٌد مهر ٌة اعتنقوا اإلسالم»(.)6
 -1هرمز منغنا الشهري بألفونص منغنا( ،بالرسيانية :ܐܠܦܘܢܨ ܡܢܥܢܐ) ،مولود  1878يف رشانش ،الدولة العثامنية ومتوىف  1937يف برمنغهام ،اململكة املتحدة ،هو الهويت
وباحث ومسترشق كلداين[ .مالحظة املرتجم].
 -2املونوفيزية أو الطبيعة الواحدة (باليونانية ،)Μονοφυσιτισμός :هي عقيد ٌة مسيحي ٌة بأن ليسوع طبيع ًة واحد ًة إلهيةً ،وأن طبيعته البرشية امتزجت بهذه الطبيعة .وميكن
شخص وأقنو ٌم واح ٌد بطبيع ٍة واحدة :اإلنسان اإلله”[ .مالحظة املرتجم].
اختصار هذه الطبيعة يف“ :يسوع املسيح ،االبن ،هو ٌ
 -3يشوعيهب الثالث الحديايب (ح( )659 - 580 .بالرسيانية :ܝܫܘܥܝܗܒ ܬܠܬܝܐ) أحد بطاركة كنيسة املرشق بني ([ .)650-659مالحظة املرتجم].
اهب رسيا ٌين ُولد من أبوين رسيانيني يف بلدة فنك عىل نهر دجلة بشامل جزيرة ابن عمر ،وعاش يف نهاية القرن
 -4يوحنا ابن الفنيك ،بالرسيانية :ܣܘܪܝܝܐ يو َح َّنن بَر پنكايِي ،ر ٌ
السابع امليالدي والنصف األخري من القرن األول الهجري يف خالفة األموي عبد امللك بن مروان ،وقد عاش يوحنا يف دير مار يوحنا الكمويل ثم يف دير مار بسيام يف نينوى بالعراق
حالياً[ .مالحظة املرتجم].
 -5نسب ٌة إىل هاجر أم إسامعيل ،األم الرمزية للعرب[ .مالحظة املرتجم].
6- A. Mingana. The Transmission of the Koran. Originally published in The Journal of the Manchester Egyptian and Oriental Society (1916), and
reprinted in Muslim World 7 (1917): 223-32; 402-14, and also, Ibn Warraq, ed., The Origins of the Koran. Amherst: Prometheus Book, 1998, pp.
97-113.
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ويكمل منغنا« :وال يبدو أن عثامن قد د ّون مساهامت أولئك املرافقني واملساعدين عىل شكل كتاب ،فكانت عىل صحائف
بقيت كذلك حتى عهد عبد امللك بن مروان والحجاج بن يوسف .ففي ذلك العرص ،بعد ازدياد من يكتبون بحكم احتكاكهم
ْ
باليهود واملسيحيني يف عاصمة الشام املتنورة ،وبإحساسهم بالحاجة ملنافسة اليهود واملسيحيني ،قام الخليفة عبد امللك
بعضا مام
ومساعده القوي الحجاج بإسباغ صفة االستمرارية عىل هذه الصحائف بدمجها يف املصحف ،ولرمبا أضافوا إليها ً
تم تناقله مشافه ًة عن النبي .أيًا كان األمر ،فإن حادثتي كتابة الحجاج ومن قبله عثامن ملصاحف وإرسالها إىل األمصار ،لهو
أم ٌر يدعو للريبة»(.)7
ٌ
استباق يف تأكيد منغنا عىل انعدام وجود ذك ٍر للقرآن يف مصادر القرن السابع والظهور البطيء التدريجي لإلسالم
إذًا ،فهنالك
يف ظل بيئ ٍة طائفي ٍة زمن عبد امللك بن مروان ملا ق ّدمه من جاء بعد منغنا من أمثال جون وانزبرو ،John Wansbrough
وجريالد هوتينغ  ،Gerald Hawtingوپاتريشا كرون  ،Patricia Croneومايكل كوك  .Michael Cookفلنوجه اهتاممنا
اآلن إذًا إىل ما ق ّدمه آخر اثنني من هؤالء ،لرنى رأيهم يف املصادر املسيحية.
يكتب كوك وكرون قائالن« :عىل الجانب املسيحي ،مي ّيز الراهب من بيت حاليه بشكلٍ حا ٍد بني القرآن وسورة البقرة
باعتبارهام مصدرين للترشيع ،يف حني يصف ليڤوند(( Levond )8غيڤوند  )Ghevondكيف قام اإلمرباطور ليو( )9بذكر
تدمري الحجاج ملا سامه بـ«الكتابات» الهاجرية القدمية .ثانيًا ،هنالك الدالئل الداخلية القادمة من فحص الرتكيب األديب
غامض يتحدث عن أمو ٍر غري ذات أهمي ٍة من حيث اللغة واملحتوى ،ضعيف الرتابط
كتاب يفتقر للهيكل العامٌ ،
للقرآن .فهو ٌ
بني األجزاء املنفصلة ،ومييل لتكرار فقر ٍ
ات بأرسها بنس ٍخ مختلفة .وعىل أساس هذا ،فمن املعقول القول إن هذا الكتاب هو
ٍ
لكتاب اسمه القرآن من خارج
حصيلة
تنقيحات متأخر ٍة وغري متقن ٍة ملوا ٍد تم تجميعها من مصادر متعددة ...واإلشارة األقدم ٍ
اهب من بيت حاليه؛ ولكن ذلك
الرتاث اإلسالمي ترجع إىل فرت ٍة متأخر ٍة يف الحقبة األموية من خالل حوا ٍر يدور بني عر ٍيب ور ٍ
الكتاب كام رأينا ،كان يختلف بشكلٍ واض ٍح عن القرآن الذي نعرفه اليوم من حيث املحتوى .وعىل كل حال ،فباستثناء فقر ٍة
كانت جز ًءا من ذاك الحوار بني بطريرك وأمريٍ قد يُفهم ضم ًنا أنها تشري إىل قاعدة املرياث القرآنية ،ال يوجد أي مدلو ٍل لوجود
كل من املصادر املسيحية واإلسالمية عىل ٍ
حد سواء ،تنسب للحجاج دو ًرا ما يف
القرآن قبل نهاية القرن السابع .نرى اآلن أن ّ
تاريخ النص املقدس اإلسالمي .فالرواية التي يعزوها ليڤوند لليو تقول إن ال َحجاج جمع وأتلف الكتابات الهاجرية القدمية
ٍ
كتابات أخرى وافقت ذوقه الخاص .أما الروايات اإلسالمية فهي أكرث تحفظًا وغري متّسق ٍة مع بعضها .لذا فمن
وأحل محلها
ٍ
محمد املقدس»(.)10
غري املستبعد أن بني يدينا هنا اإلطار التاريخي الذي تم خالله تركيب القرآن باعتباره كتاب
7- Ibid, in Ibn Warraq, ed., The Origins of the Koran. Amherst: Prometheus Books, 1998 pp.112-113.
كتاب منشو ٌر بعنوان «التاريخ».
 -8ال تتوفر معلوماتٌ عن غيڤوند سوى أنه كان يحمل الرتبة الكنسية ڤرداپت  վարդապետيف الكنيسة األرمنية وعاش يف القرن الثامن .له ٌ
[مالحظة املرتجم].
 -9اإلشارة هي لإلمرباطور البيزنطي ليو الثالث املعروف بليو اإليساوري أو السوري والذي حكم ما بني العامني  717و[ .741مالحظة املرتجم].
10- Michael Cook & Patricia Crone, Hagarism, Cambridge: Cambridge University Press, 1977, pp.17-18.
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موقف األوروپيني من القرآن خالل العصور الوسطى
يف الوقت الذي كان فيه املسيحيون الرشقيون يتعاملون مع املنطويات
العملية والفكرية للتقدم الرسيع والعنيف ،واملد ّمر أحيانًا ،لظهور
الدين الجديد ومؤسسه وكتابه يف القرنني السابع والثامن ،نجد أن
املسيحيني الغربيني يف شامل أوروپا مل تكن لديهم عىل األرجح فكر ٌة
ٍ
مبحمد قبل العام
دقيق ٌة عن اإلسالم ،كام ومل يسمع العديد منهم
1100م ،باستثناء األب مايولوس من كلوين Abbot Majolus of
علم طب ًعا بوجود
 .Clunyبحلول القرن الثامن كانت شامل أوروپا عىل ٍ
مثل القديس بيدا يف «التاريخ
الساراكينوس( ،Saracens )11فنجد ً
الكنيس» Ecclesiastical History of the Venerable Bede (673-
 )735يصفهم دون ٍ
قصد بالتهجم أو القذح بأنهم أحفاد هاجر وابنها
إسامعيل ،وأنهم ال يخيفونه(.)12

الساراكينوس يحيطون بر ًجا فيه صليبيون،
منمنة من القرن  ،14املكتبة الربيطانية.

لكن األمر يختلف كل ًيا باالنتقال إىل إسپانيا التي كان املسلمون قد احتلوا أجزاء منها منذ العام 711م ،فبحلول منتصف
القرن التاسع كان املسيحيون اإلسپان قد انغمسوا يف أعامق الثقافة العربية ،فدرسوا كتابات فقهائهم وفالسفتهم ،بل
ٍ
كتابات راقي ٍة بالعربية ،حتى تفوقوا عىل العرب أنفسهم يف نظم الشعر العريب( .)13وكرد فعلٍ عىل هذا الرتاخي
وكتبوا
من قبل املسيحيني قام يولوجيوس  Eulogiusقبل أن يصري أسقف طليطلة (مات شهي ًدا عام  )859وكاتب سريته پاول
ألڤاروس  Paul Alvarusمبحاولة استنهاض إخوتهم املسيحيني من سباتهم الروحي ،حيث نشطا بالكتابة يف قرطبة خالل
عهد الخلفاء عبد الرحمن الثاين (حكم خالل  )852-822ومحمد األول (حكم خالل  ،)886-852فنبذا اإلسالم ورأيا أن
ظل عىل جهلٍ مبحتوى الدين اإلسالمي
محم ًدا كان هو املسيح الدجال الذي تنبأت النصوص املسيحية مبقدمه ،لكنهام ّ
ٍ
مؤلف إسپا ٌين مجهول.
واقترصت معرفتهام عىل سري ٍة مقتضب ٍة
ملحمد كتبها ٌ
ٍ
محمد التي كانت
بعد انقضاء الحملة الصليبية األوىل عام 1096م ،بدأ الوضع يتغري بالتدريج وببطء ،لكن كُتب سرية
 -11ساراسني او ساراكينوس (بالالتينية ،Saracenus :ساراسينوس؛ باليونانية ،Σαρακηνός :ساراكينوس) مصطلح استخدمه الرومان لإلشارة إىل سكان الصحراء يف إقليم البرتاء
الروماين ثم أصبح يُطلق عىل العرب ويف العصور الوسطى وخالل الحروب الصليبية توسع املصطلح ليشمل كل الذين يدينون باإلسالم .وانتقل االسم إىل اللغات الرومانسية وباقي
اللغات األوروبية والتسمية باإلنجليزية هي «ساراسني» (باإلنجليزية ،)Saracen :ويرجح أن أصل الكلمة أشتقت من الكلمة العربية (بالعربية :رشقيون) لوصف العرب املشارقة،
لكن البعض يقول أنها مشتقة من رسق أي أنها تعني سارقني[ .مالحظة املرتجم].
12- R. W. Southern. Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1962, p.15 and p.28 footnote 28 where
the capture of the Abbot in 972 by the Saracens is described.
13- So lamented Paul Alvarus, a ninth century biographer of Eulogius, Bishop of Toledo. Quoted by Southern op. cit. p. 21
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ٍ
شهادات شفهية ،وهي كمصادر
متداول ًة يف شامل أوروپا يف النصف األول من القرن الثاين عرش كانت كلها مبني ًة عىل
تاريخي ٍة غامض ٌة وال ميكن االعتامد عليها .ويشري ر .و .سذرن( R.W. Southern )14إىل أن أقدم رواي ٍة ذات قيم ٍة
ٍ
محمد ودينه كتبها پرتوس ألفونيس  ،)Petrus Alfonsi) 1110-1062والذي كان يهوديًا إسپان ًيا تحول إىل
موضوعي ٍة عن
املسيحية عام 1106م .لكن هذا الكتاب مل يرتك أث ًرا طويل األمد عىل مجرى الدراسات اإلسالمية يف الغرب( .)15إال أننا
نعلم أنه بحلول منتصف القرن الثاين عرش ،انترشت التقييامت العقالنية لإلسالم ،وكانت ذروتها يف ترجم ٍة هام ٍة للقرآن
إىل الالتينية قام بها روبرت من كتون .Robert of Ketton

