


 

1 

 
 



 

2 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بِسْمِ ا الرَّحْمنِ الرَّحيْمِ
 



 

4 



 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بني آدمني 
 آدم اإلنسان وآدم الرسول

 



 

6 

 

 
 
 

 آدم اإلنسان وآدم الرسول. . بني آدمني : الكتاب
 عندما نطق السراة  :        سلسلة

 قسم الدراسات والبحوث  مجعية التجديد الثقافية االجتماعية  : تأليف
 األوىل الطبعة

٢٠٠٩ 

3 
 جلمعية التجديد الثقافية االجتماعية 

Tel: (+973) 17273787 
Fax: (+973) 17274787  

P.O.BOX 10493  
Manama-Kingdom of Bahrain  

www.tajdeed.org  
E-mail: tajdeed@tajdeed.org 

 
 دار كيوان

 للطباعة والنشر والتوزيع
 

 ٠٠٩٦٣ ١١ ٢٢١٧٢٤٠:  تلفاكس-سورية  -دمشق  -احللبوني 
E- Mail: Kiwanhouse@mail.sy 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrival system, or transmitted in any means; electronic, 
mechanical, photo copying, recording or otherwise, without the prior 
permission, in writing, of the publisher. 



 

7 

 

 

 سلسلة عندما نطق السراة

 
 

 بني آدمني
 آدم اإلنسان وآدم الرسول

 

 

 
 

 قسم الدراسات والبحوث
 مجعية التجديد الثقافية االجتماعية

 مملكة البحرين
 
 
 



 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة هامة

ــاب  ســبتمرب      ــأليف هــذا الكت ــهاء مــن ت ــة   ٢٠٠٥مت االنت ، ووزعــت نســخ إلكرتوني
جتريبية منه عرب موقع مجعيـة التجديـد الثقافيـة االجتماعيـة  مملكـة البحـرين عـرب                   

 www.tajdeed.orgالرابط  



 

9 

 

 
 املقدمة

)على    وقد خيفّ  ،ه ثقيل  كلُّ احلق فه ا
 ) روا أنفسهمطلبوا العاقبة فصب أقوامٍ

 ١()ع(اإلمام علي( 
 

  توطئة البحث-أ
أمتنــا الــيت منــها بــدأ اإلنســان األول، والكتابــة والقلــم، وختمــت آخــر مللــها بــتفجري  

الغريـب أن تـدع غريهـا       عليها و  من املعيب    ،"اقرأ"إمكانيات العقل والبحث مستهلّةً بلواء      
 . ما عليهافتشوه أحسنلف رقَعاً ختيطها تيكتب تارخيها هلا، أو أن تس

ــي حــق، أتــى لغايــات معينــة، واختُصــر لغايــات معينــة، غايــات       إن القصــص القرآن
غ كثرية، لكن ليس منها ما دأب بعض املسـلمني علـى فعلـه، بإكمـال النـاقص ومـأل الفـرا                  

 بقصص أهل التوراة الذي ألّفه الكهنة، ملاذا؟

                     ة يوسـف  سـورة كاملـة، اسـتهلّ كالمـه قـائال قصـ القرآن، حني قـص ألن)  ن نَحـْ
ــاً ســيئ)٣:يوســف()نَقُــص علَيْــك أَحْســن الْقَصــصِ هنالــك قص ن أناً كــان ســائداً، ال ، فبــي

ــات       ــر مــن اخلــوارق واخلراف ــذي يكث ــص ال ــك الق ــع واألرقــ  ســيما ذل ــديل املواق ام، ـ، وتب
 .مواضعه، وتفحيش األنبياء املعصومني باملخازي والعيوب وحتريف الكلم عن

ة أهـل الكهـف، أوصـد البـاب أمـام القصاصـني الـرامجني بالغيـب                   وحني جـاء بقصـ
ــأَهمْ ِبــالْحق (بقولــه  نَب لَيْــكع نَقُــص ــن ، فهنــاك مــن درج علــى أن يقــص  )١٣:الكهــف()نَحْ

 .الباطل والتزوير ال باحلقب

                                                 
د عبـده، ج       هنج البالغـة   الشريف الرضي،    - )١( ملالـك  ) ع(، عهـده    ١٠١، ص ٥٣، الكتـاب    ٣، شـرح حممـ

 .األشرت
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ا حــني ذكـر ذا القــرنني قـال     ذِكْــراً (أمـ ه ، فلــيس الغايــة )٨٣:الكهـف ()ســأَتْلُو علَــيْكُمْ مِنـْ
 .القص إالّ مبا يفيد

ة آدم، فمعظـم الروايـات                   اصني ومن كهنـة التـوراة، قصـقع املُستدانة من القصومن الر
 .ية  التوراة، ما يدلّك أنّه أصلهااملنسوبة ألئمة احلديث جتد نسختها احلرف

   واخلرافــة كمــا أرشــدنا نــيب ــةولـو أنّهــا بقيــت كحكايــة تُــروى بــني احلـقص( األم( ،
هلان األمر، أما أن يؤتى هبا  سياق ملء الفراغ القرآني، كما يتصور، واسـتدراكاً علـى                 

ؤتى هبـا تفسـرياً منصـوباً هبـا                  يـ أللفـاظ القـرآن وآياتـه، فهـذه        املسكوت منه عنه، بـل وأن
 هي الطامة الكربى، وهذا هو املعيب، معيب ملاذا؟

 ــهِ       (ألن ــمْ فِيـــ ــ ــذِي هـ ــ ــر الـَّ ــرائيلَ أَكْثَـــ ــي إِسْـــ ــى بنِـــ ــص علَـــ ــرْآن يقُـــ ــذَا الْقُـــ ــ هـ
خْتَلِفُونوليس العكس)٧٦:النمل()ي ،. 

 وسـنثبت أن  رآن  قصـه، ففي مسألة حقيقة آدم وتارخيه، سنحاول أن نعتمد الق    
هو وإن كان حيفل حبقـائق مدسوسـة، إالّ         " قص بين إسرائيل  " لدى املسلمني من     الثّابت

أنّــه خمتلــف ومتنــاقض، مــع املنطــق، ومــع التــاريخ، ومــع شــواهد العلــم، وفــوق ذلــك مــع   
 .القرآن احلكيم

ــا أن قــدمنا  حبــث   ل، حتّــى  " خلــق آدم"ســبق منكيــف بــزغ اجلــنس البشــري األو
ظــة انتخــاب زوجــني منــه ألنســنتهما بــنفخ الــروح الربانيــة، منــذ بضــع عشــرة  حانــت حل

 .فكان هبذا آدم أباً للناس مجيعاً، ال أباً للبشر. آالف من السنني

كيف متّت املعصية األوىل، وماذا كـان أثرهـا علـى           " معصية آدم "ثُم قدمنا  حبث     
ه األخـري مسـتمعني لـه ومنصـتني بـأن           سـِ ، ومضينا مع القـرآن حتّـى نفَ        اإلنسانية املسرية

 مجعـــاء، وملْ نأبـــه  اإلنســانية آدم عصــى وغـــوى، فلــم نأبـــه ملـــن زعــم عصـــمة آدم أبـــي   
 . والروايات املتّفقة واملوافقةللتخرجيات اليت تُعارض نصوص كتاب ا البينة

ــال، هــي شخصــية آدم          ــا أشــرنا إىل وجــود شخصــية أخــرى معصــومة فع ــى أنّ عل
 األوىل، هذه الشخصـية طُمِـرت       اللغة األم  هلجات   إحدىياني، والسريانية   الرسول السر 

 ظـــالل شخصـــية آدم األول، فـــآدم الرســـول فاحتـــة الرســـاالت، ومنـــه بـــدأ التـــاريخ   



 

11 

  مجيعاً طبيعياً، فـإن آدم الثـاني املعصـوم أبـو     اإلنسانيةاإلنساني، فإذا كان آدم األول أبا  
 . اآلدمان)١(رو أن متاهى روحياً، فال غاإلنسانية

اً بـني شخصـيتني كمـا متّ بـني أبينـا آدم اإلنسـان وآدم                       ما متّ الـدمج تارخييـ ،وللحق
 الذي بني أيدينا ملْ خيرج عن كهف مدونات         )ال املروي ( التفسريي   الرسول، فكلّ الرتاث  
ات    ما كتبـه املسـلمون لـدى مجيـع طـوائ          معظم  التوراة، ولقد راجعنا     وآثـار   فهم مـن مرويـ 

أُتيح لنا العثور عليـه، فمـا وجـدناه يفـارق مـا تقولـه التـوراة إالّ  تفاصـيل                     عن آدم مبا    
بإمكـان  ) ص( عن رسـول ا      ةصحيح أخبار ه يوجد بسيطة ال تُقدم وال تُؤخر، على أنّ      

 آدم  :ونسريانيمن الرسل   أربعة  يا أباذر   ( قوله   منها بداية اخليط،    االباحث أن يعتربه  
 هـود   :  وأربعة مـن العـرب  ،ل منْ خط بالقلم ونوح    إدريس وهو أو   أخنوخ وهو و وشيث

٢(مكوشعيب وصاحل ونبي((فآدم هنا رسول سرياني ،. 

تـراث  بعـض   جلني فيهـا    ـمع أن املتمعن  التـوراة الـيت سـطّرها كهنـة بـين إسـرائيل مسـ                 
 .ار هذه املسألةيتلمس أيضاً طريقه بني غب تطيع أنـاملنطقة من وجهة نظرهم، يس

  نــاً، االستمســاك بــالقرآن والقــرآن وحــده، وكــان يكفينــا أنكــان طريقنــا واضــحاً بي
ففيــه خــرب مــا كــان قــبلكم ونبــأ مــا يــأتي    "نســتنطق القــرآن للبــت  هــذه القضــية،  

درك القـارئ أن الـنيب                     "بعدكم ع ليـ ا أردنـا التوسـ وآل ) ص(، وهو مـا سـنفعله حتمـاً، لكنـ
                                                 

 . وتعين اختالط شيء بشيء، وذوبان معامل كلّ منهما  اآلخر" املاء"مفردة مشتقّة من :  متاهى- )١(
، تفسـري امليـزان   السيد الطباطبائي،   :  سيأتي حتليل هذا احلديث الحقاً، ومتامه، وقد نقلناه من         - )٢(
ن الروايـة مـن الروايـات املشـهورة عنـد طوائـف املسـلمني ورويـت عـن                   ، وقد علّـق بعـدها أ      ١٤٤، ص ٢ج

مائـة  : قلت يا رسول ا كم النبيون؟ قال    : عن أبي ذر رمحه ا قال     : (، وهي )ع(عدة من أهل البيت     
 مـن  :ا غفـريا، قلـت  كم املرسلون منهم؟ قال ثالمثائة وثالثة عشر مجـ    : وأربعة وعشرون ألف نيب، قلت    

نعـم خلقـه ا بيـده ونفـخ فيـه مـن       : وكان من األنبياء مرسـال؟ قـال     : آدم، قلت : بياء؟ قال كان أول األن  
ل مـن   وشـيث، وأخنـوخ وهـو إدريـس وهـو أو     ،آدم:  يا أبا ذر أربعة من األنبياء سريانيون     :روحه، ثم قال  

 بـين   مـن ل نـيب ، وأو)ص(هود، وصاحل، وشـعيب، ونبيـك حممـد    :  بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب     خطّ
كـم أنـزل ا تعـاىل مـن كتـاب؟      ! يـا رسـول ا  : إسرائيل موسى وآخـرهم عيسـى وسـتمائة نـيب، قلـت         

مائة كتاب وأربعة كتـب، أنـزل ا علـى شـيث مخسـني صـحيفة وعلـى إدريـس ثالثـني صـحيفة،                   : قال
 ). وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة، واإلجنيل، والزبور، والفرقان
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أصحابه ملْ يضنوا بعلمهم على األمة وملْ يشتبه عليهم األمـر، وإن كـان مـن                 ياربيته وخ 
                      ه، فهـي دعـوةالقـرآن قـد تضـمن ام، وألن الناس ال تسـتوعبه تلـك األيـ إخفاء علم، فألن

 . حثّاً على كتاب ا أن يراجعه املراجعون) ص(منه 

، ألنّـــه ال خمـــرج )م الرســـولآد( األول غـــري )آدم اإلنســـان(ن ســـنفرتض أوالً أن حنـــ
ا    ا أو قرآنيـدرك حكمـةً                     علمي ن، لنـحاول إثبـات ذلـك بدقّـة للّبيـب املـتمعغـري هـذا، وسـن 

  أبــوهمويمثّلــهم(عِثـوا إالّ إلرجــاع النـاس   ب، مــا )ويمثّلـهم آدم الرســول (واحـدة أن الرســل  
 .سان إنساناً ال أكثر، فالرساالت هي لصنع اإلن العلياإىل إنسانيتهم )"آدم اإلنسان"

قُــلْ سِــريوا فِــي الْــأَرْضِ فَــانْظُروا كَيْــف بــدأَ الْخَلْــق ثُــمَّ اللَّــه ينْشِــئ : (قــال تعــاىل
يْءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ةالْآخِر ٢٠:العنكبوت()النَّشْأَة(. 

حلقات حبثنا عـن     ةنبدأ مشوارنا من حيث أمرتنا هذه اآلية الشريفة، مكملني ثالث         
الث ـ، والبحـث الثـ    )وعصى آدم (هو  ، البحث الثاني    )اخللق األول (آدم؛ البحث األول هو     

 ).جنة آدم(يكون البحث الرابع  ، على أن)بني آدمني(ذا ـهو ه

  يأمره     الّله اس آمِـراً             ) ص( تعاىل نبيـ الرمحـة والعلـم، بـأن يقـول للنـ سـريوا    : نـيب
م وال  الكتــب، بــل  األرض لينظــروا كيــف بــدأ اخللــق، وطبعــاً   األرض، ال  األوهــا

، وال نشــأة جيولوجيــا األرض، بــل نشــأة     واــراتفاملوضــوع لــيس هــو نشــأة الكــون    
اإلنسان  طـوره البشـري األول، حـني نبـت مـن األرض نباتـاً، هـذا أمـر قـادر اإلنسـان                        

ة منـذ زمـن         على اكتشافه يوماً ما، بالصورة اليت حكاها القرآن        نا العربيـنته أساطريودو 
، إذ ســياق اآليــة ال حيتمــل إالّ هــذا  )اخللــق األول (أســبقســومر، وأوضــحناه  حبــث  

سينشئُها سبحانه على غرار النشأة األوىل،      ) اآلخِرة(املعنى، ألن ا يعقّب بأن النشأة       
) خـرى أُ(يـة أنّهـا نشـأة    مل تقـل اآل ) البعـث مـن قبـور األرض كالنبـات    ) (اآلخرة(فالنشأة  

ــرة( هــي نشــأة البشــرية األوىل مــن طــني األرض بــل لتكــون مغــايرة عــن النشــأة   أي ) آخِ
ــة، وال يســميها القــرآن نشــأة   ة  " أُخــرى"بــنفس الكيفيقارهنــا بالنشــأة البشــريإالّ حــني ي

 .ضاً، وقد بينا هذا هناك أي)األرحام(االعتيادية اليت نُعاصرها كلّ يوم وهي نشأة 

ــة       ــايراً كالريشـ ــيظلّ متطـ ــفاً، فسـ ــري  األرض مكتشـ ــان ال يسـ ــا دام اإلنسـ ومـ
       ما وأنة لـو سـلمت     "تفسـريات "عواصف اخلداع ميينـاً ومشـاالً، ال سـي النصـوص الدينيـ 
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عن التزوير والتحريف، مل تُقدم له سوى تأويالت متضـاربة مـع نفسـها ومتناقضـة مـع                  
ولقــد رأينــا  البحثــين الســابقين كيــف أن نصــوص   . العلــم والعقــل ومــع الــنص نفســه 

التــوراة قــد حــرف بعضــها ولُفّــق آخــر وكُتــب ثالــث جبهــل أو عمــد، الســيما فيمــا يتعلّــق  
ة هلـا              باملسائل الدقيقـة كخلـق البشـر واإلنسـان، وكخلـق حـواء مـن ضـلع، وخديعـة احليـ

ة وتصـور             اء ال العكس، فهـذه أهـواء ذكوريـلتُؤلّـف      واخنداع آدم حبو ات أُسـقطت  نـص
ــه مــن عنــد ا، ومل تكــن احلقبــة اإلســالمية مبــأمن مــن هــذه األهــواء     كالمــاً تــزعم أنّ
ــلنا إليــه هــو خلــط املــدونني بــني حــواء اإلنســانة،         وتضــليلها، وأحســن حممــلٍ هلــا توص

اته  مبطب  البشرية اليت عصى آدم معها، فلم حيفظ لنا التاريخ          اهلمجية أخرى) !حواء(و
 نصاً نزيها معصوماً عن األهواء أو األخطاء البشرية غري النص القرآنـي الـذي               وتقلّباته

ــمِن اُ حفظــه علــى مســتوى  )قــول البشــر(مــا هــو بـــ   أي قالبــه  ( فقــط)الــذكر(، وضَ
، ال على مسـتوى التفسـري، بـل التفسـري ربمـا كـان البوابـةَ العظمـى الـيت فتحـت                       )النصي

ــة للـــنص القرآنـــي       ســـدود األباطيـــل وال  ـــات واألهـــواء لتُغـــرق اجلـــواهر املعرفيـتوراتي
     (يوماً يصف زمانه هو فكيف بزماننـا        ) ع(وتطمرها، وقد قال عليهـذا الـدين قـد      إن  

 األشـرار ا  أيـدي     كان أسري نـا    ! )١()طلـب بـه الـدنيا     عمـل فيـه بـاهلوى، وتُ       يوأخـرب نبي
اهلني، وانتحــال ـ عنــه تأويــل اجلــينفــون (بضــرورة وجــود أو إجيــاد فئــة ) ص(األكــرم 

 !)٢(..)وحتريف الغالني  املبطلني،

 

 موجز قصة آدم اإلنسان  البحثني السابقني* 

ــين الســابقني  املســرية     ــا قــدمناه اختصــاراً  البحث ة"ممة- البشــرياإلنســاني - 
 :)٣(اآلتي" الرسولية

                                                 
 .ملالك األشرت) ع(، عهده ٥٣، شرح حممد عبده، الكتاب هنج البالغة الرضي،  الشريف- )١(
عبـد  : أيضـاً . ٩٣، ص ٢، ج حبار األنـوار  السي،  : أيضاً. ٢٠٩، ص ١٠، ج السنن الكربى  البيهقي،   - )٢(

 ،بن عدي ١٤٧، ص١، جالكاملا. 
 احلقيقــة دون –وعصــى آدم ( و، ) كمــا بــدأكم تعــودون–اخللــق األول : ( البحثــان الســابقان مهــا- )٣(
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أن هتيــأ كوكــب  وبعــد) قــد تصــل إىل عــدة ماليــني(نني ـقبــل مئــات اآلالف مــن الســ
               رـة، حـان دواحليواني ة ثماألرض عرب مئات املاليني من السنني الستقبال احلياة النباتي
خروج آخر كائن حيواني معقّد وهو البشر، فخرجت بداياتُهم كمـا خرجـت بـدايات كـلّ                 

راهتا اجلينية مـن    دابة كما قال القرآن وأكّدته األساطري العربية وأثبته العلم، بتكون شف          
ــي األول ( املــاء أمــالح ــا أوىل ) البحــر اللج  -DNA – إيــه .إن .كــود برجمــي، دي (كخالي

وغالف بـروتيين واقٍ، متامـاً كـأقوى الفريوسـات الـيت تبحـث عـن عائـل مناسـب تنشـط                
، ثــم علقــت باليابســة ملّــا تشــكّلت اليابســة عــرب دورات املــاء، حتّــى آن أوان )فيــه وتنقســم

ة مناسـبة   "أوىل"وانقسامها  احلقبة املالئمة هلـا  مـواد        تنشطها   ١(هيـوىل ( حيويـ(( ،
 الرتبــة واملــاء والظــرف املناســب،    ) ســبات(متامــاً كالبــذرة الــيت حتيــى بعــد مــوات      

فاغتذت ومنت  حاضـنات الطـني الـالزب جنـب املسـتنقعات النهريـة، لتنشـق األرض              
، خـرج البشـر األوائـل رجـاالً ونسـاء            كاملـة  بشـرية الطينية بعد مدة ختليـق عـن كائنـات          

ا            (بالغني   هـا زَوْجمِنْه لَقخةٍ واحِدلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ والَّذِي خ بَّكُماتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيي
   اءنِساالً كَثِرياً وا رِجمثَّ مِنْهبأة النشـ (، وظلّ هـذا اخلـروج والنسـل األرضـي     )١:النساء()و

يتواىل، حتّـى جـاءت حقبـة التناسـل مـن الـذكر واألنثـى  زمـن كانـت فيـه                      ) من األرض 
 قد بلغت مستوى حمسناً يسعفها على هـذه   النابتة من الطني،الساللة البشرية األخرية 

كمـا كـّل    ) يتوالـدون (النقلة، هنا صار البشر كأنّهم خيلقون أنفسهم مِن ذكرهم وأنثـاهم            
مــن طــور نشــأة األرض إىل ) النشــأة(هم، فانتقــل اخللــق البشــري احليوانــات الــيت ســبقت

أَكُمْ مِـن الْـأَرْضِ وإِذْ                (طور نشأة األرحام     بِكُـمْ إِذْ أَنْشـ أَعْلَم وةِ هغْفِرالْم اسِعو بَّكإِنَّ ر
 .)٣٢: لنجما()أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بطُونِ أُمَّهاتِكُمْ

                                                                                                                        
اً مـن خامتـة حبـث            )قناع ة االجتماعيـة، وهـذا امللخّـص منقـول نصـ ة التجديد الثقافيـوعصـى  (، مجعي
 ).آدم

حيـث  ) أوىل/يـوىل + هاء التعريف   (ليست يونانية كما يزعم، بل عربية قدمية        ) هيوىل( إن كلمة    - )١(
ميـة،  /مـاي، مئـة   /إسـحاق، مـاء   /إسـرائيل، يسـحاق   /مثـل يسـرائيل   (بني الياء واأللف إبداالت معروفـة       

 هـي نطـق آخـر عـامي قـديم ملـا صـار بالفصـحى                )هيـوىل (فالكلمـة   ..) أيـنكم   /وقراءات القـرآن أئـنكم    
 .)أوالء= هؤالء (، متاما مثل )األوىل(
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ــاً تطــور  ظــلّ هــذا الوجــود البشــري ي   ــائن    بيولوجي ــاره أرقــى ك شــيئاً فشــيئاً باعتب
ه مـع ذلـك يسـتحيل عليـه أن يطـور لـه حضـارة أو                   ـة، لكنـحيواني وأذكاها وأكثرها قابلي

اني العلـوي خيلـو منـه، بـل هـو            " الـروح "وعياً أو ديناً أو لغة ألن جوهر اإلبـداع وهـو             الربـ
ستطيع أن يرى غري عامله الذي يكنه ويأسـره         كائن أسري الغريزة مهما اشتد ذكاؤه، وال ي       

ــة ــة    . وحاجاتــه الذاتي ــاني  هــذه الســريورة الطبيعي ل الربجــاءت حلظــة التــدخ إىل أن
املمتدة ملاليني السنني، فجاءت قفزة بزوغ الوجود اإلنساني لتصنع مـن الكـائن          البطيئة  

 مبدع، ليتأهلّ ليصـبح اخلليفـة       الالواعي البشري كائناً آخر واعياً حر املشيئة، ذا عقلٍ        
 .الواعي املدبر للكوكب ومثيل الرب  األرض

  اجلزيـرة    اةر تسلّل كائنان بشريان من اهلمج الالواعي داخـل مغـاور جبـال السـ             
ة احملروسـة باملالئكـة            )١(العربية مهد اإلنسان األول    فـرادى "، واسـتُدرجا لـدخول اجلنـ" ،
نثى،  زمن كـان بدايـة حتـولٍ فلكـي كـوني لـه ارتبـاط بـدورة                   الذكَر منهما دخل قبل األ    

، متوافـق مـع آخـر عصـر جليـدي الـذي بـدأ               نـاخ قـاسٍ   مبالشمس  ارة، جـو موبـوء        
والـذي سـيبيد بعضُـه       )٢(ليهلك  طريقه هذا اجلنس البشري اهلمجي السابق املنتشر        

 خطّة إهلية تنفـذُّها الطبيعـة       بعضاً وتبيده الكواسر والوحوش ومكابدة الظروف، ضمن      
دره         اإلنسانية والقوى الربانية الستبداله باإلنسان اخلليفة بذريته      اع بيـنقّـي الـزركما ي ،

مخسـني  ويستنبت أجود فسائله وجيتث الالمالئم، هذا العصر الذي بدأ قبل أكثـر مـن               
وضِع   ) لعلّه(اته، ثُم   وبدأ عمل ختليق اإلنسان وتسويته وصف جين      .  سنة تقريباً  ألف

 .، انتظاراً لقدوم الربحالة سبات

املـدبرة لـدخوهلا،     هلت املالئكـة الصـافّة    ـبعده مبدة استُدرجت األنثـى اجلنـة، أو سـ         
وشرعوا  إعادة ختليقها وحتسينها وتعديل جيناهتا بـنفس الطـني والرتكيبـة اجلينيـة                

ليهـا مـا جـرى عليـه متامـاً مـن طينتـه ومـن                ، وجرى ع  )كما يقولون " من فاضل الطينة  ("
 .، وكانت إبادة الظروف القاسية للهمج قائمة خارجاً)من نفسٍ واحدةٍ(شفرته ونفسِه 

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية حتت أقدام السراة-جنة آدم :  راجع- )١(
)٢( -) برو           اء شـا ي مـ دِكُم عـب مِن تَخْلِفسيو كُمذْهِبأْ يشي ةِ إِنمحذُو الر الْغَنِي ةِ     ك يـذُر مِـن أَكُم ا أَنْشـ كَمـ

رِينمٍ آخ١٣٣:األنعام)(قَو(. 
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رب (الـروح األعظـم   /الـرب ، هـبط    )١( اليوم الرباني، لتقدير املصائر، يـوم القـدر        
  املسـتوي املعـدل    شري الب  الكائن  -ونفخ  ) لدى السومريني " آن وروحه إنليل  /"املالئكة
ــة ال نعرفهــا، فوجــدت ألول مــرة بــدايات   -الســابت ــن روحــه بكيفي  بــوالدة  اإلنســانية مِ

 ن للــرباء(كــائنني مثيلــيومتّ توليــة كأطفــالٍ  هــذا العــالَم الــواعي اجلديــد) آدم وحــو ،
 . املالئكة املدبرين على هذا اخللق اإلنساني اجلديد

مالئكــة مســئولة عــن األرض خــارج املقــر     جــن وانيــة مــن   نُوديــت اجلنــود الروح 
  انية(الربالعهـد  ( هـذا الكـائن اجلديـد         وتأهيل ، لالنتظام  مشروع إعداد    )اجلن ويل (

ــده وتعليمــه وخدمتــه    ى بالســجود آلدم (واحتضــانه والقيــام مبعونتــه وتعهوهــو املســم( ،
فوس الطبيعيـة، ورأسـهم إبلـيس مـع         فأبى فرع من اجلُند املُختص بالنفس البشرية والن       

ــه قبيلــه وأتباع) رين ه، مســئول، فجــادل مســئول)اجلــنده ، الطبيعــة مــن املــدبوهــو ســي 
ــة بعــد رفضــه    حيــالَهم عــن الــربالــذي ينــوب )٢(ميكائيــل اجلن ــرد إبلــيس مــن املقــر ، طُ

 ، أي)السـجود أبـى    ( اجلديـد   التخطـيط  ضـمن  ألمر الـرب باالنتظـام    اخلضوع واإلذعان   
 .  سنةألف  قريبٍ من مخسنيقبل 

) أســرارها( يتعلّمــان فيهــا مســات األشــياء ) الالزمــن(ظــلّ آدم وحــواء  اجلنــة 
ا يمكـن أن يصـدر منـهما مـن                          ن عمـبصحبة األبـرار مـن املالئكـة  جـوٍّ روحـاني غـافلي

 كامنـاً   كـان ينبغـي آلدم أن يظـلّ   . شرور راجعة لطبيعة النفس وقواها املادية الكامنـة       
اهلمج خارجاً ليبدأ مهامه بعد تأهله وبعد زواهلـم مـع       ) شجرة(اجلنة حتّى إبادة ساللة     

تغير األجواء الكونية، وملْ يكن  املُخطّط املعهود آلدم أن خيرج وال أن يصـنع لـه ذريـةً                 
ــاه الـــرتاث( عـــالَم آخـــر جمهـــول ) غـــري مفعلـــة(بعـــد، بـــل الذريـــة ســـاكنة  عـــالَم : مسـ

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية عيد اخلليقة-ليلة القدر :  راجع حبث- )١(
حماكي ومثيل إيل، مثيل الرب، و تراثنا اإلسالمي هو املسئول          = مِحكا= أي ميكا   ) ئيل-ميكا (- )٢(

ا مِيخَائِيـلُ   (، وعن جمادالت إبليس مليكائيل ذكـر اإلجنيـل مواقـف مـن هـذه               )الطبيعة(عن األرزاق    أَمـو
أن الـذي  ) وعصـى آدم (، وذكرنا  حبـث  )٩: ١يهوذا ( ..)رئِيس الْمالئِكَةِ، فَلَما خاصم إِبلِيس محاجاً     

نادى جماميع املالئكة للسجود آلدم لـيس الـرب مباشـرة بـل املـدبرون ألمـر الـرب وواسـطة كالمـه                         
ــا(تلــك اــاميع وأمــرهم أمــره وكالمهــم كالمــه، بــدليل كلمــة      ــا (بضــمري اجلمــع املــتكلِّم  ) قلن إِذْ قُلْنو

 موا لِآددجالئِكَةِ اسلِلْمالْكَافِرِين مِن كَانو رتَكْباسى وأَب لِيسوا إِلَّا إِبدج٣٤:البقرة)(فَس(. 
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، لنقلْ أنّها معـدودة ومـذخورة  علْـم الكتـاب األول     )األصالب، عامل الذر، عالَم األظلّة   
كما يقـبض ملـك املـوت       (الذي نزل بأمر خلْق آدم وخلق أنفس الذرية،  قبضةٍ واحدة            

شـبيهاً  (، شخَص منها فردان مها آدم وحـواء ووضـع البـاقون  طـور الكمـون                  )األنفس
يـاً       باألجندة، لتقريـب الفكـرة مادماً       (، فقـال تعـاىل      )ة اد مْ عـدَّه عـمْ واه لَقَـدْ أَحْصـ *

 . ، أحصاهم  املاضي، وعدهم)٩٥، ٩٤:مريم()وكُلُّهمْ آتِيهِ يوْم الْقِيامةِ فَرْداً

البشـر  بعـض بقايـا      بعد مدة، أغرى إبليس املطرود والـذي حسـد آدم علـى مقامـه،             
 اـرى الصـا لغـدير مـن         (صعود، ال سيما أنثى منهم، بإحيـاءات نفسـية          اهلمج بال 

 ").بردو/بردى"الغدران املرتقرقة من مغارة اجلنة، جمرى 

خــرج آدم إليهــا بعــد نــزاع وتســويل، ووقــع  الفــخ وعاشــر مســتَغْفال تلــك اهلمــج،   
ــارب  ــه     " شــجرة"ق ــهي أن يقرب ــه أن ينقــرض واملن ــراد ل ــون   البشــر املُ ــه، ليك ــالتزاوج من ب

ــدهســاللة بشــرية مــن نســله (الــيت لــه " شــجرة اخللــد"  النفســية/، فــأدام الكينونــة) تُخلِّ
ة معـاً، كـان األمـر أشـبه هبندسـة جينيـة،                       اهلمجية يـة حتمـل األنسـنة واهلمجيـبإنتـاج ذر 

 يتــه بإيقــاع اخللــل  برناجمــه   . واخــتلط النســل اإلنســاني بــاهلمجينفســه وذر فأضــر
اجلــيين والروحــي، وبــاخلروج ملكابــدة الظــرف املوبــوء كونيــاً، هــذا عــدا أنّــه فقــد درعــه   

 ).املسمى القرآنيحسب  -اللّباس(الروحي 

ربما يكون من املفرتض عدم خروج آدم من جنته حتّـى األلـف السـادس عشـر قبـل                 
 اجلليـدي وبدايـة   امليالد على األقلّ، العلـم عنـد ا، إذْ عنـدها سـيبدأ احنسـار العصـر               

    قالــب إنســاني  قِ اهلمجــيآدم قــد أدام وجــود العــر ولــوال أن ،عصــر الــدفء الكــوكيب
لكن آدم خـرج    . لكان اهلمج قد أُبيدوا متاماً تقريباً، ال سيما من املنطقة، وبعوامل كثرية           

فـرتة  بطوعه خبداع إبليس، وارتكب معصيته، فعاقبه الرب بإهباطه عن اجلنة، ثم بعـد    
 بعد زمن غري معلـوم     -إغاثة ا، لتنقل له بشائر قبول توبته، ليقوما         /أهبطت له حواء  

ــة  -وســيعاجله البحــث وفــق فرضــيتين   ــةٍ   اإلنســانيةبنســل الذري ــم  مرحل  املُعافــاة، ث
 أهبطت املالئكةُ إناثاً بشـريات أخريـات خملّقـات إنسـيًا ليـتم التـزاوج              مباشرة بعد جيل  

 .  أبناء آدم الشرعينيهبن من
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 ال يتبدل والبد أن يأخذ دورته، فقد خـرج آدم       ومع هذا، فالزمن الكوني السيئ    
وبقـي حماصـراً بتلـك الظـروف        .  ألف سـنة تقريبـاً     ٥٠ قرابة الظروف القاسية، أي قبل   

القاسية وشبه جممد وأعزالً  تلك املغـاور نتيجـة للظـروف الـيت هـي ظـروف إهـالك                    
ــروض          احل ــان املف ــذين ك ــه ال ــرة وجــود اهلمــج الوحشــيني حول ــة ال إعاشــة، ولكث قيق

 ابـة قرفضال أن آدم مبعاشرته إحدى اهلمـج منـذ          .  وقد انقرضُوا  كخليفةخروجه سيداً   
، اجلـنس اإلنسـاني     "اإلنسـان اهلمـج   " ألف عام قد أوجد ساللة بشرية هجينـة،          مخسني

ج البحـت قصـري العمـر، فـأدام وجـودهم بنحـوٍ        املدخول باهلمجية، وقد كان اهلم سائدال
هلـم ذكـاء    فصار بنـو آدم     ما على مستوى اجلينات بالصورة اجلديدة  لباس اإلنسان،          

: اإلنسان وقوة عقله وهلم قابلية شراسة اهلمج وسفكه الدماء وشرور النفس، ونتسـاءل            
اس ح             بنـو  "فصـار   !! اضـراً؟ لو تلفّتْنا هنا وهناك؛ أليس هذا حالَ معظم املوجود من النـ

 وهــذا قــد )آدم وحــواء(جنســين؛ جنســاً مــن أب إنســان وأم إنســان   ختــام األمــر " آدم
، وجنساً مـن أب إنسـان وأم بشـرية مهجيـة، صـنعه       ربما بعد آالف السنني    تأخر ظهوره 

 . آدموبنعلى أنّهم  أول األمر وانتشروا وسادوا آدم

ــة  اإلنســانيةتــأخر ظهــور  ة اآلدميــتالصــفي  تتكــاثر بنســبٍ بســيطة وتنتشــر   ، وظلّ
حسب املتاح هلا ضمن شريطٍ حيوي صاحل للحياة بني مـدار اجلـدي ومـدار السـرطان،                 

، وهـو العـرق      اهلمجية انتشر فيه العرق اإلنساني اآلخر احلامِل     كان قد    الوقت الذي    
بـادة وانقـراض بقايـا    الذي انتشر شرقاً وغرباً ليشـارك بذكائـه وقابلياتـه اجلديـدة  إ             

البشر اهلمج اخلالصني الذين ال يتطورون، فاكتسح األرض وانتشـر، وراح  حماوالتـه              
  الفرتة املنسية من التاريخ اليت مساها   ليصنع دينه وأصوات لغته واكتشافاته وأدواته     

ــةً واحِــدة(تعــاىل  قبــل جمــيء م كــانوا ، وفســرته الروايــات أنّهــ)٢١٣:البقــرة()كَــان النَّــاس أُمَّ
ال ضـالّني وال مهتـدين، أي معفـواً عنـهم           الـيت خلقـوا عليهـا       على فطرة الطبيعـة     النبيني  

يعلّمــوهنم اللغــة والــدين )١(حتــى بعــث هلــم ســبحانه مــن إخــوهتم اآلدمــيني أنبيــاء ورســال 
 .  اهلمجية عنهم مظاهرنوشرائع االجتماع وينفو

                                                 
على بعثات األنبياء والرسل    ) األمة الواحدة ( تكملة اآلية يرينا سبق وجود هذا اجلنس اإلنساني          - )١(

ةً و      (فيهم لتأنيسهم وحتذيرهم وتعليمهم وضـبط تصـرفاهتم          أُمـ اس النـ كَـان       نيبِـيالن ه ث اللـَّ عـفَب ةاحِـد
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 بدأ يكون لإلنسان اخلالص وجـود  حني، يمع بدء احنسار العصر اجلليدبدأ ذلك  
  فعلي وانتشار حضاري رافق ذلـك بعثـات        حقيقي ،  ني  الرسـل التعلـيم النـاس    البشـري  

املنتشــرين شــرقاً وغربــاً، تعلــيمهم االجتمــاع احلســن  ) بــين آدمأي  (املــتخلّفني حضــارياً
ــة )١( وديــن التوحيــد  الصــاحلواالســتخالف ــة مظــاهر  واألخــال)٢( واللّغــة الفطري  ق وإزال

ــة ما آدم الرســول  اهلمجيــم   ) ع( منــهم، الســي قبــل نــوح بعــدة آالف مــن الســنني، آدم املعلّ
  ل،            )اخـتلط وجتـانس    (الذي متاهى ) ع(العامليابني مـع آدم اإلنسـان األو ذاكـرة النسـ  

ــام اإلنســان ينتقــل  ســهول األرض ليعمرهــا شــرقاً وغربــاً انطالقــاً مــن         " ســراة"وق
، حيــث ملْ يكــن   )اهلمجــي (ه اإلنســان اآلخــر الســائد   ا ليهــذّب أخــ  )٣(يــرة العربيــة اجلز

ــي )البحــر األمحــر حــوض ( ــيج العرب ــان خصــيبة جتــري    باخلصــوص، واخلل  ســوى ودي
 فيها األهناروتصب . 