روبرت من كتون (املتوىف عىل األرجح يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش)
مرقس الطليطيل ()1216-1193
رجل مثقفًا
كان بطرس املحرتم ،األب رئيس دير كلوين ً )Abbot of Cluny, Peter the Venerable) 1156-1092/94
أدرك بصدقٍ قلة املعلومات املوثوقة عن اإلسالم بالالتينية والم الجهل املسيحي وقلة الحامسة لدراسة اللغات عىل
ذلك(.)16
دب الحامس يف بطرس إثر زيارته للعديد من األديرة الكلونية يف إسپانيا
وقد ّ
ٍ
نصوص
بني العامني  1141و ،1142مام حدا به ليخطط مرشو ًعا طمو ًحا لرتجمة
عربي ٍة إىل الالتينية .وكانت نقطة بدايته اختيار املرتجمني ،فكان من أول ما
ترجموه رسالة الكندي( ،)17حيث وقع اختيار بطرس عىل روبرت من كتون
وهرمان  Hermanمن دملاتيا  .Dalmatiaكان هرمان قد ترجم «مسائل أيب الحارث
عبد الله بن سالم» و «كتاب نسب الرسول» لسعيد بن عمر ،وروبرت كان قد ترجم
القرآن ومجموع ًة من األساطري اليهودية اإلسالمية .قام بطرس بنفسه بكتابة ٍ
نقض
للعقيدة اإلسالمية ،مستخد ًما العقل ال الهجوم ،وبصور ٍة نابع ٍة من الحب ال من
دير كلوين
الكراهية(.)18
قبل ذلك كان روبرت قد ترجم عد ًدا من املؤلفات العلمية من العربية يف إسپانيا ،فصار معروفًا بحكم ترجمته لكتاب
«الجرب واملقابلة»  Liber Algebrae et Almucabolaللخوارزمي ،و«الكتاب املخترص يف حساب الجرب واملقابلة» ،أما
منفصل متا ًما ،انفض لها وكرس وقته لها .أتم روبرت ترجمته للقرآن عام  ،1143وقد كوفئ
ً
ترجمة القرآن فكانت أم ًرا
 -14السري ريتشارد وليامز سذرن كان مؤرخًا إنجليزيًا للعصور الوسطى تويف عام [ .2001مالحظة املرتجم].
15- R. W. Southern, op. cit, p.35 and footnote 2 on the same page.
16- James Kritzeck. Robert of Ketton’s Translation of the Qur’an, Islamic Quarterly 2 (1955) pp. 309-312.
 -17راجعوا مقال «النقد القرآين» البن وراق والذي كنا قد نرشنا ترجمته عىل جزئني يف األعداد  72و 73من مجلة امللحدين العرب[ .مالحظة املرتجم].
18- James Kritzeck. Robert of Ketton’s Translation of the Qur’an, Islamic Quarterly 2 (1955) p. 311.
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 وقد كانت، كانت هذه أول ترجم ٍة للقرآن بِلغ ٍة غربية. وعاد من بعدها إىل ترجمة الكتب العلمية،عىل تعبه بسخاء
.)19(كتابًا رائ ًجا يف العصور الوسطى
1393-  (حوايلJuan de Segovia  فقط اعرتض خوان الشقويب،لكن دقة هذه الرتجمة قد تعرضت للهجوم منذ ذلك الحني
114أقسام زادت عىل ال
ٍ  وإىل إعادة تقسيم روبرت للقرآن إىل،) عىل الطريقة امله ِملة التي أجرى فيها روبرت الرتجمة1458
غي
ّ  فهو قد، هذا عالو ًة عىل تغيري روبرت ملواضع الكثري من بوادئ الجمل القرآنية إىل آخرها وبالعكس.)20(سورة املعتادة
 وترك الظاهر من النص العريب يف كثريٍ من األحيان وأدرج مكانه املعنى الضمني املحتوى يف،من معاين القرآن أثناء ترجمته
.)21(األصل العريب
 والذي وجد أن ترجمة،Ludovico Marracci كذلك الحال مع لودوڤيكو م ّراتيش
 أما يف القرن الثامن عرش،)22(روبرت تقارب إعادة الصياغة منها إىل الرتجمة الحرفية
 «ال:) يف املقدمة لرتجمته للقرآنGeorge Sale) 1736-1679 فيقول جورج سيل
يستحق ذلك الكتاب وصف الرتجمة؛ فالترصف الذي أباحه املرتجم لنفسه ولّد عد ًدا
 مام جعل الناتج شديد،رخصا يف التغيري والحذف
ً  شملت،ال يُحىص من األخطاء
.)23(»االختالف عن األصل
ٍ
ٍ
ومساهامت
مقاالت
 سلسلةThomas Burman  فقد كتب ثوماس برمن،رغم ذلك
ٍ يف مؤمتر
) بشكلٍ واض ٍح ومقنعٍ تشري إىل أن ترجمة روبرت تستحق االحرتام24(وكتب
ٍ ات
.)1216-1193(  وهي قابل ٌة للمقارنة مع الرتجمة الحرفية للقرآن التي قام بها مرقس الطليطيل،ككتاب بحد ذاتها
ٍ
ثوماس برمن

19- Thomas E. Burman. “Tafsir and Translation: Traditional Qur’an Exegesis and the Latin Qur’ans of Robert of Ketton and Mark of Toledo,” Spec�
ulum 73 (1998): 703-32; see also by Thomas E. Burman. Juan de Segovia and Quran Reading in Europe, 1140-1560, at www.cishsydney2005.org/
images/Burman_paper.doc.
20- Thomas E. Burman , “Tafsir and Translation: Traditional Qur’an Exegesis and the Latin Qur’ans of Robert of Ketton and Mark of Toledo,” Spec�
ulum 73 (1998): p.705
21- Ibid., p.705 Burman has this footnote on the same page “These criticisms appear in the remarkable preface to his now-lost Latin translation of
the Quran (made from the Castilian version of Yca de Segovia ): Prefatio Johannis de Segobia ...in translationem noviter ex Arabico in Latinum
vulgareque Hyspanum libri Alchorani ...,ed. D. Cabanelas Rodriguez in Juan de Segovia y el problema islamico (Madrid ,1952) pp. 279-302, esp.
pp.288, 293, 295-96. On these criticisms generally, see Cabanelas, Juan de Segovia, pp.131-36, and “Juan de Segovia y el primer Alcoran trilingue,”
Al-Andalus 14 (1949) pp.157-61”.
22- L. Marracci. Refutatio Alcorani in qua ad Mahumetanicae superstitionis radicem securis apponitur ;et Mahumetus ipse gladio suo jugulator, 2.
Padua , 1698, p.3.
23- George Sale (trans.) The Koran London: Frederick Warne and Co, N. D., before 1896 [Ist edn. 17] p.vii.
24- See footnote 19 above, and Burman’s webpage at the University of Tennessee at: http://web.utk.edu/~history/f-burman.htm
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يقول برمن« :ال مجال إلنكار قوة روبرت عىل إعادة الصياغة
والتي مل ترتك جان ًبا من النص عىل حاله ،عىل األقل يف حالة
ترجمته للقرآن ،وال شك بأن إعادته للصياغة قد غريت
النص العريب يف مواضع .لكن اعرتايض هو اعتبار أن كتابه
 Lex Mahumetمن حيث هو إعادة صياغ ٍة ميثل ترجم ًة
رديئ ًة أو مضلل ًة .مثة وجو ٌه عد ٌة لالعرتاض عىل هذا الزعم ،من
أهمها أن الباحثني يف علم الرتجمة يرون أن الرتجمة الحرفية
يف كثريٍ من األحيان ال تفي النص األصيل حقه مقارن ًة بإعادة
الصياغة املبنية بعناية .لكن النقطة التي أريد برهنتها هنا هي
أن روبرت قد عوض إمعانه يف إعادة الصياغة بيش ٍء مفاجئ:
ففي ذات الوقت الذي كان يُعيد فيه بناء كل جمل ٍة يرتجمها،

أيضا ال ُ
يأل جه ًدا يف ضامن أن إعادة صياغته تعكس فهم املسلمني أنفسهم للقرآن .وتتجىل عالئم هذا األمر يف عديد
كان ً
ات وتفسري ٍ
ما أدرجه روبرت يف النص الالتيني من إشار ٍ
ات وغريها من املواد املستقاة من العديد من التفاسري( )25العربية
للقرآن»( .)26وبعبار ٍة أخرى ،تعكس نسخة روبرت يف مواضع كثري ٍة فهم املسلمني لكتابهم املقدس أكرث من ترجمة مرقس
الطليطيل الحرفية .ويُظهر برمن لجوء مرقس يف بعض األحيان للتفاسري العربية لفك طالسم نص القرآن.
ومن الجدير بالذكر أن روبرت قد أعاد ترتيب السور بحيث أ ّخر البوادئ وق ّدم األواخر ،وهذا كان نفس املبدأ الذي اتبعه
عام يف ترجمته الشهرية للقرآن( ،)27والتي ظهرت بني األعوام 1937
ريتشارد بل  Richard Bellبعد روبرت مبا يقرب ٍ 800
و ،1939والتي سأقوم بنقاشها الحقًا.
نص صعب الرتجمة ،مام ألجأ كل املرتجمني إىل التفاسري والقواميس ومراجع الكلامت النادرة
ال مجال إلنكار أن القرآن ٌ
والصعبة .فحتى سيل  Saleالذي مل يك ّن سوى االحتقار لرتجمة روبرت ،نجده استعار شيئًا من محتوى التفاسري إلكامل
ترجمته .لكن القول بأن اللجوء إىل التفاسري يقربنا لفهم مقاصد القرآن هو أم ٌر آخر متا ًما .فهل فهم روبرت للنص بشكلٍ
ٍ
طفيف من
جانب ولو
فهم صحي ًحا؟ لو كانت أطروحة لوكسنربغ( Luxenberg )28عىل ٍ
يشابه فهم املسلمني له يجعل منه ً
كل من روبرت ومرقس ،لكن تفسري الطربي « جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ،ورمبا كذلك اثنني من معارصي روبروت ،وهام
 -25ال نعلم بالضبط أيًا من التفاسري استعمل ٌ
الزمخرشي يف «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وتفسري الطربيس «مجمع البيان يف تفسري القرآن».
�26- Thomas E. Burman, “Tafsir and Translation: Traditional Qur’an Exegesis and the Latin Qur’ans of Robert of Ketton and Mark of Toledo,” Spec
ulum 73 (1998): p.707
27- Richard Bell, The Quran Translated, with a Critical Re-arrangement of the Surahs .2 Vols. Edinburgh: T.&T.Clark , 1937-39.
 -28اإلشارة هنا هي إىل كريستوف لوكسنربغ صاحب كتاب القراءة الرسيانية اآلرامية للقرآن الذي صدر باألملانية عام  2000ثم باإلنجليزية عام [ .2007مالحظة املرتجم].
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الصحة ،فجواب هذا السؤال هو «ال» .أضف إىل ذلك ،وكام قال غرد پوين  ،Gerd Puinلو كان ُخمس القرآن بال معنى،
ٍ
أيضا
مبهم مل يفهمه أحد ،فإن ترجم ًة حرفي ًة كالتي أنجزها مرقس الطليطيل مبا فيها من
غموض هي ً
ولو كان القرآن ً
نصا ً
مهمة .فرتجمته ال تحاول العبور عىل الصعوبات وتسهيلها باللجوء إىل تفاسري بعيد ٍة عن النص األصيل ،وهو أم ٌر يوصل إلينا
فكر ًة أعمق عن لغة األصل وتركيبها.
إليكم ما قاله مرقس نفسه عن أسلوب القرآن:
« ...ففي أحيانٍ يتحدث (أي محمد) كاملجنون ،وأحيانًا أخرى كمن ُسلبت منه الحياة .أحيانًا يخيف عبدة األصنام من املوت،
بأسلوب
وأحيانًا ي ِعد األتباع بالحياة األبدية ،لكنه يفعل ذلك
مضطرب غري مرتابط.)29(»...
ٍ
ٍ

ريكّولْدو دا مونته كروتشه()Riccoldo Da Monte Croce) (1320-1243( )30

ُولد ريكولدو يف العام 1243م يف فلورنسا ،وانضم لسلك الرهبنة الدومينيكانية
عندما بلغ الرابعة والعرشين وتجول يف الرشق األوسط كمبرش ،وأمىض فرت ًة
من حياته يف بغداد ،حيث تعلّم العربية وشهد بيع العبيد املسيحيني بعد
سقوط عكا عام .1291
وبعد عودته إىل إيطاليا عند أواخر القرن الثالث عرش عكف عىل العمل
يف تأليف كتابه املهم «يف نقض رشيعة الرساكينوس» Contra legem
مفصل لإلسالم يركّز عىل القرآن ومحتوياته.
ٌ
نقض
 ،Saracenorumوهو ٌ

يف النهاية ،عاد ريكولدو واستقر يف دير سانتا ماريا نوڤلال الدومينيكاين Santa
 Maria Novellaيف فلورنسا ،ومات عام  .1320ويعتمد يف كتابه كث ًريا عىل
كتاب ملجهو ٍل اسمه  Contrarietas alpholicaمن القرن  11أو  ،12كتبه كام يبدو مسل ٌم تحول إىل املسيحية( )31وقد كان
ٍ
مرقس الطليطيل قد ترجمه إىل الالتينية.
ريكولدو دا مونته كروتشه والبابا نيقوال الرابع

ٍ
خصومات بني املسلمني ،كام يقول أن
ويقص ريكولدو حكاية التنقيحات العديدة التي مر فيها القرآن ،وما تبع ذلك من
ّ
اعتباطي ج ًدا لوثائق برشي ٍة تم جمعها بعد
القرآن مل يكن موجو ًدا عند موت محمد .ويرشح كيف أن القرآن هو تجمي ٌع
ٌ
29- Quoted by Norman Daniel, Islam and the West, The Making of an Image. Edinburgh: The University Press, 1962, p.59.

 -30أحيانًا ت ُكتب .Ricoldo
ملسيحي مستعرب
نسبته
ويفضل
سابق،
النص
هذا
تنسب
التي
التقليدية
بالفكرة
Normal
Daniel
 -31يشكك نورمان دانيل
ملسلمٍ
ٍ
Mozarab. Norman Daniel, Islam and the West, The Making of an Image. Edinburgh: The University Press, 1962, p.6.
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نص العقالين ،ميل ٌء بالتكرار والبذاءة(.)32
موت النبي .والقرآن فيام وجد ريكولدو هو ٌ
كتاب فوضوي ،غري منطقي ،يتقافز بني الحقب التاريخية ،ومن
ومثل مرقس الطليطيل من قبله ،وجد ريكولدو أن القرآن ٌ
ويعج بالتناقضات(.)33
حج ٍة إىل أخرى ّ
قام مارتني لوتر  Martin Lutherبرتجمة كتاب ريكولدو عام  .)34(1542وكان قد قرأه قبل ذلك بفرت ٍة طويل ٍة واعتقد أن
ريكولدو يبالغ إىل أن قرأ لوتر القرآن بالرتجمة الالتينية وأدرك أن ريكولدو كان محقًا(.)35

يوحنا الشقويب ( Juan de Segoviaحوايل )1458-1400
بدأ يوحنا (خوان) الشقويب مسريته كأستا ٍذ يف سالمنكا اإلسپانية  ،Salamancaوحرض مؤمتر بازل  Baselعام  ،1433وكان هو
بنهم عىل دراسة القرآن بعد
َمن أ ّرخ للمؤمتر الحقًا ،وقىض آخر أيام تقاعده يف دي ٍر صغريٍ يف ساڤُوي  .Savoyوقد «انكب ٍ
سقوط القسطنطينية عام  .)36(»1453ضاعت ترجمة نسخته للقرآن وكل ما بقي لدينا اليوم هو مقدمته لها.
رصا ال أن يفهم ما يقوله
رغم عدائه العميق لإلسالم ،كان خوان «ملتز ًما ٍ
بعمق لتحصيل ٍ
فهم مفصلٍ وصحي ٍح للقرآن ،وكان م ًّ
وحسب ،بل وكيف تك ّون ،وكيف كانت آليات استعامله للغة ،وكيف فهمه املسلمون أنفسهم ،...فال بد من الرجوع إىل
املراجع...؛ وال بد التعمق يف فهم اللغة العربية نفسها ،وإتقان فهم تركيبها املختلف جذريًا عن الالتينية مبفرداتها العديدة
املعقدة؛ وأ ْخ ِذ أساليب الرسد القرآين بعني االعتبار ،وكذلك طرائق استخدام العربية وخاص ًة القرآنية منها وفهم طريقة
رسمه»(.)37
أيضا من شقوبية ترجم له القرآن إىل لغة قشتالة ،فرتجم خوان الناتج إىل الالتينية.
مسلم اسمه إيكا ً Ica
وجد خوان فقي ًها ً
ٍ
مخطوطات للقرآن بالعربية ،واكتشف أن «إحدى املخطوطات يف حوزته
كام تعلم خوان العربية من إيكا ،واطّلع عىل
ٍ
احتوت عدد
حركات عىل نهاية الكلامت أكرث بكثريٍ من نسخ ٍة أخرى اقتناها مؤخ ًرا»( ،)38بل إن خوان اعتقد أن غياب
32- Norman Daniel, op. cit., p.58.
33- Norman Daniel , op.cit.p.58ff.
34- Martin Luther , trans. Ricoldo da Montecroce .Verlegung des Alcoran. Wiitenberg :H.Lufft. 1542.
35- R. W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962, p.105 footnote 57.
36- Thomas E. Burman, Juan de Segovia and Quran Reading , Oct. 2004 found on the Internet at: www.cishsydney2005.org/images/Burman_paper.
doc, summarizing his research to be published in Reading the Quran in Latin Christendom,1140- 1560 [Perhaps by University of Pennsylvania
Press].
37- Thomas E. Burman, Juan de Segovia and Quran Reading, p.5.
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نقل حرف ًيا
الحركات الصحيحة كانت من أسباب عدم فهم املسلمني لدينهم .من املرجح أن نسخة خوان من القرآن كانت ً
ألنه أراد للنص الالتيني أن يوافق أسلوب الكالم العريب« .إذًا ،فام بدأ كأدا ٍة لهداية أسوأ املهرطقني تحول يف نهاية املطاف
كتاب ركز عىل املفردات والبحث القواعدي وتوجيه انتباه القارئ للنص
كتاب ذي توج ٍه يختص بفقه اللغة (فيلولوجي)ٍ ،
إىل ٍ
أيضا وجود عنارص مسيحي ٍة يف القرآن ،وهو أم ٌر أقره نيقوال الكويس
العريب بخصوصياته العربية اإلسالمية»( .)39أدرك خوان ً
 Nicholas of Cusaنفسه بعد ذلك بقليل.

نيقوال الكويس )Nicholas of Cusa) 1401-1464
ُولد نيقوال يف كوز  Cuesاملوجودة اليوم يف برنكاستل Bernkastel
عىل ضفاف املوزل  ،Moselleورمبا كان مولده يف العام .1401
تلقى تعليمه يف جامعات هايدلربغ  ،Heidelbergوپادوا ،Padua
وبولونيا  Bolognaوكولونيا .Cologne
درس الالتينية واليونانية والعربية ومن ثم العربية ،وبدأ حياته
متحمسا لتوحيد
العامة عام  1421يف مجلس بازل حيث كان نص ًريا
ً
كاردينال
ً
املسيحيني دين ًيا وسياس ًيا ،وقد عينه البابا نيقوال الخامس
يف العام .1448
كتب نيقوال كتابه «متحيص القرآن»  Cribratio Alkoraniعام  1460بعد زيارته للقسطنطينية بهدف تحويل املسلمني
إىل املسيحية .وقد درس القرآن من الرتجمة الالتينية لروبرت من كتون ،وكان قد تأثر كث ًريا برسالة الكندي وكتاب «يف
نقض رشيعة الرساكينوس»  Contra legem Saracenorumلريكولدو دا مونته كروتشه .رغم ذلك ،فقد متكن نيقوال
ريب من الكتب املنحولة (األپوكريفا
باملساهمة بتحليلٍ أصيل ،كمالحظته أن العنارص املسيحية يف القرآن قد أتت دون ٍ
:)apocrypha
«يف الفرتة التي بدأ فيها محمد ،أي 624م ،خالل حكم اإلمرباطور هرقل  ،Heracliusظهرت حركاتٌ مهرطق ٌة أدانتها
ٍ
محمد
بفهم مغاي ٍر لألناجيل والعهد القديم .لذا ،فمن املرجح أن الذين توافدوا عىل
املجالس الكنسية ،تعلقت هرطقتها ٍ
كانوا ميتلكون املعرفة الحقة وقد اختلطت بها غرائب آراء مكذوبة .فقد خلط هؤالء الرجال كتابات العهد القديم
ٍ
محمد معتقدين بصحتها»(.)40
بقصص التلمود ،ووضوح األناجيل بالكتب املنحولة ،وقصوها عىل
38- Ibid., p. 9.
39- Ibid., p. 13.
40- Nicholas of Cusa, De Pace Fidei and Cribratio Alkorani, trans. by Jasper Hopkins, Minneapolis: The Arthur J. Banning Press, 1994, p.30 [in
Ludwig Hagemann’s edition of Nicholas of Cusa , Nicolai de Cusa Opera Omnia, Vol.VIII: Cribratio Alkorani, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1986,
p.980.
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يف هذا املوضع يبدو أن نيقوال كان عىل دراي ٍة جيد ٍة بالخلفية الطائفية التي انبثق منها القرآن ،ناهيك عن ذكره العنارص
اليهودية واملسيحية املوجودة يف كتاب املسلمني .ومنذ حينها والباحثون يناقشون أيهام أكرب أث ًرا ،العنارص املسيحية
أم اليهودية ،وهذا ما سرناه الحقًا يف أعامل غايغر  Geigerوتوري  Torreyو ِڤلهاوزن  Wellhausenوغريهم يف القرن
التاسع عرش .ومن امللفت اقرتاح نيقوال أن املسيحية النسطورية( )41هي التأثري األوضح يف القرآن عندما يتعلق األمر
باألناجيل واملسيح .ويجب هنا أن نذكر أنه وبحسب كريستوف لوكسنربغ ،فإن التأثري األكرب من الناحية اللغوية يف
القرآن يأيت من الرسيانية الرشقية (النسطورية).