ــات        ــا فــزامن بعث ــة الواحــدة أمم عــات، وصــارت األمــدأت التجم  فبــدأت القــرى وب
ــة والت  وراحــت الشــعوب تتناقــل  ذاكرهتــا األوىل   . عــاليمالرســل بشــرائعهم االجتماعي

                                                                                                                        
ا اختَلَفُـوا فِيـهِ                    اسِ فِيمـ النـ ني بـ كُمحلِـي قبِـالْح الْكِتَـاب مهعلَ مأَنْزو ذِرِيننمو رِينشب٢١٣: البقـرة )(م( ،

لالئقـة هبـا كحقيقـة    وهذه اآلية بالذات تضارب املفسرون فيها ألنّهـم مل يتعقّلـوا إحداثيتـها الزمانيـة ا            
 .تارخيية حمضة تكشف فصال من بدايات الوجود اإلنساني

 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية عقيدة األمة منذ آدم-التوحيد:  راجع حبث- )١(
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية بعد فطري وارتباط كوني-اللسان العربي :  راجع حبث- )٢(
أول بقعة انتشر منها اإلنسان لدالئل تراثيـة وعلميـة كـثرية، وكانـت جزيـرة العـرب                  ) مكّة(ددنا   ع - )٣(

جنات وأهنـاراً، وسـتعود يومـاً حبسـب احلـديث النبـوي، وحبسـب نبـوءات العلـم الفلكـي واجليولـوجي،                       
                   ل وصـحرها والطوفان الذي أصاب درع جزيرة العرب حمى الكـثري مـن معـامل حضـارات اإلنسـان األو

وحمــى معــالَم حتــى البيــت العتيــق، لكــن العلــم قــد أثبــت بــأن أوىل احلضــارات كانــت تُحــيط بــأرض       
اجلزيــرة  مشاهلــا  الشــام  أرحيــا وإيــبال وأوقريــت وصــور، و شــرقها ومشــال شــرقها حيــث    
، العبيديون والسريان والسومريون، و غرهبا حيث شرق أفريقيا حضارة ملوك وادي النيل العظيمـة         

و جنوهبــا حيــث حضــارات الــيمن، وجــاءت علــوم التــاريخ واآلثــار لتُثبــت بــأن هــذه بــاكورة حضــارات 
العــامل ومركــز إشــعاعه ومنــها ومــن رجاهلــا املتجــولني املعلّمــني انتشــرت كــلّ علــوم اإلنســان إىل البقــاع 

 .  القريبة والبعيدة
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علّمهم كيـف    لت )١( األوىل رمزاً وأسطرة وحمكياتٍ وتعاليم      اآلدمية وتراثها أحداث القصة  
ة       "املعصية"بدأوا وتكونوا بتلك     ر تفعيـل قـواه الباطنيـوكيف ضلّت مسرية اإلنسان وتـأخ 

 يرجــى منــهم مــن تطهــر مــن  كــانا ومــ احلقيقــي،عنصــر وجــودهمهلــم ســم  ولرت،احلقّــة
ه هـذه املـرة وقُـدم     الـذي ووري برناجمـ   )الـروح (يفعلـوا   ل  عوقتـهم،  مهجية دخيلـة علـيهم    

د جمـدياً التفريـق فيـه بـني             .. عليهالدنيا   )النفس(برنامج   اجلنس اإلنسـاني ملْ يعـ وألن
ــع إىل   ــن يرجـ ــواء أو إىل األم مـ ــةاألمحـ ــ  اهلمجيـ مهمـ ــد ومل يعـ ، ــتطاعة، ألن اً أو باالسـ

    ات صارت واحدة بكثرة موبعـٍض بالتناسـل، هلـذا وهـذا سـقط مـن        ج بعضـهم  القابلي  
     مِزوأُر سكمـا  القـرآن    (الرتاث أو د (   ذكْـر ة "األم اء، كـأمٍّ أصـلٍ      " اهلمجيـحـو وبقـي ذكْـر

  األمــر ــاس إليهــا، ألنّــه هكــذا كــان ينبغــي، مــع أنّــه ملْ يكــننقــل يرجـع النكــذلك، وصــار ي
  ن أندواء"ويبشـرط  هي سـبب اخلطيئـة والـيت أغـرت آدم باملعصـية، وهـو صـحيح        " حو

 . املٌغفَل ذكْرها اهلمجيةهذه هي األنثى" حواء"أن تكون واحد فقط؛ 

             وقف حبال ممارسة اخلطيئة والعدول عن أوامر الرباإلنسان ملْ ي ومع ذلك، فإن
ــارة، واخلضــوع لغريــزة الــنفس   األمفســاد اإل التــزاوج ــاحي  اإلنســان بــني) عشــتاريال(ب

اهلمج الذي اختفت معاملُ متيزه الظاهر وصـار هـو واإلنسـان واحـداً باعتبـاره مـن بـين                    
آدم، حتّى ملْ يبق  عصـرٍ متـأخرٍ جـداً،  املنطقـة املقدسـة، قـرب مهـبط آدم، قريبـاً           

  قـال لــه رك نــوحا أدْفلمـ (، "ملـك "ذّب أيــام نـوحٍ وأبيــه  مـن مكّـة، إالّ القليــل النقـي أو املُهـ    
ة بـع األمـ   تتّ ه مل يبـق  هـذا املوضـع غرينـا فـال تسـتوحش وال               قـد علمـت أنـّ      كملَ

 .)٢()اخلاطئة

حني اكتمال االحنسار اجلليدي، وامتالء األودية العظيمة مبياه احمليطـات الـذائب    
ألقــدام وتشــكّلت حبــارا وخلجانــاً، كمــا امــن  مئــات عــدةجليــدها الــيت رفعــت مناســيبها 

       سب ،علـى الـدرع         امتألت  حوض البحر األمحر واخلليج العربي ب ذلك ضغطاً هـائال
، الدرع الذي يخفي حتته خزاناً هائال من امليـاه          )٣(العربي  شبه اجلزيرة من اجلهتني     
                                                 

 .الثقافية االجتماعية، مجعية التجديد  توثيق حضاري-األسطورة :  راجع حبث- )١(
)٢( - ،١٠٨، ص ١، جالتاريخ الطربي. 

(3)  - The sea has risen 100 meters since the last ice age, ocean water now 
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سـراة الربكانيـة الـيت      ، فانفجرت فوهات جبـال ال     )  األساطري  "األبزو"(اجلوفية األوىل   
ــا أخــرب ســبحانه         ــاً كم ــرت األرض عيون ــهمر، وتفج ــاء شــديد من ــانق الســماء، عــن م  تُع

وفَجَّرْنَا الْأَرْض عيوناً فَالْتَقَى الْماء علَى أَمْرٍ       * فَفَتَحْنا أَبْواب السَّماءِ بِماءٍ منْهمِرٍ    (
ــدِر ــدْ قُ ــة، وجــرف القــرى   ، أغــرق قســماً كــبرياً  )١٢، ١١:القمــر()قَ مــن شــبه اجلزيــرة العربي

ــه أبــاد بقايــا. والــزروع، األمــر الــذي صــحرها بعدئــذ  ــةلكن بفروعهــا الثالثــة   اهلمجي 
 :املنطقة تلك

خمـاض تـزاوج     (---<) كائن إبـاحي مفسـد غـري واعٍ       ( اهلمج ساللياً    "البشر" -
بـاملرة  أُبيـد   و، بـل انقـرض      وجـود حينـها   م غـري ، ولعلّـه كـان      )بشر مهج، مع بشر مهـج     

 .آالف السننيعشرات قبل ذلك بمتاماً 

خمــاض  (---<) كـائن واعٍ إبـاحي مفسـد اختيـاراً    ( اهلمـج سـاللياً   "اإلنسـان " -
 .)، مع بشر مهج)آدمي(تزاوج إنسان واعٍ ساللة 

خمـاض   (---<) كـائن واعٍ إبـاحي مفسـد اختيـاراً    ( اهلمجي سلوكاً   "اإلنسان" -
ة  ، تسـربت لـه    )ان واعٍ تزاوج إنسـان واعٍ، مـع إنسـ        ـ        اهلمجيـة، أو   مـن دواعٍ أخـرى، تربوي
 . نفسية، أو تقليدية باجلهل

فأُهلك كثري من اإلنسـان اخلـاطئ اهلمجـي السـلوكِ، الظـاملِ والفـاجرِ، السـاكن               
ادكَ و       : (هذه الدائرة اجلغرافية، كما أخرب القرآن عن نوح        ضِـلُّوا عِبـمْ يإِنْ تَذَرْه ال إِنَّك

 .)١()٢٧:نوح()يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً
 

 الزعم بوجود آدمني: إشكالية البحث -ب

 كتـاب ا ومـن مـدونات اآلبـاء          باستنطاقهذا آنفاً، هو ملخّص ما قُلناه أو أثبتناه         
واألنبيــاء واملعلّمــني، ولقــد ذلّلنــا بعــض اإلشــكاالت الــيت قــد تــرد علــى الــذهن املتســلّح     
                                                                                                                        
exerts a downward force on parts of the continental shelf that had been 
above sea level. 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ClimateTrendsS
eaLevel.html. 

 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية بني احلقيقة واألوهام-طوفان نوح  - )١(
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  ال القرآنــي، منــها أن آدم العاقــل أبــا  واملدســوسالفكــري واالعتقــادي الرجــايل بــالرتاث 
، هـو غـري معصـوم، علـى خـالف التخرجيـات الـيت تريـد أن                 )ولـيس البشـرية    (اإلنسانية

 هتــطحات املالئكــة وإن كانــ(تلــوي الــنص القرآنــي احلكــيم، ألنّــه ببســاطة لــيس برســول 
س البشـرية اخلطـأ واتّبـاع الغريـزة واهلـوى، ومـن اسـتمد               ، وإن من طبيعة النف    )وتعهدته

ا  ( قياده جنى أو تاب بعد عثرة فهدي، هذا ما قاله نـيب عظـيم كيوسـف               " الروح"من   مـو
        ــور ــي غَفُــ ـ بـــي إِنَّ ر ـ بـر ــم ــا رحِــ ـ ــا مـ ـ ــوءِ إِلـَّ ــارة بِالســ ــنَّفْس لَأَمَّــ ــي إِنَّ الــ ــرئ نَفْسِــ ـ أُبـ

حِيم٥٣:يوسف()ر(.  

      انيـة وجتـارب وحظـوة ال                ) ع(فإذا كان هذا الـنيبعلـى كثـرة مـا بلغـه مـن تعـاليم رب
وإِلَّــا (يــربئ نفســه  االســتجابة ملهــاوي الســوء، فينــاجي ربــه  صــرف إغــراء النســوة  

          اهِلِني الْجـ أَكُـنْ مِـنإِلَيْهِنَّ و نَّ أَصْبهي كَيْدنن هـو   ، فمـا بالَـك مبـ      )٣٣:يوسـف ()تَصْرِفْ ع
 الـذي    األرضـي،  دونه وليس نبياً كآدم أبي الناس، الطري العود، احلديث  هذا العالَم           

 !شيئاً؟واملكائد ملْ يجرب خداع إبليس وملْ يعرف من عالَم الشرور والزيف 

ة   الذّاكرة  آخر هو أبو الرسل واألنبياء املعروفني     " آدم"واستدركْنا بوجود    الرتاثيـ  ،
 وهو نيب         مـن ذكْـرٍ  بعـض آيـات القـرآن       وافـر    ورسولٌ معصوم عن املعصية، له نصـيب

ــات ــلٍ       ،واملروي ــرون بــني قائ  وهــو األمــر الــذي خلــط األمــور وغلّقهــا، وارتبــك فيــه املنظّ
بعصمة آدم نافٍ معصيته، وبني مثبتٍ معصيته نافٍ عصمته، وبني البينين أقـوام كـثرية               

 .ة أو كفّة العصمة، ومل خيرج أمرهم عن هذاهلا خترجيات تُخفّض كفّة املعصي

الـدليل خـالل    بعـرض    سـنعاجلها بالتفصـيل و     عدة أمـور  وسنضيف  هذا البحث     
ــاريء ضــرورة افــرتاض وجــود آدمــني،      ــدلّل للق ــاألحرى زمــنني خمــتلفني   البحــث، ت  أو ب

 : منها على سبيل االختصارلشخص امسه آدم،

، بـين ذلـك      يقينـاً  ن الذي عصـى    عصمة آدم الرسول وال عصمة آدم اإلنسا       -١
 وعصى آدم"، وقد خلصنا من هذا  حبث الرواياتالرتاث والقرآن ونص". 

 الذي أرجعته مصـادر العلـم إىل عـدة ماليـني مـن              يالبشراجلنس  خبالف   -٢
اإلنســان جــنس  تواجــدأمجعــت كــلّ املصــادر العلميــة واآلثاريــة علــى  الســنني، فقــد 

 اإلنسـان   ةضـع وم، ما حيتّم     ألف سنة  ٥٠ قرابةقبل  اً،  الذي نرجع إليه جيني   العاقل  
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وعثـر علمـاء اآلثـار       ، هـذا التـاريخ     حدود ) أبي الناس / اإلنسان آدم(العاقل األول   
 على صخور ملنحوتات فنيـة فائقـة الدقّـة لإلنسـان العاقـل                اوخرباء األركيولوجي 

 ألـف عـام،   ٣٢ربيـة إىل    ألـف عـام، و الكهـوف األو        ٤٥أسرتاليا يعـود تارخيهـا إىل       
ة  مبتابعـةٍ بـل اكتشـف علمـاء     ألـف عـام،      ٢٦وجنوب فرنسـا إىل      ة  جينيـ وجـود   عامليـ 

 حبســب العينــات  ســاللياًالنــاس يرجــع إليــه كــلّ واحــد،فعلــي  )آدم علمــي(شــخص 
ــ ــأخوذةالعاملي ــة   ة امل ــل قراب ــي (، فــال يمكــن وضــع آدم    ألــف ســنة ٥٠، تواجــد قب أب

الذي أرخوا له بأربعة آالف     ) آدم التوراتي وهو آدم الرسول     (حيث تاريخ ) اإلنسانية
مع أن حضارات موجودة لإلنسـان العاقـل قبـل هـذا التـاريخ، وأن           ! سنة قبل امليالد  

ـــ اء اآلثــار حــدده علمــ وتســخريهئناس الكلــبتاســ ناس ئم، واســت. ألــف ســنة ق١٥ ب
  .ذه التورايخ قبل هم، فاإلنسان العاقل موجود. آالف سنة ق١٠املاعز بـ 

ة     دلّت -٣ بـ  اآلثار املرويـ  مـا هيلإيرجـع   الـذي   الرسـول، هـو أبـو شـيث،         ) آدم(أن 
إليـه، ويرجـع املسـلمون      ) الكنـزا ربـا   (، وينسبون كتاهبم     برتاثهم وعقيدهتم  املندائيون

 إىل تـاريخ قريـب، ال يتجـاوز العشـرة           زمنـه وأرخـوا   سـائر األنبيـاء،     سـاللة   ه أبوة   يلإ
  قبــل املــيالد٥٧٠٠ أو٤٠٠٠ إمــا خــرية، ولــدى التــوراة حبســب نســخهاآالف ســنة األ

 ألـف سـنة،   ٥٠، وليس بكـلّ حـال إىل    ) آالف سنة تقريباً من اآلن     ٨ آالف إىل    ٦أي  (
 مكن تأرخيه و     ساحق غولٌفهذا وبـه و      تدوينـه، توثيقه و  ال ي تنـاول ي ملْ ومل يقـل أحـد 

ــه زمــن  إالّ عكســه، ــل ســحيق جــداً   ألنّ ــأريخ"قب ــابي   "الت ــذاكرةالشــفوي والكت   ال
 .اإلنسانية

 علــى ، والقــرآن أمجعــت اآلثــار املرويــة والــرتاث العربــي لــدى ملــل التوحيــد  -٤
ة وأن     ) آدم الرسـول   هـو قطعـاً   الـذي    ( بـآدم  ، بشـيث  ،ربط زمـن إدريـس     زمـن  ، خاصـ

ولـه  لـدى احلضـارات العربيـة       معروف   )حتوت( و )خأخنو( و )هرمز(إدريس املسمى   
حبسب التاريخ وتلك اآلثـار  ومنها األهرام اليت شيدت بعلومه، وإدريس ره آثاذكره و 

 . سنة قبل امليالد٤٠٠٠ يرجع إىلوالشواهد 

السـريانية   تكلّـم    آدمأن  علـى     املنطقـة،  ومدونات تراث ت اآلثار املروية    اتّفق -٥
 أنّهـا اللغـة   الالضـامة كـلّ اللـهجات،     من اللغـة األم    ، والسريانية فرع  كنوحوكإدريس  
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ل    األمالبسـيطة، وآدم الرسـول           قطعاً كـان    ، فآدم األو تكلّـم  هـو مـن     يـتكلّم اللغـة األم
 .السريانيةهلجة 

 من محل عظامه    نوح، ف  بنوح على ربط آدم  والقرآن  ت اآلثار املروية    تناصر -٦
ــحتــى  الســفينة، ــات قال مروي همــا  بتــاً  ظهــر الكوفــة،  تجــاور قربي ــوا  مع وكتب

  ويسلَّم عليهما معاً  زيارات مروية      ، عرب عدة آباء فقط     إىل نوح  ة آدم اللة شجر س
، هــذا مــع العلــم أن زمــن نــوح أرخــه الــرتاث وارتــبط        ئــف مــن املســلمني  والــدى ط

 وربـط القـرآن قـوم نـوح     ، )م. ق ٣٠٠٠( آالف سـنة     ٥بالطوفان الذي حصـل قبـل       
 كقـوم عـاد، وقـد أرخ    واوبـاد ئف هلـم  كخالبأقوام جاءت من بعدهم  املنطقة العربية   

 . سنة قبل امليالد٢٠٠٠العرب قوم عاد قريباً من 

األخـرية،   نةـمل يتم العثور على نتاج إنساني حضاري قبل العشـرة آالف سـ             -٧
  والشـرائع   علـى مسـتوى علـوم الـدين         اإلنسـانية   والقفـزة  فكلّ االنفجـار احلضـاري،    

املعتــربة العمــران آثــار وواملالحــة واهلندســة   والزراعــة والفلــكاتوالتمــدن والصــناع
 التـدوين، بـدأ  العشـرة األخـرية        رموز  كتشاف  لنقوش وا اواللغة و وجتمعات القرى   

، والذي هو زمن الرسل السريان بفاحتتهم آدم الرسول، ما يعـين أن احلقبـة               تقريباً
 . تتطور ببطء شديد ال يؤبه له عامةالسابقة كانت  هجعة مهجية

ــاريخ مدلولــه        -٨ ــارخيي، أعطــى للت ــك، أن أعظــم اكتشــاف ت ــن ذل  وأخــص م
، أي التعلـيم بـالقلم، وهـو أمـر متّ           )الكتابة(ومعناه، وحفظت به العلوم، هو اكتشاف       

شــأنه شــأن كــلّ القفــزات  بتعلــيم إهلــي ــاً إالّ أن يكــون بتعلــيم إهلــي مكــن منطقيوال ي 
اقْــرأْ بِاسْــمِ ربــك (يعــة، لقولــه تعــاىل احلضــارية وعلومهــا الــيت تكشــف أســرار الطب

 لَقلَقٍ    *الَّذِي خمِنْ ع اناإلِنس لَقخ *     ماألَكْـر ك بـرأْ وبِـالْقَلَمِ      * اقْر م ذِي علـَّ  * الـَّ
، ولوال القلم ملـا احـتُفظ بعلـم وال حفـظ تـراث              )٥ -١:العلق()علَّم اإلِنسان ما لَمْ يعْلَمْ    

) تاريخ، تراث، كتـاب، قـراءة، تـالوة     ( وملا كان من مدلول لكلمة       ر،من حتريف واندثا  
 لسـقطت كــلّ العلـوم الرياضــية والفلكيـة واحلســاب   ) الــرقم/احلـرف /الرمــز(ولـوال  

بـدأ  جاء وحياً، مـا يعـين أنّـه    أي ، فالتعليم بالقلم تعليم رباني،     ؛ملخّصاً واملعامالت،
ـــ مــــــع بعثــــــات األنبيــــــاء،   ــواء  صــــــورته األوىل عـــ  ةرييصــــــوتالكتابــــــة ال ربســــ
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)Logographic ( رت إىل امل أوــو ــني تطـ ــةحـ ــني   أو )Syllabic (قطعيـ ــرياً حـ أخـ
)  كـاف هـاء يـاء عـني صـاد          ، طا هـاء   ،ألف الم ميم  (متييز احلرف    إىل    هائال ارتقت

ـلفبااأل ةئيـ) Alphabetic(، هــذه   املقطّعــةفوداللــة احلــر ل القــرآن أرمــز  ولقــد 
بدأ    الصوت/اكتشاف احلرف العلم أثبت أن مستهلّ      ف ،والتطور احلاصل بإزائها  

كتمل لي ة السادسة واخلامسة قبل امليالد    األلفي  والرتاث نقـل لنـا      ةلثة الثا   األلفي ،
  مـن خـدش اخلـدوش   (هـو  وهو أحد أحفاد آدم الرسـول السـرياني     ) أنوش(أن ( 

لرمــز واحلــرف هرمــوز هــو مــن درس الكتــب وعلّــم ا /، وأن إدريــس العربيــةاملنطقــة
ما يعـين وجـود نظـام    " شيث"الكتابي، ونقلت لنا الروايات أن ا أنزل صحفاً على          

) شيث، أنـوش، إدريـس  (قراءة وكتابة مهما كان نظامها، كلّ هذا يشري إىل أن حقبة     
واســتخدام " الكتابــة" املنطقــة هــي احلقبــة نفســها الــيت مت تدشــني فيهــا نظــام    

، أي األلفيــة السادســة قبــل املــيالد، وهــي ماري أو الــذي تــالهاملســ" القلــم"و" الرمـز "
 . تبعد بعشرات اآلالف من السنني عن آدم أبي اجلنس اإلنساني

 ؛ عـام  ٨٠٠٠ يبعـد قرابـة      ، آلدم قريـبٍ    علـى وجـودٍ    وغريه من دالئل تُطلعنـا    كلّ ذلك   
ــة وســارت      ، معصــومآدم ســرياني رســول  ــدين واللغ ــوم احلضــارة وال ــده انفجــرت عل  بع

  معناهــا البيولــوجي بــل اإلنســاني لكــن ال أب لإلنســانية  هــو آدملرســل  األقطــار،ا
 ــي ــات األ      واحلضــاريوالروحــي والعلم ــوراة ومروي ــرب والت ــه الع ــذي أرخ ل ــ، هــو ال ن ادي

الرسـل واملعلّمـون، وهـذا غـري آدم         انبعـث   ها  منواألساطري، وأرخوا لساللته الصفية اليت      
   الذي هـو األب البيولـوجي جلميـع النـاس         و ، ألف سنة  ٥٠ قرابةقبل  الذي بزغ   األول  

 ".بين آدم"الذين نسميهم و أقطار األرض

 : ذلك، غري أنّه بقيت إشكاالت منهابعضسبق أن قُلنا 

ــة، ليســمى آدم الرســول بــذات اســم آدم   -١ هــل انعــدمت األمســاء  العربي
ة مجيعـاً           األول فنقع  التيه؟ أليس أن القرآن والتور        نْ أوقعـا األمـ اة مها مـ

 هذا الوهم، ورسخته الروايات أيضاً؟

 :أن القرآن ! ماذا لو كان العكس؟: جواب خمتصر

 ..  فتح العقول ال تلقينها وتبليدها أراد -



 

26 

 إعمــالَ العقــل  كــلّ األمــور ال القبــولَ بالســطحية أو االدعــاء بــااللتزام    أراد -
 .. لِف نظامه وإحكامه بظاهر النص وقد خو

ة ولـيس فقـط النقليـة، باالسـتفادة                أراد - ة والتطبيقيـ قَ أبواب العلوم العقليـطر 
 .. من علوم اآلثار والتاريخ واحلضارات واللغات 

ويعلّمنا أن نقـرأ كـلّ       فالقرآن يعلّمنا أن نقرأه بتدبر، ال بتقليد أعمى، ثم هو يأمرنا          
 . املعرفة والثقافات ونعرضها عليه، نُحاكمها أو أن نستفيد منها وكلّ مصادر)١(األشياء

ثــم أن القــرآن لــيس هــو الــذي ابتــدع األمســاء فهــو يقــص احلــق كمــا هــو، وســنرى   
من أمساء ذكرها الرتاث الديين تدلّ على شخصـني أو مكـانين،            " آدم"الحقاً أن مثّة غري     

لـيت محلـها اإلنسـان األول بـني جواحنـه ومـا              ا )٢()باألمسـاء (ليديل إلينا بظاهرة التيمن     
 كمـذكِّرةٍ هلـم وألجيـاهلم علـى أصـلهم األول ومركـزهم               اإلنسـانية  يزال، عملت هبا األمـم    

اجلغــرا واللّغــوي والســاليل والــديين أينمــا ذهبــوا لينقلــوا تــارخيهم حيــث مــا انتقلــت    
ــم خارطــة     اجلغــرا ( الرجــوع اجلغرافيــا هبــم، فعلينــا أن نســتفيد مــن كــلّ ذلــك لنرتس

ة    ) والتارخيي ة إىل املركز، مركز األمـة       اإلنسـانيد حـول حقيقـة إنسـاني الواحـدة، والتوحـ 
ــات       ــاهبات واحملاكيـ ــات والتشـ ــم التيمنـ ــة تلـ ــة لولبيـ ــة حركـ ــدة، أي ممارسـ ــة واحـ جامعـ

ــاه املركـــز، إىل األصـــل الواحـــد،    ــعوبية جتـ ــارية والشـ ــتُمْ فَولُّـــ (احلضـ ــا كُنـْ مـ ــث وا وحيـْ

                                                 
 ن أمـين وطـين علّ ، األشياء كلّ  أقرأمين أنوطين علّ: ( يقول الشاعر العراقي الغيور مظفّر النواب- )١(

حروف  التاريخ مزو رة  حني تكون   م هـذا              )بدون دماء ، وحنن نقول أن دين العلم والعـدل واإلنسـانية يعلـَّ
 !أيضاً وأكثر، ما كان نقياً ملْ يتشوه

 ظاهرة التيمن، هو احتفاظ املتـنقّلني مـن الشـعوب واملهـاجرين بأمسـاء منـاطقهم القدميـة الـيت                     - )٢(
جلديـدة، فـالفرات األصـل  جزيـرة        تأخذ قدسية واعتزازا  ذاكـرهتم ليسـموا هبـا منـاطق املهجـر ا              

مع زعمنا بوجود ارتباط جغرا قـديم بـني فـرات         (العرب ثم نُقل االسم لفرات العراق، والنيل كذلك         
اجلزيرة وفرات العراق، ونيل اجلزيرة ونيل مصر، ويسـتطيع املراقـب أن يـرى  أمريكـا مـثال أمسـاء               

، قـاهرة، مكـة، يلحظهـا       )نيويـورك :  يـورك اجلديـدة    أو(لنـدن، إسـكندرية، ديلفـي، يـورك         : مدن تُسمى 
 .بالعشرات هناك، كلّ ذلك تيمناً باألصول اإلثنية واجلغرافية والدينية أيضاً
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، )١()١٤٤: البقـرة ()وجوهكُمْ شطْره وإِنَّ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب لَيعْلَمون أَنَّه الْحق مِـنْ ربهِـمْ          
ال أن يضلّنا ذلك التعدد ويشتّتنا إىل حركة خارج املركز بال روابط وضياعٍ تام وانفالت             

اني، كمــا حصـل  قــراءة بــاحثني  وتالشـي احلقيقــة وتنـاحر إثــين وديـين وتفاصــل إنسـ    
أصـل  ال  عامل وخرائط أصوات اللغة وعـدم االهتـداء إىل اللغـة األم أو احلضـارة األم، و                مل

ــة األوىل، وقـــراءهتم أمســـاء البلـــدان  اإلنســـانيةالســـالالت، وعـــدم االهتـــداء إىل انيـالرب 
 .)٢(نبياءواألهنار واآلثار وعدم االهتداء للجزيرة العربية مهد اإلنسان واأل

 ؟ )اإلنسان األول(باسم آدم ) الرسول( ملاذا سمي آدم -

 . تيمناً بذاك االسم: فاجلواب األول

الشبيه واملثيل، مثيـل الـرب،      : معناه) آدمو(وبالسريانية  ) آدم(ألن  : واجلواب الثاني 
ربانيـة   فكان االسم أليق انطباقاً بآدم الرسول كونه ملْ يعصِ ربه، ومارس اخلالفة ال          

ه (تعلـيم النــاس وتــدبريهم، ألْيـق مــن آدم األول الــذي    بإمجــاع الــديانات كلّهــا ) عصــى ربـ
ــات، وملْ يمــارس تعليمــاً   لــو ، وألحــد حســبما يبــدوونصــوص القــرآن واألســاطري واملروي

 حيتـاج نبـوة     ال و تعلـيم بسـيط    هـ مارس شيئا منه مع ذريـة مفرتضـة أو ذريـة اخلطيئـة ف             
ة الـذين يرجعـون بتعـاليمهم إىل              ياجه إىل   فضال عن احت   الصـابئة املندائيـ رسالة، بل إن

) دميـة (، وبالفصـحى    تعين الشـبيه  ) دموثا (-)دمو (  لغتهم اجلذر   ما زال آدم الرسول   
 . تعين شبيه مصغّر

، )فرضية رجعـة آدم ( حتت عنوان    الحتمال سندخره لنهاية البحث   : واجلواب ثالثاً 
 !ضية، قد يقلب األمور كّلها رأساً على عقِبنسوقه على حنو الفر

التــوراة،  مدونــة، ومــن "القــرآن "تاب اـمــا الــدليل علــى هــذا الــزعم مــن كــ -٢
 !ومن مدونات األولّني، ومن املرويات اإلسالمية؟

 .، الكتشاف هذا وأكثر منه  حبثنا هذالتفصيلههذا ما سنأتي 
                                                 

، فمكّـة معروفـة لـديهم، فيمـا         )احلـق مـن ربكـم     (ولـيس   ) احلق من ربهم  ( والغريب أن اآلية قالت      - )١(
 ).ع(رض املركز، وقبلة إبراهيم أوحي إليهم من ربهم من قبلكم، على أنّها أ

 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية اختطاف جغرافيا األنبياء-نداء السراة :  راجع حبث- )٢(
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٣-  أحد ة؟ملاذا ملْ يقلْ هذا الكالممن األم 

ــلّ           ــة ك ــه علّ ــا، وألنّ ــه خــارج إطــار حبثن ــث ألنّ ــى الســؤال الثال ــة عل نســتعجل اإلجاب
وأكرب مشاغب  العقل التقليدي الذي     . مشاكلنا املعرفية وتردينا احلضاري واإلبداعي    

 . اعتاد السماع واملتابعة حبيث ال حيتمل وجود حق خارج مألوفه

ــال ملــن ألقــى الســمع إليــه وهــو شــهيد، وبعــض     ونُجيــب، بــأن القــرآن قــد قالــه ف   ع
قوله، فما املانع أن    ونُسهم ب ضيف  الروايات قالته كذلك، والعلم يقوله أيضاً، وها حنن نُ        

 !ذه اللحظة أو االكتشاف أو اإلضافة من هيكون تاريخ التصحيح

ر                   يقولـوه، فـال نُكلِّفهـم عسـ ة السـابقون فلـيس بالضـرورة أن ا رجاالت األمـاً، بـل   أم
عليهم كما علينا أن نكتشف ما قاله القرآن احلكيم، فقد يخطئـون لبشـريتهم وأدواهتـم             
ة واملعرفيــة وقــد يصــيبون، وقــد يكتشــفون وقـد يتيهــون، وقــد يقلّــدون آالفــاً مــن    البحثيـ

، فلقــد ظــلّ بعضُــهم يقــول مبركزيــة األرض وتســطّحها الســنني وقــد جيتهــدون وينبغــون
 بـل ربمـا قالـه بعضُـهم ومل يصـلنا فلـيس       !ى خرج من يقـول العكـس   ردحاً من الزمن حتّ   

كلّ ما صدر عن املاضني وصلنا، وهذا أمر ال يمكن املكابرة فيه، ال سـيما وأن كـثريه مل                   
ـة منــذ التتــار             ـرِق أو أُتلــف بــالغزاة اهلمــج علــى األمـ ن أُحــرِق أو سـن، وأكثــر املــدوـدو يـ

 .والصليبيني وحتّى اليوم

ُانا  ميادين العلم واملعرفـة بـل باإلميـان             اتعاىل ملْ ميدح لنا األوائل بسبقهم إي 
ــبقُونَا   ( سـ ــذِين ــا الـَّ انِنـلِإِخْوــا و ــرْ لَنـ ــا اغْفِـ بَّنـر قُولُـــونــدِهِمْ ي ــذِين جـــاءوا مِـــنْ بعـْ والـَّ

أو  (ألوائل مل يقولـوه  ، ومن الظلم تعطيل العقل اإلنساني بدعوى أن ا        )١٠:احلشر()بِالْأِميانِ
، فتميــزهم إنّمــا  الســبق اإلميــاني ال العلمــي، ناهيــك عــن  )بــاألحرى ملْ يصــلنا منــهم

 كُلّهالعلمي. 