النقد القرآين يف أوروپا العصور الوسطى ()1540-1140
وغموض يف مواقف األوروپيني من اإلسالم والقرآن بالتحديد خالل الفرتة ما بني  1140و ،1540بشكلٍ يتعدى
مثة تعقي ٌد
ٌ
التيني
إعجاب
يبي توماس برمن بوضو ٍح وجود
ٍ
ٍ
الحد الذي أوحى إليه بعض الباحثني من أمثال نورمن دانيئل( .)42إذ ّ
مسيحي بالعامل العريب اإلسالمي ،مبا يف ذلك باللغة العربية .فرغم امتعاضهم الشديد من القرآن أحيانًا ،إال أن القرآن أثار
ٍ
فضول املسيحيني ،فرتاهم يتصارعون
فكريًا مع الرتكيب اللغوي العريب
واستعامالته ،ويلجؤون للتفاسري
العربية لفهم إبهام النص.
وقد ن ّوه برمن أن عد ًدا من
مخطوطات القرآن بالالتينية احتوت
كم كب ًريا
يف حواشيها وبني سطورها ً
من املالحظات اللغوية الفيلولوجية،
مظهر ًة معرف ًة عميق ًة لدى كتبتها
املجهولني بالرتاث التفسريي القرآين.
يعب
 -41هو املعتقد الديني املسيحي الرافض ملجمع أفسس املعقود سنة  431م .يعرف داعمو كريلس األول النسطورية بأنها العقيدة القائلة بأن يسوع املسيح مكو ٌن من جوهرين ّ
برشي وهو يسوع ،فبحسب النسطورية ال يوجد اتحا ٌد بني الطبيعتني البرشية واإللهية يف شخص يسوع املسيح،
إلهي وهو الكلمة ،وجوه ٌر إنسا ٌين أو ٌ
عنهام بالطبيعتني وهام :جوه ٌر ٌ
بل هناك مجرد صل ٍة بني إنسانٍ واأللوهة ،وبالتايل ال يجوز إطالق اسم والدة اإلله عىل مريم العذراء بحسب النسطورية ،مل تلد إل ًها بل إنسانًا فقط حلت عليه كلمة الله أثناء
العامد وفارقته عند الصليب ،فيكون هذا املذهب بذلك مخالفًا للمسيحية التقليدية القائلة بوجود أقنوم الكلمة املتجسد الواحد ذو الطبيعتني اإللهية والبرشية[ .مالحظة املرتجم].
42- Norman Daniel, Islam and the West, The Making of an Image. Edinburgh: The University Press, 1962 Maxime Rodinson has criticised Daniel
for being an apologist of Islam, which would explain why Daniel often dismisses any criticism of the Koran as invalid since it arose in a polemical
context and came from a Christian.
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لودوڤيكو م ّراتْيش()Ludovico Marracci) (1700-1612( )43
مبصادف ٍة غريبة ،يف الوقت الذي كان فيه خب ٌري قانو ٌين إيرا ٌين يدعى خاتون آبادی يقدم
ترجمته لألناجيل األربعة إىل الفارسية للشاه يف أصفهان عام  ،1697كان األب لودوڤيكو
م ّراتيش يف پادوا  Paduaبإيطاليا يج ّهز ترجمته الالتينية للقرآن ،والتي نُرشت يف العام
الذي تال .1698
ُولد لودڤيكو م ّراتيش عام  1612وبدأ دراساته عىل سنٍ مبكرة ،تابعها يف روما حيث
انضم يف عام  1654إىل مجموعة باحثني أنيطت بهم مسؤولية ترجمة الكتاب املقدس
()44
رضا يف العربية بجامعة ساپيينزا  Sapienzaبروما ،حيث
إىل العربية  .تم تعيينه محا ً
بقي فيها حتى مامته عام 1700م.
قس من خلفي ٍة كالسيكي ٍة من إتقان العربية؟
والسؤال هو كيف متكن ٌ
عندما كان طال ًبا وقع نظر لودوڤيكو عىل ورق ٍة مكتوب ٍة بالعربية أثارت فضوله البحثي ودفعت به لتعلّم لغة القرآن.
قس مارو ٌّين يعيش يف روما ،وبعد أن تتلمذ عىل يديه لفرت ٍة طويل ٍة أتقن م ّراتيش رسم وقواعد العربية.
كان أول معلميه ٌ
كانت روما آنذاك متر يف مرحلة اإلصالح املضاد  ،Counter-reformationفقاده فضوله البحثي إىل تكوين مبحث
خصوصا بُعيد تدشني العالقات مع املجتمعات املسيحية يف الرشق األدىن .وبحلول  1645كانت
الدراسات الرشقية،
ً
مل ّراتيش مكانته يف الرعية التبشريية  ،Propaganda Fideفصار قس االعرتاف الشخيص للبابا إنوسنتيوس الحادي عرش
أيضا الفرتة التي حصل فيها حصار العثامنيني ملدينة ڤيينا وفشل (.)1683
 .)Innocentius XI) 1689-1679كانت تلك ً
وعىل خلفية هذا التهديد اإلسالمي أخذ م ّراتيش عىل عاتقه مهمة ترجمة ودحض القرآن ،لكنه مل يقم بذلك مبرارة:
برفق وعدال ٍة ودون مرارة ،دون احتقارهم أو احتقار مفكريهم ،ولكن مع بعض
«أردت أن أتحداهم مبارش ًة ولكن ٍ
بهارات النكات ورش ٍة من مل ٍح ولكن دون حموضة الخل ،فلجويئ سيكون إىل العقل والحقيقة»(.)45
43- I have leaned heavily on Maurice Borrmans’ excellent article: M. Borrmans, Ludovico Marracci et sa traduction latine du Coran. Pontificio Istitutio di Studi Arabi e d’Islamistica: Islamochristiana 28, (2002) Rome, pp.73-86.
 -44متت تلك الرتجمة يف العام 1650م ،لكن إلن املرتجمني بقيادة م ّراتيش مل يتّبعوا نسخ ًة محدد ًة من الكتاب املقدس ،بعكس ما طلب إليهم ،فقد طلب منهم إعادة الرتجمة .وتم
نرشها يف النهاية بواسطة  Propaganda Fideيف روما عام  1671عىل ثالث مجلدات تحت عنوان
Biblia Sacra Arabica Sacrae Congregationis de Propaganda Fide iussu edita ad usum ecclesiarum orientalium additis e regione Biblis latinis vulgatis.
45- Borrmans, op.cit. p.75 quoting from Marracci’s opuscule L’ebreo preso per le buone .
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كامل»(،Alcorani textus universus )46
رغم أنه ألف عد ًدا كب ًريا من الكتب ،إال أن تحفة م ّراتيش تبقى «النص القرآين ً
ٍ
ٍ
ونقاش يف أصل القرآن
محمد
والذي كرس يف سبيل إنجازه قرابة األربعني عا ًما من حياته .يحتوي الجزء األول عىل سرية
وعىل حج ٍج الهوتي ٍة إلظهار أن اإلسالم مل يكن جز ًءا من نبوءات نصوص املسيحيني املقدسة ،وأن اإلسالم ،عىل نقيض
املسيحية ال يقوم عىل أية معجزات.
ثم يتحدث عن حقيقة العقيدة املسيحية وخطأ اإلسالمية ،ويسوق حج ًجا لتبيان التفوق األخالقي للمسيحية عىل
ٍ
االنحالل اإلسالمي .أما الجزء الثاين فيتكون من ترجم ٍة التيني ٍة للقرآنٍ ،
باقتباسات
ونص عر ٍيب للقرآن مع التشكيل ،مرفقًا
من العديد من املفرسين املسلمني .أرىس لجوء م ّراتيش إىل األصل العريب دعائم الفحص العلمي لإلسالم عمو ًما وللقرآن
خصوصا ،وكان عىل اطال ٍع عىل تفسري البيضاوي (متوىف  )1286وجالل الدين السيوطي (متوىف  )1505وابن أيب زمنني
ً
(متوىف  1008أو  )1009والثعلبي (متوىف  )1035والزمخرشي (متوىف  .)1144كام أنه رجع إىل «صحيح البخاري» (متوىف
 )870و«كتاب األنوار» للبكري (متوىف يف نهاية القرن  )13و«أعالم الهدى» للقمي .ويف السجاالت رجع م ّراتيش البن
تيمية (متوىف  )1328يف كتابه «الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» وللقريف (متوىف  )1285كتابيه «األجوبة الفاخرة
عن األسئلة الفاجرة» و«باب رشيعة اإلسالم» ،وللراقييل (قرن  )15كتابه «تأييد امللة».
أما يف الفقه فقد استعمل م ّراتيش كتابات القدوري (متوىف  )1036ويف التاريخ لجأ إىل املسعودي (متوىف  )956وأيب
الفداء (متوىف  )1331يف كتابه «مخترص يف أخبار البرش».
قبل أن يلج يف دحض اإلسالم يقوم م ّراتيش باستذكار هيكلية اإلسالم وبنوده محافظًا طول الوقت عىل االحرتام ،فمزج
علم بتبجيل املسلمني للقرآن الذين اعتربوه كالم الله لكنه مل ُ
يأل جه ًدا يف نقد أصله
يف كالمه النقد بالتقدير .كان عىل ٍ
ومحتواه.
ويُظهر م ّراتيش إملا ًما مبه ًرا حتى بصغائر تفاصيل التاريخ اإلسالمي والفقه والعقيدة واملراسيم والطقوس ،والتصور
اإلسالمي ليسوع واملسيحية ،وللتأثري اليهودي ،سواء التلمودي أو الرباين (الحاخامي) عىل النصوص الدينية اإلسالمية.
خرج النص العريب يف كتابه أنيق الطباعة ،وكان م ّراتيش دقيقًا يف ترجمته وتعليقه ،وكان كث ًريا ما يقتبس من املفرسين
العرب بالعربية.
46- Full Title: Alcorani textus universus, ex correctioribus Arabum exemplaribus summa fide, atque pulcherrimis characteribus descriptus, eademque fide, ac pari diligentia ex Arabico idiomate in latinum translatus. Appositis unicuique capiti notis, atque refutatione: His omnibus praemissus
est Prodromus Totum priorem Tomum implens , In quo contenta indicantur pagina sequenti , Auctore Ludovico Marraccio E Congregatione Clericorum Regularium Matris Dei, Innocentii XI. Gloriosissimae memoriae olim Confessario (Patavi , MDCXCVIII ) [Padua, Typographia Seminarii,
1698].
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يجد موريس بورمنز  Maurice Borrmansيف تحليلٍ رائعٍ ملهارات م ّراتيش كمرتجم أن عمله كان أكرث اتساقًا ومتاسكًا
مثل يقول In Nominee Dei Miseratoris
من العديد من املرتجمني املعارصين ،فعندما يرتجم م ّراتيش البسملة ً
 ،Misericordisمدركًا بذلك اشرتاك الرحمن والرحيم يف الجذر ر-ح-م .وقواعديًا حافظ م ّراتيش عىل زمن الفعل (املبني
للمجهول ،واملضارع) ،حتى أنه حافظ عىل إيقاع الكلامت العربية.
أما يف دحضه لإلسالم والقرآن فقد كان م ّراتيش عنيفًا ،بل وحتى مهي ًنا ،ويف هذا الجانب نرى كيف أنه كان ال يزال ابن عرصه.
لكن قيمة لودوڤيكو م ّراتيش العلمية كبري ٌة يصعب املبالغة فيها ،وقد أدركها -منذ وقته -العديد من الباحثني ،فقد ّبي أن الدراسة
تبدأ بتعلم العربية ،ثم بالرجوع إىل األصل العريب واملصادر اإلسالمية بهدف تعلم الدين من املصدر األويل .كان توجهه علم ًيا بحق.
قال جورج سيل يف مقدمة ترجمته للقرآن أنه وجد ترجمة م ّراتيش «دقيق ًة ج ًدا» ،لكنه قال أنها ح ْرف ّي ٌة ج ًدا كذلك ،كام وجد
مالحظاته غاي ًة يف الفائدة ،وأن «الكتاب ككل ،عىل أخطائه ،عظيم القيمة ،وسأكون جاح ًدا لو مل أعرتف مبدى امتناين لذلك،)47(»...
بحق تسمية م ّراتيش عامل اإلسالميات  Islamologistاألول يف العرص الحديث ،إلدخاله الرصامة العلمية والفضول البحثي
ميكن ٍ
إىل دراسة القرآن ،وللدور الجوهري الذي لعبته ترجمته يف الرتجامت الالحقة التي تدين بيش ٍء من الفضل لها(.)48

جورج سيل (?George Sale )1736-1697

اعترب پ .م .هولت  P. M. Holtوبحق ،أن ظهور ترجمة سيل للقرآن عام  1734كان
لم بارزًا يف تاريخ الدراسات القرآنية»( .)49كانت ترجمة سيل أول ترجم ٍة إنجليزي ٍة
« َم ْع ً
دقيق ٍة متت مبارش ًة من العربية ،عليها هوامش من مفرسين مسلمني ،وباألخص من
البيضاوي والسيوطي ،مسبوق ًة مبقدم ٍة مفصل ٍة يف املنهج تقارب مثانني ألف كلم ٍة يصف
فيها سيل بدق ٍة معتقدات وشعائر وطقوس املسلمني وطوائفهم .ويف ذلك يق ّدم يف املجمل
عرضا موضوع ًيا يخلو من النقد واملعارضة .أما الرتجمة نفسها فتعج هوامشها باإلشارات
ً
ٍ
ٍ
مشاهدات فيلولوجي ٍة صادمة،
نظريات أو
إىل مؤلفني عرب .لكن سيل ال يقوم بوضع أي
وإمنا يكتفي بتكرار ما قاله املفرسون واملحللون املسلمون حول الفقرات القرآنية
الغامضة.
47- G. Sale, The Koran, London: Frederick Warne and Co [N.D. Before 1896[ Ist edn. 1734]] p.x.
48- Cf. G. Gabrieli, “Gli studi orientali e gli ordini religiosi in Italia “ in Il pensiero missionario 3 (1931), pp.297-313, p.304, quoted by Borrmans,
op. cit., p.83.
49- P. M. Holt , The Treatment of Arab History in Prideaux , Ockley and Sale, in B. Lewis and P. M. Holt , edd. Historians of the Middle East .London:
Oxford University Press, 1962 , pp.290-302.
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علم بكل التأثريات املمكنة عىل محتوى القرآن وعقائده ،سواء أكان املصدر من
من ناحي ٍة أخرى ،يبدو أن سيل كان عىل ٍ
عبدة األوثان العرب ،أو الكتب املسيحية املنحولة ،أو اليهودية أو الزرادشتية ،فرنى عىل سبيل املثال أنه يناقش تأثري
الزرادشتية-املجوسية ( Zoroastrianism-Magiansكام يسميها ِس ْيل) عندما يتحدث عن وجهات نظر املسلمني يف مسألة
الجنة ...« :يعتقد املحمديون أن من يدخلون الجنة يدخلونها من اليمني ،ومن يدخلون النار سيدخلونها من الشامل؛ لكن
أيضا يبدو أم ًرا قد استعاره محم ٌد من املجوسيني الذين تنص تعاليمهم عىل
كال الفريقني عليه عبور الرساط ،وهذا التصوير ً
رس يسمونه پول تشيناڤاد  Pul Chinavadأو تشيناڤار  ،Chinavarوالتي
أن كل البرش يف اليوم اآلخر سيسريون عىل ج ٍ
تعني الجرس املستقيم والذي يؤدي مبارش ًة إىل العامل اآلخر.)50(»...
وعدا عن مساهمة سيل بصدد العالقة بالزرادشتية ،نجد مقال ًة رائد ًة كتبها إغناتس غولدتسيهر(،Ignaz Goldziher )51
ومؤلفَني كتبهام سانت كلري تيسدال  ،St. Clair Tisdallوال علم يل بأي ٍ
بحوث أخرى تبحث يف العنارص الزرادشتية يف القرآن.
ويقول سيل بشأن معتقد املسلمني بأن يسوع مل ميت مصلوبًا وإمنا كان آخ ُر قد مات عىل الصليب بدلً منه« :اعتقد
ٍ
محمد نفسه؛ لكنهم مخطئون ،فثمة ِف ٌ
رق ديني ٌة عديد ٌة اعتقدت بذلك قبل مجيئه
الكثريون أن هذه القصة كانت من اخرتاع
بزمنٍ طويل ،ففي بدايات املسيحية ظهرت فرق ٌة اسمها الباسيليدية  Basilidiansأنكرت أن املسيح قد عاىن ،وأن شمعون
القوريني قد ُصلب مكانه وقبلهم الكريينثيني  Cerinthiansوالكارپوقراطيني  Carpocratiansمن بعدهم.)52(»...
فيام عدا ذلك ،فقد اعتمد ِس ْيل عىل م ّراتيش وعىل كتاب پوكوك  Pocockeاملعنون «لُمع من أخبار العرب» Specimen
 ،Historiae Arabumومل يقم بإضافة أي يش ٍء أصيلٍ عىل ذلك .لكن أهمية دوره تكمن يف توجهه املوضوعي املتنور ودقة
ترجمته وتوثيقها املفصل.
يتبع يف العدد القادم ،حيث سنتعرض يف املرة القادمة لإلسهامات املق ّدمة يف القرنني التاسع عرش والعرشين.
قام بالرتجمة من اإلنجليزية :أسامة البني (الو ّراق) Usama al-Binni
جاء النص األصيل من كتاب  Virgins, what virgins? And Other Essaysالبن و ّراق  ،Ibn Warraqوهو يحمل
نفس عنوان املقال الحايل.The Significance Of Non-Muslim Evidence For Koranic Studies :
مالحظة :املرتجم والكاتب شخصان مختلفان رغم تبنيهام لقب «الو ّراق» ،نسب ًة للملحد أيب عيىس الوراق من القرن 9م.
50- G. Sale, The Koran London: Frederick Warne and Co [N.D. Before 1896[ Ist edn. 1734] p.71.
51- I. Goldziher “Islam et Parsisme” In Actes du premier Congres International d`Histoire des religions, I (Paris, 1900), ,119ff. [ =Gesammelte
Schriften , IV , 232ff ] ; Rev. W. St. Clair-Tisdall, The Sources of Islam: A Persian Treatise, translated and abridged by Sir William Muir, T. & T. Clark,
Edinburgh, Scotland. 1901; Rev. W. St. Clair-Tisdall. The Original Sources of the Qur’an, Society for Promoting Christian Knowledge, London, 1905.
52- G. Sale, The Koran London: Frederick Warne and Co [N.D. Before 1896[ Ist edn. 1734]] Chapter III p.39.
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مقدمة:
أيضا :وكان اسمه عزازيل ،وكان من أشد
قـال ابن عباس ً
عبري أو
علما ،وعزازيل هو اسمٌ
المالئكة اجتهادًا وأكثرهم ً
ٌ
سرياني معناه الحارث -قيل هذا واهلل أعلم -أما شهر بن
ٌ
ٍ
حوشب وسعيدٌ بن مسعود ذهبوا إلى أن إبليس كان من الجن
الذين سكنوا األرض ،وطردتهم المالئكة ،وأسره بعض المالئكة
فذهب به إلى السماء فصار يعبد اهلل مع المالئكة ويجتهد حتى
بلغ ما بلغ.
عن ابن عباس قـال :كان إبليس من حيٍّ من أحياء المالئكة
يقـال لهم الجن ،خُلقوا من نار السموم ”لسان النار الذي يكون
في طرفها إذا التهبت” من بين المالئكة ،وكان خازنـًا من
خُزان الجنة .فـأول من سكن في األرض الجن ،فـاقتتلوا فيها،
بعضا ،فبعث اهلل تعالى إليهم
وسفكوا الدماء ،وقتل بعضهم ً
إبليس في ٍ
جند من المالئكة .وهم هذا الحي الذين يقـال لهم
الجن ،فقـاتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور،
وأطراف الجبال.
من كتاب الكامل في التاريخ من تأليف عز الدين الشيباني،
المعروف بابن األثير (ت 630هـ).
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يف ذات ح ٍني من ذاك الزمان ،قبل خلق آدم والشجرتني وبعض ما كان.
دخل ميكائيل إىل مضجعه يف السامء ليجد الحارث يقرأ ويتعبد فأثنى عليه ومسح رأسه وجلس.
رفع الحارث رأسه الصغري ونظر إىل ميكائيل وسأله :كيف كان يومك؟
فر ّد ميكائيل :كنا نزيد يف العبادة والذكر تحت موطئ العرش حتى سامح املوىل للشمس بأن ترتك العرش وتخرج من
تحته حتى ترشق عىل األرض.
نظر الحارث بعي ًدا وقال يف حرسة :األرض؟!
بغصة الحارث وقال له :هل تشتاق لذاك املكان الدنس يا أيها الحارث؟
عرف ميكائيل ّ
رد الحارث مرس ًعا :اسمي هو عزازيل! هذا هو اإلسم الذي أعطاه يل والداي ،ونعم أشتاق ألهيل من الجن وملوطني يف
األرض.
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ٍ
بصوت ٍ
أجش ميل ٍء بالجدية :اسمع يا عزازيل ،لقد أخذتك بعد الغزوة املباركة عىل
ع ّدل ميكائيل جلسته وقال
قبائل الجن يف األرض كأسريٍ بعد أن أمر الله بدحرهم لفسادهم يف األرض ،ولوال رحمتي ورحمة الله لكنت اآلن من
املقتولني أو املطرودين.
أنزل عزازيل رأسه ودمعته تكاد تفارق عينه :أعرف ،قلت يل ذلك مرارا ً.
ميكائيل :إذن عليك أن ترضخ لهذا األمر وتجتهد يف العلم والعبادة حتى تجد لنفسك مكانًا يف السامء .فعودتك لألرض
أم ٌر ٌ
اب ال تصلح للمعيشة .عليك أن تحمد الله عىل هذه النعمة التي أنعم الله عليك بها،
محال وهي باآلخر أرض خر ٍ
فأنت رغم كونك من الجان تنعم اليوم بالعيش مع املالئكة يف الساموات رغم أنك لست منهم ولن تكون .عليك أن
ترىض بهذا.
ٍ
ٍ
خافت مل يسمعه ميكائيل :هذا خطأ ،وال ب ّد أن يتغري يو ًما ما.
بصوت
رد عزازيل
رد عليه ميكائيل بحزم :ماذا قلت؟
مستحق لهذه الرحمة
فمسح عزازيل دمعته وابتسم ورفع رأسه مليكائيل :سأجتهد بالعبادة والطاعة حتى أثبت أين
ٌ
يوم من األيام يد الله يف األرض ليك أحكم فيها مبا أمر الله ويعود يل ما كان يل.
وسأكون يف ٍ
ٍ
بصوت عال،
ضحك ميكائيل
وارتسمت عىل وجه عزازيل الصغري ابتسام ٌة صفرا ُء كاذب ٌة توحي بالكثري املخفي يف رأسه الصغري.
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ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻓﯽ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ

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

ﻧﺤ

ﻦﻣ
ﺴ
ﻠ
ﻤ
ﻮ
نﻧ

ﺒﺬ

ﻧﺎ دﻳﻨﻨﺎ

ﺑﱰﻛﻨﺎ اﻹﺳﻼم ﻧﻜﴪ ﻣﺤ ّﺮﻣﺎﺗﻪ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻧﻧﻴﺔ .وﰲ ﻧﺸﺎﻃﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺎﺎ ﻳﲇ:
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎوي ﰲ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺑ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻹﻟﺤﺎد.
ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣ ،،اﻟﻘﺎﻧﻮ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺣﻈﺮ اﳌررﺳﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس وﺗﻀﻴﻖ ﻋﲆ ﺣ ّﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.
إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻬﺪ اﳌﺮأة وﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ،وﺣﻈﺮ ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻨﺴ..
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو رﺳﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس.
ﺣﻳﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﻢ واﻹﺳﺎءة إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺣﻈﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺳﻮاء اﳌﺎدي أو اﳌﻌﻨﻮي.
ﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ.
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األخالق الطبيعية
األخالق الطبيعية ،هي منظومة الدوافع
ُفس نشأة
واملبادئ األخالقية التي ت ِّ
وتطور اآلليات النفسية وال ِقيم الثقافية
التي تتعلق باألخالق ،وكذلك تضع
أساسا فلسف ًيا وعلم ًيا صل ًبا إلنشاء
ً
منظوم ٍة أخالقي ٍة ال ديني ٍة كبديلٍ
أفضل للمنظومات الدينية.