ة              : (فالسؤال يحور إذاً ليصـوب إىل      مِـن سـالف رجـاالت األمـ ملـاذا ملْ يكتشـفه أحـد
لـو كـانوا اكتشـفوا كـلّ        فهذا سؤال ال نعتقد أنّـه حباجـة إىل جـواب، فاألوائـل              ) ونوابغها؟

شيء  قرآن ا العميق الذي ال غور له وال حد، واكتشفوا علوم تاريخ األمم املاضـية        
وحقائقهـا، ملــا راحــوا يتــهافتون علــى القصـص واحلكايــات ليــدرجوها مــن كــلّ قصــاص   
ــيال، هلــم أجــر اجلهــد وهلــم احــرتام          ــو قل ــة ول ــي تســاؤالهتم البحثي لتلب ودب ــن هــب وم
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اولــة لكــن ال إســباغ االكتشــاف واإلحاطــة، فلــو اكتشــفوا فعــال أبعــاد حقــائق القــرآن  احمل
وقصص األمم السـابقة، ملـا سـقطت أمتنـا وتـردت وتشـتّتت واختلفـت، وملـا صـار لـدينا                      
مذاهب وفِرق، ومئات مـن التفاسـري املتغـايرة املتضـاربة للقـرآن لـيس فيهـا مـن صـوابٍ                      

 .أنصفنا التفاسري وأكرمناها وخبسنا القرآن حقّهسوى أقلّ من مخسة باملائة لو 

عاً مع األسف، يدعي بأن القرآن قد فسـرته         ئفهذا سؤالٌ يستبطن رأياً خاطئاً وشا     
-وأن الفرد املؤمن التابع لن يعدم أن جيد حتماً تفسرياً يحقّق بغيته ومراده         ! )١(الرجال

ــةٍ ــن - أي آي ــا ألصــحاهبا الفضــالء   ! شــتِّتة أحــد التفاســري املتشــتّتة واملُ  مِ مــع احرتامن
فهذا ما اعتقـلَ كـالم ا أن يبـوح مبضـامينه أو أن      . وإكبارنا جلهودهم وصحيح آرائهم   

يقفز بالفكر على السائد من التصورات اليت متـأل سـاحة الثقافـة واالعتقـاد الكتشـاف             
اء أو محراء أو صفراء تسر      املفسرين أيا كان لوهنا سود    " نظّارة"احلقيقة القرآنية بدون    
 !الناظرين أو حتّى بيضاء

ــات والقصــص         ــركم فوقــه التفاســري وكتــب الرواي ــركن القــرآن ون ــا ن ــا جعلن هــذا م
إالّ حـني   ! ونضبت احلاجة له  ! فنضب! ألن القرآن املُبهم قد فسرته هذه الكتب      ! واآلراء

 !فنرتحم! نتلوه على ميتٍ من الناس، أو ميتٍ من قلوبنا

ا أكـرب،   (بقوله  ) ص(ل ما يستدعي اندهاش نيب ا       خرياً فإن مثل هذا السؤا    وأ
 ليذكّرنا باستنكار قوله سبحانه على من    )٢()لرتكنب سنن من كان قبلكم    .. إنّها السنن   

اء ، فأولئك ملْ يربطوا أنفسـهم باآلبـ  )٢٤:املؤمنـون ()ما سمِعْنا بِهذَا فِي آبائِنا الْأَوَّلِني(قال  
    لني فعـالهم إن كان تراث اآلباء األوفحسب، بل مبا وصلهم ومسعوه عن اآلباء، وملْ يهم

بـل مـا وصـلهم كيفمـا كـان      ! قد وصلهم كامال أم ال، أو وصلهم سليماً غـري حمـرفٍ أم ال    
 ! وبالقدر الذي هو، ولو كان مزوراً ومفرتى على اآلباء

أَولَـوْ  ( األوائـل عرفـوا احلقيقـة الكاملـة أم ال            ناهيك أنّهم ال يهمهـم إن كـان آبـاؤهم         
      ونهْتَـدال ييْئاً و شـ عْقِلُـونمْ ال يهاؤ آبـ ني     ! )١٧٠: البقـرة ()كَاناني اآلبـاء الربـ ومـع يقيننـا أن

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةمفاتح القرآن والعقل:  راجع حبث- )١(
 .٩٤، ص١٥، جالصحيح ابن حبان، - )٢(
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قد عرفوا احلقيقة عارية، إالّ أنّنا كأسالف، على غـرار أولئـك    ) ال مطلق اآلباء  (األوائل  
ال يهمنـا احلقيقـة الـيت عرفهـا اآلبـاء ودونـوا بعضـها لنـا          ) نا هبـذا  ما مسع (الذين قالوا   

ــل، وال         ــاء بالفع ــاد اآلب ــا اعتق ــيعت، ال يهمن ــت وضُ ــها أو أُتْلِف وقــد تكــون عبــث بكــثري من
ة قليلـة مبتـورة    ) تأويلُنـا املناسـب ألوضـاعنا   (احلقيقة اليت هي احلقيقة، بل يهمنا       لبقيـ

بـل يـدرى،    ! ال يدرى أمسته يد التزوير  طريقه إلينـا أم ال          من تراث اآلباء قد وصلنا،      
 .ويقطع أنّها مسته وحرفته وهندستْه وأهالت عليه أكوام أوساخها وجهاالهتا ومآرهبا

 خارطة البحث -ج

البحثين السـابقني    الذي بدأناه  عن آدم،  نا هذا البحث، سنختم فصول حديث     
والتــوراتي التــارخيي ) الــزمين(التمــاهي هنــا  وســنفك ،)موعصــى آد(ثــم ) اخللــق األول(
 ،)، وهـو الــذي عصــى  مجيعــاًأبـي النــاس (دم اإلنســان القرآنـي والعلمــي بـني اآلدمــني؛ آ  و

 .)، وهو أبو الرسل املعروفنياملصطفى) (ع(وآدم الرسول 

 عـن اآلدمـني فقـط   مقتصـراً  ا  حبثـً -حسب مـا يـرتاءى مـن العنـوان    -لن يكون فقط   
 قرابـة  قبل الربوز اإلنساني العاقل  بل سيفرق بني حقبتين آدميتني؛ حقبة ،بشخوصهما

 وحقبــة الرســل الــيت هــي حقبــة احلضــارة مبــا فيهــا مــن علــوم           ألــف ســنة، مخســني
 .عشرة آالف سنةقرابة  قبل وتشريعات

ــة   وألن ــل األربع آدم، شــيث، (مــني حضــارات  جــاءوا كمعلّاملشــهورين  الرســل األوائ
 ).باملعنى القديم للجغرافيا(ني ق ألولئك الرسل العاملي التطرسيتمف) إدريس، نوح

 لينسف   وخاطئ  وجمهول أشواطاً بعيدة  كثري مما هو غائب      البحث  بل سيذهب   
ــة،  ــا  كــثرياً مــن املســلّمات التارخييــة املتوارثــة واحملكي اهلــممعالقــة بالتأســيس اآلدمــي  
التــاريخ واللغــة، أي الــدين ومقــوالت  والوجــودي علــى هــذه األرض، مــن آثــار احلضــارة  

 ).األنثروبولوجيا(  علم اإلنسان سيأخذ شوطًا له

إعـادة  عرب مصادرنا املعرفية املتاحة اليت اعتمدناها  حبوثنا السـابقة،            سنحاول
، وكيف فقد خالفتـه بعـد اخـتالل         )آدم(رسم خارطة اإلنسان منذ وجِد  أصله األول         

ثـم كيـف      واصـطياد الذريـة؟    ؟ كيف بدأ صراع الشيطان معه؟     املدوي وسقوطه   إنسانيته
 به، فوضع   أسعفه اعتناء ده   سبحانه  الرب سـة كونيـاً لتعهـة مقدكـلّ ألـف   حمطّات زماني 
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حقَـب   ( اإلنسـانية ، وأمـده باملالئكـة لتعليمـه حـني طفولتـه     سنة خبطّـة لتقـدير مصـائره    
، ) اآلالف األخـرية  (بعث رسال من جنسِه إليه، ثم )عشرات اآلالف األوىل من السنني    

الشيطان الرجيم علـى املسـتوى      شرك   اخلالصة اليت أُعيذت من       اإلنسانية من الشجرة 
 هو الـذي كـان     اإلنسـان   النـاس مجيعـاً    اجليين والنفسي، انتدهبم إليه لرتميم فطرته ليعود      

  .أو ينبغي أن يكونوه

 آالف سـنة  ٤ إىل نا ساللياً الـيت تُرجـع خطـأً إنسـان        تتبع اخلارطة املأثورة   سنحاول
شــجرة (بــدالً مــن آدم األول، والــيت هــي  ) كمــا نــزعم(إىل آدم الرســول أي  !قبــل املــيالد

 ؟ )شجرة الناس( ال ) واملعلِّمنيرسلال

 وتوثيـق  ،التوراتيني من تدوين هذه الشجرة  الكهنة   وضع يدنا على غرض      سنحاول
مــدهم لتشــويه رموزهــا باختالقــات قصصــية زائفــة والطعــن     ثــم ع،انتســاهبم إليهــا

سـبب هـذا الطعـن املـزري بصـفوات ا مـن أنبيـاء؟             لنكتشـف   أخالق أنبيائهـا العظـام؟      
 و حـرهبم الشـعواء   ، وتربيـر احنـرافهم  ،اليهـود طغـاة  وهل له مدخلية  تسويغ طبائع    

الكـثري واستسـاغته، ممـا    ؟ و مسـخ عقولنـا لتمريـر    )ص(ثم مع حممد ) ع(مع عيسى  
احة األنبيـــاء مبـــن فـــيهم ـنُســـب زوراً  التـــوراة أو  التفاســـري أو  مروياتنـــا إىل ســـ

 ؟ األخالقرخيصةمبتذلة وأخطاء مادية وروايات  تذاالتـمن اب) ص(امتهم ـخ

               اآلثار حديثاً الفرق بـني آدمـني؛ آدم العلمـي ف كيف اكتشف علماإلنسـان (سنتعر (
 ؟ )الرسول (تيوراوآدم الت

ــنيب شــيث، ملعرفــة      ل ســنبذل جهــدنا و  ــل وال ــل وهابي ــاء آدم الرســول، قابي ــع أبن تتب
ثـم  ؟   وفض النزاع فيها بناء على املنطق القرآني والعقلـي واألسـطوري           القصة احلقيقية 

ــة آثـــارهم ، ومعرفـــة )ع (دور الرســـل الســـريان املعلّمـــني األوائـــل كـــإدريس ونـــوح املعرفيـ
اكتشــاف دور الرســل و،  االســتخالســر أعمــارهم املديــدة لغايــة الــتعمري ســية والتأسي

ــاني،وعالقتــهم بصــناعة اإلنســان  املتباينــة واملــذاهب بعيــداً عــن طقــوس الشــرائع  الرب  
 اليت صارت كأنّها هي الدين وهي ليست لبه وجوهره؟اآلن  السائدة

 : ساني الصفي، من مثل اآلدمي اإلننابزوغألسئلة ذات صلة بأيضاً وسنتطرق 
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هـي   ( كعالقـة قائمـة علـى الغريـزة البحتـة          )اإلباحـة /الفواحش/الزنا(ما دور    -
هـي مـن تعـاليم     ( بـدالً مـن احلـب والسـكن والتنشـئة       )من توابع العصر اآلدمـي األول     

ــة مســـخ الفطـــرةمـــا دوره ، )العصـــر اآلدمـــي الثـــاني ؟ ومـــا ارتبـــاط فطـــرة  اآلدميـ
 "بعـدم القتـل  "األخـرى    اإلنسـانية الوصـية  مـع  "عـدم الزنـا  "بوصـية  التوحيد الواعية،   

ذِين  (الواردة  الوصايا الرتاثية  كلّ الشرائع ومنها التوراة واإلجنيـل والقـرآن               والـَّ
                      قا بِـالْح ه إِلـَّ رَّم اللـَّ الَّتِـي حـ الـنَّفْس قْتُلُـونال يو ر اللَّهِ إِلَهـاً آخـ عم وندْعال  ال يو 

زْنُون؟)٦٨:الفرقان()ي 

 الســريانية كيـف نشــأت قــيم األســرة واحملـارم وانتشــرت  العــالَم بأمسائهــا   -
ـــع  ـــة بتتبـ مولــــوجييإت(العربيـ :Etymology()الــــيت ســــنجد مدهوشــــني أنّهــــا  ، )١

كمـا هـي  معظـم اللغـات لتكـون حمضـن اإلنسـان               تلك األمسـاء    عشرات  احتفظت ب 
 ه من البشرية الغرائزية إىل اإلنسان الواعي؟ املثيل الرباني  نقل

ملاذا حافظ الرتاث الديين بأساطريه شرقاً وغرباً على طقوس الزواج املقدس       -
 ؟ )تربج اجلاهلية األوىل(إلكرامه وإلبعاده عن اإلباحية العشتارية األوىل 

 الشــجرة   صــنع اإلنســان املفقــود؟ كيــف فرقنــا بــني )بكّــة( و)مكّــة(مــا دور  -
البشرية الـيت يقـف علـى رأسـها قطعـان البشـر النابـت مـن بيـوض الطـني  الـزمن                        

 ويقــف علــى  اإلنســانية ثــم الــيت أخــص منــها الشــجرة ،)ماليــني الســننيقبــل  (األول
 ثـم  ،) ألف سـنة قرابة مخسنيقبل  (رأسها آدم اإلنسان الذي خرج من اجلنة وعصى 

قرابــة قبـل   (ويقــف علـى هرمهـا آدم املصـطفى   الـيت أخـص منـها الشـجرة الرسـولية      
 ؟)عشرة آالف سنة

 فيها، وصار لكـلّ منـها أبوهـا          اآلدمية  اإلنسانية كيف احتفلت الشعوب مبولد    -
 قدامى املصـريني   سوريني إىلآدمها الرمز، مِن سومريني إىلهو احلضاري الصاحل؛  

 وأرختـه الـديانات رمـزاً    م؟ وغريهـ  إىل أهل الصني واهلند أهل فارس اإلغريق إىل  إىل
اً، كالكريسماس  املسيحية وما قبلها، وليلة القدر  اإلسالم؟  أصيالتذكاري 

                                                 
 .علم دراسة جذور الكلمات وأصوهلا: )Etymology( إتيمولوجي - )١(



 

33 

ــا  االنضــواء ألحــد         - ــة آدميتن ــة اإلنســان وقص ــم قص ــد أن نفه ــا بع ــا دورن م
ــطه "عصــى آدم األول" الــذي بــه )أســفل ســافلني(الربنــاجمني؛ برنــامج  نشاحتنــاكٌ ي 

 الـذي بـه      اآلخـر  )األحسـن تقـويم   (ة، أو برنـامج     يـ  الرب الفطر  صبغة سحميشيطاني  
 وكيف نُرمم فطرتنا اليت تشوهت؟؟ أُرسِل آدم الثاني لتنشيطه

  عــن العمــود الفقــري للبحــث  جــاحنني وســنجد لزامــاً علينــا االسرتســال قلــيال
ــة،    ــم احلضــاري متّصــلة،   لشــرح بعــض النقــاط اجلانبي ــروع العل ــار أنو  ألن ف  باعتب

 والتــاريخ واجلغرافيــا واللغــة والــدين  كلِّــهالتشــويه للحقــائق قــد مــس جوانــب الــرتاث
 وطـال كـلّ     حقـائق الكـون والطبيعـة     أنثروبيا الشعوب و  ووتفسري النصوص وترمجتها    

حيـتفظ بـالكثري    مشلوالً متخبطاً ألنّـه      ما أفرز عقال     ،املقدمات واملسلّمات واألدوات  
، فالسائد الذي ميأل األذهان ليس       ومسلّمات  حقائق انّه على أ   واألغاليط من اهلراء 

،  ومســلّماتهكــثري مــن جزئياتــه وفروعــهالبــل  وأدواتــه وحســب خاطئــاً  أصــوله 
تـري   غـري ذات صـلة    لوهلتـها األوىل    بـدو   ت اليت   االسرتساالتهذه  على أمل أن بعض     

، و          متابعتـها     ليسرتسـل بنفسـه    ته فرصـ  يـه  لد قـدح تالقارئ عِظـم التشـويه املعـر
 .، لتحرير عقله والتحقّق منها واستكماهلاوحبثها

 
 خالصة مفردات ومفاهيم البحث -د

دأبنــا  بنــاء علــى مــا قــدمناه مــن مــوجز، ومــن إشــكالية، ومــن طبيعــة حبوثنــا الــيت   
 ،قـيم  وحدة اللغة األم ووحـدة       -قراءهتا   - تعتمد   ها من خالل منهجية خاصة    ميقدتب

ة        ، السماء أديان وأهداف   ،وحقائق ع شـرائعها ومناهجهـا الرتبويـات    مع تنووفـق األرضـي 
  ر الشعوبية والتطوة  ،  التارخييته و      منهجيزه تعتقد هبيمنة الكتاب اخلامت وموسـوعي متيـ 

 اً علميـ  متسلسـال اً خطابـ  بـه ظهـر ، ي عربي مبنينظام قراءة بلسانٍ  ب) أي القرآن الكريم  (
ــ ــاً  اًمنطقي ــه  يصــف احلقيقــ مقنع ــع  ة املوضــوعية ببيان اخلــاص، وتعتمــد  الســهل املمتن

مــدوناهتا مبــا فيهــا نظــرة متجــردة إىل الــرتاث واألســاطري و منــهجيتنا  ثالــث أثافيهــا 
مدونة التوراة وأدوات قراءهتـا بعيـداً عـن التحريفـات التفسـريية واإلسـقاطات املوظّفـة،          

ــم  أخــرياًوتعتمــد  ــائق العل ــي حق مكــن     واالنصــياع هلــ  تبنة ال يــة موضــوعي ــا حقيق ا ألنّه
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ة املفـردات     سفإنّنا  بناء على ذلك وعلى املُنجز السابق من نتائج،         ،  مكابرهتا نلخّص هويـ
 : كما يليتتكرر  سياق هذه البحوثتكررت واليت 

 

 البشر -١

ــة - ود بعــد ـائن األعلـــى الــذي خــرج إىل الوجـــ  ـهــو الكــ   م   وعلــى قمـسلســـلة -هــر 
 ة ماليـني مـن السـنني، وأطـور سـاللة                الكائنات احليمنـه  ) نـوع (ة، وحقبته ترجع إىل عد

منـه كائنـان     انتُخـب     أطـور سـاللة منـه،      يرجع إىل مئات اآلالف من السنني، وعلـى ركـام         
 اجلـنس اإلنسـاني الـذي يـراد اسـتخالفه ممـثّال             ي يكونـان أبـو    ،"نإنسانا"ليصنع منهما   

، هــي "اإلنســان"مفــردة أعــم مــن  " البشــر"، فـــللــرب لتــدبري كوكــب األرض بكــلّ مــا فيــه  
ــة لصـــنفنا، تُعــــرف         يـــة احليويـــة أي املاد ــة والفيزيولوجيـ توصـــيف بلحـــاظ البيولوجيـ

ــم    ) حنــن/اإلنســان( ــذلك فهــي تع ، "اهلمجــي/البشــر الالواعــي "ككــائن حيــوي فقــط، ل
 .)البشر اإلنسان+ البشر اهلمج  =شر ـالب ("اإلنسان/البشر الواعي"و

 

  آدم األول / اإلنسانآدم -٢

 -قبــل أن يتسـمى باالســم -الــذي كـان  ) الــذكر منـه آدم واألنثــى حـواء  (هـو املخلـوق   
ة األرضـية قبـل    ل اسـتُدرج ،  )مهجي (جمرد بشر غري واعٍ    ني ألـف سـنة،   مخسـ  قُرابـة لجنـ

، وصـنعوا بـه كمـا يصـنع اخلـزاف  طينـه، قضـوا         املدبرةواستقبلته املالئكة الصافّات 
الـرب مـن    بعدئـذٍ   الـذي نفـخ فيـه       " اإلنسان"ملخلوق السابق وأنشأوه خلْقاً آخر هو       على ا 

: ومنـه كلمـة  (أي الشبيه، املثيـل املصـغّر للـرب    " آدم"روحه بعد صناعته وتسويته ومساه  
وهو لـيس  . ، فصار واعياً مسيعاً بصرياً، وهو الذي منه نسلت الناس العاقلة كلّها )دمية

ليل أنّه عصى ربه وتسلّل خارج اجلنة بتغرير إبليس ليتزاوج مع           مبعصوم عن اخلطأ بد   
 .أنثى من الشجرة البشرية السابقة اليت كان جنسه القديم منها

 

 آدم الثّاني  /آدم الرسول -٣

) النـاس (هو أحد الرسل بل من أول الرسل اليت بعثها ا سبحانه للبشر اإلنسان              
لـوم الربانيـة كالتوحيــد    سـنة، لـيعلّمهم الع  ٨٠٠٠ثـر مـن    التـاريخ املعهـود ربمـا قبـل أك    
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ــاةو ــنفسزك ــرب  ال ــم النــاس تســخري الطبيعــ  ، ويشــيد القــ  والتكافــل وأعمــال ال ة رى، ويعلّ
علة     واستئناس احليوان  كالزراعة والتدجني  وقِد شـة   والصناعات، ويوتعاليمهـا    اإلنسـاني 

 ).القوانني(كفن االجتماع واللغة والشرائع 
 

  البشر اهلمج -٤

ــذ أحــدهم ليكــون     هــم الصــنف األول الالواعــي، كــان موجــوداً قبــل آدم، ومنــهم أُخِ
اليت يصنع منها جسـم آدم املـادي، وبقـي هـذا الصـنف الـذي كـان            ) ةالطين(املادة احلية   

يفرتض أن ينقرض، حتّى بعد وجود آدم وبنيه، هو صنف يصنف كأذكى كائن حيـواني،               
ة باحملاكـاة كالبـهائم، وال يمكـن أن ي       له عقل لكنه حم    عـرف  كوم بالغرائز، له لغـة غرائزيـ

وال أي علم إنساني أو إبداعٍ خارج عليا حضارة وال ديناً وال لغةً   )  أو يصنع  وال أن يتعلّم  (
        وح وبالتايل ال ميلك العقـل املُبـدع السـياديلـذلك فلـيس   . عن الغريزة، ألنّه ال ميلك الر

، واملفروض أن سالالته انقرضت منـذ عـدة عشـرات آالف            ساب وال كتاب  له بعث وال ح   
 .من السنني

 

 )البشر اإلنسان (اإلنسان -٥

وحواء، واليوم كلّ بـين      آدملق  جنسه خب أول  دأ بزوغ   ـهو البشر املنفوخ فيه الروح، ب     
 سـانية  اإلنهم إنسـان، هـو كـائن عاقـل قـادر علـى تعلّـم اللغـة وتعلّـم العلـوم                    ) الناس(آدم  

، وهو محاسـب أمـام ا لألمانـة الوديعـة          )الثقافية(والعلوم املادية املدنية    ) احلضارية(
ل "اليت لديه وهي الروح، وسيتم بعثه للحساب بعد انتـهاء            ة ملشـروع      " أجـ انيـاخلطّـة الرب

ــف   ــر والتطــور  (االمتحــان األرضــي للبشــر املكلّ ــرتاث  )التطه  ، املقــدر حســب القــرآن وال
، واحملسـوبة   القديم خبمسني ألـف سـنة منـذ آدم اإلنسـان حتّـى قيـام السـاعة األرضـية                  

 أول   منذ جميـئ الـرب     ،)٤:املعارج()يوْمٍ كَان مِقْداره خمْسِني أَلْف سنةٍ     (قرآنيا بيوم رباني    
ن إلعـادة خلـق اإلنسـا     ) املعيـد (، إىل جميئـه ثـاني مـرة         )املبـدئ (مرة لبـدء خلـق اإلنسـان        

ــه  ــذي وصــفه القــرآن  لدينونت ــا   : ( الظــرف ال هبــورِ ر بِن ــأَرْض ــرقَتِ الْ ، )٦٩:الزمــر()وأَشْ
 .)٢٢:الفجر()جاء ربك وامللك صفّاً صفّاً(و
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  اإلنسان اهلمج -٦

، بالكــائن )آدم حــني عصــى(هــو صــنف تولّــد مــن تــزاوج الكــائن الــواعي اإلنســاني  
 حسب األسـاطري  " ليليت/"أنثى اهلمج  (الالواعي اهلمجي(        فتولّـد كـائن آدمـي ،)    مـن بـين

ــاه الـــرتاث مثـــرة  )آدم ١(مطعايـــا-مـــيال"، مسـ(" (Melametaea()أي نتـــاج امليـــل )٢ ،
ــاه تفاحــة آدم، وشــجرة املعصــية، ونســل اخلطيئــة،        هــذا اجلــنس  ورثالطــاغي، ومس 

كرة اليت هي شريط ختـزيين لـذا      ،   اهلمجية "سجلّ"وح من جهة، وورث      تفعيل الر  اآلدمي
 اهلمجــي ة للجــنس البشــريزت القدميــة املرتاكــم عــرب سلســلة الســاللة  ال شــعوريوتعــز ،

ــزه ــةغرائ ــذِّب     احليواني ل وهــد ــا ع ــف  بنحــو أقــوى مم ــامج   ولُطِّ  آدم وحــواء مــن برن
هذا الكائن اإلنساني هو الذي انتشر أوالً . )أي أُخفي  (اعتيادي ووري ضروري  غرائزي  

 ، شــرقاً وغربــاً كونــه يتّبــع شــريعة الطبيعــة شــريعة اخلصــب واإلباحــة  باملعصــية األوىل
 مئــات مــن إنــاث اهلمــج لتلقــيحمهجــي واحــد -، إذ يكفــي وجــود ذكَــر إنســانيالعشــتارية

ليصـري هـو السـائد،    " اهلمـج -اإلنسـان " مئات وآالف مـن   واحد وجيلني  ليضعن بعد جيل  
، كـون   )اهلمج البحـت  " (لبشر اهلمج ا"وقد كان هلذا اجلنس احلظّ الوافر  إبادة جنس          

ة               مبدعاً مكّنه من صنع األدوات والسالح، وبدأ حماوالت لغويـ هذا اإلنسان ميلك عقال
، وحماوالت حبثية عن الـرب والعبـادة والطقـوس، هـذا الكـائن هـو                )قبل بعثات التعليم  (

ألنبياء والرسـل   ، وهو الذي أُرسلت له املعلِّمون من ا       )األغلب( احلقيقة   ) حنن(الناس  
 ن ونبــذ التــوحشبالتمــدو  بــاألخالقلتعليمــه اللغــة والــدين وشــرائع التنظــيم والتأنســن  

 .لتطهريه وتصفيته
 

 بنو آدم -٧

هبمــج، أو إنســان   نتيجــة توالــد إنســان جــاءت مجعــاء ســواء انيةـ اإلنســهــم الذريــة
، أو بـذرة  )اء اإلنسـانة أبنـاء آدم وحـو   (بإنسان، فهم الساللة اليت ترجع إىل بذرة الطاعة         

                                                 
ــا-مــيال "- )١( ــا -مــيال" = مطعاي امليــل ) = بالســريانية" عــني"الفصــحى تُلفــظ  " غــني"حيــث (مطغاي

 . الطاغي
 .١٦٨، ص من ألواح سومر صامويل كرمير، - )٢(



 

37 

، وقد متّ التزاوج بني هذين الصـنفين حتّـى          ) اهلمجية "حواء"أبناء آدم و   ( األقدم املعصية
اً التصـنيف بينـهما أو التفريـق، فهمـا جـنس اإلنسـان املكلّـف الـذي خاطبـه                ملْ يعد مهمـ

 ).يا أيها اإلنسان) (يا أيها الناس) (يا بين آدم (: بعدئذٍسبحانه
 

 لروحا -٨

بـاملرة وال جـزء مـن بليـون جـزء           هي سر رباني ال نعلـم عنـه شـيئاً           الروح اليت فينا،    
 أُضـيف   )من عامل األمـر   ( رباني  أو كائن  قوة أو دفق  هي  ولكن نعلم بعض آثاره،     منه،  

ة               جزئيـ مباشـرة، وسـرت ولـد،            هـذا   أبينا آدم مـن روح الـربي الـروح مـع كـلّ كـائن آدمـي
ة والغرائـز والالوعـي، إىل فسـحة معرفـة الوجـود                  فأُخرج وح من ظلمـات البهيميـنا بالر

إنسـاناً مـذكوراً، وبـه ارتقـى عقلـه فـوق          " البشـر "كلّه أو حماولـة التعـرف عليـه، بـه صـار             
ــة ماديــة مربجمــة علــى حفــظ الــنفس       فطرتــه مــن فطــرة غرائزي متالغرائــز، وبــه تقــد

ــة أرقــى  وإدامتــها وراحتــها وســالمتها، إىل نُ جمــةٍ فطريينِ  (ســخةِ برلِلــد ــك جْهــأَقِمْ و فَ
              مالْقَـي ينالـد هِ ذَلِـك حنِيفاً فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْـقِ اللـَّ

ونعْلَمالنَّاسِ ال ي لَكِنَّ أَكْثَر٣٠:الروم()و(. 

فلى املوجـودة         قد تدفع ) فطرة إنسانية (برجمةٍ   صاحبها علـى خـالف الربجمـة السـ 
، ليضحي بالنفس وهي أعز ما ميلك وحيـوط، طلبـاً للكمـال             )كفطرة بشرية (أيضاً فيه   

وحمبــة معرفــة اهــول واألســرار، أو تصــديقاً لوعــد، أو شــغفاً وتوقــاً لالتّصــال مببــدأ  
ف البشــر تارخيــاً ولظــلّ يأكــل ملــا عــر" الــروح"الربوبيــة أو ملعرفتــها أو ملمارســتها، ولــوال 

بعضه ليعيش، بال أخالق وال علوم وال حضارة وال لغة، وإنّنا غـداً سـنجزى مبقـدار مـا                   
 نـداءات الغرائـز، فـاألكثر اسـتخداماً وتفعـيال واسـتجابةً             جتاوزنـا أصغينا لنداء الـروح و    

 وح يكائنـاً نفسـاني          للر مسخاً حمضـاً وخيلـد    ضحى كائناً روحياً ويرقى ويعرج، والعكس ي
 ه اهلاوية(لألرض أصله الرتابيويهوي) وهي أم. 