اﻟﺨ�

اﻟﴩ
طائر حر
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األهمية:

األخالق هي السبب العميل الوحيد الستمرار الدين حتى عرصنا الحايل .األسباب األخرى كلها نظرية ،مبعنى أنه ميكن
معالجتها مبجرد الفكر ال بالتطبيق العميل.

اﻟﴩ

واألخالق كذلك هي الحصن النفيس والعاطفي األقوى للدين ،فبد ًءا من سؤال ،ملاذا يا ملحد ال تفعل كذا وكذا من
املوبقات ،وحتى التساؤل املبارش عن كيف هي الحياة االجتامعية السليمة بدون األخالق الدينية ،يسوق املؤمن حجة
نفع الدين للفرد واملجتمع يف الحياة بغض النظر عن صحة أسسه امليتافيزيقية من عدمها.
عىل ذلك فنرش األخالق الطبيعية هو أفضل ما ميكن عمله
إلزاحة الدين دون املخاطرة بأرضا ٍر اجتامعي ٍة جسيمة ،بل
إن ذلك يضمن حيا ًة اجتامعي ًة أفضل من تلك التي يعمل
فيها الدين ،وهو الغرض العميل النهايئ من أي فك ٍر يدعو
إىل الالدينية.

طبيعي للحكم األخالقي عىل السلوك واستنباط املبادئ األخالقية
معياري
أساس
ٌ
العواقبية ٌ ،Consequentialism
ٌ
العامة ،وهي تعتمد عىل أن جميع العواقب املتوقعة من ٍ
سلوك هي معيار أخالقيته ،مع التشديد عىل أهمية العواقب
املتسلسلة بعيدة املدى عىل الفرد واملصلحة العامة التي تصب يف مصلحة عموم أفراد املجتمع .مع مالحظة أن العواقب
املتوقعة تخضع لالحتامالت.

العواقبية كمنه ٍج للتفسري من وجهة نظ ٍر تطورية:

من منظو ٍر تطوري ،مصلحة الفرد كنتيج ٍة مبارش ٍة للسلوك ليست هي معيار استمرار وانتشار الجينات الوراثية وامليامت
خصوصا االنتقاء الطبيعي ،وإمنا السلوك
سطحي آلليات التطور
فهم
الثقافية التي تدعمه كام ميكن أن يتم استنتاجه من ٍ
ً
ٍّ
داعم ملسبباته الجينية والثقافية من خالل عواقبه املمتدة عرب األجيال املتعاقبة ،فإذا كان السلوك يدعم حياة
يكون ً
واستمرار وتكاثر وسائط حمله من أفرا ٍد تعمل فيهم جيناتٌ وراثي ٌة ومعتقداتٌ أخالقي ٌة عرب أجيا ٍل متعاقبة ،كانت له
الفرصة األفضل يف الظهور والسيادة عىل بدائله.
عىل سبيل املثال ،إيثار القرىب من األبناء واألحفاد واإلخوة قد يكون ضد املصلحة الشخصية املبارشة للفرد ألنه تضحي ٌة
مبصلح ٍة شخصي ٍة مبارش ٍة ألجل مصلحة ٍ
شخص آخر ولكنه عىل املدى البعيد يدعم استمرار جيناته وميامته الثقافية،
ٍ
كآليات نفسي ٍة (سيكلوجي ٍة) وامليامت التي تدعو إليه كمبادئ
لذلك يُعد استثام ًرا مرب ًحا يجعل الجينات التي تقف خلفه
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أخالقي ٍة ثقافية ،لها ميزاتٌ انتقائي ٌة عىل بدائله ومنها تفضيل املصلحة الشخصية املبارشة يف كل األحوال عىل مصلحة
األقارب.
يل يف سلوكيات الصداقة ،يظهر منه تضحي ٌة مبصلح ٍة شخصي ٍة آنية ،ولكن
كذلك اإليثار املتبادل الذي يتجسد بشكلٍ ج ٍّ
ذلك من أجل مصالح مستقبلي ٍة أكرث بكثري.

اﻟﴩ

جميعنا عواقبيون:

شخصا ما ملاذا ال ترسق أو تقتل أو تفعل
عندما تسأل ً
كذا وكذا من السلوكيات التي تتصف بالالأخالقية
فإن اإلجابة غال ًبا تكون بدون تفكريٍ يف سوء العاقبة.
املخاطرة بأن يُفتضح أمري وأُعاقَب يف الدنيا
ٍ
ٍ
عقوبات ممتد ًة
عقوبات مؤقت ًة كالسجن أو غريه أو
كالسمعة السيئة وما يرتتب عليها من أرضار ،أو
ألتقي نار اآلخرة إن كنت متدي ًنا .وباملثل متا ًما،
السلوكيات التي تتصف باألخالقية .عىل هذا فإننا
جمي ًعا عواقبيون ،أدمغتنا مصمم ٌة لتتوقع دون
وعي نتائج السلوكيات املقرتحة كأفكا ٍر ليدرك الوعي تلك النتائج املتوقعة ويقرر بنا ًء عليها تنفيذ ٍ
سلوك ما أو اإلحجام
ٍّ
عنه وتفضيل ٍ
سلوك عىل اآلخر.
ٍ
سلوك مع نسبة احتامل حدوث
مع مالحظة أن حسابات العواقب معقد ٌة للغاية ،نتائجها مقدار الفوائد واألرضار لكل
كل فائد ٍة ورضر.
رصا تقري ًبا لدى اإلنسان وتظهر واضح ًة منذ سنني عمره األوىل ،فإن الطفل يتعلم
عىل أن هذه امللكة الفطرية موجودة ح ً
تلقائ ًيا توقع نتائج األفعال الحركية البسيطة املبارشة فينضبط سلوكه ،وكذلك أسلوب التعليم الغريزي من اآلباء لألبناء
أيضا بصيغة «ال تفعل كذا حتى ال يحدث لك كذا» ،مثل «ال تجري برسع ٍة هكذا حتى ال تقع
مبني عىل توقع العواقب ً
ٌّ
وتصاب»« ،احذر وأنت تقطع بالسكني حتى ال تجرح أصابعك».
أساسا إىل جانب عوامل أخرى أقل أهمي ًة يتفوق
وبهذا العامل ً
الطفل البرشي دون الخامسة عىل شيمبانزي عجو ٍز يف جودة النتائج
للسلوكيات.
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العواقبية كمنه ٍج تطبيقي :كمنه ٍج دائم االستخدام

تدعو العواقبية إىل االجتهاد يف إعامل الوعي يف توقع عواقب السلوك بالتفكري الواعي مرا ًرا وتكرا ًرا بدلً من االعتامد
فقط عىل حسابات الالوعي الرسيعة.
ٌ
شخص مدخ ٌن أمامه سيجا ٌر ويريد أن يحكم عىل أخالقية قيامه بتدخني هذا السيجار من عدمه
مثال عميل :لدينا
ٌ
وقلم ويكتب شيئا كاآليت مقيّ ًم املنافع واألرضار.
باستخدام العواقبية بوعي .ميكنه ببساط ٍة أن ُيسك بورق ٍة ٍ
عواقب قصرية املدى

اﻟﴩ

عواقب متوسطة املدى

راح ٌة نفسية
جسدي مؤقت
رض ٌر
ٌ

عواقب بعيدة املدى

جسدي عىل األعضاء كالرئة
رض ٌر
ٌ
رض ٌر كالرسطان

يف الجدول الصغري السابق نالحظ منفع ًة واحد ًة فقط للسلوك وأرضا ًرا كثري ًة متنوع ًة يف ق ّوتها ومداها مام يعطي انطبا ًعا رسي ًعا
بعدم أخالقية السلوك ،وهو أم ٌر قد يكون غري ًبا عىل ٍ
شخيص ال يرض أح ًدا غري صاحبه .ولكن عندما نعلم أن سبب عدم
سلوك
ٍّ
مستقبل،
ً
أخالقية اإلرضار باآلخرين من وجهة نظ ٍر عواقبية هو العواقب املتوقعة من اإلرضار باآلخرين عىل الشخص نفسه
شخص مدخن ،فإين شخص ًيا مقتنع متا ًما اآلن أن التدخني ٌ
سلوك غري أخالقي.
يصبح كل يش ٍء منطقي .وبغض النظر عن أين ٌ
ٍ
بحسابات عقلي ٍة تعتمد إىل ح ٍّد ما عىل الحدس ،ولكن لنالحظ العوامل اآلتية املؤثرة يف كفاءة
بالطبع ،النموذج العميل يكون
ٍ
معلومات أكرث لتحسني كفاءة التوقع ،عمل عالق ٍة بني قوة املنفعة والرضر باحتامل الحدوث ،األخذ
الحسابات العقلية :جمع
يف االعتبار مخاطر االعتياد عىل السلوك وفوائد ورضر تكراره املستقبيل ،وغري ذلك.
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العواقبية كمنهج الستنباط املبادئ:

لنذهب إىل األمثلة مبارشةً.
ملاذا الرسقة خطأ أخالق ًيا يف معظم الحاالت من وجهة نظ ٍر عواقبية؟
متمثل يف رض ٍر جسدي.
ٌ
 مخاطر ٌة بتلقي االنتقام من الضحية مخاطر ٌة بتلقي عقوب ٍة قانوني ٍة فادح ٍة كالسجن. مخاطر ٌة بسمع ٍة سيئ ٍة للغاية تعقبها أرضا ًرا اجتامعي ًة جسيم ًة. مخاطر ٌة باالعتياد عىل السلوك مام يؤدي إىل تعظيم املخاطر األخرى.وغري ذلك من أرضا ٍر محتمل ٍة يف مقابل منفع ٍة آني ٍة وحيد ٍة وهي املكسب
املادي من املرسوق.
بالطبع ميكن الجدل بأن هذا يعتمد عىل مقدار املنفعة التي قد تكون يف
بعض الحاالت تفوق جميع املخاطر ،لكن لنتذكر أننا بصدد مبدأٍ ولسنا
بصدد حال ٍة معينة .كمبدأ أنه ميكننا بسهول ٍة أن نكتشف أن الرسقة عواقبها
سيئ ٌة يف أكرث من  99%من الحاالت.
صواب أخالق ًيا من وجهة نظ ٍر عواقبية؟
ملاذا الصدق
ٌ
سمع ٌة حسن ٌة تؤدي ثقة اآلخرين وما يصاحبها من منافع أخرى كثري ٌة ج ًدا إىل جانب تعزيز فرصة االعتياد عليه وما يعنيه
ذلك من مضاعف ٍة للفوائد ،يف مقابل فقدان املكاسب الزهيدة املؤقتة يف قليلٍ ج ًدا من الحاالت التي يتوقع أن يأيت فيها
الكذب مبنفعة.
أيضا يف أكرث من  99%تقري ًبا من الحاالت يؤدي الصدق إىل عواقب جيدة ،ومن هذا يصبح صوابه األخالقي مبدأً
لهذا ً
عا ًما.