 

 النفس -٩

سبب احليـاة  الكائنـات، سـر    وانعكاس الروح  عالَم املادة، هي بالنسبة للبشر   
بيولوجيــا احليــاة والنمــو، وكــلّ الكائنــات احليــة الــيت تــدب متلــك نفســاً حيــة والــيت هلــا   
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 القـوة   ، هـي  )صـف مقـدر خـالق     (كربنـامج   ) DNA(ينية  ارتباط وشائجي بالشفرة اجل   
ــية   )األمــر ( الربنــامجالفاعلــة أو ة حياهتــا الشــعورية واحلســاني الــذي أعطــى للمــاد الرب 

 كــان اإلنســان،) آدم( قبــل أن يكــون )آدم(واحلركيــة والتفاعليــة، بالصــورة الــيت نراهــا، و
 ككـلّ املوجـودات احليوانيـة، ال كمـا          ورة، غـري واعيـة وال متطـ       )نفْسـاً (كائناً بشرياً ميلـك     

) ميلك نفساً حية  (فقد كان بشراً    . تقوله التوراة، بل قد نُفخت فيه الروح وليس النفس        
ا     ( وأُهلمت الوعي  )ال أنّها خلقت تواً    (ثُم سوي الكائن البشري وسويت نفسه      مـنَفْـسٍ وو

ــوَّاها تَقْ *ســـا و هـورــا فُج هـمــافَأَلْه اهـــتوى اجلـــيين والعقلـــي   ،)٨، ٧:الشـــمس()و علـــى املسـ
أُهلِـم هبـذا معنـى التقـوى        " إنسـاناً "إلنشـائه   " الـروح "فخت فيه   ذلك بعد أن ن   والعاطفي، و 

، أي صـار هلـا عقـل        )١()يا آدم بروحي نطقـت     ( فبالروح صارت النفس ناطقة    والفجور،
ــوعي األدنــى مــن حــدس وحتليــل وتفكــري وإدرا      ــوعى  ميلــك وظــائف ال ك واســتنتاج، وال

 هـذا مـا أثبتـه القـرآن الكـريم           ، وطموح لألعلى  األعلى من اتّصال باملبدأ وإهلام وتسديد     
  ــي ــده عل ــق آدم ) ع(وأكّ ــاً أن يصــوغوا مــن     . )٢( صــفة خل ــاس مجيع الن ــرب وأوصــى ال

لـى كـلّ   ، وع) يحتـذى فالروح أُعطيت لتكون مثاالً (كائناً روحانياً يحاكي الروح     " أنفسهم"
فرد أن يستغلّ فرصة عمره قبـل اسـرتجاع الوديعـة منـه بعـده، بـأن يشـكّل جاهـداً هـذا              

الـذي أُعطـي لـه كرسـولٍ        " الـروح  ")مثـال (اليت هي ذاتُه على     " نفسه" الراقي من    )املثيل(
ــانيٍّ بـــاطنٍ ليكـــون  الـــزوج  القـــرآن، ولـــدى /إىل الســـماء، وهـــو القـــرين) واســـطته(ربـ

 ) دموثـا ( مع الشبيه هاواحتاد) نشمثا: النسمة ( اإلنسانية النفس اقرتان   )٣(املندائيني
 الشبيه الذي  عـالَم األنـوار الـذي يقـرتن املـرء بـه، الـذي                  .)٤()ملي دهنورا آ(عوامل النور   

                                                 
)١( -لسي، : وأيضاً. ٩ ص،٢ج، الكاالكليين، :  حديث قُدسي٢٢٧ ص،٥ج، حبار األنوارا. 
ا              (- )٢( بِهـ فرتَصفِكَر يا، وجيلُهان يإِنْساناً ذَا أَذْه ثُلَتوحِهِ فَمر فِيها مِن نَفَخ الشـريف الرضـي،    ): ثُم

 .٢٠، ص١، شرح حممد عبده، جهنج البالغة
 .٢٠٥، ٢٠٤، صالنشوء واخللق  النصوص املندائية ،كورت رودولف - )٣(
هـي  ) نشـمتا (آراميـة، تبـدل السـني العربيـة شـينا وبـالعكس فـنالحظ                املندائية كلهجـة سـريانية       - )٤(

وهم مييزون املفرد بالواو واجلمع بالياء، فكلمة       ) آمل(هي  ) عالَم(نسمة، وألن العني تلفظ ألفاً فكلمة       
ة       ) آملـي /عـاملي (ومجعـاً   ) آملـو /عـاملو (تُصبح مفرداً   ) آمل: عامل( عـاملني (بـدالً مـن اليـاء والنـون العربيـ( ،

 العربية يعين النـور     ) النهار(، وما زال    )نورا(هنورا  ) التعريفية(ذي  ) عاملني( أي   )ملي دهنورا آ(فعبارة  
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ــاه قــدامى املصــريني  مــدوناهتم   ـــ بــا  (مس ـــ كــا، وال   لــآلن أي املثيــل واملثــال، و )١()ال
 ) بكّـة /بـك (للواسـطة، وكانـت أول بقعـة تُـدعى          ) بـا (للتمثيـل، و  ) كـا (العربية احلـرف    

، الـنفس   "ك"األرضـي   ) باملثيـل " (ب"العليـا   ) الواسطة(، أرض اقرتان    اةالسرجبال   خفاء
، )تبــوك: بــك-ت) (بــك-بعــل(تيمنــاً مثــل ) بــك(بــالروح، ومســى العــرب املنــاطق العاليــة 

ة             "كبِ) "Peak(ومنها جاءت تسمية القمة      ة الـيت ال مهمـ وقد قال تعاىل  هذه املهمـ ،
ــوَّاها (لإلنســان ســواها  ــا س مــسٍ و ــا  *ونَفْ اهتَقْوــا و هورــا فُج همــنْ   *فَأَلْه م ــح ــدْ أَفْلَ قَ

 .)١٠-٧:الشمس()وقَدْ خاب منْ دسَّاها *زَكَّاها
 

 العقل -١٠

دبر هبـا الكـائن اإلنسـاني شـئون              مـن الـنفس       ه ومـن معـه، هـو      هو األداة الـيت يـ جـزء
أشــرق عليــه الــوعي، لــذلك تُســمى الــنفس بالناطقــة، وقــد كــان علــى املســتوى البشــري  
دبر حاجـات الغرائـز أي كـان حمـدوداً بربجمـة                احملض حيتال الوسائل املعروفـة لديـه ليـ

دبر األمـور خارجـاً عـن الغر                   ه علـى املسـتوى اإلنسـاني صـار يـ ة، لكنـائـز  الفطرة البشـري
 هــذه املــرة، لــذلك فالبشــر قبــل آدم لــن يفكّــر   اإلنســانيةلكــن ضــمن برجمــة الفطــرة

   لــه حــق فكّــر فيهــا ككــائن حــيــه كإنســان يالدجاجــة ســوى كغــذاء ووجبــة ســريعة، ولكن
العيش والرمحة، وإمكانية تسخريها واالنتفاع هبا زمناً مديداً دون قتل، وقد يصوم عن             

ها بنسبة أقلّ مما يشبعه، ويطببها ومينعها من االنقراض ويدرسـها           أكلها أو أن يأكل من    
والعقــل علــى املســتوى البشــري ال ميلــك لغــة إالّ  .. ويكتشــف أســرارها ويحســن نســلها  

ــة الــيت توفّرهــا الغرائــز وخــربة العــادة كصــيحات اخلــوف، الغضــب،       كأصــواته الطبيعي
النزعاج، أما على املستوى اإلنسـاني فقـد        التوقّف، االنطالق، احلزن، الرتبص، احلذر، ا     

انعكست آثار الروح على عالَم النفس بصياغة حروف اللغة وشكّلت لـه دالالت األشـياء            

                                                                                                                        
يعين املاء وهو أساس احلياة والتعميد والتطهر لدخول عالَم النور لدى الصابئة بل واألديان،      ) النهر(و

ر فيـه، فالعبـارة      ألن ورود احليـاة األخـرى تـر    ) الـوِرد (أي  ) يردن(لذلك مسوه    د عـرب االغتسـال والتطهـ
 ".عوامل النور"تعين 

 : بردية آني، كتاب األموات، ترمجة السري والس بدج، انظر- )١(
http://www.ancienttexts.org/library/egyptian/bookodead/book6.htm. 
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وهو أحد أنـواع  ) تصور مسات األشياء كلّها ضمن قالب لغوي تفكريي حاضر     ( ذهنه   
ــــر عنـــــه كلَّهـــــاو (املعبـ األمســـــاء آدم خلَـــــ(و )٣١:البقـــــرة() ...علّـــــمــــه *ق اإلنســـــان علّمـ 

٤، ٣:الــرمحن()البيــان(.  العقــل نبقــي أن قــول أن)يزيــد حبفــظ جتاربــه، ) املســموع/الكســيب
حمدود بقـوانني عـامل احلـس واملـادة أي لـن خيـرج عـن حـدود بنـود                 هو  لكنه مهما كان ف   

ــو      ــه أن يســتوعب أو يحــيط الع ــه األوىل، وال يمكن ــوع ومبادئ ــه الِالعقــل املطب  م الــيت فوق
، وهـذا سـبب عـدم معرفتنـا مـا            وخارجـه  ، ألنّها بكلّ بساطة فوقه    وخارج إدراك قوانينه  

الروح، وما النفس، وهذا سبب توهان الفالسفة، أو العلماء العقليني والتجريبيني الذي            
 أو مـا وراء حجـاب املـادة،         تـه  وينكـرون مالئك    و خمترباهتم،  يفتّشون عن الرب بعقوهلم   

ــة والكيفيـــة املشـــاهدة  أن يعـــي اآلثـــار فالعقـــل قصـــاراه ويســـتدلّ هبـــا ال أن يعـــي املاهيـ
 .فيه أو الذي أعلى منهموازٍ واملستوى الوجودي الذي هو 

ومع األسف فإنّنا، خبالف الغرض من تزويدنا بالعقل، أكثر ما نُوظّف اليوم العقل         
ــدم ال     ــة ختـ ــات ماديـ ــراعات واخرتاعـ ــات وصـ ــداعات ومنافسـ ــداعات وابتـ ــزة  إبـ غريـ

أو ) األنـا العليـا  (واألطماع واألهواء وحاجات الـنفس الـدنيا، بـدالً مـن خدمـة إنسـانيتنا             
ا    )ممارسـة خالفتنـا  (تدبري ما حولنا بالعـدل والرمحـة      ـدنا كمـا كنـكـائن الواعٍ لكـن   "، فع

كاألنعام ال تُفكّر إالّ  نفسها، بل أضلّ" ذكي. 
 

  وشجرة اخللدشجرة املعصية -١١

ز عنـها                   ،  )ة احملرمـة  الشجر( هـي سـاللة البشـر اهلمـج الـيت انفصـل منـها آدم ومتيـ
ــة        وح والعقــل فيــه، والــيت أُمــر آدم اإلنســان بعــدم اخلــروج مــن اجلنــر بتخليقــه ونفــخ ال
ملقاربتها جنسياً، ألن اخلطّة الربانية كانت تقتضي الرتيث إلبادهتا طبيعياً وانقراضـها،    

 خبالف ما اعتقد وأن النهي الرباني مل يكن يتعلّق به ما            فخدعه إبليس وصور له األمر    
ة    فـروضٍ غري مما دام دام ليس مالكاً و    فخـرج آدم وعصـى   )١( عليـه اخللـود داخـل اجلنـ ،

شـجرة  (وهـي   ) اإلنسـان اهلمـج   ) (نسـل (ربه، وقارب تلك الشجرة البشـرية، وكـون ذريـة           

                                                 
)١( -)   طَانيا الشملَه سوسكُ    ... فَوبا راكُما نَهقَالَ متَكُونَـا  و نِ أَولَكَيتَكُونَا م ةِ إِلَّا أَنرجذِهِ الشه نا عم

الْخَالِدِين ٢٠:ألعرافا)(مِن(. 
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 أي الســاللة )شــجرة اخلُلــد( كــذباً  أيضــاً، الــيت غــرره هبــا إبلــيس ومساهــا لــه )معصــية
 ومساهـا السـومريون     ذريـة آدم،   مـن  مسـتخلفة يت ينبغـي أن تكـون       الـ احلقيقية املوعـودة    

 .)ميال متعايا(

 :فعليه

 .األوىل شجرة البشر اهلمج اليت منها األنثى عشرية آدم) الشجرة احملرمة(

 .شرة احملرمةالنسل اآلدمي املتولّد من تلك املعاشجرة ) شجرة املعصية(

 .ليخلد كمدبر لألرضالنسل املوعود لبين آدم ) شجرة اخللد(
  

 الشجرة امللعونة -١٢

ك مِـنْهمْ     ) (املطرودة عن الرمحةأي  ( نْ تَبِعـ وراً لَمـدْح وماً مـذْءا مجْ مِنْهقَالَ اخْر
 ــني ــنْكُمْ أَجْمعِ ــنَّم مِ هــأَنَّ ج عالقــة هلــا بشــجرة اهلمــج  ، هــي شــجرة ال )١٨:ألعــرافا()لَأَمْلَ

، فضـال عـن أشـجار نباتيـة  األرض أو  جهـنم، بـل هـي                    الالواعية الغرائزي البحت 
الـذي لديـه مشـيئة االختيـار وأمامـه          الكـائن     باخلصـوص ليسـتحق لعنـاً،      للكائن الواعي 

 يتّقــي غضــب الــرب  واحــد أو يفْجــر  اآلخــر متعرضــاً للغضــب، فكــلّ نفــسٍ  ؛ســبيالن
اتّخـذت سـبيل الغـي واسـتحقّت اللّعـن فقـد انضـمت إىل الشـجرة                 ) إنسـية أم جنيـة     (واعية

، وأخرى تُبعد وتُطـرد وتُلعـن،        وتُطوب امللعونة، فليس عند الرب إالّ شجرتان، شجرة تُقرب       
 عاقبتُهـا االجتثـاث مـن أرض      " شـجرة خبيثـة   "، وأخـرى    )طـوبى ( تُـؤتي أكلـها      "شجرة طيبـة  "

ن      ل الشجرة امللعونة إبليس، وضم معه كلّ حمتن ، بدأ أص  العاقبة كٍ مـن بـين اإلنسـان، كـلّ مـ
، فتشـمل الظـاملني واملفرتيـن واـرمني         )الشـجرة امللعونـة  القـرآن      (لعنه القـرآن هـو مـن        
وكلّ من باع إنسانيته أو فقدها سواء جحد ا تعاىل أو حتّى تلفّع .. واملكذّبني واملفسدين 

 .اإلجنيلوالزبور و رآنـالقاحف مجيعاً وـل املصدس دين ومحـبأق
 

 اللغة العربية القدمية -١٣

 تالهلا على   تتوزّعهي اللغة اليت هبط هبا آدم، وهي القاعدة العربية العريضة اليت            
جات املتفرعة عنها كاآلرامية    كلّ اللهجات العربية القدمية من سريانية قدمية بكلّ الله        
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ة (وكالفارسية و ) انيةالكنعما يسمى   (و ة الـيت        !)الكلدانيـ ة الفينيقيـ وغريهـا، إىل اآلموريـ 
ــاً ســواء مشــال         ــهجات الــيت انطلقــت غرب أجنبــت مــع الســريانية اإلطــار األكــرب لكــلّ الل

، أو جنوبـاً    )!عين هلجات ممتزجة خمتلطـة    قد ت : أمازيج(أفريقيا وولّدت مثل األمازيغية     
ــم لغاهتــا عــرب  وين هلجــات أوركاحلبشــية، أو مشــاالً لتكــو ــة (بــا ثُ ــة والتينيأطــوار إغريقي

، )العاميـة الواسـعة   (، إىل هلجـات قبائـل العـرب القدميـة واحلديثـة             )وغريها من هلجـات   
زت  أجـواء معينـة والـيت نـزل              املُبينة إىل أعلى قممها وهي العرباء الفصحى      اليت متيـ 

 بـني األمـم الـيت هـي ذات أصـل            ع التمـايزي  هبا القرآن الكـريم، وهبـذا نضـع حـداً للصـرا           
 فليســت اللغــة  وبــني قبائــل وشــعوب األمــة الواحــدة القاطنــة  آســيا وأفريقيــا، واحــد،

ــة        ــريانية واألمازيغيـ ــلمني، فالسـ ــض املسـ ــن بعـ ــا يظـ ــات كمـ ــحى أم اللغـ ــة الفصـ العربيـ
ــة  ــة أيضـــاًو(واآلموريـ ــزاً و وغريهـــا،)الرببريـ انفصـــاالً قـــد تكـــون ســـبقت الفصـــحى متيـ 

 الـذي  التنـوع اللّهجـي  ، لكنها كلّها تتّكئ على قاعدة واسعة أوسع بكثري مـن هـذه         وعراقةً
ــة القدميـــة(، نســـميها حنـــن يبـــدو متباعـــداً باللغـــة (، وال مشـــاحة  تســـميتها )العربيـ
ــة األم انيـة  )الربــة والســـرياني ــا جنـــده  القـــواميس العربيـ اً ممـهـــي أكثـــر بكـــثري جـــد ،

  وصـياغات االشـتقاق  نيقية ثم الالتينية، وممكنة ملدى أوسع مـن املعـاني واألفعـال     والفي
اإلنسـاني نفسِـه،   ) الصـوت (، ألنّها تقوم على ثبات قيمة للحـرف      وأنساق تركيب اجلُمل  

الذي هو واحد بني كلّ هذه اللهجات بألف بائهأي داللة احلرف األجبدي ،. 

 السراة -١٤

تعـين األشـراف     بالضـم ) السـراة  (".سـرى /سارة/سار/سر"ه  ومعناها األعايل، ومن  
املعلّمـــني الـــذين انطلقـــوا ليعلّمـــوا األمـــم علـــوم الســـماء الســـامية ويكشـــفوا   الســـادة وو

 .)١(بالفتح تعين اجلبال العالية وبالذات غرب اجلزيرة العربية) السراة(أسرارها، و

ألرض حني كان مغطّـى بغمـر املـاء    هي أول يابسة انشق عنها كوكب ا" السراة"هذه  
وهي قوة ربانية عليـا     ) روح الرب (، جاء   )صهري محم ( وأسفله محيم    ،احمليط الذي يلفّه  

ال نعلمها، وصاغ من البخار واألدخنة الصاعدة طبقات مساء هذا الكوكـب درعـاً واقيـا     

                                                 
 .٥٦٥ -٥٦٠، ص، لسان العربابن منظور:  راجع- )١(
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م بعد ذلـك عـين      ، ث )١(نا األرضي  الليل والنهار لكوكب   بواسطته معنى صنع  ) غالفا(وقبة  
) اليابســةأي (موضــعاً ألول يابســة ســتطفو كمحــلٍّ لعــرش التــدبري لصــنع أحيــاء األرض 

  نـت هـذا التـوايل       (ها سيكون اإلنسان  ونفوسها اليت آخركما بي  هـذا   )٢() الشـمس   سـورة ،
ةَ           (املوضع قال تعاىل عنه      ذِي بِبكـَّ اسِ لَلـَّ تٍ وضِـع لِلنـَّ ، فخرجـت   )٩٦:نآل عمـرا  ()إِنَّ أَوَّلَ بيـْ

ــاء وتُشــكّل أول         ــى امل ــو عل ــة حمــددة، لتعل ــد البحــر بفعــل قــوى رباني ــراكني األرض وزب ب
ــق  ،رصــيف أرضــي نابــت مــن البحــر األول    ــوايل الفل ــم ت ــدVolcan(   ( ث ــاني لتمت  الربك

 واألرض(علــى ســطح الكوكــب وتزحــف مــاخرة طبقــات املــاء   منتشــرة اليابســة وتتّســع 
، وكانـت حينـها عنـد       )٣٠: النازعـات ()واألرض بعـد ذلـك دحاهـا       (،)٧:  ق ،١٩: احلجر()ناهامددْ

خطّ االسـتواء قبـل أن تسـبح اليابسـة بقاراهتـا وتتـوزّع دحـواً لتلتـف علـى كـرة الكوكـب،                    
  ــي ــة لعلـ ــن خطبـ ــارٍ    )(ع(ومـ ــجِ حبـ ــتَفحِلة، ولُجـ ــواجٍ مسـ ــوْر أمـ ــى مـ ــبس األرض علـ كـ

، هــذه السلســلة اجلبليــة )٤() علــى املــاءاألرض يــا مــن كــبس (دعيــة، و األ)٣()زاخــرة
)ل                    ) راةالسوكانـت ملتصـقة جببـال إيـران وجبـال شـرق أفريقيـا، كانـت دائمـاً املهـد األو

    لإلنســان، ثــم ة، ومصــدر انتشــارها، وآخرهــا البشــر، ثــمأرض صــارتللحيــاة األرضــي 
                                                 

ان        ( آيات كثرية تدلّ على هذه االختصارات، منها         - )١( خـد هِـياءِ ومى إِلَى الستَواس ١١:فصـلت ()ثُم( 
والسماء هنا العلو، والطبقات العليا، وكانت دخاناً من مقذوفات الـرباكني فسـواهن سـبع مسـاوات أي       
طبقات، ومن اآليات الدالّة أيضاً سورة الشمس، وسورة الليل، والنازعات وغريها، ومـن الروايـات مـن          

 املــاء ففتــق منــه  رالنــون فــدحا األرض عليهــا فــارتفع خبــا ا ثــم خلــق :  قــالعــن ابــن عبــاس : (مثــل
، )٣، ص٩، جالســنن الكــربىالبيهقــي، ) (الســماوات واضــطرب النــون فمــادت األرض فأثبتــت باجلبــال

 .والنون يعين املاء احمليط بكوكب األرض حينها،  واألرض  الرواية تعين اليابسة فقط
ا     *والشمسِ وضُـحاها   (- )٢( رِ إِذَا تَالهـ الْقَمـارِ إِذَ  *  و هـالنا  و هـالا     *ا جاه غْشـلِ إِذَا ي اللَّيـاءِ   * وم السـو 

واها  * واألَرضِ وما طَحاها *وما بناها  ا سـ مـنَفْسٍ وا   * و اهـتَقْوا و هـورا فُج هـم٨-١:الشـمس )( فَأَلْه( ،
رض غـالف األ  (وأن ما جعل الشمس تتجلّـى كشـمس أي كـدائرة مشـعة منيعـة عـن التحـديق هبـا، هـو                        

، متّ ذلك والسماء املعروفة حالياً مل يكتمل بنياهنا بعد إىل سـبعة أغلفـة     "النهار"وهو  ) املواجه للشمس 
وأيضـاً مل   ) والسماء ومـا بناهـا    (ومل يثبت استقرارها باألوزون وغريه، لذلك تأخرت مجلة         ) مساوات(

  ).واألرض وما طحاها(تستقر اليابسة إذّاك وتنتشر على سطح الكوكب 
 .، املسماة خبطبة األشباح٩١شرح حممد عبده، اخلطبة  ،هنج البالغة الشريف الرضي، - )٣(
 .٧٩، صمصباح املتهجد الطوسي، - )٤(
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 ، جبـل النـور   بقـاع مكّـة   حـوايل الرساالت، من اجلبال املقدسة املوزّعة فيها ومن ودياهنا  
ب، ، التنور، طـوى، حـورِ  )١(، طور سينني، ساعري، فاران )زيون/صهيون/ضيون (والضياء

 .لبنان، اجلودي، كلّها أمساء جلغرافية واحدة  تلك الربوات والقمم

  النظام القرآني -١٥

 احملكـم   الـدقيق ) البنائي الرتكـييب  (هو النظام اللغوي واملنطقي والعلمي واهلندسي       
ــ" بلســانٍ عربــي مــبني "الــذي نــزل بــه القــرآن الكــريم  ، ينبغــي ه منــه ال مــن خارجــهوبيانُ

ــات ال          ــهادات والتخمين ــدالً مــن االجت ــرآن، ب ــارات الق ــم عب اســتقراؤه واكتشــافه لفه
ــة حمضــة  )مفتوحــة(مســائل نســبية حمتمِلــة للقــراءات   ــة وتارخيي بــل  مســائل علمي ،

يغــين مــن احلـق شــيئاً بـل يضــلّ، فألجــل اكتشـاف هــذا النظــام    حيــث الظـن ال  ) مغلقـة (
   فــوق كــالم البشــر، وبالتــايل االســتعداد لتجــاوز أي فعــال كــالم ا ينبغــي اإليقــان بــأن

من بنات النحـويني أو البالغـيني أو   ) نتيجة مسبقةجتاوز أي  و(قاعدة موضوعة بشرياً    
ة  فهـم               اال سيما وأنّهـ   الكالميني أو املفسرين،     ملْ تُوصـلنا إىل زبـدة سـليمة أو منطقيـ 

مضمون اآليـة الدقيقـة املُباركـة، فـال نتعامـل معـه كشـعر حيـوي اـازات والضـرورات                     
ل اآليـة إذا خالفـت مألوفنـا كمشـكلٍ اعتقـادي أو                    اللغوية والقوا والسـجعات، وال تُعامـ

وحنذف كلماته وعباراتـه ونقـدر      ، وال نقدم ونؤخر     !)حلّ إشكاله (حنوي ينبغي ترويضه    
غريهــا، فقــط ألنّــا عجزنــا عــن فهــم بنائيــة اجلملــة أو اضــطراهبا وتعارضــها مــع وجــود 

ر نصـف                 سِها، وال نستخدم ممسـحة الـرتادف الـيت تُطيـة ومقداتنا الذهنيس سبقيمكد

                                                 
 كلّها أمساء لنفس اجلبال حوايل مكّة، اجلبال الربكانية، احلرار، اليت فيها أضـاء الـرب وأشـرق،                  - )١(

ا أمسـاء تـدور علـى معنـى النـور والضـوء والنـار، فجبـال                 رأى قـبس النـار، وكلّهـ      ) ع(واليت فيها موسـى     
، وسـاعري مـن     )وهلـا ارتبـاط بفـوران طوفـان نـوح         (ثـار أي الربكانيـة      /فاران هي احمليطة مبكّـة مـن فـار        

رب (رب جبل الرب ألنّه مقر املدبرين واملالئكـة  -التسعر أي النارية، وجبل النور هو الذي تسمى حور   
مهـا اللفـظ السـرياني      ) Zion(، وصـهيون أو زيـون       )٨:١٨أشـعياء   )(ل صـهيون  اجلنود السـاكن  جبـ     

حيث الصاد أو الزاي هي املعادل التعويضي حلرف الضـاد غـري            (تصغري ضيا أي النور     " ضيون"لكلمة  
سـيناء بـنفس املعنـى مـن السـناء،          /، وطـور سـينني    )السريانية/املوجود وال املنطوق  العربية القدمية     

و كـلّ األسـاطري القدميـة    ) تـور أي ثـور  (رياني تصـغري سـنا أي النـور، والطـور هـو      لفـظ سـ   " سينني"و
 ).طور(يشبه الثبات والشهوق بالثور، و مكة جبل ثور ألنه شامخ كسنام الثور، وهو 
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رف، دالالت القرآن، سواء  عباراته أو كلماته أو حروفه، فليس مِن حرف مرادفـاً حلـ               
وال مِن كلمـة تـرادف كلمـة، وال مـن عبـارة تُسـاوي عبـارة أخـرى، وال نتعامـل بالضـمائر                  
جزافــاً وبإســقاطات تشــطّ عــن املنطــق اللغــوي حتّــى البســيط، فضــمائر املفــرد مفــرد،   

ــع، بــال تزييــف وال تــزيني  الفعــل املاضــي مــاضٍ  ،والغائــب غائــب، واجلمــع مج مثلمــا أن 
 .قائدية ملفلفةواحلاضر حاضر، بال فربكات ع

 

 تراث اآلباء واملعلّمني -١٦

ــاني املبثــوث لإلنســان لتســتقيم مســريته   الرب الصــاحلة ذاتيــاً  هــو الــرتاث التعليمــي
ومـــدنياً وحضـــارياً، منـــذ أُهـــبِط آدم األول مـــن اجلنـــة، عـــرب اتّصـــال املالئكـــة مبعلّمـــي  

ة الواسـ          عثـوا باللـهجات العربيـني ومرسـلني بة من نبيالبشري    عة وآخرهـا بالفصـحى، ثـم
حلفظــه عــرب األجيــال شــفوياً آلالف الســنني، ثــم  ) هــذا الــرتاث الــواعي(متّــت صــياغته 

 نقشاً برسومات وجداريات وتصويرات وكتابات سومرية وبابلية وفينيقية وهريوغليفية        
ــا ــال، واألخـــالق،    وغريهـ ــم، واألمثـ ــرب، واحلكـ ــة، والعـ ــائق العلميـ ــه احلقـ ــمنت مادتُـ ، تضـ

والشــرائع، وتعلــيم املدنيــة والصــناعات واملهــن واألســرار، ثُــم للتــداول واحلفــظ، ســبكتْه  
خالئـف أولئـك املعلَّمـني كتابيـاً حـني ابتُـدعت الكتابـة والـنقش،  صـياغات لغويـة،            
صحفٍ ومدونات قصصية، أو مالحم شعرية، أو سـبائك أسـطورية وبطـوالت، مساهـا               

 ).الصحف األوىل) (أثارة من علم) (أساطري األولني) (نيزُبر األول(القرآن 
 

 مدونة التوراة -١٧

اإلراءة، صيغة اشتقاقية عربية قدمية ما زالت موجـودة  هلجاتنـا           = التوراة"هي  
: مثــل"، كمــا بالفصــحى نشــتق مــن "أرى، وبصــر، وأطلــع"أي " ورى"الشــعبية، مــن الفعــل 

تعـين  " تـوراة "، فــ    "تِـرواد : تَـراود "،  "تسـواة : سـوى "،  "داةتـو : ودى"، وبالعامية نقـول     "متثال
لــبين إســرائيل بصــحف نُقلــت مــن ألــواح ) ع(لقــد جــاء موســى ، "إراءة وتبصــرة للتعــاليم

، لكـن هـذه املدونـة املتداولـة         )شـريعة ونبـوة   (ربانية مكتوبة تُدعى توراة فيها هدى ونور        
       إىل الوجود حني حتويل الشفوي األصل      اليت تُدعى التوراة ليست هي تلك، بل برزت  – 

ــرف    -مــع ضــياع كــثريه  ر وحإىل قــراطيس كمــا قــال القــرآن، أُخفــي الكــثري، وضــاع وزو 
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ألسـفار هـذه املدونـة اخلمسـة األوىل علـى           " تـوراة "وأضيف الكثري، مع احتفاظهم باسـم       
ــة البفهــي حتــوي تــاريخ صــحيح وآخــر ملفّــق لعشــرية بــين إســرائيل  ! همأقــلّ تقــدير دوي 

ــة بــني  )أي زعمــاء عشــائرها ومضــارهبا (وقضــاهتا وملوكهــا الهتــا  الــديار العربيوجو 
! ألـف سـنة  بـأكثر مـن   ) ع(، وهي من تـأليف الكهنـة بعـد مـوت موسـى              القبائلالعشائر و 

د ) ع(وأشـعيا وعيسـى     ) ع ()١(هم أرميـا  الكهنة الذين حارب أنسـالُ     وا خلطـ ،  )ص (اًوحممـ
ريخ تراث األمة العربية وعلومها، بتـارخيهم، حبشـدٍ هائـل مـن              بعضاً من تا    مدونتهم 

تعــاليم موســى ووصــايا النبــيني وكلمــاهتم املقدســة وتعــاليم الــرب عــرب أولئــك املعلّمــني     
ــدونني وســردهم وتلفيقــاهتم         ــاً بــأهواء امل ــم، ممزوج ودعــواهتم النضــالية وآالمهــم معه

ــة حتــوي املقــدس  ، فهــو"التــوراة"ودسائســهم، وأطلقــوا عليــه اســم   ــة مهم وثيقــة تارخيي 
ــل، وأهــواء أو أخطــاء خالئفهــم        ــانيني األوائ ــاء الرب ــق؛ تعــاليم اآلب الصــحيح جبــوار امللفّ

 . حذو القذّة بالقذّة والنعل بالنعلكتب مروياتنابعض متاماً ك! املدونني
 

 ليلة القدر -١٨

ــة الن     ــة، كإحداثي ــة اخــتريت بتوافقــات كوني ــة رباني ــاق التقــويم القمــري   هــي ليل طب
  كوكــب "اإلنســان"متّ فيهــا خلــق   ،)٥:الــرمحن()الشــمس والقمــر حبســبان (بالشمســي 

  وضـخّها  كـائن بشـري مهجـي         )عـالَم األمـر    (من عـالَم النـور    ) روح(األرض، أي جلب    
ــوي    )عــالَم التكــوين (موجــود ل وســد الــذي كــان يســكن األرض منــذ ماليــني الســنني، ع 

: آدم( ليصاغ إنساناً حيظى باسم       اجلنة، طّنيقالب    مرة أخرى   د ختليقه   جينياً وأُعي 
  أي مثيل الرب(        ًاني رمزاهي ليلة ميالد الطفل الرب ،)ة       ) آدمابـن  "الـذي جعلتـه املسـيحي

اهنا        "! اإب ٢٥مولد النور، مولد اخلليفة، وقد وافقت       ديسمرب، الزمن الذي قال عـرب 
   شـفيعهم       أربعـة آالف  ناهتم قبل املسيح بـأكثر مـن        وادي النيل  مدو أوزيـرس " عـام أن "

  س"ثمأكثر الـديانات باالحتفـال بـه وجعلـه يـوم مـيالد شـفيعها                  " حور لِدا فيه، ومضتو

                                                 
ــةَ كُــلِّ إِنْســ : ( قــال أرميــا للكهنــة- )١( كَلِم ألَن ــدعب وهتَــذْكُر فَــال بالــر ــيحــا وأَم ــد ــه إِذْ قَ يحو انٍ تَكُــون

 كيف تقولـون حنـن حكمـاء وشـريعةُ        (، وقال   )٣٦: ٢٣أرميا  )(حرفْتُم كَالم اإلِلَهِ الْحي رب الْجنودِ إِلَهِنا      
مـارتن لـوثر زعـيم      ، وأُثِـر عـن      )٨: ٨أرميـا   (!)الرب معنا؟ حقّا أنّه إىل الكذب حوهلا قلم الكتبة الكاذب         

 .)ة إىل الدفة اليهود قد أفسدوا الكتاب املقدس من الدفّإن(:  قولهتالربوتستان
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را وغريهــم، ثُــم تــيمن هبــذا اليــوم ثــشــنا، إىل مييبــوذا، إىل كردمــوزي، إىل ومعلّمهــا، مــن 
فطْــر  بــدء ي  احلقيقــة أ)آدم(ه، وهــو مولــد ليــإ) ع(املســيحيون ونقلــوا مولــد عيســى 

من شهر رمضـان، هـذه      ) ٢٩(اإلنسان الكامل، ويوافق  التاريخ القمري الليلة األخرية         
ليلــة القــدر خــري مــن ألــف ) (قمــري(الليلــة حتصــل مــرة بعــد كــلّ ألــف شــهر رمضــان  

 بطـــائر الفينيـــق الـــذي شـــبهه الـــرتاث القـــديم(، يتنـــزل فيهـــا روح الـــرب )٣:القـــدر()شـــهر
"Pheonix ("  لوإيكاهلـا إىل           يتنز مع املالئكة لتقدير مصائر البشر ضمن برنامج ألْفي

وهــم ) حيــث اجلنــة األرضــية(جمموعــة املــدبرين األربعــة الروحــانيني  املقــر الربــاني  
إسرافيل وميكائيل وجربيل وعزرائيل، فبعـد كـلّ ألـف رمضـان حتـدث ليلـة قـدر، وهـذا                    

دون       (لرب  تدبريياً عند ا  ل يوماً   يعاد ا تَعـ نةٍ مِمـَّ كَـأَلْفِ سـ ك بـر وْماً عِنْدإِنَّ ي٤٧:احلـج ()و( ،
من إنسـاهنم النـاقص     وإن املسرية البشرية لآلدميني  األرض ريثما يهتدون ويتحولون          

له أي بوســـيلة اتّصـــا (نحـــة الـــروحمب االحتفـــاظيســـتحق ) متأنســـن(إىل إنســـان كامـــل 
، حسـب   "يـوبيال ذهبيـاً   ("، أُعطيـت مهلـة مخسـني يومـاً ربانيـا            )بالسماء لكينونـة تطـوره    

ــداره   (، أي مخســني ألــف ســنة )التــوراة ــان مِقْ ــوْمٍ كَ ــهِ فِــي ي ــةُ والــروح إِلَيْ ــرج الْمالئِكَ تَعْ
ــنةٍ سـ أَلْـــف مْسِـــني١()٤:املعـــارج()خ(، بعـــدها تقـــوم )القيامـــ) الســـاعة ة علـــى أية األرضـــي

الكائنـــات املختـــارة  كوكبنـــا حلســـاهبا النـــهائي اخلـــامت، تُثـــاب عنـــدها أرواح النـــاس   
ــة املـــأوى، وتُلقـــى النفـــوس النجســـة   ) أنفســـهم الروحانيـــة( الطـــاهرة بعروجهـــا إىل جنـ
وتُنســى كمــا كانــت ) جهــنم(اخلرِبــة احملروقــة ) الســفلى( األرض ) اهلمجيــة اختيــاراً(

، ألنّهـا حرمـت نفسـها مـن أن تكـون كائنـاً            إىل مـا شـاء ا     "  اإلنسانية روحال"قبل هبتها   
 .إنسانياً متطوراً يستحق الزيادة الالهنائية  عوامل أُخرى

 

                                                 
)١( - يوم الرب )ألف سنة حبسابنا٥٠) = وهو الفارق بني جميئني للرب  . 