اﻟﴩ

ٍ
سلوك مقرتحٍ عىل حد ٍة قبل التنفيذ يف كل مرة؟
ملاذا يجب علينا استنباط مبادئ عام ٍة وليس حساب كل حالة
يجب مالحظة أهمية استنباط مبادئ أخالقي ٍة عام ٍة ميكن الرجوع إليها وهي تتلخص يف توفري كمي ٍة ضخم ٍة من مجهود
معالجة ظروف كل حال ٍة مبفردها ،وميزات رسعة رد الفعل بالرجوع إىل املبدأ بدلً من تضييع الوقت يف التفكري يف
عواقب السلوك يف حالته اآلنية ،وكذلك إعطاء انطبا ٍع لآلخرين يف املحيط االجتامعي بالثقة يف ردود األفعال ،فاإلنسان
ذو املبادئ األخالقية يسهل توقّع سلوكه ومن ث َم الوثوق به.
ٍ
منظومات أخالقي ٍة أرقى وأفضل كث ًريا من املنظومات
بهذا النمط يف التفكري ميكننا أن نصل بيش ٍء من املجهود إىل
مفهوم ميتافيزيايئ ،وتبقى العقبة الوحيدة وهي التعقيد،
الدينية ،باإلضافة طب ًعا إىل أنها طبيعي ٌة متا ًما وخالي ٌة من أي
ٍ
فاملنظومات األخالقية الدينية قامئ ٌة عىل قوائم مبارش ٍة من ،افعل ،وال تفعل ،إىل جانب مبادئ عام ٍة بسيط ٍة وقليل ٍة ج ًدا،
أساس ٍ
وتأمل وقدر ٍ
يف مقابل ٍ
ات ذهني ًة عالي ًة إىل ح ٍّد ما.
معقد نو ًعا ما لألخالق الطبيعية يحتاج تفك ًريا ً
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ﺳﻴﺮة
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻣﻨﺔ
اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﻼﺛﻮن )اﻷﺧﻴﺮة( :وﻓﺎة ﻣﺤﻤّﺪ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب
LA VIE DE MAHOMET
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺳﺎرة ﺳﺮﻛﺴﻴﺎن
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﺮﺟﻤﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺼﺎدر وإﺧﺮاج:
أﺳﺮة ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮب
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وﻓﺎة ﻣﺤ ّﻤﺪ

ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ اﻹذن ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ
اﻟﻤﺪﻟﻠﺔ ﻋﻨﺪه ،ﻓﻘﺪ أرادﻫﺎ أن ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻪ
)(1
وﻫﻮﻳﺤﺘﻀﺮ.

ﺑﺤﻤﻰ ﺷﺪﻳﺪة
أﺻﻴﺐ رﺳﻮل اﷲ ّ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ ٍﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ
اﻟﻮداع ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ
ﻣﻐﺎدرةﺳﺮﻳﺮه.

ﺗﻌﻮد ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺮض اﻟﺬي أﻧﻬﻚ ﺟﺴﺪه إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑُﻌﻴﺪ
ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻣﺮأٌة
اﻟﻐﺰوة ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺧﻴﺒﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﻳﻮم ّ
ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻰ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث ﺷﺎ ًة ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ.

ﻓﻮرا.
وﻗﺘﻬﺎ أﻛﻞ ﻣﻌﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎة ،ﻓﻤﺎت ً
ٌ

ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ ﻟﺒﻴﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻛﺎن اﻟﺴﻢ ﻗﺪ وﺻﻞ
ﻟﺸﺮاﻳﻴﻦاﻟﻘﻠﺐ.

ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪا ﻟﻢ ﻳﺒﺘﻠﻊ اﻟﻠﻘﻤﺔ ،ﻷن ﻓﺨﺬ اﻟﺸﺎة ﺗﻜﻠّﻢ
ً
ﺤﻤﺪ
وأﺧﺒﺮه أﻧﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ اﺑﺘﻠﻊ ﻣ ٌ
)(2
ﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻢ ،ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻨﻬﺶ ﺟﺴﺪه ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ.
ﻤﻴﺔ ﺿ ً
ﻛ ً
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ﻀﺎ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ.
ﻓﺮﻗﺪ ﻣﺮﻳ ً

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻳﺴﺎﻋﺪه
ﻓﻘﺪ ٌ
ﺻﺤﺎﺑﺘﻪوﻳﺤﻤﻠﻮهإﻟﻰاﻟﺴﺮﻳﺮ.

ﻻزﻟﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﻄﻌﻢ
اﻟﺸﺎة اﻟﻤﺴﻤﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻤﻲ.

ﻣﺤﻤٌﺪ أن ﻳﺤﻤﻠﻮه إﻟﻰ ﻗﺒﻮر ﺷﻬﺪاء ﻏﺰوة أﺣﺪ.
ﻃﻠﺐ ّ

أﻧﺘﻢاﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
وﻧﺤﻦاﻟﻼﺣﻘﻮن.

ﻻ ،أﻧﺘﻢ أﺻﺤﺎﺑﻲ.
ﻓﻘﻮم ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪي،
أﻣﺎ إﺧﻮاﻧﻲ ٌ
ّ
)(3
ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻲ وﻟﻢ ﻳﺮوﻧﻨﻲ.

ﻗﺎل ﻟﻤﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:
أﻟﺴﻨﺎإﺧﻮﺗﻚ
اﺷﺘﻘﺖﻹﺧﻮﺗﻲ.
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟

ﺑﻜﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻼم ،وﻫﻢ ﻳﺮون ﺣﺎﻟﺘﻪ وﻫﻮ ﻳﺘﺼﺒﺐ ﻋﺮﻗًﺎ،
وﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻴﺪه وﺗﻤﺴﺢ ﻋﺮﻗﻪ.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﺮض اﻟﺮﺳﻮل ،اﺣﺘﺸﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎن واﻷﺳﻰ ﻳﺨﻴّﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ٍ

أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،ﻫﻞ ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ ﻣﻮت ﻧﺒﻴﻜﻢ؟

اﺣﻤﻠﻨﻲ
إﻟﻴﻬﻢ!

أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،ﻣﻮﻋﺪﻛﻢ ﻣﻌﻲ ﻟﻴﺲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻣﻮﻋﺪﻛﻢ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة،
واﷲ ﻟﻜﺄﻧﻲ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﻣﻲﻫﺬا.

ﻓﻬﻢ أﺑﻮ ﺑﻜ ٍﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ،ﻓﺄﺟﻬﺶ
ﻛﻞ اﻟﺠﻤﻊ.
ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء وﺳﻤﻊ ﻧﺤﻴﺒﻪ ّ

ﺧﻴﺮه اﷲ
أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،إن ﻋﺒ ًﺪا ّ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ،ﻓﺎﺧﺘﺎر ذﻟﻚ
اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ.

ﻋﻠﻲ
ﻻ ِ
ﺗﺒﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ! ﻓﻤﺎ ﻣﻦ أﺣ ٍﺪ ﻛﺎن ﻟﻪ ّ
ﻓﻀ ٌﻞ إﻻ ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ ﺑﻪّ ،إﻻ أﻧﺖ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻚ
أﻣﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻚ إﻟﻰ اﷲ
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﺎﻟﻚ ،ﻓﺘﺮﻛﺖ
ﻋﺰ وﺟﻞ.
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ﺛﻢ أﻛﻤﻞ ﺧﻄﺒﺘﻪ:
أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،اﺗﻘﻮا اﷲ
ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء ،اﺗﻘﻮا اﷲ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء
)(4
أوﺻﻴﻜﻢﺑﺎﻟﻨﺴﺎءﺧﻴﺮًا.

ﺛﻢ وﺿﻊ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪرﻫﺎ.

ﻣﺤﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌﺪ أن
ُﺣﻤﻞ ٌ
أﻧﻬﻰ ﺧﻄﺒﺘﻪ ،وﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻮاك
اﻟﺬي أﺣﻀﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ.

ﺛﻘﻴﻼ.
وﺻﺎر رأﺳﻪ ً

ﺧﺮﺟﺖ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ.

وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺎد أن
ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ،اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
رﺑﻴﻊ اﻷول ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﺤﻤﺪأﻧﻔﺎﺳﻪ
ﻟﻠﻬﺠﺮة،ﻟﻔﻆ ٌ
)(5
اﻷﺧﻴﺮة.

ﻓﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب:
ﻣﻦ ﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﻣﺎت ﺳﺄﻗﻄﻊ ﻋﻨﻘﻪ،
ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ ،ﺑﻞ ذﻫﺐ ﻟﻠﻘﺎء رﺑﻪ
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻮﺳﻰ
ﻣﻦﻗﺒﻠﻪ.

ﻣﺎت رﺳﻮل اﷲ!
ﻣﺎت رﺳﻮل اﷲ!
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أﺛﻮاب
ﻓﻐﺴﻠﻮه ﻣﻦ ﻓﻮق ﻣﻼﺑﺴﻪ ،وﻛ ّﻔﻨﻮه ﺑﺜﻼث ٍ
ﺑﻴﻀﺎء ﺑﺪون ﻋﻤﺎﻣﺔ.

وﺷﻴﻌﻮه إﻟﻰ ﻣﺜﻮاه
ﺻﻠّﻰ ﻋﻠﻴﻪ ٌ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ّ
ﺣﺸﺪ ٌ
اﻷﺧﻴﺮ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻟﻔﻆ ﻓﻴﻪ أﻧﻔﺎﺳﻪ
ُدﻓﻦ ٌ
)(7
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻳﺮه.
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( .)1مرض محمد:

 lذكر أنه ﷺ خرج إىل البقيع من جوف الليل فاستغفر لهم [ ]...ويف رواية «ذهب بعد ذلك إىل قتىل أحد فصىل عليهم ،فرجع معصوب الرأس ،فكان
ذلك بدء الوجع الذي مات فيه» ويف رواية« :رجع من جنازة بالبقيع» [ ]...قالت عائشة ريض الله عنها« :ملا رجع من البقيع وجدين وأنا أجد صداعا يف
حي فأستغفر لك وأدعو لك وأكفنك وأدفنك» ويف لفظ« :وما يرضك لو مت قبيل
رأيس وأنا أقول وارأساه ،فقال ﷺ :بل أنا وارأساه قال :لو كان ذلك وأنا ّ
فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ،فقلت :واثكاله .والله :إنك لتحب مويت ،فلو كان ذلك لظللت يومك معرسا ببعض أزواجك ،قالت :فتبسم
رسول الله ﷺ.
قالت عائشة ريض الله عنها :وصار ﷺ يدور عىل نسائه فاشت ّد به املرض عند ميمونة ريض الله عنها ،وقيل يف بيت زينب ريض الله عنها ،وقيل يف بيت
ريحانة ريض الله عنها ،قالت عائشة ريض الله عنها :فدعا ﷺ نساءه فاستأذنهن أن ميرض يف بيتي فأذ ّن له ،ويف رواية :صار يقول وهو يف بيت ميمونة
أين أنا غدا أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة ريض الله عنها .ويف البخاري يقول :أين أنا اليوم أين أنا غدا؟ استبطأ ليوم عائشة ريض الله عنها ،فأذن له أزواجه
أن يكون حيث شاء ،فكان يف بيت عائشة.
قالت :فخرج رسول الله ﷺ مييش بني رجلني من أهله معتمدا عليهام الفضل بن العباس ورجل آخر ،ويف رواية بني عباس بن عبد املطلب وبني رجل
آخر ،ويف رواية بني أسامة ورجل آخر عاصبا رأسه الرشيف تخط قدماه األرض حتى دخل بيتي.
يل من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إىل الناس فأعهد إليهم ،فأقعدناه ﷺ يف مخضب
ثم غمر رسول الله ﷺ واشتد به وجعه ،فقال :هريقوا ع ّ
إناء من حجر ثم صببنا عليه املاء حتى طفق يقول :حسبكم حسبكم ،ويف لفظ :حتى طفق يشري إلينا بيده أن قد فعلنت :أي وصب املياه املذكورة له دخل
يف دفع السم .أي فإنه ﷺ صار يقول لعائشة :يا عائشة ما أزال أجد أمل الطعام الذي أسممته بخيرب ،فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم.