 عند الرب ألف سنة حبسابنا= ويوم تدبريي. 
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 الفصل األوّل
 وهم التصور التوراتي
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إن الربــــــانيني واحلاخــــــاميني فســــــروا   "

التــوراة حســب أهــوائهم وبالشــكل الــذي يلــيب    
ئزهم الشريرة ونزوعهم للتفوق على بقيـة       غرا

 "..  أجناس البشر

 .. قصة احلضارة-ويل ديورانت 
 

التـــوراة، كمدونـــة تارخييـــة، حـــوت مرويـــات أنـــاس هـــذا املركـــز البشـــري األول         
وتأويالهتم، تُشكّل قيمة حقيقية  التعرف على التصور السليم هلذه احلقيقـة، وعلـى               

ــات نصوصــها، كوهنــا خليطــاً    اآلخــر املتــوهم أو اجل اهــل، فهــي حتــوي األمــرين بــني طي
منقــوالً مــدوناً، وباســتطاعتنا اســتالل منــها خيطــاً ينــتظم مــع مقــوالت الــرتاث الربــاني  

وبعــدها  القــرآن، عــن احلقيقــة الواحــدة، ) لــدى ســومر ووادي النيــل(الســابق للتــوراة 
نــت الســبب  تــدوين الســليم بغــري  غــري أن الــذي يســتوقفنا  البــدء، اخللفيــة الــيت كا 

ة لكتّـاب التـوراة، وختوضـهم  حقيقـة                     ة أو الذهنيـة النفسـي السليم  التـوراة، اخللفيـ
تُعد بائدة أو غائرة  زماهنم، كما هـي  زماننـا الـراهن، ال ختوضـاً استكشـافياً، بـل                     

 ظاهر النص فـال أقـلّ       ديين إفتائي، بقولٍ فصل صادر احلقيقة إن ملْ يكن على مستوى          
ــة واالستكشــافية     ــة العلمي ر العمليى لتــأخاحه، مــا أدــر ــريه وأقــالم ش ــبِ مفس علــى مركَ

 والبزوغ البشري واحلضـاري  املنطقـة فالعـالَم، أدى ليكـون              اإلنسانية ملعرفة الساللة 
 .حجاباً عنيفاً سواء لعلم اآلثار أو لنصوص القرآن ردحاً طويال، بل لآلن

ــة آدم قــد خلصــنا إىل أ حمــور قص ة  ) آدمــيكــلّ و(نض الشــجرة اإلنســانيهــو تعــر
املعاصــي والقبــائح، بــدالً مــن    ايل تــتبالحقــاً  ثــم ، باملعصــية األوىل"البشــري"للتســفّل 

 ل الــزمن االلتــزام بــأمر الــرباألو، التســامي األخالقــيضــرورة تارخييــاً بالحقــاً  ثــم 
ة صـفاءها اإلنسـاني، وإن ظهـور     الذي يعيد للشـجرة اإلنسـاني     ،وااللتزام بتعاليم األسرة  
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ــة لشـــجرة آدم تنتشـــلها مـــن احلضـــيض  شـــجرة األنبيـــاء هـــو مبثابـــة الرافعـــة التارخييـ
 .االجتثاثمن حتّى لتقيها  أو  واإلباحيالبشري

ظهـور التصـور التـوراتي عـن        سـبب   سنحاول  ختام هذا الفصـل تقـديم مقاربـة ل          
 ملعرفـة    التـارخيي،  هـا  حسـب توالي    ثـم شـجرة الرسـل،      ،م شجرة اإلنسان  شجرة البشر، ث  

وأحفـاده، وأي آدم هـذا؟   أبنـاء آدم    أرخـوا ، وكيـف    دمـي املزيد عن التواجد البشري ثم اآل     
؟    سياقُهو  وما   هـذه  مناقشـة    حالَوسنضع النقاط على احلروف     ه التارخيي واجلغرا

ة اخلارطـة   علـم السـاللة البشــرية  ( لألثنوجرافيـا   مرجعـاً الـيت ظلّـت    ونقـدها التارخييـ (
 !، تكبح األذهان العلمية واملنطقية عن جتاوزهاآالفاً من السنني

نا بتحليــل أســـباب اقــرتاح مثــل هـــذا التــدوين وتثبيتــه، وسنســـتلّ      ســتهلّ فصــلَ  نس
 غايـات التـدوين لـدى       بعـض عملياً  يستبني من خالله    ) حكاية مششون (توراتياً  منوذجاً  

، الغايـات البغيضـة الـيت متـادت حتّـى نالـت مـن مقـام معلّمـيهم                    وفُلـوهلم  ئر اليهـود  عشا
األطهــار وأنبيــائهم وقديســيهم وقــدحت فــيهم مبــا ينــاقض التأســيس الربــاني للشــجرة  

 تدويناتاإلنسانية الصفية، املفطورة على كره القبائح واملأمورة بالتنزه عنها، سنذكر ال          
ــاء ا العظــام، والــيت يشــف كلّهــا عــن اخرتاقــات       الــيت ط الوقِحــةاملفــرتاة عنــت  أنبي
بالطــاهرين ةجنســي أُلصِــقت      ،ة، تنتــهك حــدود ابــل جــرائم جنســي ، غايتُــه تــدوين

 همتـــكهنكــثري مــن    مفــرتى لتســويغ اإلباحــة العشـــتارية الــيت مارســها      الهــوتي تأصــيل  
شــرائع العفّــة  تأصــيل ل  بــد،)والــيت هــي درب ســقوط آدم األول  (ن ي املفســدوملــوكهم

 ا، وأبنــاء احلــالل، وســالمة الفطــرةوالــزواج املقــدس الــذي هــو أصــل األســرة، وتعاليمهــ
 ).والذي هو مهمة آدم الثاني الرسول(

 هــذا،ق االحنــراف امللفَّــخــطّســنلحظ أن ــسلــه عــرب  املؤس  ر قــد ،التــدويننــصبــر 
لتزام األخالقي لدى أجيال بين إسـرائيل،   عن اال  بعيدةظاملةً    دينيةً  أو بآخر ثقافةً   بنحوٍ

لصــناعة ســبل الــرب (ايل بعثــات األنبيــاء إلــيهم لــتطهري ســبلهم تــمــا فــرض  األثنــاء ت
، وأدى  النهايــة إىل نفــض يــد الســماء عنــهم    وفضــح احنــراف كهنتــهم )١()املســتقيمة

 . أجياهلم هداة األمم ذراريلفساد صالحيتهم أن يكون منباملرة 

                                                 
)١( -  )صارخٌصوت أ :ية  الربعدوا طريق الرب ،٣:٣متى )(مستقيمةً هبلَاصنعوا س(. 
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  اإلنسانية أسباب تدوين كهنة التوراة شجرة-أوالً

ويضـمنوه  " اخلليقـة  سـفْر "عوا  ـدا بالكهنـة الـذين دونـوا التـوراة، أن يضـ           ـما الذي حـ   
ليسـت هـذه، فالثانيـة أُلّفـت بعـد موسـى       " توراة موسى"، السيما وأن )كتاب مواليد آدم (

 شجرة األنساب هـذه، والعلـم   بألف من السنني، وحنن نعلم أنّهم أخطأوا جداً  تدوين 
 ألـف سـنة، ال كمـا تقولـه التـوراة إىل مـا قبـل                 ٥٠ مـن    أثبت أن اإلنسان يرجع إىل قريـبٍ      

 فما الذي حدا هبم لفعل هذا؟!  سنة فقط٦٠٠٠

قبل أن نُحاول اإلجابة، علينـا أن نتجـرد مـن مشـاعرنا جتـاه صـهاينة اليـوم الـذين                   
ة    (صادروا   نة التـوراة العربيـهبـم، بعـد أن               وجع) مدو س اخلـاصلوهـا كأنّهـا كتـاهبم املقـد

ــة الصـــغرية علـــى أرض اغتصـــبوها  الشـــام،  ة التارخييـأســـقطوا أمساءهـــا العشـــائري
ــفٍ ال منطــق فيــه     ــها بعن ــوا من ــة  )!! أرض األجــداد وأرض الوعــد (ليجعل ال ننســى أن مثّ

نا العربية كمواطنني   يهوداً  العالَم مل يغتصبوا فلسطني، مثّة بعضهم  كثري من بالد           
و إيران وغريهـا، علينـا أن نتـيقّن أن الكهنـة الـذين ألّفـوا التـوراة هـم عـرب، مـن هـذه                 

السرياني اآلرامـي العربـي ابـن       ) ع(األمة، ينتسبون لبين إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب        
يضـاً،  ، والتوراة كتـاب سـرياني عربـي  األصـل، واإلجنيـل أ             )ع(خليل الرمحن إبراهيم    

) لو حافظت علـى نقائهـا وصـحة نصوصـها         (، وتعاليمها وقيمها    )عربي(متامًا كالقرآن   
وليس شريعتُها هي للعالَم كلّه بال ريب، وينبغـي أن يفخـر هبـا العربـي قبـل غـريه، ألنّهـا                      

وال عالقــة ســاللية ألولئــك  . خرجــت مــن جزيــرة العــرب وبلغتــهم وتُرمجــت وانتشــرت   
ــوا ) فلســطني(ماء باملتقــاطرين حــديثاً اليــوم مــن العــامل علــى   الكهنــة العــرب القــد  ومس

بـبين إسـرائيل    " إسـرائيل "أنفسهم يهوداً، كما ال عالقة بني االسـم السياسـي التـوظيفي             
 .أبناء يعقوب األوائل

  كتــابٍ تــارخيي عربــي كتــاريخ الطــربي (فلننظــر إىل التــوراة بــالفحص والنقــد كــأي
    أو كتب السرية النبوي اسات قصص األنبياء أو جوامع الروايات       مثالفهـي وهـذه   ) ة أو كر

كتاب مواليـد آدم  ) على األقلّ شجرة األنساب(سواء، فما احلافز الذي دفعهم لتدوينها    
 وقصة اخلليقة؟
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هنــاك حمامــل حســنة وأخــرى ســيئة، وبــدون أن نــرجح أحــدها علــى غــريه، فمــن       
 :احملتمل أن يكون

أنّه يفخر بأصـله الشـرعي، هـذا األصـل     ) الكهنة منهمو(مليزةٍ راقيةٍ  العربي   -١
الــذي كمــا قلنــا يفــرتع إىل أصــلني؛ أصــل آدمــي صــحيح وأصــل آدمــي هجــني، ثــم بعــد      

أصال منبثقـاً مـن زواج شـرعي وآخـر مـن إبـاحي،       : تأصيل شرائع األنبياء تطورا ليكونا    
ية لـديهم بـل الستبشـاع       حتّى أن العرب تُعير من ال أصل له معروفاً، ال لعنصـرية جنسـ             

متوارث جتاه الطرق غري السوية  التناسل، مثلما صار يعير ابن الزنـا أيضـاً وإن كـان                  
دعـي بـن    (عربياً، وأشـعار األوائـل وخطبـهم، وملـزهم خلسـيس الطبـع واللئـيم مـثال أنّـه                    

هبذا، ليظلّ طريق الزنا حمفوفاً باملعائب والنبـذ وال          )زنيم(و  ) دعي تبعـات الثقيلـة    ، تعج
 الذّاكرة حتّى على مستوى الذرية فيتنزه عنه املـرء ويتّـقِ أن تُظلَـم ذريتـه بسـوء فعلـه           

فكان العرب يتناسبون، وحيتفظون بأشجار عائالهتم، ألنّـه أمـر يمثّـل            . وختيره لنطفته 
ه  قيمــة األســرة والعشــرية والقبيلــة الــيت رقــى إليهــا اإلنســان مــن مهجيتــ     إنقــاذلــديهم 

ــة  ــة اإلباحي ات      . الالاجتماعيــاس وضــعفت العشــائري ــا صــارت املــدن واخــتلط الن ــم ملّ ث
 .ووضعت الضوابط قلّت قيمة هذا االنتساب، كما يتبين حديثاً  جمتمعاتنا

لطبيعة  اإلنسان أنّه يحب أن يكون له جمد ومفاخر وتاريخ، فيسرد صادقاً              -٢
اه ا تعـاىل           أو كاذباً، بطوالت حقيقية أو خيال      ية له وآلبائه، األمر الذي مسـ)  ون حِبـيو

، ومــن يطّلــع علــى أشــعار العــرب وكيــف كــان )١٨٨:آل عمــران()أَنْ يحْمــدوا بِمــا لَــمْ يفْعلُــوا
يتفاخر جرير والفرزدق واألخطل بآبائهم، وكيف يلّفقون األجمـاد هلـم ولـو كـانوا أزريـاء          

   درك هذا، هذه الطبيعـة هـي الـيت تـدعوه  أسـوأها إىل      احلال واملثالب آلباء غريهم، ي
ــة والعنصــرية البغيضــة والتعــايل علــى األقــوام وعلــى األمــم        ــة اجلاهلي ة ومحيالعصــبي
األخرى، فتجعل العربي يظن أفضليته على الفارسي، أو العكس، والقرشـي علـى غـريه،            

خَرْ قَـوْم مِـنْ قَـوْمٍ         (األمر الذي ذمه القرآن    ابزوا بِالْأَلْقَـابِ    ...  ال يسـْ ال تَنـاحلجـرات () ...و :

ون أنّهـم         )١()ال فضـل لعربـي علـى أعجمـي        () ص( وذمه الـنيب     ،)١١ وجعـل اليهـود يظنـ ،

                                                 
 .٤١١، ص٥، ج املسند أمحد بن حنبل،- )١(
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)  هأَحِبَّاؤاللَّهِ و اء١٨:املائدة()أَبْن(              دبينما هم كحـال اجلميـع مـن غريهـم، جمـر )    ْن ر مِمـَّ شـب
لَقخ،اءشنْ يلِم غْفِري اءشنْ يم ذِّبعي١٨:املائدة() و(. 

لـنقصٍ يقــع فيـه شــعب  واقعـه املُعــاش املُحاصـر بتخلّفــه، واهنزامـه، وتلكّــؤه،       -٣
ــه   نون مثــاالً(ودبيــب الفاحشــة  نســله واحنــداره، فيتعلّــق كتّابباملاضــي ) الكهنــة املــدو

والت وأجمــاد األقــدم األنصــع، يعوضــون بــه نقــص حاضــرهم املــزري، وجيــرتّون مــن بطــ 
ة       (ونقاء اآلباء    ب نضـوب احلاضـر        ) صادقةً كانت صورة نقاء الساللة أو خياليـ مـا يرطـَّ

غــري املشــرف، أو يهــيج احلاضــرين للتأســي بالشــرف القــديم واالنتــهاض إلعــادة اــد 
وقــد تتّخــذ عقــدة هــذا الــنقص طريقــاً تزويريــاً بشــعاً فتغيــر جمــرى   . األثيــل للماضــني

عيد كتابته بغري ما كان، فتحرف طريق العلم، فإن غرور اإلنسـان وانتفـاخ     التاريخ حني تُ  
ظنه مبركزيته جعله يصر بعنفٍ بـالغ مبركزيـة األرض  الكـون ودوران النجـوم حوهلـا                  

إن بشــاعة التزويــر تكمــن  أن كــلّ وصــلٍ يقابلــه  . مــع مســاعفة قصــوره العقلــي لــذلك
ل نفسـه باهلنـد تزويـر         ) سندي(كذباً وهو   ) ديهن(حتماً قطْع، فالذي قال أنّه       وصـ فإن

واحــد، وقطْــع نفســه مــن الســند تزويــر ثــانٍ، إنّــه كســرقة العــبٍ مــن فريــقٍ لكــرة القــدم   
، )١٢ إىل ١٠(وإلباسه قميص الفريق اخلصم، فالفـارق لـيس العبـاً واحـداً بـل العـبني                

القـرآن وحسـب قـص      وحنـن نعلـم حسـب قـص         . هكذا هـو التزويـر، يضـلّ مـن اجلهـتني          
التوراة أيضاً، املخازي اليت وقع فيها بنو إسرائيل والشعب اليهودي إبان عصـور الكهنـة               
ــم األنبيــاء        مهم وضــياع نســلهم، فهــل وصوجبنــهم واحنــدار قــي ،بعدئــذ مــع أنبيــاء ا

) نسـلي (الطاهرين مبا استشرى فيهم هم من فواحش ومهانةٍ من جهة، ثم تلفيق سردٍ              
ن جهـةٍ أخـرى ألنفسـهم، كالمهـا تعـويض، لصـنع تـاريخٍ مرضـيٍّ ملـن ال تـاريخ                شريف مـ  

 .مشرف له؟ سنفصل  هذا أكثر بعد قليل

أي شــعب يتعــرض لثقافــة أخــرى تتحــدى تراثــه وعاداتــه، يقــوم بفعــلٍ غرائــزي   -٤
بإحيــاء تراثــه وإعــادة اجــرتاره وتزيينــه وتدوينــه ليشــكّل لألجيــال الــيت عاصــرت حــدث  

اق صــادقاً كــان الــرتاث أم    التحــدع أصــالة حيبســه عــن االنســياق مــع اجلديــد الــربي در
ة مـع أي غـزو أو تسـلّل ثقـا أو جتديـد                          ة اليـوم، بـل كـلّ أمـ خادعاً، هـذا مـا تفعلـه األمـ

 نقــوم بــه اآلن ضــد اســتدعاء اآلبــاء واســتالف األســالف أمــر إن ،الغــزو ضــالالت ديــين
الغربي)   جا وا منسْبنَـا    حاءهِ آب أي نقـوم بـه غـداً حتّـى ضـد      ربمـا   ، و )١٠٤:املائـدة ()دْنَا علَيـْ
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 نَا      (مصلحٍ حقيقياءلَيْهِ آبدْنَا عجمَّا وا عا لِتَلْفِتَن٧٨:يونس()أَجِئْتَن(         لقـد قـام بـه اليهـود ،
ــد   حممـ ص(ضـــد (     عيســـى ضـــد روه ســـالحاً قـــبالوشـــه)نـــوا تـــوراهتم    ) عحـــني دو
خ وال  (و) معنـا مـا يكفينـا   (رتاساً مما أتاهم بـه، ليقولـوا لـه ضـمناً     باخلصوص اح  ال نسـ
د  ) ع(عن اسـتبدالنا، هـذا مـا قـالوه لعيسـى            ) يد ا مغلولة  (و) تبديلَ ملا عندنا   وحملمـ

 وفضــــح جــــرائمهم وافرتاءهــــم وســــوءهم وتــــرديهم  )١(ورد علــــيهم القــــرآن فيــــه) ص(
ــاملرة وبــال    واســتعالءهم اخلــادع علــى أمــم النــاس، األ   مــر الــذي اســتدعى اســتبداهلم ب

 . هوادة

لـــذلك ال نســـتبعد أن يلملـــم الكهنـــةُ العـــرب آنـــذاك كـــلّ مـــا مسعـــوه مـــن األنبيـــاء   
ليقولـوا  ) تـوراهتم (السابقني وكلّ ما لدى العرب من أسـاطري وحكَـم وأمثـال ويضـمنوها               

 حـال مـن يكتـب    هـذا هـو أيضـاً   )! اجلامعة(فلدينا  ) ما عساك أن تأتي مبزيد؟    (لعيسى  
  كلّ شيء ويكتب باأليدلوجية الـيت لديـه  كـلّ العلـوم ويغلـق األسـئلة، فهـو                       اليوم

غري حاجة إىل أحد حتّى لو نـزل لـه مـن عنـد ا سـبحانه، هكـذا هـم كـثري مـن علمـاء                           
، وهم بالذّات الـذين يوقـدون      )علماء جتريبيني أو علماء دين تقليديني     (متأدجلني اليوم   

 الصــراع بــني الــدين والعلــم، والــدين والسياســة، حــني حشــروا نظــراهتم لتفســري كــلّ نــار
 .)٢()!ولكل باب مفتاحا، ولكلّ ليلٍ مصباحاً (شيء، قد أعدوا لكلّ مسألة جواباً،

    اإلنسـانية  ولو سألنا سؤاالً آخر، ما الذي جعلهم يخطئون حـني دونـوا الشـجرة             
 !راً ولآلن؟التوراة وأُمضيت على العالَم ده

ربما جهل وبداوة الكهنة بالعالَم، الذي جعلهم يظنون أنّهم مركز الكـون، وأبنـاء        -١
ا، مضاف إليه عدم اطّالعهم على شعوبٍ كثرية قبلهم وحضارات شاخمة  العـراق              

                                                 
بِئْسما اشتَروا بِهِ أَنْفُسهم أَن يكْفُروا بِما أَنْزلَ اللَّه بغْياً أَن ينزلَ اللَّه مِـن               : ( منها قوله تعاىل فيهم    - )١(

، فقـد   )٩٠:البقـرة )(ضَبٍ ولِلْكَافِرِين عذَاب مهِـني    فَضْلِهِ علَى من يشاء مِن عِبادِهِ فَباءوا بِغَضَبٍ علَى غَ         
ونبوتـه  ) ع(كفروا بأن يتفضّل ا وينزل نبوة على غريهم من عباده األصفياء، كفروا برسالة عيسـى                

، والثــاني لكفــرهم الثــاني  )ع(، فبــاءوا بغضــبين؛ األول لكفــرهم األول بعيســى  )ص(ثــم ببعثــة حممــد  
  ).ص(مبحمد 

 .١٦٤، ص١٠، جشرح هنج البالغة ابن أبي احلديد، - )٢(
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ومشال أفريقيا والصـني واهلنـد، موجـودة قبـل التـاريخ الـذي افرتضـوه بدايـة للبشـرية،                    
ر السـاللية املدونــة الـيت رمسـت لتُــؤدي لعشـريهتم املتناهيـة  الصــغر،      وخـارج األشـجا  

فحاهلم كحال أي شعب بدائي ضيق األفق، حمصور  بقعته، حني يظن أن قريته هـي            
ــه، وأن  بــدأت هبــم، وأن الــرب علــى صــورهتم، وأن طوفانــاً يصــيب   اإلنســانيةالكوكــب كلّ

 !ك العالَم كلّهأجدادهم العرب هو طوفان قد أهل

ربمــا ألصــيلةٍ  عقــل اإلنســان، وخاصــية حبثيــة فيــه، أنّــه يهــوى ســريعاً حــلّ    -٢
ا يتصـور وأكـرب، وهـي            املشكلة باملتوفّر من العناصر اليت لديه، حتّى ولو كانت أعقـد ممـ
               ها مورِد معظم الضـالالت، فالـذكاء اإلنسـانية، لكنية وإن كانت ذات مسةٍ إجيابيخاص

ية املتاحـة،                      دائماً ة أو احلسـ حـاول تفسـري األمـور بشـموهلا بقليـل مـن املعطيـات العقليـي 
نزوعه لالختصار، وفطرتُه على لزوم إجياد نظام أو اكتشاف نظام، وغريزته العجولة،            
    جيــل آبــائي تدفعــه الخــتالق إجابــة بــدالً مــن اكتشــافها، هــذه اإلجابــة إذا خرجــت مــن

ة  طـور          فيـه           ضمن أجـواء تقليديـ ن  وقـتٍ يعـزتُـدو ثُـم ،وحضـاري احنطـاط فكـري
ر      ه، جيعلها ثقافـة عزيـزة تُعمـس واملخوف ضياعواملُقد ن فيه إالّ احلقدوالتدوين فال ي
 األجيال الالحقة وتُقدس لتُجمد العلم والعقل معاً، بل وقد يقتَل من يحـاول الـتفكري     

 أمثــال هــذه الوســيلة جعلــت الكهنــة يضــعون األرض خــارج ذلــك احلــلّ املــزري النــاقص،
ــة       ــإغراء حي ــال طــني، وحــواء تســتزلّ آدم بتفّاحــة ب ــق مــن متث ! مركــزاً للكــون، وآدم يخلَ

وينطلقوا ليجيبوا على كلّ األسئلة العلمية الكربى جبـرة قلـمٍ معتجـل، وهـذا مـا قـام بـه                     
        من املسلمني من أهل التفسري أيضاً ولألسف، فجم دوا الفكر اإلسالمي واحنرفـت     كثري

ــه، فحــورب العلــم وازدري بالعقــل، وبــات اليــوم    نصوص القــرآن والتــوت بــآرائهم حقــائق
أو يلعـن   ! عسرياً قلعها فيهزأ ممن يحاول ذلك، كأنّه قزم يحاول أن يطاوِل أفـذاذ اآلبـاء              

 !على جرأته خمالفتهم أو ختطئتهم

ــاء وأ   ــاً حيتفظــون بــرتاث    فالكهنــة كــان لــديهم أمســاء آب نبيــاء معلّمــني، كــوهنم عرب
 هذا التاريخ وبثّـوا هلـم   املنطقة وحمكياهتا وخلروج أنبياء كثريين بني ظهرانيهم علّموهم     

ــة      األم ــيب ــا ن ــا) ص(هــذه األســرار كمــا علّمن ــل حبقــب    ف، علومن جمم ــم ــديهم عل كــان ل
، وحسـب نظـرهتم   ها حسب اجتـهادهم    تسلسل تارخيية ماضية صحيحة، فقاموا برتتيب    

احملدودة، النظرة الضيقة اليت جعلت األرض مركز الكون، وجعلت مـن عشـريهتم مركـز               
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لعلمهم بقدمه على نوح، جداً لنوح، ومن أبناء نـوح          " إدريس"فجعلوا من   ! الكرة األرضية 
 وجهلـوا أنّهمـا ابنـان غـري       (مها من أبناء آدم     ) قابيل وهابيل (ولعلمهم بأن   ! آباء العالَمني 

ــرين آلدم األول ــأن آدم    ) مباشـ ــهم بـ ــد، وملعرفتـ ــآدم واحـ ــال إالّ بـ ــدرون فعـ ــوهنم ال يـ ولكـ
الـنيب، فرتّبـوا األمـور حسـب خميلتـهم أن        " شـيث "من آخـر أبنائـه رجـل دعـي          ) الرسول(

والبشري (قابيل وهابيل وشيث إخوة  زمنٍ واحد، ومها أول من  الوجود اإلنساني              
ع سـكّان العـالَم علـى مـا  اللغـز اخلـاطئ                       حتّـى أن بق   !) أيضاً تْـل قابيـل هلابيـل قُتِـل ربـ

يسبق نوحاً مبئات السنني جعلوا ذلك كلّه       ) الرسول(ثم ملعرفتهم بأن زمن آدم      ! املشهور
، أي قبـل طوفـان نـوح تقريبـاً بـألف           )م. ق ٤١٠٠( بداية األلـف اخلـامس قبـل املـيالد           

 على أعقاهبا خـرج السـومريون سـبقت نوحـاً بـأكثر             مع أن حضارة العبيديني اليت    ! سنة
) بل والبشر أيضـاً حسـب مقولتـهم   (وعلى هذا فآدم الذي هو أبو الناس     ! من ألفي سنة  

ووجـدت  !! خرج قبله أناس  اخللـيج العربـي وجنـوب العـراق والشـام بعـدة آالف سـنة              
ــة  أرحيــا و      ــرى قائم ــار للنطــوفيني بــل ولق ــوك "آث ــن جتمعــات   وغري" شــتال حي هــا م

لإلنســان العاقــل ترجــع إىل أكثــر مــن عشــرة آالف ســنة قبــل املــيالد، أي قبــل آدم األول  
بسـتّة آالف عـام، هـذا فضـال عـن الوجـود البشـري غـري الـواعي الـذي           ) حسب زعمهم (

فال مههم التناقض التارخيي وال العلمي، ولَم يـدروا         ! سبق آدم مبئات آالف من السنني     
 !بلغهم من العلم، إنّما العهدة على من درى به وواصل االجرتار والعنادبه، فذلك م

 

 : خالصة النقاط السابقة

، أرادوا صنع تـاريخ هلـم، وهـم كعشـرية     )العرب(هل لنا أن نقول أن اليهود القدامى      
ــاء          ــرهم رســلٌ أو أنبي ــذين أكث ــاء ال ــاخر باألصــول الشــريفة، أخــذوا مــن اآلب ــة تتف عربي

 حيرزون به املناقـب واملـآثر، فجمعـوا مـا مسعـوه مـن هنـا وهنـاك، وكـوهنم            ومعلّمون، ما 
بـــدواً حمصـــورين  الربيـــة واملضـــارب واملغـــاور، مل حيتكّـــوا ال بفـــارس وال باهلنـــد وال  
ــني بـــل وال بالشـــام والعـــراق احلضـــاري مباشـــرة، وال بشـــعوب وادي النيـــل الـــيت    بالصـ

يناسـبهم مـن تـاريخ الـرواد الـذين نبتـوا              سبقتهم، قاموا فقط بكتابة مـا لفلفـوه ممـا           
ـل     والــيمنمكّــة وحواليهــا مــن جنــدٍ واحلجــاز وعســري      ليكــون غرضــها األســاس وصـ ،

                 ة سـام ومتييـزه علـى إخوتـه، ثـم مـدقّق،  قصـ شجرهتم هبا، يلحـظ هـذا األمـر أي
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ــم ) عيســو(مباركــة إســحاق ليعقــوب دون أخيــه البكــر   بعمليــة اســتغفال وخمادعــة، ثُ
 تصــيريهم إســحاق هــو الــذبيح، واســتبعاد ذكْــر إمساعيــل وتشــويه صــورته بأنّــه وحشــي
أيضاً، و ذمهم القبائل اليت جاورهتم، كنعانيني، فلستيني، حثّيني، مديانيني، موآبيني،           

ونفخ تفاصيل ال أول هلا وال آخر، أي أن الرتكيب كان           .. أدوميني، عموريني، صيدونيني    
فهــو ). الشــعب املختــار(و )١٨:املائــدة()نَحْــن أَبْنــاء اللَّــهِ وأَحِبَّــاؤه( هلــدف تســويغ مقصــوداً

ــه حتتمــل الصــحة كوهنــا مــأخوذة مــن         تركيــب يهــودي مغــرض وإن كــان كــثري مــن لبنات
النسابني العرب  منطقة مكّة وحواليها أو من املعلّمني واألنبياء، وإليك قارئنا الكريم             

م به بعـض هـذه األغـراض، لرسـم مـا يتعلّـق بعـرقهم وفكـرهم ونظـرهت                  منوذجاً، نكشف   
لآلخر وللمرأة وللحياة وللرب! 

 

  مششون اجلبار بصمة على غايات التدوين*

ــة أفالمــاً ومسلســالت،       ــها الســينما العامليــة والعربي ــار، مثّلت ــة مششــون اجلب حكاي
فال، وتفاخر قوينـا أنّـه مثـل    وأُلّفت قصةً لألطفال، وهي حكاية طاملا رددناها وحنن أط       

               تـه  خصـالت شـعره، وأحـبدليلـة "مششون، مششون الذي كانـت قو "      وبـاح هلـا بسـر
قوته، فخانته وقصت شـعره وهـو نـائم ففقـد قوتـه، وأعلمـت قومهـا بـه، فهجمـوا عليـه                    
ــدوه بالسالســل، ثــم نبــت شــعره  خلســة الفجــر، وبقــوة خارقــة أســقط أســاطني      وقي

 ! بوط إليها فتهدم وخر عليه وعلى مجيع أعدائهالقصر املر

ــي،         ــنرتة العربـ ــطورة عـ ــعيب ألسـ ــه الشـ ــود الوجـ ــدامى اليهـ ــدى قـ ــون لـ ــان مششـ كـ
" رامبـو " الروماني، ولسوبرمان األمريكي ثُـم     )١()هرقل(ولداراسينغ اهلندي، وهلوركليس    

                                                 
ل (مع حذف السني اليت يضيفها الرومان، فهـي         : هركولس/ هرقِل - )١( ة      )هرگـكلمـة عربيـة سـرياني

رگل، أي رجل، فهي الرجل، البطل، وما زلنا إىل اليوم نقول عن الشهم والبطـل            + هاء التعريف   : من
تلك " رِجل" جذرها العربي معناها القوة، لذلك مسيت " رجلَ" ألن .ولديه رجولة ) رجل ورجال (أنّه  

اليت ميشي هبا اإلنسان ألنّها أقوى ما لديه وحتمل كاملَ جسمه ولو ركضاً بل وأثقـاالً أضـعافه فوقـه،        
هــي الــيت حتــورت  الغــرب لقــرب املخــارج واالختصــارات النطقيــة إىل لِــگ ) رِگــلْ/رِجــلْ(وهــذه الـــ 

)Leg.( 
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 اليــوم لــذا ال نعجــب أن تُســمي الدولــة الصــهيونية  ! الــذين يحــاربون اجليــوش وحــدهم 
 "! خيار مششون"سالحها النووي إلبادة العرب 

ة            " مششـون "فهل حكاية    تنفـيس عـن العجـز والتنكّـب باصـطناع البطـوالت الفيلميـ
والقصصــية اخلارقــة؟ بنــاء جمــد قــائم علــى الكــالم واحلكايــات واخلرافــة؟ إذ احلكايــة 

ه، ليحســبوه اخلرافــة إن ملْ تنطــلِ علــى جيــل التــأليف فقــد تفعــل علــى أجيــال مــا بعــد   
ــا ألســالفهم   ــاً حقيقي ــة     ! تارخيــاً بطولي أم هــو أســلوب اســتنهاض وإعــالء لقــيم البطول

 والتضحية ولو  أجواء الذلّ واملسكنة والتقاعس؟

ــت لنــا مــن تــوراة الكهنــة، وشــربناها       ة اندسمهمــا كــان األمــر فهــذه خرافــة شــعبي
 .ضاحكني ومستأنسني

 

  بطولة تعويضية ملفّقة-١

 مـع قـرى     لعرب مـن جبـال عسـري،  صـراع بـين إسـرائيل العشـائري               ففي جزيرة ا  
ة                ) الفلسطينيني(الفلستيني   ني وغريهـم، الـذين كـانوا أقـوى منـهم وأكثـر مدنيـوالكنعـاني

وعدة، ونتيجة لفساد عشائر بين إسرائيل وجبنهم وتنكّصهم عـن تعـاليم األنبيـاء حتـى                
، وحملبتـهم احليـاة     )٢٤:املائدة()قَاتِال إِنَّا هاهنا قَاعِدون   فَاذْهبْ أَنْت وربك فَ   (قالوا ملوسى   
اةٍ      (ولو الذليلة    يـلَـى حالنَّاسِ ع صمْ أَحْرنَّهلَتَجِد٩٦:البقـرة ()و(  ،)        ر دهمْ لَـوْ يعمـَّ أَحـ دو يـ
ــنةٍ سـ جعلـــهم يرضـــون حبيـــاة الـــذلّ، ويســـتمرئون العبوديـــة واجلـــنب،  ،)٩٦:البقـــرة()أَلْـــف 

ويعتاضون عن احلريـة ودرب العـزة بتـأليف بطـوالت زائفـة، بطـوالت الكـالم واألفـالم،                  
الــذي ) البطــل الفــرد(مششــون ! وتضــمينها التــوراة لتُتْلــى) مششــون(باصــطناع حكايــة 

)   الرَّب وحلَيْهِ رلَّ عدة،    )١()حـراألسد نصـفني بيـده ا فقلع باب احلصن وحده، وشق ،
ــي وعلــى  (عــة علــى ألــوف الفلســطينيني مبقولــة ذاع صــيتُها    وقضــى حنبــه هبــدم قل  عل

، بطولة لشخصية خرافية اصطنعوا ميالدها ثُم قربوها بدون أن تُنجـب عقِبـاً              )أعدائي
وال ذرية، اهلدف منـها؛ استشـعار العـزة والتعـويض عـن اجلـنب ومظـاهر الذلّـة، وإناطـة                  

د فريـد خـارق، ال بقيـامهم بأنفسـهم          حترير الشعب من ذلّته وعبوديته برجل بطلٍ واحـ        

                                                 
 .١٦: سفر القُضاة - )١(
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فقعدوا على غرار ما    ! لينفروا مجيعاً، ذلك ألن األمر حيتاج إىل بطولة خارقة ال عادية          
الـذي حتـلّ    " مششـون "فصـنعوا   ،  )٢٤:املائـدة ()فَاذْهبْ أَنْت وربك فَقَـاتِال    (صدق ا فيهم    

ارب         (عنـهم   عليه قوة الرب ليقاتل هو وربه األعداء بالنيابـة           ائِيلَ حـر ألَنَّ الـرَّبَّ إِلَـه إِسـْ
ــرائِيلَ ــنْ إِسْ هتم وال )قاعــدون(، وهــم وادعــون آمنــون  )١()٤٢: ١٠يوشــع ()عال يقومــون لعــز ،

ينفــرون حلضــارهتم وال يجاهــدون للفضــيلة وال للحريــة والعــدل واالزدهــار، بــل قعــدوا   
 الـذي حتـلّ عليـه قـوة          اخلـاص  "هممششـوهنم أو مسـيحهم أو مهـدي       "وقلّدوها وأناطوها   

الــرب، فيقــوم ينــتقم هلــم مــن أعــدائهم الشخصــيني وخمــالفيهم املــذهبيني، هكــذا هــي    
الطوائف والعقليات الـيت جتعـل مـن نفسـها حمـور االهتمـام والفئـة املختـارة، والطائفـة                    

، )نعنيولـــو مصـــط (احملقّـــة، تُســـخّر ا رب العـــالَمني، وأنبيـــاءه، وأوليـــاءه، وأبطـــاالً      
تُسخّرهم هلا، لتبقى هـي مرتاحـة خمدومـة قاعـدة، ولـو ظهـر نـيب أو مهـدي وقـال هلـم                        

 !ليظلوا قاعدين) اذهب أنت وربك فقاتال(قوموا معي لقالوا 

ة          ة  حياكـة القصـ م األخالقيـلرسـم مسـلك ديـنٍ شـيطاني         وجند االستهانة بالقي 
 كـم مـن ألـوف األبريـاء سـي     باسم ا وال كـم سـيحرق مـن    " مششـون "قتل ، حبيث ال يهم

ثُمَّ (يقضي لياليه  أحضان بنات اهلوى، ومضّجعاً مع الزانيات          سمزارعهم، وال كيف    
 إالّ أنّهــم )١: ١٦القضــاة ()ذَهــب شمْشــون إِلَــى غَّــزة ورأَى هنــاكَ امْــرأَة زَانِيــةً فَــدخلَ إِلَيْهــا 

ــ(وصــفوه كــذا مــرة قــبال وبعــداً بأنّــه  حالــرَّب وحلَيْــهِ رــؤذي )لَّ عحــارب ويفقــط ألنّــه ي ،
 ،"إيـذاء خمـالفي قومـه    "هذه فضيلته الوحيـدة  ! "الفلسطينيني" من   "بين إسرائيل "أعداء  

 حيبــه ا إذا  مغــوارويــذكّرنا هــذا باجلنــدي الصــهيوني يومنــا أو األمريكــي، فهــو بطــل 
ر وحيـرق ويعـذِّب ويزنـي    دافع عـن أمريكـا أو إسـرائيل، وال يهـم كـم يقتـل                 ويفجـر  ويفجـ 

 !من الشعوبويدوس   ويغتصب ويسكر ويحشش ويسرقويلوط

الفلسطينية، الـيت تزوجهـا وبـاح       " دليلة"لـ  ) اإلسرائيلي(كما جند  حب مششون      
ـة           ــة وعظيـ ــوه بالسالســل، حماول ــه وأوثق هلــا بســر قوتــه وســلّمته لشــعبها وفقــأوا عين

أالّ تستهويهم نساء القبائل ااورة هلم، وأن املرأة شر وغـادرة  لرتويض اليهود لرجاهلم   

                                                 
انٍ     ( وأيضاً  - )١( إِنْسـ تو صـ بفِيـهِ الـر مِع سـ هدعالَ بو لَهمِ قَبوالْي مِثْلُ ذَلِك كُني لَمو .   بار حـ بالـر ألَن

 .)١٤: ١٠يوشع )(عن إِسرائِيلَ
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منذ حواء اليت أول من لوث مسعتها كجانيةٍ على آدم هم اليهود، فكيف بامرأةٍ من قـومٍ                 
منــذ تلــك األيــام، ويعيشــون القبليــة، " الغيتــو/حــاراهتم"آخــرين، فكــأنّهم يحــاولون نســج 

.  وتُبغّضها على أساس عرقـي وقـومي        اإلنسانية وز العالقات والفئوية املُغلقة، اليت تتجا   
ة ل       حملاتٍ   ولو استعرضنا  نـا من هذا التـدوين لتلـك القصـل االسـتخفاف بالعقـل،    رأيهـو 

 جعل هذا، تارخياً، وسفْراً للقضاة، يدرج مع كالم الرب واألنبياء األبرار واملصـلحني              
 !واحدة" توراة" 

 

 
 

 مششون  حضن دليلة تقص خصالت شعره :)١( رقم صورةال
 

 : من سفر القضاة١٦-١٣من اإلصحاح 

ه  )١( والَ يعْلُ موسى   . تَحْبلِني وتَلِدِين ابْناً   فَها إِنَّكِ  أْسـنَـذِ       . ر كُـونبِيَّ ي يراً  ألَنَّ الصـَّ
 لِلَّهِ

 .الْفِلِسْطِينِيني وهو يبْدأُ يخَلِّص إِسْرائِيلَ مِنْ يدِ .مِن الْبطْنِ
                                                 

 .هنا تعين شفرة حالقة:  موسى- )١(
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                 نيطِينِي ةً علَـى الْفِلِسـْ . ولَمْ يعْلَمْ أَبوه وأُمه أَنَّ ذَلِك مِن الرَّب ألَنَّه كَان يطْلُب عِلـَّ
 . وفِي ذَلِك الْوقْتِ كَان الْفِلِسْطِينِيون متَسلِّطِني علَى إِسْرائِيلَ

 ــوه أَبو ــون مْشلَ شــز ــةَ   فَن ومِ تِمْنــر ــى كُ ــوْا إِلَ ــةَ وأَتَ ــى تِمْن ــه إِلَ أُمــدٍ  .  و ــبْلِ أَس وإِذَا بِشِ
 . يزمْجِر لِلِقَائِهِ

الرَّب وحلَيْهِ رلَّ عفَح.يْءدِهِ شفِي ي لَيْسدْيِ والْج قكَش قَّهفَش .  .  . 
 

 
 

 رسم لشمشون يشق األسد شقّاً: )٢(الصورة رقم 

 

 ...تواصل القصة وت

ونمْشمْ شاً«: فَقَالَ لَهربِهِمْ ش مِلْتإِذَا ع نيالْفِلِسْطِينِي مِن اآلن رِيءإِنِّي ب« . 
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 . وجعلَ ذَنَبـاً إِلَـى ذَنَـبٍ     وأَخذَ مشاعِلَ  .سك ثَالث مِئَةِ ابْنِ آوى    وذَهب شمْشون وأَمْ  
    يْنب الشْعم ضَعوطِ   وسيْنِ فِي الْويْ      .كُلِّ ذَنَب ا بـ أَطْلَقَهـاعِلَ نَاراً وشالْم مثُمَّ أَضْر  ن
نيوعِ الْفِلِسْطِينِييْتُونِ.زُرالّز ومكُرو رْعالّزو اسقَ األَكْدفَأَحْر .  

 :)١(وتُرتجم باإلجنليزي

And Samson went and caught three hundred foxes, and took 
firebrands, and turned tail to tail, and put a firebrand in the midst between 
two tails. 

 

 
 

 )الفلسطينيني(مششون يطلق الثعالب لتُشعل النار  حقول : )٣(الصورة رقم 

 
                                                 

)١( -       ة الرتمجة للعربيـة واإلجنليزيـة، هـل أنّـه صـنع ثالمثائـة شـعلة وضـعها بـني             مع أنّا نشكصح
تعــين ) شــعل(باعتبــار أن كلمــة ! ؟ ثعلــب٣٠٠ا، أم هــي فعــال أذنــاب عــدد قليــل مــن احليوانــات وأطلقهــ
وهـي سـريانية قدميـة، الثـاء شـيناً، وإليـك أيهـا        !) العربانيـة (األمرين، تعين شعلة، وتعـين ثعلبـاً إلبـدال        

 ):٤: ١٥القضاة (لقارئ الكريم املفردات املهمة  نص ا
 .זנב. ׁשנים. ּבין. ּתוך. לּפד. זנב .אל. זנב.  ּפנה. לּפד. ׁשעל. מאיה. ׁשלוׁשה. לכד!": العربية"باللغة 

). ثنـى (فنـه   ). ربطـة /لبـادة (لپـد   . شـعل ). مائـة (مايـة   ). ثالثـة (شلوشـة   ). لقط(لكد  : وبنطقها عربيا 
 .زنب). اثنني(شنيم . بني). طوق(توك . لبد. زنب. إل). ذنب(زنب 

، صـنع لبـادة وثنـى ذنبـا إىل ذنـب، وجعـل لبـادة طـوق بـني كـل                      )ثعالـب : ثعال/شعلة(التقط ثالثة مائة    
 .اثنني ذنب
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)          ختريب أراضـي الشـعب العربـي اليـوم وجتريـف أشـجارهم      " الفلسـطيين "يبدو أن
ة          وحرق كـرومهم ومـزارعه     مـن عقليـ متة "م قـد اسـتلها حكايـة صـيده لــ         "مششـوني أمـ ،

مع استحالة واقعية لصيد عشـرة منـهم، ثـم تسـطري هـذه املئـات                ) ثعالب( ابن آوى    ٣٠٠
من ابن آوى كاجلند املصفوفة، وانتظارهم له طائعني كالدمى يربط بني أذناهبم ويضـع              

تسـطيحاً تعجـز    " ديزني الند "رتون و املشاعل وسط عقَدها، فهذا حتّى أعتى أفالم الكا       
 !!)عن رسمها وجتميع لقطاهتا املضحكة  نفسها وعلى العقل

 .  َفأَخذَه وضَرب بِهِ أَلْف رجلٍ.ووجد فَكَّ حِمارٍ طَرِياً... 

ونمْشتَيْنِ«: فَقَالَ شةً كُومارٍ كُومحِم بفَك .ر أَلْف ارٍ قَتَلْتحِم لٍبِفَكج«. 
 

 
 

 !مششون بفك محار يقتل ألفاً من الفلسطينيني: )٤(الصورة رقم 
  

وكيـف قتـل بـه ألـف رجـل          ! وال ندري ما الفرق بني فـك احلمـار الطـري وافّـف            (
هل فك احلمار من أسلحة الدمار الشـامل أم مـاذا؟ لـو كـانوا ألـف دجاجـة                   ! فلسطيين؟

م بســيف ال بفــك محــار، ولســقط مششــون   يتقــافزون لكــان األمــر مســتحيال أن يقتلــه  
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مغشياً عليه من التعـب واإلعيـاء قبـل إكمالـه املائـة دجاجـة، ملـا قـدر أن يقتـل منـهن إالّ                          
طّرت لـه الـدجاجات منبطحـات، فهـذا أمـر آخـر                الـ   عشرات مـن   بضع دجاج، إالّ إذا سـ !

 نـدري مـا حكايـة       ومن جهة ثانية ال   ! كما سطّرت الثالمثائة ابن آوى قبال لريبط أذياهلا       
دون غــريه، فشمشــون هنــا يقتــل الفلســطينيني بفــك محــار، وقابيــل قــبال " فــك احلمــار"

ة              ! يقتل أخاه هابيل بفك محار     ؟ أم هـي بصـمةُ مـن عقليـغري هـذا الفـك د شيءوجأال ي
 دهشةً وتكـذيباً إلمكانيـة    " فكُّه" هناك مغزى خفي أن الذي ال ينفغر         مأ! املدون القاص؟ 

 ن"! هو"، فإنّه "محار"قتل ألفِ رجلٍ حمارب بفكمع االعتذار لالثني!!( 

 ...  ــون مْشـــةُ لِش ــتْ دلِيلَـ ــق      «: فَقَالَـ ــاذَا تُوثَـ بِمـــةُ و ظِيمـالْع ــك ــاذَا قُّوتُـ ــي بِمـ أَخْبِرْنِـ
 »إلِذْالَلِك؟

      و ال جـتْ رعدا وتَيْهكْبلَى رع تْهأَنَامو    خ بْع لَقَـتْ سـأْسِـهِ   حلِ ر أَتْ بِإِذْالَلِـهِ    .صـابْتَـدو . 
تُهقُّو قَتْهفَارو. 

 

 
 

 !دليلة تقصقص خصالت شعر مششون لتسلبه قوته: )٥( رقم صورةال
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ب  «: فَانْتَبه مِنْ نَوْمِهِ وقَالَ. »الْفِلِسْطِينِيون علَيْك يا شمْشون   «: وقَالَتِ سـح جأَخْر
هِ   فَأَخذَه الْفِلِسْطِ ! ولَمْ يعْلَمْ أَنَّ الرَّبَّ قَدْ فَارقَه     . » وأَنْتَفِض كُلِّ مرَّةٍ   .ينِيون وقَلَعوا عيْنيـْ

 .ونَزلُوا بِهِ إِلَى غَّزة وأَوْثَقُوه بِسالسِلِ نُحاسٍ

ــيْن الْأَعْمِـــدةِوأَ بـ وْقَفُـــوْه .لِلْغُلَـــامِ الْم ــوْن مْشـعْنِـــيْ أَلْمِـــسِ فَقَـــالَ شــدِهِ د اسِـــكِ بِيـ
 . الْأَعْمِدة الَّتِيْ الْبيْت قَائِم علَيْها لِأَسْتَنِد علَيْها

      نيــطِينِي ــاْبِ الْفِلِسْ ــع أَقْطَ ــاكَ جمِيْ نه ــان ــاء وكَ نِســاً و ــوْءاً رِجالَ ــت ممُْل ــان الْبيْ وكَ
 .رجلٍ وامْرأَةٍ ينْظُرون لَعْب شمْشوْنوعلى السَّطْحِ نَحْو ثَالثَةِ آالفِ 

ا                 لَيْهِمـاً ع قَائِمـ ت طَيْنِ اللّـذَيْنِ كَـان الْبيـْ سـتَويْنِ الْمودمَلى الْعع وْنمْشش ضقَبو
 . واسْتَند علَيْهِما الْواحِدِ بِيمِيْنِهِ والْآخرِ بِيسارِهِ

  لِتَم وْنمْشقَالَ شو   نيالْفِلِسْطِينِي على     . تْ نَفْسِي مع يْتقَطَ الْبةٍ فَسنى بِقُوانْحو
               مِـن وْتِهِ أَكْثَرمْ فِي ماتَهأَم وْتى الَّذيْنالْم لى كُلِّ الشَّعْبِ الَّذي فِيْهِ فَكانعالْأقْطَابِ و

 .الَّذين أَماتَهمْ فِي حياتِهِ
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 أسقط مششون األعمدة وقضى على نفسه مع مجيع الفلسطينينيو: )٧، ٦(الصورة رقم 
 

ــة االســـتخفاف  ــاوز صـــدمتنا مبحاولـ ــياًلنتجـ ــا جبملـــة  هندسـ ــوديْنِ ( بعقولنـ مـالْع
بأنّـه مثّـة بيتـاً يقـف كلّـه علـى عمـودين          ) الْمتَوسطَيْنِ اللّذَيْنِ كَان الْبيْت قَائِماً علَيْهِما     

حيـوي هـذا   مـع ذلـك    و! بينهما ليـدفعهما مششـون   أقدام٥ الوسط متقاربني بعرض  
جمِيْع أَقْطَاْبِ الْفِلِسْطِينِيني وعلى (البيت داخله اآلالف وعلى سطحه اآلالف، أي فيه      

، ونتجـاوز أن مششـون       السـخف  ، سنتجاوز هذا  )السَّطْحِ نَحْو ثَالثَةِ آالفِ رجلٍ وامْرأَةٍ     
    البيت الذي حيـوي        مع كونه أعمى مفقوء العيني ني  "ن عرف أنيعتمـد  " آالف الفلسـطيني
 !فقط على عمودين  وسطه

ذين               (ولنتأمل العبارة األخرية     اتَهمْ فِـي موْتِـهِ أَكْثَـر مِـن الـَّ أَمـ وْتى الَّذيْنالْم فَكان
سـوى عـداوة    ملـا رأينـا جرميـة للفلسـطينيني         كلّهـا  ، ولو قرأنا القصة   )أَماتَهمْ فِي حياتِهِ  
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مزعومة أُمضيت، وقد قرأنا قبال أن مششون قد قتل ألف فلسطيين بفـك محـار، وأنّـه        
ر وأحـرق حماصـيل       ة آالف ودمـمششون بالنهاية قتل عد أحرق مزارع كرومهم، يعين أن

،  وإبـادة شـاملة    وأباد حيوانات ومزارع الفلسطينيني، طبعاً بلغة اليوم هذا يسمى إرهاباً         
ة الـيت ترمسهـا بعـض نصـوص التـوراة امللفّقـة، فمـثال                 لكن مـع   األسـف هـذه هـي العقليـ 

ــرأ أفعــاالً منكــرة أُخــرى تُعطــى القدســية والشــرعية، ال علــى أنّهــا قتــال شــجعان،           نق
ومعارك مربرة يسقط فيها املقاتلون أو تُذبح فيها األبطال، فهذا حـدث  التـاريخ كلّـه                 

 دين، بل قتل البهائم وحرق املمتلكات وذبح األطفـال والنسـاء،     ومل يشذّ عنه ال دولة وال     
 :فاقرأ
يْخٍ    .دِينةِ مِنْ رجلٍ وامْرأَةٍ   وا كُلَّ ما فِي الْم    ذحبُو .وأَخذُوا الْمدِينةَ ( شـى   . مِنْ طِفْلٍ و  حتـَّ

 .)٢١: ٦يوشع ()الْبقَر والْغَنم والْحمِري بِحد السَّيْفِ
ــرائِيلَ ألَنْفُسِـــهِمْ وكُـــلُّ( ــو إِسـْ نـــا ب هـبنَه ــائِم هـالْبنِ وــد الْمـ ــةِ تِلْـــك ــالُ .  غَنِيمـ جـــا الر وأَمـَّ

 .)١٤: ١١يوشع ()لَمْ يبْقُوا نَسمةً. فَضَربوهمْ جمِيعاً بِحد السَّيْفِ حتَّى أَبادوهمْ
رائِيلَ إِلَـى بنِـي         ( ةِ           ورجع رِجالُ بنِـي إِسـْ دِينـالْم يْفِ مِـن د السـَّ مْ بِحـوهبضَـرو امِني نْيـب 

ــائِم حتَّــى كــُ  هتَّــى الْبا حــرِه ــد وأَيْضــ ـبِأَسْ ــا وجِ ــي ـلَّ م ــدنِ الَّتِ الْم مِيــعــا  اً ج قُوهتْ أَحْرــد وجِ
 .)٤٨: ٢٠القضاة ()بِالنَّارِ
)  ــود هالْي ــك ــى الْملِ ــا أَعْطَ ــي بِه ــورةٍ      .. .الَّتِ ــعْبٍ وكُ ــلِّ ش ــوَّة كُ ــدوا قُ ــوا ويبِي ــوا ويقْتُلُ ويهْلِكُ

اءسالنتَّى األَطْفَالَ ومْ حه١١: ٨أستري ()تُضَاد(. 
 :وفيما أوحى ا ملوسى كما زعموا

ا فِ           ( ا بِكُلِّ مـهمرتُحالسَّيْفِ و دةِ بِحاملَدِين تِلك كَّانس فَضَرْباً تَضْرِب        د ا بِحـ ائِمِهـهب ع ا مـ يهـ
 .)١٦-١٥: ١٣التثنية ( )تَجْمع كُل أَمْتِعتِها إِىل وسطِ ساحتِها وتُحْرِقُ بِالنَّارِ املَدِينةَ .السَّيْفِ

بينمــا جنــد النقــيض  اإلســالم؛ وصــايا لقتــال املعتــدين والظــاملني فقــط، لكــن ال 
  الشـــرعير املـــرببـــح األطفـــال والنســـاء، ألنحـــرق املـــزارع واألشـــجار وقتـــل البـــهائم وذ

 ورفـع اجلـور     مـن الضـرر األكيـد     ) ومنـه احليـوان   ( هو صيانة األبرياء     قتالاألخالقي لل و
ــاد، و ــاد (والفسـ ــب الفسـ ــاملني (، و)ا ال يحـ ــب الظـ ــدين (، و)ال يحـ ــب املعتـ ، )ال يحـ

ثلــوا وال تقتلــوا ال تغلــوا وال تغــدروا وال مت: (يوصــي املقــاتلني يومئــذٍ ) ص(فرســوله 
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عـن قتـل     أحاديـث عـدة      ، وهنـى    )وليدا وال شيخا فانيا، وال طفال صغرياً، وال امرأة        
 .)١(البهائم وقطع األشجار وتدمري البيئة وإلقاء السموم

 

  تفسري خرافة مششون ودليلة-٢

 ؟)Samson Delilah" (دليلة"و" مششون"فاآلن، من أين أتوا باسم 

هو قوة الشمس، " مشش"لعرب، ومن أساطريها العلمية، حيث   إنّه اسم من ثقافة ا    
ــمي      ــة ذات أصــول ســريانية تُس إىل " مســس/مشــش" "مشــس"ومــا زالــت هلجــات عربي

رمز لرب العدالة وعني الرقيـب الـيت ال خيفـى عليهـا             " مشش"يومنا، و أساطري بابل،     
عليهـا، وهلـذه    شيء، فهي الشـمس الـيت تُشـرق سواسـية علـى اجلميـع وال خيفـى شـيء                    

القـرص،  / أي احمليطـة  " حوطـو "حتويراً صوتيا من    " أوتو"اخلاصية مساها السومريون    
فعدا أنّها قرص حميط، فحرارهتا وضوؤها حييط باجلميع وتشـرق علـى األرض كلّهـا،     

، ثم  )لْوت/ألوت(وبالم التعريف   ) حوطو/أوتو(وكذلك مساها قدامى عرب وادي النيل       
ــا احنــرف ديــن ا ، اســتوردوا هــذا االســم مــن  )ص(لتوحيــد قبــل مبعــث الــنيب األعظــم  ملّ

 فصارت تُعبد   اًلرمز وثن ا/املاضني أو من القبائل السريانية ااورة، وجعلوا هلذه القوة        
 وهـي الـيت     )٢()الـالت /اللـوت (من دون ا وأدخلوا عليها ألف الم التعريـف مـرة أخـرى              

 .)١٩:لنجما()ات والْعزَّىأَفَرأَيْتُم اللَّ(أشار هلا القران 

بإضــافة الــواو والنــون قــدمياً  ) مشــش(هــو اســم هــذه القــوة، وتصــغري  ) مشــش(فـــ
، إلحالتـها إىل  ..)محـزون، صـيدون، زيـدون، صـغريون،  شـارون        (، كقولنـا    )٣()مششون(

 .الصورة البشرية

                                                 
 .٥٦٥، ص١، جميزان احلكمة حممد الريشهري، - )١(
ــث ) الــالت: ( الــبعض يقــول - )٢( ــة، وهــذا صــحيح أل  ) ا(مؤنّ ــاث   ويعــين الرب ــات إن أصــنامهم لرب ن

ــة مؤنّــث   ون الربســمون يإيــل(بــزعمهم، والكنعــاني/اللغــة حييــى عبابنــة، : انظــر) (إيــالت) (إيلــة) (ا
 ).الالت( فلسطني، وتُلفظ عربيا ) إيالت(، ومنها سمي ميناء )٤٠٩، ٣٣٣، صالكنعانية

)٣( -  رتجــم /قــاموس ســرتونج اإلجنليــزي  مــن الغريــب أنالعــربي ي) shimshôn (  أنّهــا مبعنــى ضــوء
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 )مششون بشعره(الشمس بأشعتها : )٨(الصورة رقم 

 

ــعر متطــايِر، فأشــعتها    وحــني يرســم وجــه الشــمس   ــم حماطــاً بش ُرسإىل اليــوم، ي ،
احلارقة هي شعرها، وقوهتا  هذه اخلصائل، لذلك نرى  احلكاية مششـون يحـرق       

تفقـــد هـــذه ) أي لـــدى نومهـــا(والشـــمس عنـــد املغيـــب ! األربطـــة والقيـــود بقـــوة شـــعره
) خلـف األفـق  (األرض اخلصائل امللتهبـة فتضـعف قوهتـا، وظـاهراً للعـني هـي تنـزل إىل               

فَـإِنْ  ) (مششـون ( كأحـد النـاس، متامـاً كمـا قالـه            -بدالً مـن مساويتـها السـابقة      -لتكون  
لينام تأتي  ) مشس(، وحني ذهب    )حلِقْت تُفَارِقُنِي قُّوتِي وأَضْعف وأَصِري كَأَحدِ النَّاسِ      

وكمـا  ) دليلـة (فيفقـد قوتـه، فــ       ) أي أشـعة قـرص الشـمس      (لتقص شـعر مشـس      ) دليلة(
أداة التعريف العربية القدميـة الـيت   ) ذي(، )ليلة-ذي( هي   Delilahتُرتجم باإلجنليزية   

ــية   ــارت بالفرنسـ ــة Deصـ ــى   The وباإلجنليزيـ ــت علـ ــة حافظـ  أو Das" (دا" واألملانيـ
Der ( ا بعض هلجاتنا فتنطقهاأم)د.( 

) مشـس (قص أشـعة الــ   تُقصـ ) الليلـة (، علمياً وتعليمياً، أن ألمر كلّه، واخلالصة  فا
خلسـةً مـع طلــوع   ) شـعرها (أشـعتُها  ) الشـمس (هتـبط، وتنبعـث مـرة ثانيـة لــ      /حـني تنـام  

                                                                                                                        
 ,Rick Meyers,E-Sword .( أي مششون.ׁשמׁשוןوتُنطق بالعربي ). sunlight(الشمس أيضاً 

Ver 7.1.0,2000-2004.( 
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ذي (فجر اليـوم الثـاني، فتسـرتجع قوهتـا وتقضـي علـى الكائنـات الـيت تظهـر مـع الليـل                        
 . ، أنصار الليلة والظالم، سواء النجوم أو اخلفافيش وما شابه)ليلة

ــة  ــة وتعليمي زت  قالــب بشــري   حكمــة رمزيــر  ربمــا لألطفــال ال أكثــر وال أقــلّ، طُ
ونُكِّهت وزيدت، لتأليف بطولة عشائرية خاصة، ألهـداف خاصـة، بعـد أن أهيـل عليهـا                 

 !تقديس توراتي من القصاصني اليهود

هذه بعض املآرب والغايات اليت تنضح من خالل هذه احملكية، ومثّة تفصـيل هلـذه               
   . فيما سيأتياملآرب سيتّضح

 

 

  مآرب تلطيخ أنبياء ا باألباطيل-ثانياً

بـل  ،   كمـا أخـرب القـرآن وكمـا هـو الواقـع            إنّنا إذ نقر أن من بني اليهود يهوداً مؤمنني        
ي            مثّـة احنرافـاً وبشـاعة  كـلّ فكـر دينـ كما هو احلال  شـعوب األرض مجيعـاً، وأن ،

وس الذي حيتلّ خلية سليمة ويعيد برجمة        نسخة حمرفة منه وبشعة أشبه بالفري      خترج
ــة ســرطانية، فــ   خشــى   نواملؤمشــفرهتا لتُصــبح خليستضــعفة يــة م ــاتوا قلّ ن  اليهــود ب

  واملـال والغطرسـة  عليها املسخ أو الـزوال، ألن الـنص اليهـودي احملـرف وبقـوة السياسـة        
ميضــي علــى يهــود  فكيــف ال  واملســيحينيأُمضــي علــى العــالَم كلّــه مبــن فــيهم املســلمني

 .مستضعفني

وإنّنا نقر أن مدونة التوراة، تراث خيتزن كماً هائال من كالم الرب وأقـوال األنبيـاء                
                       السـم فني املنحـرفني، وانـدسث بيـد احملـره مـع ذلـك تلـو سني وقصصـهم، لكنـاملقد

ذيبنا للصــحيح العســل، فإنّنــا إذ نُشــري إىل امللــوث منــه بإصــبع االتّهــام، لــيس بغــرض تكــ
والراقي الذي فيه وهو كثري فعال، بقدر بغيتنا تصفيته مـن هـذا اخلبـث املُضـاف الـذي         

وهــذا متامــاً كمــا نُصــفّي  ! حــني دون بإزائهــاومقــاهلم أزرى بكــالم ا ومبقــام أنبيائــه  
ت مـن احلـي ونفـرز اخلبيـث اهلائـل             ) ص(أحاديث رويت عن نبينـا       خـرج امليـاملكـذوب  لن  

 )!!ص(لطيب، ال لنزري أو نستخف بشريف كالم نيب ا عن ا
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 ؟)١(ماذا أضاف من تزويرٍ وكذبٍ قلم الكتبة

 أو إكثـارات أو      احنرافات افتعالب )ص( األكرم   نا اخلدش  السرية املطّهرة لنبي     نإ
ان العصـر األمـوي            أخالقيـ فاقدة للحيـاء     جنسية أو    حكايات نـت إبـوي، داً ومليئـة بالتلـه 

     رهنــي ــاً وصـ ــا ظلمـ ــة أو غريهـ ــؤمنني عائشـ ــه أم املـ ــان زوجتـ ــا علـــى لسـ وأُلصـــق كثريهـ
كمحظيات له يروين قصصهن اجلنسية، وإن وجدت  كتب صـحاح السـنة أو الشـيعة                

 هـي ف أو سلّم هبا اجلميع واستنبطوا منها أحكـام النكـاح واحلـيض واالعتكـاف وغريهـا،               
ــد  ــبما نعتقـ ــن دسحسـ ــائرين   مـ ــة اجلـ ــرباء   الساسـ ــتعانة خبـ ــني باالسـ ــود  املغرضـ اليهـ

) ص(ابتداء من جعل شـغله الشـاغل         ، وتدوينها األحاديثوتلفيقاهتم إبان عصور تلفيق     
النساء واجلواري والزواج من طفلة ومباشرة عائشة وهـي حـائض والتولّـه هبـا ومتابعـة                 

خيـاف مـن   ) ص(صص رويـت بأنّـه      غريات نسائه ومنافساهتن عليه وعراكهن، مروراً بق      
ه ويكــذب علــيهن وتســتغفلنه وتنطلــي عليــه خــدعهن ويصــدق أالعيبــهن وال يعــدل نســائ

بينهن فيفضّل واحدة على الباقي ويعاشر خلسة إحداهن  ليلـة واحـدة أخـرى وعلـى                 
ــل هلــا بالكتمــان    إطاللتــهمــزاعم كاخل، وصــوالً إىل أبشــعها  .. فراشــها فتكشــفه ويتوس 

ني كانت زوجةَ فتـاه زيـد بـن حارثـة وإعجابـه هبـا، وهـي                  ح  على زينب بنت جحش    )ص(
، فهي حبكة يهودية واضحة تُحاكي متامـاً        )٢(تغتسل  رواية، أو تطحن  رواية أخرى       

قع  الكفْر بتعاليم     قصة أوريا بعد أن فرق بني املرء وزوجه، لي         ) ع(ما نسبوه لداود    
لتخلــو لــه، كمــا يزعمــون، ثــم نســبوا   حبليلــة جــاره والتخطــيط لقتــل زوجهــا ربــه والزنــا

أيضــاً الــذي بــرأه ا  قرآنــه الكــريم ممــا ) ع(الفحــش والكفــر نفســه لولــده ســليمان 
 .يتلونه ويفرتونه عليه

واندس هذا  روايات أخرى ال تزال تُلطّخ كتبنـا اإلسـالمية عـن زعـم زواج داوود                  
) ع(و استســالم يوســف ! اء امــرأة وتشــوفه ملــا لــدى غــريه أيضــاً مــن نســ   ٩٩مــن ) ع(

                                                 
ا؟     : كَيف تَقُولُون( جاء  التوراة على لسان إرميا هذه احلقيقة        - )١( نـعم بةُ الـررِيع شـو اء كَمـح ننَح

 ).٨: ٨إرميا )(ه إِلَى الْكَذِبِ حولَها قَلَم الْكَتَبةِ الْكَاذِبحقّاً إِنَّ
ومعظـم  . ٣٤٤ ص،٨ ج،لتبيـان ا ،الطوسـي : وأيضـاً . ٢٠١ ص،٦ ج،زاد املسـري   ،ابن اجلـوزي  :  راجع - )٢(

 .التفاسري
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اخل، اليت متأل كتب قصـص      ! وجلوسه للفاحشة لوال أن وكزه جربيل فأخرج الشهوة منه        
ــاء وبعــض تفاســرينا  ــاء      ! األنبي ــهم للحــطّ مــن مقــام األنبي ــادة من ــا دســائس معت ) ع(كلّه

ة علـى           ،األزكياء الفطرة ليكونوا وهم سواء     وتسود الفاحشة بني املؤمنني، ولتقـوم احلجـ 
وليغــدو الــنيب كالفـاحش، والبيــع مثــل  ! ؟)١( بـأن لــيس مثّـة طــاهر فلمــاذا يسـتبدلون   ا

الربا، والنكاح كالسفاح، لذا ال نستعجب أن يكون الزنا والربا صناعة يهوديةة عاملي. 