يل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية 1427( -هـ/
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لع ٍّ
2006م) ،الجزء ( ،)3الصفحة (.)486-484

( .)2الشاة املسمومة:

أحب إىل محمد ﷺ؟ فيقولون
 lملا فتحت خيرب واطأمن الناس جعلت زينب ابنة الحارث أخي مرحب ،وهي امرأة سالم بن مشكم تسأل :أي الشاة ّ
الذراع ]...[ ،فعمدت إىل عنز لها فذبحتها وصلتها ،ثم عمدت إىل سم ال يلبث أن يقتل من ساعته فسمت الشاة وأكرثت يف الذراعني والكتف ،فلام غابت
الشمس وصىل ﷺ املغرب بالناس انرصف وهي جالسة عند رحله ،فسأل عنها ،فقالت :يا أبا القاسم هدية أهديتها لك ،فأمر بها ﷺ فأخذت منها
فوضعت بني يديه ﷺ وأصحابه حضور أو من حرض منهم ،وفيهم برش بن الرباء بن معرور ،فقال رسول الله ﷺ :ادنوا فقعدوا ،وتناول رسول الله ﷺ
الذراع فانتهش منه ،فلام ازدرد رسول الله ﷺ لقمة ازدرد برش ما يف فيه وأكل القوم منها ،فقال رسول الله ﷺ :ارفعوا أيديكم ،فإن هذه الذراع أو
الكتف تخربين أنها مسمومة ،فقال برش :والذي أكرمك لقد وجدت ذلك يف أكلتي ،أي لقمتي التي أكلت ،فام منعني أن ألفظها إال أن أنغص عليك طعامك،
فلام أكلت ما يف فيك مل أرغب بنفيس عن نفسك ،ورجوت أن ال تكون ازدردتها ،فلم يقم برش من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان أي أسود ،وماطله
وجعه سنة ال يتحول إال ما حول ثم مات .وقال بعضهم :فلم يقم برش من مكانه حتى تويف.
يل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية 1427( -هـ/
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لع ٍّ
2006م) ،الجزء ( ،)3الصفحة (.)79

( .)3زيارة محمد للمقربة:

 lحدثنا يحيى بن أيوب ورسيج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعيل بن حجر جميعا عن إسمعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسمعيل أخربين العالء
عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول الله ﷺ أىت املقربة فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء الله بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا
أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد.
 nصحيح مسلم ،لإلمام أيب الحسني مسلم بن الحجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،املطبعة العامرة يف دار الخالفة العلية – القسطنطينية ،الطبعة
األوىل 1330( -هـ) ،الجزء ( ،)1كتاب الطهارة ،باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ،الصفحة (.)151-150
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( .)4محمد يخطب يف الناس آلخر مرة:

 lفخرج رسول الله ﷺ عاصبا رأسه الرشيف حتى جلس عىل املنرب ،ثم كان أول ما تكلم به أن صىل عىل أصحاب أحد ،أي دعا لهم فأكرث الصالة عليهم
واستغفر لهم .ثم قال :إن عبدا من عباد الله خريه الله بني الدنيا وبني ما عنده؟ فاختار ذلك العبد ما عند الله ،ففهمها أبو بكر ريض الله تعاىل عنه وعرف
أن نفسه يريد .أي فبىك أبو بكر فقال :نفديك بأنفسنا وأبنائنا .فقال« :عىل رسلك يا أبا بكر» .أي ويف رواية قال« :يا أبا بكر ال تبك ،أيها الناس إن أم ّن
يل منا يف صحبته وذات يده أبو بكر» ويف أخرى« :فإين ال أعلم امرأ أفضل عندي
يل يف صحبته وماله أبو بكر» [ ]...ويف أخرى« :إن أعظم الناس ع ّ
الناس ع ّ
يدا يف الصحابة من أيب بكر».
ويف رواية« :إن األنصار ريض الله تعاىل عنهم ملا رأوا رسول الله ﷺ يزداد وجعا طافوا باملسجد وأشفقوا من موته ﷺ ،فدخل عليه الفضل ريض الله
تعاىل عنه فأخربه بذلك ،ثم دخل عليه عيل كرم الله وجهه فأخربه بذلك ،ثم دخل عليه العباس ريض الله تعاىل عنه فأخربه بذلك ،فخرج النبي ﷺ متوكئا
عىل عيل والفضل والعباس أمامه ،والنبي ﷺ معصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس عىل أسفل مرقاة من املنرب وثار الناس إليه ،فحمد الله وأثنى عليه
وقال :أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم ،هل خلد نبي قبيل فيمن بعث إليه فأخلد فيكم؟ أال وإين الحق بريب وإنكم ال حقون به ،فأوصيكم
باملهاجرين األولني خريا ،وأوىص املهاجرين فيام بينهم بخري ،فإن الله يقولَ ( :والْ َع ْصِ ،إِ َّن الْ ِنْسا َن لَ ِفي خ ُْسٍ) [ ]...وأوصيكم باألنصار خريا ،فإنهم الذين
تبؤوا الدار واإلميان من قبلكم أن تحسنوا إليهم ،أمل يشاطروكم يف الثامر؟ أمل يوسعوا لكم يف الديار ،أمل يؤثروكم عىل أنفسكم وبهم الخصاصة؟ أال فمن
ويل أن يحكم بني رجلني فليقبل من محسنهم ،وليتجاوز عن مسيئهم ،أال وال تستأثروا عليهم ،أال فإين فرطكم وأنتم ال حقوين يب ،أال وإن موعدكم الحوض،
يل غدا فليكفف يده ولسانه إال فيام ينبغي :أيها الناس إن الذنوب تغري النعم ،فإذا بر الناس برتهم أمئتهم ،وإذا فجر الناس عقوا
أال فمن أحب أن يرده ع ّ
أمئتهم» ويف الحديث« :حيايت خري لكم ،وماميت خري لكم».

( .)5محمد يلفظ أنفاسه األخرية:

يل عبد الرحمن بن أيب بكر ريض الله عنهام ومعه سواك يسنت به :أي من عسيب النخل ،وكان أحب
 lأي وعن عائشة ريض الله تعاىل عنها :دخل ع ّ
السواك إىل رسول الله ﷺ رضيع األراك :وهو قضيب يلتوي من اإلراكة حتى يبلغ الرتاب فيبقى يف ظلها فهو ألني من فرعها فنظر إليه رسول الله ﷺ،
فعرفت أنه يريده ألنه كان يحب السواك ،فقلت ،آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم ،فتناولته فقضمته ثم مضغته.
وعند اشتداد األمر به ﷺ أرسلت عائشة ريض الله عنها خلف أيب بكر ريض الله تعاىل عنه ،أي ألنه كام تقدم ملا رأى رسول الله ﷺ مفيقا وقال له قد
رد الله بك علينا عقولنا ،وقد أصبحت بنعمة من الله وفضل فقال له أبو بكر :يا رسول الله اليوم يوم بنت خارجة يعني زوجته وكانت بالسنح ،قال له:
ائت أهلك ،فقام أبو بكر وذهب وأرسلت حفصة خلف عمر وأرسلت فاطمة خلف عيل كرم الله وجهه فلم يجىء أحد منهم حتى تويف رسول الله ﷺ
وهو يف صدر عائشة ،وذلك يوم االثنني حني زاغت الشمس الثنتي عرشة ليلة خلت من ربيع األول هكذا ذكر بعضهم.

( .)6اضطراب الناس عند وفاة محمد:

 lوعند ذلك دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم ،فأما عمر ريض الله تعاىل عنه فخبل ،وأما عثامن ريض الله تعاىل عنه فأخرس ،وأما عيل
كرم الله وجهه فأقعد :وجاء أبو بكر وعيناه تهمالن ،فقبل النبي ﷺ فقال :بأيب أنت وأمي طبت حيا وميتا ،وتكلم كالما بليغا سكن به نفوس املسلمني
وثبت جأشهم.
قام أبو بكر ريض الله عنه وصعد املنرب وقال كالما بليغا .ثم قال :أيها الناس ،من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات.

( .)7غسل جثة محمد ودفنه:

 lفلام بويع أبو بكر ريض الله عنه بالخالفة كام سيأيت أقبلوا عىل جهاز رسول الله ﷺ ،واختلفوا هل يغسل يف ثيابه أو يجرد منها كام تجرد املوىت،
فألقى الله عليهم النوم وسمعوا من ناحية البيت قائال يقول :ال تغسلوه فإنه كان طاهرا ،فقال أهل البيت صدق فال تغسلوه ،فقال العباس ريض الله عنه
ال ندع سنة لصوت ال ندري ما هو ،فغشيهم النعاس ثانية ،فناداهم أن غسلوه وعليه ثيابه ،أي وزاد يف رواية« :فإن ذلك إبليس وأنا الخرض» ويف رواية« :ال
تنزعوا عن رسول الله ﷺ قميصه» قال الذهبي حديث منكر ،فقاموا اىل رسول الله ﷺ فغسلوه وعليه قميصه ،ويف لفظ وعليه قميص ومحول مفتوح
يل ،ويف
يل والعباس وكذا ولدا العباس الفضل وقثم ،فكان العباس وابناه الفضل وقثم يقلبونه مع ع ّ
يصبون عليه املاء ويدلكونه والقميص دون أيديهم ع ّ
لفظ« :غسله عيل والفضل» محتضنه والعباس يصب املاء وجعل الفضل ريض الله عنه يقول :أرحني قطعت وتيني ،وأسامة وشقران مواله.
وكفن ﷺ بثالثة أثواب سحولية :أي بيض من القطن ،من عمل سحولة :قرية من قرى اليمن ،ويف رواية الشيخني عنها :كفن رسول الله ﷺ يف ثالثة
أثواب بيض ميانية ليس فيها قميص وال عاممة ،قيل إزار ورداء ولفافة.
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وبعد تكفينه ﷺ وذلك يوم الثالثاء وضع عىل رسير ،ويف لفظ :ثم أدرج ﷺ يف أكفانه وجمروه عودا وندا ،ثم احتملوه حتى وضعوه عىل رسير وسجوه.
وصىل عليه ﷺ الناس أفذاذا مل يؤمهم أحد ،ويف لفظ :ملا أدرج ﷺ يف أكفانه وضع عىل رسيره ثم وضع عىل شفري حفرته ثم صار الناس يدخلون عليه
رفقاء رفقاء ال يؤمهم أحد.
واختلفوا يف املوضع الذي يدفن فيه ،فمن قائل يدفن يف البقيع ،ومن قائل ينقل ويدفن عند إبراهيم الخليل ،فقال أبو بكر ريض الله عنه :ادفنوه يف املوضع
الذي قبض فيه ،فإن الله مل يقبض روحه إال يف مكان طيب.
يل بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية 1427( -هـ/
 nالسرية الحلبية  -إنسان العيون يف سرية األمني املأمون ،لع ٍّ
2006م) ،الجزء ( ،)3الصفحة (.)515-486

وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﺼﺘﻲ ،أرﺟﻮا أن ﺗﻜﻮﻧﻮا
ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻴﺘﻢ .وﻟﻜﻦ ﺗﺬﻛﺮوا أﻧﻬﺎ ﻛﺄي أﺳﻄﻮرة ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻّ ﻧﺄﺧﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ ،ﻓﻤﻦ اﻟﺴﺨﺎﻓﺔ أن
ﺗﺘﺨﻴﻞ ّأن أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻘﻠﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت رﺟ ٍﻞ آﺧﺮ ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎﺑﻊ ،أو أن ﻳﺆذي اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷﻧﻬﻢ
ﺳﺨﺮوا ﻣﻦ ﻗﺼﺘﻪ.
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https://www.facebook.com/groups/arbangroup/
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اإلسالم مل يحرم العبودية بل أبقى عليها تحت غطاء الدين و الرشيعة
ومبسميات جديدة.

Mvr Almisqi

ـ

Noor Adnan

انا يف ملك اليمني معنديش ميا ارحميني

Alia›a Damascène

الغريب اننا عندما نفكر باملطالبة بحقوق املراة املسلمة فإن
اكرث من يعارضنا هن النساء املسلامت.

الغراب احلكيم

أحد أسباب استمرار الدين عموما واإلسالم خصوصا هو الوقاحة العظيمة
التي تجعل املسلمني يتفاخرون بجرامئهم.
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