أَفَكُلَّمــا جــاءكُمْ رســولٌ بِمــا ال (وإننــا حــني نقــرأ قولــه ســبحانه فــيهم مــع األنبيــاء  
كونــه ( أن القتــل )٨٧:البقــرة( )فُســكُم اسْــتَكْبرْتُمْ فَفَرِيقــاً كَــذَّبْتُمْ وفَرِيقــاً تَقْتُلُــونتَهْــوى أَنْ

فهو يتّسع على حنـو اإلميـاء ليكـون قـتال معنويـا، فـانظر               ) جاء بصيغة املضارع املستمر   
نون أنـه سـكر    وكيـف يـدو  .)٧٩:الصافات()سالم علَى نُوحٍ فِي الْعالَمِني (كيف يقول القرآن    

وتعرى ولعن من ال يستحق وميز عنصريا ساماً بني أوالده الثالثـة املزعـوم عـدم وجـود                  
      ض لـه نـيبللـوط       سواهم، هذا أبشع قتل معنوي يتعـر عـن قتلـهم املعنـوي جليـل، فضـال 

!! الذي بزعمهم يكْذب وجينب ويعـرض سـارة لإلغـراء وحيتمـي هبـا             ) ع(، وإلبراهيم   )ع(
 .اخل..  أحد ان ويعقوب وإمساعيل الذي جعلوه وحشياً ويده على كلّولداوود وسليم

ل القضـايا      ت جتتهد لتُفيت  كلّ    ـاص مض ـريب أن يد القص   ـومن الغ  املسائل، وتعلـَّ
       وال مــالك، فــألّفوا قصــة صــراع يعقــوب مــع ا ــنيب ) املــالك(واألمســاء بــال حرمــة ل

ر         أي الـذي جاهـد   )إسـرائيل (إيـل  -اعوطعنه  فخـذه، وتسـميته علـى ضـوء ذلـك، إصـ ،
ا، كما فعلوا مع إبـراهيم، مـع أن         جيرختسم   لال )من األسطورة  (ا، فكأنّهم يؤسطرون  

    إبراهيم ويعقوب مل يكونوا يهود  ني التوراة بأكثر مـن ألـف سـنة، وهلجتـهم           ا وسبقوا مدو
سـة  مصـادرنا     السريانية ختتلف، لكن هذا الصراع يـذكّرنا بالروايـة اليهوديـة املدسو           

٢(لكَم بقبضته ملك املوت  عينه ملا جاءه ليقبضه) ع( موسى بأن(!! 

                                                 
رف مجيـع    هي متاما كمحاولة إبليس، أراد إثبات ظلم تفضيل آدم عليه، بأن ُعمل ليزلّ آدم وحي               - )١(

ذريتــه، ليثبــت عمليــاً أن االختيــار اإلهلــي غــري صــائب، هلــذا قــال تعــاىل عــن هــذه احملــاوالت املرضــية   
 .)٨٩:النساء)(ودوا لَو تَكْفُرون كَما كَفَروا فَتَكُونُون سواء(الدنيئة 

 .٣١٥، ص٦، جفتح الباريابن حجر، :  انظر- )٢(
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فإليك أمثلة من بعض األقذار اليت ينبغي إزالتها، واليت أزرت هبا كمدونة مقدسـة،          
 :)١(وطعنت  مصداقيتها كوثيقة تارخية على السواء

 

  ! بزعْمهمسكر نوح - أ

،  نُوح يكُون فَلَّاحا وغَرس كَرْما     أوابْتَد ():٢٧-٢٠(تاسع   سفر التكوين اإلصحاح ال    
رِب مِــن الْخَمْــرِ فَســكِر وتَعــرَّى داخِــلَ خِبائِــهِ  شـأفَ، و ــامح ــرأبْص ةــوْرع ــانــو كَنْعيــهِ بأِب

أو  رارِجا أخْبيْهِ خولـَ          أفَ .خع اهضَـعوو اءدالـر افَـثيو ام ذَ سـا أى  خ ا    كْتَافِهِمـي شـملَـى إ و 
  ةــوْر ا عــتَر ساءِ ورــو ــا أالْ ماهجْهوــا و اءِإىلبِيهِمرــو ــوْرة  .  الْ ا عــر ــمْ يبْصِ ــاأبِفَلَ ــا  .يهِم فَلَمَّ

       غِري ه الصـَّ لَ بِـهِ ابْنـ ا فَعـم لِممْرِهِ عمِنْ خ فَقَـالَ ، اسْتَيْقَظَ نُوح :»  ان كَنْعـ ون لْعـم .ع  د بـْ
   كُونبِيدِ يتِهِإلالْعقَـالَ  .»خْوو :»     كٌ الـرَّبار بـامٍ   إم سـ لَـه .     د ان عبـْ كُنْ كَنْعـلْـيو  فنـوح   )ا لَـه ،

باً              ..  الظاملون بدعائـه     الذي أُغرق ) ع(الشيخ   يلعـن نسـ ى بـال ضـابط، ثـميسـكر، ويتعـر
قبـل أن تكـون مـن       ) نـوح (د  بريئاً، ويشرع جلواز ووجوب استعباده هلفوةٍ وقعـت مـن اجلـ           

رع السـتعباده      ) كنعان(وال شأن هبا للحفيد     ) حام(االبن   بـارك   ! الذي لُعِن نسلُه وشـي ثـم
فقـط، وكـأن رائحـة تعـدد اآلهلـة يـراد وضـعها هنـاك وختصـيص سـام                    " سـام "الرب إله   

 .)٢(!باإلله والدين، وكأن يافث اآلخر بال رب ناهيك عن حام

 

                                                 
رين والباحثني الغربيني والشرقيني، حتى اليهود منهم، هلذا املسـتوى مـن             لقد تنبه كثري من املفكّ     - )١(

السفاسف واالحندار األخالقي  حمكيات التوراة، والبعض فصل  حتليلـها، والـبعض استعرضـها                
فــراس الســواح، : بشــكل خمتصــر وشــامل لبيــان اخللــل احلــاد  العقيــدة األخالقيــة التوراتيــة، انظــر 

 .٢٨٠ - ٢٥٨، صواملعنىاألسطورة 
ــع حبـــث - )٢( ــد راجـ ــوح :   للمزيـ ــان نـ ــام -طوفـ ــة واألوهـ ــة   بـــني احلقيقـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ مجعيـ ،

 .االجتماعية
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" سكرة نوح " مشهد اللّوحةنْونعي! سكرانا ومعرى، وأحد أبنائه يسرته) ع(هكذا مثّلوا نوحا : )١٠، ٩( رقم الصورة
)Drunkennes of Noah( 
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 !انتهازية إبراهيم -ب

ــاني عشــر    ــرب  (: )١٩-١١( ســفر التكــوين اإلصــحاح الث ــا قَ ــدث لَمَّ حلَ أوــدْخ نْ ي
  أمِصْر  ايارقَالَ لِس نَّه إ«: تِهِأ امْر    لِمْتأنِّي قَدْ ع نْظَـرِ    أنَّكِ امْرةُ الْمن سـح ة.    كُـونذَا إفَي

آر   وننَّأِك الْمِصْرِي قُولُونمْ يه : ذِهِ امْرأهسْتَبْقُونَكِ . تُهيقْتُلُونَنِي وخْتِي أنَّكِ  أقُولِي   .فَي
ا نَفْسِـي           تَحْيـبِكِ وب بِسـ يْرلِي خ كُونجْلِـكِ أمِـنْ   لِي«. ..   عن ا      ألَـى   إفَصـبِهب را بِسـ رام خيـْ بـْ

       و بِيـدعو مِريحو قَربو مغَن لَه ارصإو  و اء الٌ   أمـ جِمـو تُـن.         يْتَـهبو وْن فِرْعـ الـرَّب بفَضَـر
 اتٍ عبضَر   امْر اياربِ سبةً بِسأةِ  أظِيمامبْر.    وْنا فِرْععأفَد ر ذِي      «: ام وقَـالَ  بـْ ذَا الـَّ ا هـ مـ

خذْتُها لِـي   أخْتِي حتَّى   ألِماذَا قُلْت هِي     تُك؟أنَّها امْر أصنعْت بِي؟ لِماذَا لَمْ تُخْبِرْنِي      
الحـظ هنـا سـارة عمرهـا فـوق السـابعة والسـتّني علـى األقـلّ حسـب               )! لِتَكُون زَوْجتِـي؟  

 !معادالهتم

  جولةٍ أخـرى عنـد مضـارب أخـرى وقـد بلغـت سـارة                 وأيضاً اإلصحاح العشرين،  
ــالَ : (التســعني ســنة وصــارت عجــوزاً كمــا قالــت التــوراة نفســها   ــارة  إوقَ ــنْ س ع اهِيمــر بْ

تِهِأامْر :»  لَ  أفَ. »خْتِيأهِيأرْس   و اررج لِكم الِكأبِيم ةارذَ سخ.    ُا اءأبِ إىلفَج  الِـكيم
ذْتَها فَ  أةِ الَّتِي   أجْلِ الْمرْ أنْت ميت مِنْ    أها  «: لِ وقَالَ لَه  فِي حلْمِ اللَّيْ   ةٌ    إخـ جـوتَزا م نَّهـ

لَيْك حتَّى إخْطَات أماذَا فَعلْت بِنا وبِماذَا     «: راهِيم وقَالَ لَه  إبْثُمَّ دعا ابِيمالِك    . .»بِبعْلٍ
فــريد ( .. »!عْمــاال ال تُعْمــلُ عمِلْــت بِــيأي خطِيَّــةً عظِيمــةً؟ جلَبْــت علَــيَّ وعلَــى ممْلَكَتِــ

ا     )إبراهيم تِ        أوحدث لَمـَّ ا     أبِـي   أتَـاهنِي اُ مِـنْ بيـْ لَهـ ي قُلْـت ذِي      : نـِّ ذَا معْروفُـكِ الـَّ هـ
 عِنيكَانٍ نَ: لَيَّإتَصْنإتِي أفِي كُلِّ م وي هنخِيألَيْهِ قُولِي ع«(. 

ة هذه ظلّ يستخدمها إبراهيم كلّما دخل قرية، حتّى مـع كوهنـا شـاخت، إالّ أن           سار
القصة هي نفسها، وكأن الراوي احلاكي نسي األزمنة، ونسي أنّه قال قبل هـذا املوقـف     

امِ وقَـدِ انْقَطَـع    ألبْراهِيم وسارة شيْخَيْنِ متَقَـدميْنِ فِـي ا       إوكَان   (١٨ اإلصحاح     نْأيـَّ
 .، ونسي قوله أنّها بلغت تسعني سنة)١١: ١٨التكوين ()يكُون لِسارة عادة كَالنساءِ

العجيب أن هذا األمر كـرروا نسـبته إىل إسـحاق أيضـاً، فجعـل يقـول لألقـوام الـيت                    
ــا رأوه خلســةً     " رفْقــة"حيــلّ هبــا أن امرأتــه   ــى انكشــفت خدعتــه وكذبــه ملّ هــي أختــه، حتّ

» خْتِـي؟ أهِـي  : فَكَيْف قُلْت! تُكأرنَّما هِي امْ إ«: سْحاقَ وقَالَ إبِيمالِك  أعا  فَد! (يداعبها
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   اقُإفَقَالَ لَهأل«: سْح ي   : نِّي قُلْت ببِها   ألَعلـِّ بِسـ ـوتأبِفَقَـالَ    .»م الِـكذِي      «: يم ذَا الـَّ ا هـ مـ
   عــطَج ــلٌ الضْـ ــوْال قَلِيـ ــا؟ لَـ ــنعْت بِنـ ــعْ أصـ ــد الشـَّ حـامْر ــع ــا  أبِ مـ لَيْنـع ــت ــك فَجلَبـْ تِـ

 .!!)١٠-٩: ٢٦التكوين ()»ذَنْبا

اخلليــل، الــذي نــراه  القــرآن فتــى بطــال غيــوراً ال يهــاب قومــه ) أبــرام(فــإبراهيم 
ةً                ر أصنامهم، ال يأبه بتهديد رجم أبيه له، وال يأبه حبرق نرياهنـم، أمـكساملشركني، ي

ة            رجل، يجادل ملـوك تلـك ال       ال خارجهـا كمـا     (عشـائر خـالل جوالتـه  اجلزيـرة العربيـ
الذي يضـحي بابنـه ذبيحـاً       ) ع(بال خوفٍ وال تعتعة وبكلّ جسارةٍ وإميان، إبراهيم         ) زُعِم

، ويرتك امرأته وصغريه  البيداء توكّال على أمـر ا، نـراه هنـا  التـوراة يضـحي                    
زيا ووصوليا وبـال قـيمٍ مـن شـرفٍ وال صـدق وال            بشرف زوجته لينجو ويثرى، نراه انتها     

شجاعة، يتوسل جبمال زوجته سارة للتقرب إىل ملـك كـلّ قبيلـة مـر عليهـا، واحلصـول          
مل أم علــى املمتلكــات واملاشــية، وال يغــار علــى زوجتــه أن دخــل عليهــا فرعــون أم غــريه     

 ! ن عليه فعلهوبل نرى أنّهم يستنكر! اويدخل

 إالّ مــآثره وفتوتــه )ع (حينمــا ال نــرى القــرآن يقــص عــن إبــراهيم بــل نــدهش جــداً 
ودعوته إىل ربه أينما حلّ ومقارعته لألصنام ومظاهر استغفال العقل والشرك والظلم             

حق      (وعن أبنائـه     ويقول عنه    ويقيم صروح التوحيد والعدل    راهِيم وإِسـْ واذْكُـرْ عِبادنَـا إبـْ
مْ عِنـدنَا              ويعْقُوب أُوْلِي الْأَيْ   إِنَّهـى الـدَّارِ، وةٍ ذِكْـر م بِخَالِصـاهارِ، إنَّا أَخْلَصْنالْأَبْصدِي و

ـارِ   الْأَخْيـ ـطَفَيْن  التــوراة علــى  ) ع(، وال نــرى  ســرد حياتــه   )٤٧-٤٥:ص()لَمِــن الْمصـْ
ــوين    ــوق األربعــني   ١٥ أي ٢٥ إىل ١١مــن اإلصــحاح  (طوهلــا  ســفر التك  إصــحاحاً تف

 ال نرى هذا الشيء باملرة، وكأنّه ليس بنيب وال برسول، ما نرى إالّ رجال رحاالً                )صفحة
يبحث عن قطعة أرض ويسوق أغنامه وأمواله ويتزلّف زعمـاء العشـائر، مـر بصـراعات                
  ا ة أنر اثــنيت عشــرة مــرعلــى غــنم وعلــى بئــر وعلــى أمــالك، وكــلّ الرتكيــز الــذي تكــر

 ــه األرض وســيعطيه نســال ــه،  يورث ــي تكــون األرض ل ــةً  ألنفســهم فيمــا بعــد وندمه  كورث
 !، هبذا الوعد والعهدلألرض

ــراد أن  ال عــنـتواء فضـــخصية عــن االســـألــيس هــذا الــرتدي  الشــ الكمــال، مــا ي
الوصولية، وفقدان الغـرية والشـجاعة   ! يسوغ له ويربر  أفعال الكهنة والزعماء الحقاً؟  



 

80 

والتــوجس مــن الشــعوب األخــرى، واقتنــاء املمتلكــات بــالتملّق    وقــيم الشــرف والصــدق،  
املســلك "والــدليل ! واملداهنـة واحلظــوة لـدى الزعمــاء، مردوفــاً مـع ذلــك حبمايــة الـرب؟    

واألخطـر،  ! ألـيس هـذا زبـدة مـا أُريـد إسـقاطه أو تربيـره؟              !! املفـرتى اآلنـف   " اإلبراهيمي
ات        أليست هذه أوىل لبنـات تسـليع املـرأة وتسـويغ اسـتغ             الل أنوثتـها وحماسـنها  املهمـ

 !والدعايات واالتّفاقات، بدالً من عقلها أو إنسانيتها ووعيها وقدراهتا؟
 

 !منكر لوط وابنتيْه -ج

كَن      (: )٣٨-٣٠( سفر التكوين اإلصحاح التاسع عشر        سـو وغَرلُوطٌ مِنْ ص عِدصو
 ــه عم ــاه ــلِ وابْنتَ بألفِــي الْج ــاف خ ــه ــكُن فِــي صــوغَرأنَّ ــو . نْ يسْ ةِ هــار ــكَن فِــي الْمغَ فَس

تَاهابْنةِ   .ولِلصَّغِري قَالَتِ الْبِكْرفِي ا     أ«: و لَيْساخَ وونَا قَدْ شا      ألب لَيْنـلَ عدْخ لٌ لِيـجرْضِ ر
ال  أحْيِي مِـنْ  بانَا خمْرا ونَضْطَجِع معه فَن  أهلُمَّ نَسْقِي    .)١(رْضِألكَعادةِ كُلِّ ا   ا نَسـْ بِينـ«. 

ع           أفَسقَتَا   تْ مـعاضْطَجو لَتِ الْبِكْرخداللَّيْلَةِ و مْرا فِي تِلْكا خماهعْلَـمْ      أبلَـمْ يا و بِيهـ
ـا  امِهـال بِقِيا واعِهفِــي الْغَــدِ    .بِاضْــطِج ثـد حـةِ  أوـغِري ـي قَــدِ  إ«: نَّ الْبِكْــر قَالَــتْ لِلصـَّ نـِّ

اضْــطَج ــع ــةَ م ارِحالْب ــةَ . بِــيأعْت ــقِيهِ خمْــرا اللَّيْلَ ــه أنَسْ علِي اضْــطَجِعِي مــادْخ يْضــا فَ
غِرية      أباهما خمْرا فِي تِلْك اللَّيْلَةِ      أفَسقَتَا   .»بِينا نَسْال أفَنحْيِي مِنْ    تِ الصـَّ قَامـيْضـا و

    اعِهعْلَمْ بِاضْطِجلَمْ يو هعتْ معاضْطَجا  وامِهال بِقِيتَا لُوطٍ مِنْ      ا وبِلَتِ ابْناأفَحبِيهِم. 
     دابْنـا و تِ الْبِكْـرلَدفَو     هم تِ اسـْ عـ» واب مـ «-    و هـأ و     نيوابِي و الْمـ وْمِ   إبـ لَـى الْيـ.   ةغِري والصـَّ

 .)لَى الْيوْمِإ بو بنِي عمونأ وهو -» بِنْ عمي«اسْمه يْضا ولَدتِ ابْنا ودعتِ أ

فهذه القصة مضحكة حتّى    ! ال ندري ما التعليق املناسب املؤدب املمكن وضعه هنا        
لو جرت  مغارة كوكـب آخـر، لـوط شـيخ كـبري تقـي، امرأتـه عجـوز هلكـت، اسـتنقذته                        
وه مـع ابنتيـه                  نجـاملالئكة األطهار من القرية اآلمثة اليت ستُضرب بالربكـان والزلـزال، في

                                                 
، تعبري حملّي، ال يعين كوكـب األرض، بـل تلـك األرض الـيت               )كلّ األرض (و) األرض رجل  ليس   (- )١(

روها أو حرفوهـا عمـدا ففسـروا أن طوفـان           هم فيها، هذه النقطة مل يفهمها مرتمجو التـوراة أو مفسـ           
هِ    أو (٧: نوح كان على كلّ وجـه األرض  التكـوين        جـو ن و عـ حـاألرضم   مِلْتُـهوقـالوا أهنـا   ) كُـلَّ قَـائِمٍ ع ،

 ذراعـاً أي ثالثـني قـدماً تقريبـاً، أي عشـرة      ١٥غطّت كلّ اجلبال، مع أنّهـم أوردوا أن ارتفـاع امليـاه كـان           
 )!!  عشرة ذِراعا فِي الِارتِفَاعِ تَعاظَمتِ الْمِياه فَتَغَطَّتِ الْجِبالُخمس (أمتار 
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وذَا لِـي   ( إىل مغارة، وتكون ابنتاه العفيفتان اللتان قال عنهما لـوط قبـل أسـطر               ويلجأ هـ
ــال    ــ جـــا ر ــمْ تَعْرِفَـــ ــانِ لَـــ ــوين ()ابْنتَـــ ــرآن   )١()٨: ١٩التكـــ ــا القـــ ــاد هبمـــ ــن  (، وأشـــ ــتٍ مِـــ ــ بيـْ

سْلِمِنيالشنيع، الذي ال تعرفه حتّى فتيـات   )٣٦:رياتاالـذ ()الْم تكونان هبذا الشبق املرضي ،
 املرمتيات  أحضان مئات الرجال، ال فتاتان بكـران مل تريـا الرجـال، يخطّطـان                 اهلوى

الن ذلـك أنّهمـا     !! سوية إلسكار أبيهما النيب العجوز ومضاجعته مـن دون أن يشـعر            ويعلـِّ
لـوط الـواعي الـنيب يسـكَّر     ! ما هـذا اهلـراء الفـاحش     !! تريدان أن تُحييا نسال من أبيهما     

 قبـل، بـل ويضـاجع بـال وعـي وال إحسـاس، وكـأن ال وجـود لعقـل وال                      كما سكِّر نـوح مـن     
الــذي أنقــذ لوطــاً أن يســتنقذ  ) الــرب(ملالئكــة وال لــرب ينبهــه ويأخــذ بيــده؟ أذكــاء مــن  

                   ة؟ فما دنـاءة مـن أُهلِـك عليهمـا وقـد أتيـا بفاحشـة أشـدن هبذه النفسين رخيصتيفتاتي
فأسـاءا إىل نـيب ا وإىل ا وإىل         )! ، جنسـياً  اغتصبا أبامها، نبيهما، شـيخهما    (وأنكر  

فــإن كــان قــوم لــوط قــد بــدأوا بــاللواط  ! البشــرية أشــد مــن إســاءة قــوم لــوط بأشــواط؟ 
اجلماعي، فهاتان بدأتا بالسفاح اجلماعي مع األب الغافل، وإىل اليـوم فالبشـرية تُنكـر               

 . ابنتاهومكرمةٌ) ع(فمكرم لوط . الثاني بأشد من إنكار األول

 

                                                 
 ولقد جعلوا الفتاتين مل تعرفا الرجال متهيـداً لتسـويغ زعـم محلـهما مـن أبيهمـا لـوط، وإالّ فـإذا                        - )١(

جني حـني دونـوا أن     والثانية هي األصغر، فبمن كان أصهاره متـزو       ) كربى بناته (كانت األوىل هي البكر     
م      (لوطاً حذّر أصهاره ليخرجوا معه       هاره ا  أفَخَرج لُـوطٌ وكَلـَّ اتِـهِ   آلصـنب بـل  ! ؟)١٤: ١٩التكـوين  )(خِـذِين

ملاذا مل تكن كلّ واحدة حامال مـن أولئـك األصـهار حـني خرجـت؟ هـذا مـع تكـذيبنا روايـة النسـب مـن                
 !أساس
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 Lot Leaves Sodom andلوط وابنتاه كما صوروهم، وخلفهم امرأته اليت هلكت : )١١( رقم صورةال
Gomorrah 

 

فمن نقل هلم قول الفتـاتين حـني خطّطتـا للفاحشـة؟ قطعـاً لـيس الفتاتـان، ولـيس                    
  يــأتي الــوحي إلبــراهيم هبــذا القبــيح، الــذي لفّقــوه للطعــن  شــرعي ة لــوط، وحمــال أن

غري شرعي وطهارة قبائل منافسيهم، كما فعلوا بعيسى حيث اتّهموه أنّه ابن. 

انظر كيف يؤسسون ألصول الشعوب وألولويتهم عليهم، فباألمس مع نـوح أحفـاده             
ون وهـم         "ابـن اجلاريـة   "وغداً إمساعيل هو    ! الكنعانيون يلعنون  ون واملوآبيـ وهنـا العمونيـ ،

 شاذّ بشع، وباإلمكان العثـور الحقـاً  التـوراة         م أنّهم أبناء زنا   فسة، يؤسس هل  قبائل منا 
عن السبب احلقيقي هلـذا التأصـيل ألمثـال هـذه القصـة، حـني نشـهد صـراعاً وحروبـاً                   
بني بين إسرائيل العشرية الرعوية مع العمونيني واملوآبيني الذين هلم أرض ومواٍش وآبار         

، ثم كيف كـان النصـر حليـف العـرق           )بلعام بن باعور  (وأمالك، ووقائعهم مع املديانيني و    
أي مــن ، )١٥: ١٥اخلــروج ()أقويــاء مــوآب تأخــذهم الرجفــة(اإلســرائيلي أيــام داوود ليكــون 

  إسـرائيل  من  من يعقوب ويقوم قضيب يربز كوكب (شعب إسرائيل، و     فـيحطم طـر
ة حـني تغـري            )١٧: ٢٤العدد  ()موآب خر      ، فهي كعادة قبائل عرب اجلاهليـعلـى بعضـها، ال يـد

ــة       ــة املنافســة كدعايــة إعالمي شــعراؤها  كيــل الشــتائم وقــذف أمهــات ورجــال القبيل
 .نفسية تُحطّم اخلصم أو تُهينه وتُهونه، ال لتُؤخذ تارخياً وحقيقة
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 ! التواءات إسحاق ويعقوب واألسباط-د

اعيـل، حيـث جنـدهم      إمس بدأ مع والدة  ـله، ي ـحاق، ألنّهم من نس   ـالتوطئة لتمييز إس  
ــتْ (يقولــون، أن ســارة امشــأزّت مــن وجــوده يلعــب أمامهــا    ــراهِيمإلفَقَالَ ــذِهِ «: بْ دْ هــر اطْ

ع ابْنِـي     ألالْجارِيةَ وابْنها    مـ رِث ةِ ال يـارِيذِهِ الْجه اقَ إنَّ ابْنح فَقَـبح الْكَـالم جِـدا     .»سـْ
راهِيم إلفَقَـالَ اُ     .هِبْراهِيم لِسببِ ابْنـِ   إفِي عيْنيْ    ك مِـنْ          «: بـْ لِ  أال يقْـبح فِـي عيْنيـْ جـْ

ا               . جْلِ جارِيتِك أالْغُالمِ ومِنْ    عْ لِقَوْلِهـم ارة اسـْ سـ ا تَقُـولُ لَـك بِ  ألفِي كُلِّ مـ ه حاقَ  إنـَّ سـْ
 .)١()١٢-١٠: ٢١ التكوين ()يدْعى لَك نَسْلٌ

    وهـذه الغايـة     "إسـحاق .. ال يـرث مـع      ) إمساعيـل ( ابـن اجلاريـة   "فاملراد تثبيت أن ،
ــراهيم    ــى أو() ع(تتّضــح مــع وفــاة إب ــراهِيم إعْطَ ــه   إبْ ــان لَ ــا كَ ــلَّ م ــحاقَ كُ  .)٥: ٢٥التكــوين ()سْ

والغريب أن الكهنة الذين طاملا استخدموا لغةً تُهني املرأة وجتعلها قاصرة متامـاً، قـالوا               
   الــرب أل( عاقبــه  ســفْر التكــوين عــن آدم أن   و اتِــكلِقَــوْلِ امْر ـمِعْت سـ ـك كَلْــت مِــن  أنـَّ

ــجرةِ جعلــوا الــرب يــأمر   ، إالّ أنّهــم هنــا ولصــاحل عــني إســحاق جــدهم،  )١٧: ٣التكــوين ()الشَّ
ا     فِي(مع لقول امرأته دائماً ـإبراهيم بالعكس؛ أن يس   عْ لِقَوْلِهـم ارة اسـْ سـ ا تَقُولُ لَككُلِّ م

 )!!سْحاقَ يدْعى لَك نَسْلٌإنَّه بِأل

                                                 
نت حسـب سـفر التكـوين             املفارقة الغريبة أن إمساعيل    - )١( ٢٥: ١٧( بلغ الثالثة عشـرة مـع أبيـه وخـ( ،

ه هـاجر يقولـون أن ذلـك متّ حـني االحتفـال بكـرب إسـحاق وفطمـه أي بعـد                                ٣إالّ أنّه حني طـرده مـع أمـ 
: سنوات على األقلّ، أي أن عمر إمساعيل حينها فاق الستّة عشر ربيعاً، وإليك هذا، لتحسبه رياضياً               

) ــان ــرامأكَ ب   رــاج ه تــد ــا ولَ ةً لَمــن س ــانِني ثَمــتٍّ و ــن سِ اعِيلَ إ ابــم ألسامــر (، و)١٦: ١٦التكــوين )(ب ــان وكَ
ه   إبراهِيم ابن مِئَةِ سنةٍ حِـني ولِـد لَـه           إ نـاقُ ابح فالفـارق بـني إمساعيـل وإسـحاق          )٥: ٢١التكـوين   ) (سـ ،

أي إسـحاق، أمـرت سـارة بإبعـاد     ) ٨: ٢١التكـوين  )( الْولَد وفُطِـم فَكَبِر(فبعد أن   .  سنة ١٤ = ٨٦ -١٠٠
 : سنة على األقلّ، فاملعضلة هي١٦ = ٢ + ١٤إمساعيل، وعمره 

ال (ملاذا صوروا إمساعيل وكأنّه غالم صغري، يبكي، وسيموت مـن العطـش فتبتعـد عنـه هـاجر وتقـول        
: ٢١التكـوين  )(قُـومِي احمِلِـي الْغُـالم   (شـي، ويناديهـا الـرب      ، كأنّه طفل ال يستطيع امل     )انْظُر موت الْولَدِ  

 !  أي غالم هذا الذي حتمله أمه وعمره فوق الستة عشر سنة؟)! ١٨
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ل أو يفـدى                   قبـلي  نـذَرتعامل مع إسـحاق كأنّـه البكـر الـذي يي فتعـاملوا مـع     )١(ثم ،
إسحاق علـى أنّـه الـذّبيح ولـيس إمساعيـل االبـن األكـرب كمـا بينـه القـرآن وأخفـوه وبينـه                         

ه       خذِ ابْن : فَقَالَ(احلديث الشريف أيضاً، فجعلوا القصة إلسحاق        ذِي تُحِبـ ك وحِيـدكَ الـَّ
حاقَ واذْهــبْ  إ ا و ألَــى إسـْ الِ الَّــذِي  أصْــعِدْه هنــاكَ محْرقَـةً علَــى  أرْضِ الْمرِيـَّ ــدِ الْجِبـقُــولُ أح

إبــراهيم ســكن مكّــة )٢: ٢٢التكــوين ()لَــك املوريــا هــو املــروة نفســه، ألن الــبعض يفــرتض أن ،
والتــوراة ! الفــداء، ال أنّــه ســكن  فلســطني كمــا زُعِــمفعــال وســن مناســك احلــج ومنــها 

 .  بنصوصها بوضوح، عدا القرآن بصريح عباراتهه اجلغرافيا املكّيةحتكي هذ

ه إسـحاق         (عموماً مأرهبم يفـوح مـن قـوهلم          مـع وجـود    ) ابنـك وحيـدك الـذي تُحبـ
بـوب  إمساعيل الذي ينبغي حموه من الذاكرة، فإسحاق هو االبن، وهو الوحيد، وهو حم        

 !األب، وهو الذي نص عليه الرب وتقبله وفداه
 

 

 
 

 )Hagar and her little boy in the desert(هاجر وإمساعيل مهجوران  العراء : )١٢(الصورة رقم 

                                                 
)١( - )١٣: ١٣اخلروج )( تفديهأوالدك من إنسان بكر وكلّ(وأيضاً ) ٢: ١٣اخلروج )(ر بكْس يل كلَّقد.( 



 

85 

 
 

  "املريا"على جبل (!) إبراهيم يفدي إسحاق : )١٣(الصورة رقم 

)Abraham-and-Isaac-on-mount-moriah( 
 

مي إسـرائيل     (ا التمييز، حتّـى والدة يعقـوب        اىل هذ تثم يت  فتبـدأ الفربكـة     )الـذي سـ ،
البكـر، إذْ يقـول الـرب لزوجـة إسـحاق احلامـل       " عيسـو "منذ احلمل، بني يعقوب وتوأمـه     

)  ا الرَّبطْنِكِ «: فَقَالَ لَهمِنْ أفِي بانِأمَّتَانِ وعْبفْتَرِقُ شائِكِ يلَـى   : حْشى عقْـوي عْبش
فهـا هـم منـذ الـوالدة شـرعوا اسـتعباد،          ! )١()٢٣: ٢٥التكوين  ()» وكَبِري يسْتَعْبد لِصغِريٍ   شعْبٍ

                                                 
ــذكر أن   - )١( وبإمكــان املــرء بــال جهــد ي     ــة صــرفة، وأن املشــاهد واللغــة واألمســاء هــي عربي تــابع أني
حســب الفصــحى، لكــن القــرآن احــتفظ بــالنطق  " إضــحاك"حســب اللهجــة الســريانية، هــي  " إســحاق"

إىل الضــحاك أو ) يســحاق(الــذي يلفظونــه  ) إســحاق(الســرياني للكلمــة، ومــا زالــت التــوراة تُرتجــم      
والسبب  نسبة تسميته إىل الضحك، هو ضـحك       . ، وهو اسم عربي مشهور    )laughter(الضاحك  

التكـوين  )(لَي اُ ضِحكا  إقَد صنع   «: وقَالَت سارة (سارة من كوهنا ستلد وهي عجوز، فورد  التوراة          
ــحاقَ ومِـــن وراءِ(، وبينـــه تعـــاىل  كتابـــه )٦: ٢١ ا بِإِسـنَاهــر شـفَب ــةٌ فَضَـــحِكَت قَائِمـ أَتُـــهراماقَ وــح إِسـ 

قُوبعالـوالدة،   ) عيشـو (، ويعقوب ألنّه أعقب إسحاق  البشارة، أو أعقب أخيه التوأم            )٧١:هود)(ي 
 .حسب التوراة



 

86 

مـع كونـه البكْـر والكـبري، عيسـو         " عيشـو /عيسـو "واالستقواء على، الساللة املنحدرة من      
عـرب  أدوم قـائال دعـين      أ ملـك    إىل  رسـال  )يعقوب(إسرائيلُ   وأرسل) (أدوم(الذي سمي   

: ١١القضـاة   ()ضىل ملك موآب فلـم يـرْ      إيضا  أرسل  أف .دومأم يسمع ملك    فل .رضكأ  

طِني    . علَـى أَدوم أَطْـرح نَعْلِـي      . موآب مِرْحضَتِي ) (مزامريهم(، ومن أغانيهم    )١٧ ا فَلَسـْ يـ
ومن املناسب التنبيه أن موآب، وأدوم، وفلسطني هنا، ليسوا    !! ()٨: ٦٠مزمـور ()اهْتِفِي علَيَّ 
 ). وقرى، ال غري،  منطقة السراة من شبه اجلزيرة العربية عشائرربسوى مضا

 والنص التايل يضع النقاط على احلروف ليسمي أعداء إسرائيل

مــن أبنــاء لــوط، وأبنــاء إمساعيــل، وأبنــاء عيســو  عمليــة تقطيــع أواصــر القربــى  
علَى شعْبِك   .وكَ قَدْ رفَعوا الرَّأْس   فَهوذَا أَعْداؤكَ يعِجون ومبْغِضُ   (والنزاع بني القبائل    

        ائِـكلَـى أَحْمِيوا عراو تَشـو ةرامؤ وا مـكَرالَ           : [قَـالُوا  .موبِ وع يْنِ الشـ مْ مِـنْ بـلُـمَّ نُبِـدْهه
   عْدائِيلَ بإِسْر اسْم ذْكَرعاً    ].يوا بِالْقَلْبِ مرمْ تَآموا . ألَنَّهداهتَع لَيْكداً ع ام أَدوم   .عهـْ خِيـ

نياعيلِيــم ـاجرِيون . واإلِسْ الْهـو ـوآب مـ.   ـالِيق مـعو ـون مـعــالُ و ـكَّانِ   . جِب سـ ـع مـ ــطِني فَلَسْ
 .)٧-٢: ٨٣مزمور ()صورٍ

هــو ) إســرائيل(ومـا أن بلغــا مبلــغ الرجــال احتــال الكهنــةُ املــدونون ليجعلــوا يعقــوب  
ة تُشـرتى وتُوهـب           الوارث ألبيه بدالً من      عيسـو البكـر، فجعلـوا البكوريـ) !   عْقُـوبفَقَـالَ ي :

ـــوْم بكُورِيَّتَــــكبِ (فقــــام عيســــو مبنحهــــا لــــه ، )٣١: ٢٥التكــــوين ()عْنِــــي الْيـ كُورِيَّتَــــهب ـــاع فَبـ
عْقُوبع صفقةومع  ! )٣٣: ٢٥التكوين  ()لِيهذه  البي    فوا وكـأنإالّ أنّهم ناقضوا أنفسهم، فتصر 
ليمــنح بركــة البكوريــة ) ع(فكــان ال بــد لالحتيــال علــى إســحاق الــنيب  ! ريــة بيعــتال بكو

ل، ويتحايـل   يعقوب بدالً من عيسو، فألّفوا حكايـة طريفـة فيهـا يخـدع إسـحاق ويسـتغفَ                
يعقوب  وينظـرون بعينـه           ! ويكذب ويغش وكأنّهم ليسوا أنبياء صلحاء أمناء يعرفون ا  !

يه عيسو ويدخل علـى أبيـه إسـحاق وقـد شـاخ وضـعف بصـره                 فيتنكّر يعقوب بلباس أخ   
ذَا اه«: فَقَالَ. »يأبِيا  «: بِيهِ وقَالَ ألَى  إفَدخلَ  (ليخادعه   نْ   . ئَنـ ا ابْنِـي؟    أمـ يـ فَقَـالَ  ، »نْـت
  عْقُوبكَ  أ«: بِيهِأليو بِكْرا كَلَّمْتَنِـي    . نَا عِيسكَم لْتـ         . قَدْ فَعكُـلْ مِـنْ صيْدِي قُـمِ اجْلِـسْ و

 كارِكَنِي نَفْسإفَقَالَ   .. .»لِتُب   عْقُـوباقُ لِيح ا ابْنِـي     ألتَقَـدَّمْ   «: سـْ يـ ك و ابْنِـي    أأ. جسـَّ هـ نْـت
وْت يعْقُـوب      «: بِيهِ فَجسَّه وقَالَ  أسْحاقَ  إلَى  إفَتَقَدَّم يعْقُوب   ،  »مْ ال؟ أعِيسو   صـ وْت الصـَّ
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و            ألولَـمْ يعْرِفْـه      .»سوولَكِنَّ الْيديْنِ يدا عِي    يْ عِيسـد تَيْنِ كَيـعِر هِ كَانَتَـا مشـْ . خِيـهِ أنَّ يديـْ
كَهارقَالَ .فَبلْ  «: وو؟  أهابْنِي عِيس وه أ«: َفقَالَ» نْت  و مْ لِـي   «: فَقَـالَ  .»نَـا هـكُـلَ مِـنْ   آلقَـد

رِب       أكَلَ و أفَفَقَدَّم لَه   . »صيْدِ ابْنِي حتَّى تُبارِكَك نَفْسِي     را فَشـ فَقَـالَ لَـه     .حْضَـر لَـه خمـْ
ةَ ثِيابِـهِ وباركَـه      . فَتَقَدَّم وقَبَّلَه  .»تَقَدَّمْ وقَبلْنِي يا ابْنِي   «: وهأبسْحاقُ  إ ائِحـمَّ رقَـالَ . فَشو :
ةِ حقْـلٍ قَـدْ باركَـه الـرَّب          ! انْظُرْ« ائِحـةُ ابْنِـي كَرائِحاءِ     فَلْ .رم يعْطِـك اُ مِـنْ نَـدى السـَّ

جدْ لَـك قَبائِـلُ         .رْضِ وكَثْرة حِنْطَةٍ وخمْرٍ   ألومِنْ دسمِ ا   كُـنْ  . لِيسْتَعْبدْ لَك شعوب وتَسـْ
اركِ     . مكأخْوتِك ولْيسْجدْ لَك بنو     إلسيدا   بـارِكُوكَ م بـمو ـونِنيلْعوكَ مكُنْ العِنلِيني« (

كوريــث شــرعي قــد ) بكوريتــه(ثــم جــاء املغــدور بــه عيســو، وعلــم أن رئاســته وأفضــليته  
رقَتس.  
 )     و كَالمعِيس مِعا سمقَـالَ         أفَعِنْدا وجِـد رَّة مـةً و ظِيمـةً عرْخ خَ صـر بِيـهِ ألبِيهِ صـ :

اء     «: فَقَالَ،  »!بِيأيْضا يا   أنَا  أبارِكْنِي  « ـوكَ أقَـدْ جـخ   كْـرٍ وأ بِم   كَتَـكرذَ ب ال أ«: فَقَـالَ  .»خـ
وذَا ا  أ! ن مرَّتَيْنِآلنَّ اسْمه دعِي يعْقُوب فَقَدْ تَعقَّبنِي ا إ هـكُـورِيَّتِي وذَ بقَـدْ  آلخ ذَ  أن خـ

يدا    نِّي قَدْ إ«: سْحاقُ لِعِيسو إفَقَالَ  ،  »بْقَيْت لِي بركَةً؟  أما  أ«: ثُمَّ قَالَ . »بركَتِي سـ لْتُهعج 
   فَعْتدو إلَك   مِيعإلَيْهِ ج بِيدتِهِ عمْرٍ   خْوخبِحِنْطَةٍ و ضَدْتُهعاذَا  . ا و أفَمـ  عن ا   إصـْ يـ ك لَيـْ

 !على يعقوب وقرر قتله فهربته أمه لينجو" عيسو"فحقد  !)٢٧التكوين ()»ابْنِي؟
 

 
 

 )Jacob Deceives Isaac ( وبركتهإسحاق لسرقة بكورية عيسوتصورهم خلداع يعقوب أبيه : )١٤(الصورة رقم 
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األنبياء يشربون اخلمـر، ويسـتغفلون، ويرثـون الرئاسـة الدينيـة والدنيويـة       .. هكذا  
حكايــةٌ ! بــالغش والكــذب والظلــم واالنتــهاب، ثــم ال ســبيل للرجــوع عــن اخلطــأ وتداركــه 

 !فني أغبياء ال إهليني وأنبياءتخلّطريفة جداً ومضحكة حقّاً وبغيضة، لو كانت ألناس م

 يعقـوب الزنـا،   أبنـاء   ألسـباط   لويتواصل مسلسل فساد الفطرة فيهم حتّـى ينسـبوا          
ــ ــه يضــاجع ســريRobin(  (رأوبنيف  ونصــب - يعقــوب أيْ-ثــم رحــل إســرائيلُ   (:ة أبي

 رأوبـني    سـاكناً  تلـك األرض أن        وحـدث إذ كـان إسـرائيلُ       ،خيمته وراء جمدل عـدر    
 .)٢٢-٢١: ٣٥ تكوينال()ة أبيه مع بلهة سريذهب واضطجع

ــا  بنـــت يعقـــوب أمـ)ئِـــيسِ  آفَرر يــو ــور الْحِـ مـح ــن ــكِيم ابـْ ــا شـ األرضهـا أ وــذَه خـ
 ــا و هعم عــطَج ــاأواضْ ا   .. . ذَلَّهــد ــاظُوا جِ ــالُ واغْتَ جالر ــب ــي   ألوغَضِ ــةً فِ احقَب عــن ص ــه نَّ

 بـامرأة مـن دون أن   ، ثم يهوذا بن يعقوب زنا  )٣٤التكوين  ()بْنةِ يعْقُوب سْرائِيلَ بِمضَاجعةِ ا  إ
وذَا وقِيـلَ لَـه    أُ(ثـم  ! يعرفها أنّهـا زوجـة ابنـه       هـي خْبِـر :»    كَنَّتُـك ار قَـدْ زَنَـتْ ثَامـ .   ا هِـي هـو

ــاأحبْلَــى  ــن الزنَ ــوذَا. »يْضــا مِ هــالَ ي ــرقَأ«: فَقَ ــا فَتُحْ وه٣٤ن التكــوي()»خْرِج(، فــأخربهتم أن 
ــللـــه ولـــدتثـــم !  هبـــا إنّمـــا هـــو يهـــوذا نفســـهالـــذي زنـــا اآلثـــم   مـــن هـــذا احلبـن ولـــدي

ذاك، هـو الـذي     ) فـارض بالفصـحى   (وبرييز أو فارص    ،  "زارح"و" Peretzبرييز  /صفار"
كِتَـاب مِـيالدِ    ) (ع(ومـن قبلـه نسـب داوود        ) ع(  سلسلة نسب عيسى      ىإجنيل متّ ذكره  

ــنِ إِبْــراهِيميســوع الْ ــنِ داود ابْ ــيحِ ابْ ــد إِسْــحاقَ .مسِ ــد يعْقُــوب. إِبْــراهِيم ولَ . وإِسْــحاقُ ولَ
تَـــهإِخْوــوذَا و هـي لَـــدو عْقُـــوبيو. ــار مِـــنْ ثَامـ حزَارو فَـــارِص لَـــدــوذَا و هـيو . لَـــدو فَـــارِصو

ونصْــرــلَيْ .. ح س ــد ــاوداود الْملِــك ولَ ــن الَّتِــي ألُورِيَّ أي أن الزبــدة أن  )١٦-١: ١متّــى ()مان مِ
يهــوذا مــع "! (الكتــاب املقــدس"حصــل  آبائــه ثالثــة زنــاة حســب  ) ع(املســيح الطــاهِر 

ذلـك لـنعلم ملـاذا قـال        !! علـى قـول اليهـود     )) ع(ثامار، ثم داوود مع امرأة أوريا، ثم مـريم          
ــن الَّــ (القــرآن عــن داوود وعيســى   ــانِ داود    لُعِ ــى لِس ــرائيلَ علَ ــي إِسْ ــنْ بنِ ــروا مِ ذِين كَفَ

ونعْتَدكَانُوا يوْا وصا عبِم ذَلِك مرْيى ابْنِ معِيس٧٨:املائدة()و(. 
 

 !ود وأبنائهو جرائم دا-هـ

 اأما داوود، وكيف أُخِذ جبمال زوجة قائد فرسانه حـني رآهـا عاريـةً تسـتحم، فزنـ         
ا (اً، وملّـا رجـع   هبا، فحبلت سـفاح    هـا مـن املعسـكر احتـال عليـه داوود ليـذهب       ) أوريـزوج
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ويضجع مع زوجته ليسرت فضيحة حبلها حتّى ينسب الولـد ألوريـا زوجهـا، إالّ أن أوريـاّ                  
املُرابط مل يـنم تلـك الليلـة إالّ مـع اجلنـود، ثـم خطّـط داود للـتخلّص منـه ليضـم امرأتـه                       

ــا إىل املع  قُـــولُ(ســـكر وأوعـــز إىل قائــده  اجلميلــة، فبعـــث بأوريـكْتُـــوبِ يفِـــي الْم كَتَـــب :
»          وتميو بضْرائِهِ فَيروا مِنْ وارْجِعةِ، ورْبِ الشَّدِيدجْهِ الْحلُوا أُورِيَّا فِي وصـامويل  ()»اجْع

ــاني  ــت  كــثري مــن       .)١٥: ١١الث ســة قــد د ــه، وهــذه القص ــا ألجــل امرأت  فغــدر داوود بأوري
افـرتاء، والقـت قبـوالً دهـراً     ) ص(ومروياتنا ورووها حتّى عـن أهـل بيـت الـنيب            تفاسرينا  

 .ما

 
 

 )١()David Covets Bathsheba" (بت شيبة"داود المرأة أوريا ) تشهي(رسوماهتم لتشوف : )١٥(الصورة رقم 

اً      ! فكيف يعاقب ا داوود يا تُرى؟      رسل لـه نبيـدعى ناثـان   (ي ذكّره خبط  ) يـ ٢(هئـ يـ( ،
يَّ    لِماذَا احْتَقَرْت كَالم الرَّب لِتَعْملَ الشَّرَّ فِي عيْنيْهِ؟ قَدْ قَتَلْت أُ          : (قائال له  ا الْحِثـِّ ورِيـَّ

                                                 
ــت/شــوفة(وهــو ) Covet" (يشــتهي" نالحــظ أنّهــم اســتخدموا الفعــل   - )١( ــع : أي تشــوف) چوفِ تطلّ

 .وتشهي
د عن وئذٍ آيات القرآن  احتكام اخلصمني أمام داو هذا اخلطأ املزعوم هو الذي فُسرت به بعد        - )٢(

فقد ورد !  نعجة الذي يريد ضم نعجة صاحبه إىل نعاجه، كما وردت  سورة ص         ٩٩األخ صاحب الـ    
د تسع وتسـعون امـرأة،      ووكان لداو  (:١٠٨ص،  ٣ج،  تفسري جممع البيان   الطربسي،:  التفاسري، ومنها  

)!!!!!!! سبعمائة سرية، وثالمثائة امرأة: كان لسليمان ألف امرأة: وقال بعضهم. ولسليمان مائة امرأة 
، وهذا يبـين لنـا سـطوة اإلسـرائيليات مـن جهـة، وكيـف يجـا         )ال يسعنا أن نضع ألْف عالمة تعجب (
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ون      . وأَخذْت امْرأَتَه لَك امْرأَة    .بِالسَّيْفِ مـنِي عيْفِ ببِس قَتَلْت إِيَّاه١() و(.    ثـم )    َكَـذَا قَـاله
الــرَّب :ــيهِنَّ   ه ــام عيْنيْــك وأُعْطِ كَ أَمــاء ــذُ نِس آخو ،يْتِــكــنْ ب ــرَّ مِ ــيم علَيْــك الشَّ ــذَا أُقِ ئَن

، إذن )١١-٩: ١٢صــامويل الثــاني ()لِقَرِيبِــك، فَيضْــطَجِع مــع نِســائِك فِــي عــيْنِ هــذِهِ الشَّــمْسِ
 هـو خفيـةً بـامرأة        كمـا زنـا    -!عقوبـةً مـن الـرب     -هـاراً   د يعاقب بأن يزنـى بنسـائه ج       وداو

 .فسبحان ا عن هذه االفرتاءات اليت تعاظمت عن الرد والعد!! جاره

ــوا آلَ داود (الــذي قــال تعــاىل هلــم  ! ودوويتواصــل مسلســل الزنــا بــني أبنــاء دا  اعْملُ
 بأخـت أخيـه غـري اخلـالص         الزنـ ل) ودوبـن دا  أمنـون   (طِّط ابنه البكر    ، فيخ )١٣:سبأ()شْكراً

ــن دالوم مــار أخــت أبســ  ثا( ــه  )! ودوب ــك "ويشــري علي ــال   !" حكــيم امللِ ــط وحيت كيــف يخطّ
فيرسـل ابنـة    ! دوفتنطلـي مسـرحية التمـارض علـى داو        ! باملرض ليختلي هبا وليغتصبها   

تِ قَـائِال            (زوجته للسهر على ابنه      ار إِلَـى الْبيـْ إِلَـى ثَامـ داولَ د تِ     «: فَأَرْسـ اذْهبِـي إِلَـى بيـْ
ون أَخِيـكِ واعْملِـي لَـه طَعامـاً     أَمْ ا      (.)٧: ١٣صـامويل الثـاني   ()»نـكَه أْكُـلَ، فَأَمْسـلِي تْ لَـهقَـدَّمو

ه          «: فَقَالَتْ لَه  .»تَعالَيِ اضْطَجِعِي معِي يا أُخْتِي    «: وقَالَ لَها  ا أَخِـي، الَ تُـذِلَّنِي ألَنـَّ الَ يـ
ا           .الَ تَعْملْ هذِهِ الْقَباحةَ   . الَ يفْعلُ هكَذَا فِي إِسْرائِيلَ     ارِي، وأَمـَّ بِعـ ب أَذْهـ أَمَّا أَنَا فَـأَيْن

فَلَــمْ يشــأْ أَنْ يسْــمع لِصــوْتِها، بــلْ .. ! أَنْــت فَتَكُــون كَواحِــدٍ مِــن الســفَهاءِ فِــي إِسْــرائِيلَ
 ثـم  ! ثـم يقتـل األخ أخـاه      !!!)١٤-١٢: ١٣ل الثـاني    صـاموي ().تَمكَّن مِنْها وقَهرها واضْطَجع معها    

 ...! ويقود محلة انقالب على أبيه لقتله !د مبعاشرة سراري أبيهوبن داولوم يقوم أبس

د      (الذي قال تعاىل عنه     ) ع(ود  وأما سليمان بن دا    ووهبْنا لِداود سلَيْمان نِعْم الْعبـْ
 أَوَّاب اً إالّ ومسـوه بـه         وا لـه كفـراً وال احنرافـاً وال زنـا          ، فلم يذر  )٣٠:ص()إِنَّهوجمونـاً وشـر  :

)  ــوْن ــتِ فِرْع ــع بِنْ م ةــثِري ــةً كَ غَرِيب ــاء نِس انــلَيْم س ــك ــبَّ الْملِ أَحــاتٍ : و ــاتٍ وعمونِيَّ موآبِيَّ

                                                                                                                        
ه داو                  تعاىل  القرآن عقّـب مبكافئـة نبيـ ا ات العقل واملنطق والفطرة، وتناسوا أنبديهي د والتفسري

ة تلـك، حيـث تواجـد بنوإسـرائيل،       بعد ح  يـا  (ادثة الفتنة هذه بأن جعله خليفة حيكم  األرض العربيـ
، فكيف يحكّـم ا الزانـي اجلـاني ليكـون احلـاكم             )٢٦سورة ص ) (داوود إنّا جعلناك خليفة  األرض     

 .القاضي؟ يا له افرتاء على ا سبحانه قبل أنبيائه
لــك تســع (د موبخــاً وأورده الطــربي مــن تفســري، أن الــرب قــال لــداو   قــارن بــني الــنص هــذا ومــا   - )١(

ريا إال امرأة واحدة، فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتلتـه، وتزوجـت       ألووتسعون نعجة امرأة، ومل يكن      
 .١٧٦ص، ٣٢ ج،جامع البيان ،بن جرير الطربيا )امرأته
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رائِيلَ  مِن األُممِ الَّذِين قَالَ ،  وأَدومِيَّاتٍ وصيْدونِيَّاتٍ وحِثِّيَّاتٍ   الَ : [ عنْهم الرَّب لِبنِـي إِسـْ
تِهِمْ            آلِهـ اءركُمْ وقُلُوب مِيلُونمْ يإِلَيْكُمْ، ألَنَّه لُوندْخمْ الَ يهإِلَيْهِمْ و لُونتَدْخ .[  ق فَالْتَصـ

اءِ       .سلَيْمان بِهؤالَءِ بِالْمحبَّةِ   سـالن مِئَةٍ مِن بْعس كَانَتْ لَهو     مِئَـةٍ مِـن ثثَـالاتِ، ودي  السـَّ
ارِيالسَّر .  هقَلْب هاؤالَتْ نِسفَأَم.          هقَلْب لْنأَم هاءأَنَّ نِس انلَيْمةِ سيْخُوخانِ شفِي زَم كَانو

       اوــبِ د ــهِ كَقَلْ ــرَّب إِلَهِ ــع ال م ــامِال ــه كَ ــنْ قَلْب ــمْ يكُ ــرى، ولَ ــةٍ أُخْ آلِه اءرــهِو ــذَهب  .د أَبِي فَ
             نيـونِيمسِ الْع يْدونِيني وملْكُـوم رِجـْ ةِ الصـَّ إِلَهـ ثتُور لَيْمان    .سلَيْمان وراء عشـْ مِـلَ سـعو

ةً  حِينئِذٍ بنى سلَيْمان م .الشَّرَّ فِي عيْنيِ الرَّب، ولَمْ يتْبعِ الرَّبَّ تَماماً كَداود أَبِيهِ   رْتَفَعـ
ــلِيم، ولِمولَــك رِجْــسِ بنِــي    شأُور ــاه ــذِي تُج ــلِ الَّ بلَــى الْجع نيــوآبِي رِجْــسِ الْم ــوشلِكَم

ونمتِهِنَّ            .علِـآلِه حْنذْب يـو وقِـدْناتِي كُـنَّ يو اتِ اللـَّ ائِهِ الْغَرِيبـ مِيـعِ نِسـلَ لِج كَـذَا فَعـهو. 
ذِي تَـراءى لَـه                      فَغَضِب الرَّب علَـى    رائِيلَ الـَّ نِ الـرَّب إِلَـهِ إِسـْ الَ عـ مـ ه ألَنَّ قَلْبـ انلَيْم سـ 

رى                مرَّتَيْنِ، ةً أُخـْ آلِهـ تَّبِـعرِ أَنْ الَ ي ذَا األَمـْ فِـي هـ اه أَوْصـى بِـهِ          . و ا أَوْصـ حْفَـظْ مـفَلَـمْ ي
ل ().الرَّب١٠-١: ١١امللوك األو(!! 

اتٍ       ( قـوهلم    تجلّـى   ي غرضوال يْدونِيَّاتٍ وحِثِّيـَّ صـاتٍ و اتٍ وأَدومِيـَّ اتٍ وعمونِيـَّ ) موآبِيـَّ
ــدوا لــذمهم واستبشــاعهم بتلفيــق     فهــؤالء هــم املــذمومون، وقــد مررنــا هبــم ســابقاً، ومه

 : القصص

ــاتٍ ( ــاتٍ وعمونِيَّ ــيب ا لــوط    )موآبِيَّ ــا حمــارم بــني ن ــاء زن ــه، كمــ ) ع(، أبن ا مــع ابنتي
 ّ!زعموا

ــاتٍ( ــاء أدوم وهــو عيســو الــذي حقــد علــى يعقــوب     ) أَدومِيَّ لســرقته ) إســرائيل(أبن
 !البكورية والربكة منه، وعليه أن يستعبد

ألن أباه حاماً قد رأى عـورة  ) ظلماً( الذي لُعِن   )١(أبناء كنعان ) صيْدونِيَّاتٍ وحِثِّيَّاتٍ (
 !! السكران بزعمهم) ع(جده نوح 

 وهـو سِـفر خلـى    )١()Song of songs" (نشـيد اإلنشـاد  "ا أيضـاً لسـليمان   ونسـبو 
                  ة، وخيلـو مـن ذكـر الـربة أو تارخيية أو أخالقية أو تعليمة اجتماعيحقيقة ديني من أي

                                                 
)١( -) لَدو انعكَنو :حِثو هبِكْر وندي١٥: ١٠التكوين )(ص.( 
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بــاملرة، هــو كــأي شــعر عربــي غــزيل صــريح أو مــاجن ممــزوج بــبعض احلكمــة وقصــص  
ــه أل     ــان وفتيــات احلــي، ب ــها  نشــيد    احلــب والغــزل بــني فتي فــاظ فاضــحة جنــد مثيل

ـي بالطبيعــة           وأناشــيد عشــتار وعقائــد اخلصــب واإلباحــة والتغنـ ،اإلنشــاد الســومري
 .)٢(لتشويق الزواج واملمارسات اجلنسية حينها

وواصلوا  تدوينهم عدم استبشاع الزنا واعتياديته  األنبياء، حتّى أن ا يأمر        
ع قَـالَ الـرَّب       (ي ا هلوشـع  أحد أنبيائه بـه، فيمـا نسـبوا لـوح      وشـه الـرَّب م ا كَلـَّ َّلَ مـأَو

عوشقَـدْ زَنَـتْ زِنًـى تَارِكَـةً                    «: لِه زِنًـى ألَنَّ األَرْض أَوْالَدزِنًـى و أَةر اذْهبْ خذْ لِنفْسِك امـْ
 .)٢: ١هوشع ()»!الرَّبَّ

 

 حنراف اليهود وانعكاسه  تدوين األسفارا* 

هــؤالء األنبيــاء العظــام املعلّمــون، وصــوليني هكــذا وبــال غــرية وزنــاة وقتَلــة  إذا كــان 
ومشركني وشهوانيني وكذَبة وغدارين وهنابني، فال غرو أن سكت النـاس طـوال التـاريخ               
ــه         ــه املســيحيون عيســى ألنّ ــة مهمــا كانــت صــفاتُهم، وال عجــب أن ألّ ــى فســاد الكهن عل

مــع أن كــلّ األنبيــاء ! بــال خطيئــةو  وحمبــة ووفــاء بتســامحالوحيــد الــذي ســرِد لــه تــاريخ
ــة أيضــاً    والفــواحش  بــين  ا وال عجــب أن انتشــر الزنــ  . املدنّســني زوراً هــم بــال خطيئ

 والـدعارات   ا، فوصـل الزنـ    )أحصـنت فرجهـا   (إسرائيل حتّى امتدح سبحانه مريم ألنّها       
ــو   ــان وهـ ــاع"إىل أقـــدس مكـ ــرام للمســـ  "خيمـــة االجتمـ ــو كحـــرم البيـــت احلـ لمني، ، وهـ

" مســكن الــرب "وكالكعبــة، حيــث كانــت رمــزاً ومقــراً الجتمــاع الــنيب مبــالك الــرب، و        
واملكــان الــذي يعتكــف أفــراد بــين  " خيمــة ا"، "قــدس األقــداس  الربيــة"، )املــالك(

ر، وألن بـين إسـرائيل قبيلـة بدويـة منـذ                     إسرائيل على بابه للتكفري عن اخلطايـا والتطهـ

                                                                                                                        
)١( -) Song (  كلمــة عربيــة هــي)وهــي آلــة موســيقية قدميــة كانــت تُســتخدم مــع األناشــيد     ) صــنج

 .الدينية
ا  هـذه   الـدين عمـ  ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجالُ   (على هذا بقوله    " ويل ديورانت " يعلّق   - )٢(

ة احلضـارة   ويـل ديورانـت،     ! ()األغاني من عواطف شهوانية وأجازوا وضـعها  الكتـاب املقـدس            قصـ ،
 ).٣٨٨، ص ٣ج
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مـن البـدو، كمـا    ) القرية التجاريـة ( التائه الذي جاء وأهلُه إىل مصر   اآلرامي) ع(يعقوب  
 )١(يقــول القــرآن، وظلّــوا علــى بــداوهتم حتّــى مــدة لبــثهم  املــدائن كمصــر زمــن يوســف

ــى زمــن داود  )ع(وموســى  ــوراة     ) ع(، حتّ ــواً، فيقــول الت ــة ت ــاء مدين ــرب ببن ــره ال الــذي أَم
)    داودِي د كْناي؟         : كَـذَا قَـالَ الـرَّب     ه: اِذْهبْ وقُلْ لِعبـْ يْتـاً لِسـتَبْنِـي لِـي ب ي لَـمْ     أَأَنْـت ألَنـِّ

                ت لْ كُنـْ وْمِ، بـ ذَا الْيـ إِلَـى هـ ر رائِيلَ مِـنْ مِصـْ عدْت بنِـي إِسـْ أَسْكُنْ فِي بيْتٍ منْذُ يوْم أَصـْ
ت خيمـة االجتمـاع املقدسـة       لـذلك كانـ   ،  )٢٢: ٢صامويل الثـاني    ()أَسِري فِي خيْمةٍ وفِي مسْكَنٍ    

 .تُشيد دائماً  الربية، وغمامة نور الرب تعلوها كآية أيام االختصاص
 

 
 

 خيمة االجتماع كما صوروها وحسنوها جداً أكثر من الالزم: )١٦(الصورة رقم 
 

فنقرأ  أخبارهم كيف آل وضعهم حبيث صـار الكهنـةُ مـن أبنـاء الكـاهن األعظـم                
هناك  بيت الـرب وقـدس األقـداس  فنـاء بـاب اخليمـة                !) التائبات(اء  يزنون بالنس 

رئــيس الكهنــة وقاضــي بــين إســرائيل"عــايل"عــن نقــرأ ! الــداخلي  الــذي اســتبدله الــرب 

                                                 
 حني جاءوا من البدو وأسكنهم يوسف قرية مصر، أوصاهم أخوهم يوسـف أن يقولـوا لفرعوهنـا           - )١(
ان  ألِكَي تَسكُنوا فِي    .  جمِيعا وآباؤنا نَحن   اآلن إىلهلُ مواشٍ منذُ صِبانَا     أعبِيدكَ  ( اسـضِ جكُـلَّ   أل. ر ن

 ).٣٤: ٤٦التكوين )(.ي غَنمٍ رِجس لِلْمِصرِينيراعِ
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   اً  (بصموئيل النيبالِي جِداخَ عشمْ          .وبِـأَنَّهائِيلَ ومِيعِ إِسْربِج وهنب مِلَها عبِكُلِّ م مِعسو 
 .)٦-٥: ٧صامويل األول ()نُوا يضَاجِعون النساء الْمجْتَمِعاتِ فِي بابِ خيْمةِ االِجْتِماعِكَا

 الربيــة حــني غــاب موســى ) الثــور(وقــد نســبوا إىل هــارون قــبال صــناعة العجــل 
ة املاجنـة،                     على اجلبل، والعجـل رمـز عبـادة بعـل، شـريعة اخلصـب اإلباحيـ ملالقاة الرب

خــذَ أفَ(هــارون ذهــبهم فصــنع العجــل ثــم دعــاهم للــذّبح ثــم بالتعييــد واالحتفــال فأخــذ 
وَّره بِا أذَلِك مِنْ    صـوكا    إليْدِيهِمْ وب ال مسـْ نعه عِجـْ صـذِهِ  «: فَقَـالُوا . زْمِيـلِ و ا   آهـ يـ تُـكلِه

ــرائِيلُ الَّتِــي إ ــنْ أسْ ــعدتْك مِ ــرأصْ ــروا فِــي الْ .. »!رْضِ مِصْ ــدِ وفَبكَّ ــاتٍ أغَ ــعدوا محْرقَ صْ
فَضَـرب الـرَّب   .. كْلِ والشرْبِ ثُمَّ قَاموا لِلَّعِـبِ    وجلَس الشَّعْب لِأل  . وقَدَّموا ذَبائِح سالمةٍ  

 ألالشَّعْبوناره هعنوا الْعِجْلَ الَّذِي صعنمْ ص٣٥، ٦، ٤: ٣٢التكوين ()نَّه(. 

إالّ بــاألخالق، وباالســتهانة بــالطقوس، ألنّهــم ) ع( عيســى ال يــأتيهمال عجــب أن فــ
، وأن الـذنوب   ومراسـيم شـكلية   سوجمـرد طقـ   وصـيروه   ،   القلـب  الدين أخـالق  من  ا  نزفو

 لـيس  ،وجرائم اغتصاب حقوق اآلخرين والغدر والكـذب والسـرقة واخليانـة كلّهـا تُكفّـر              
ــلــيس مب و،بالنــدم والتوبــة النصــوح عــن الفعــل  ــة ة جــازاة قانوني تقطــع اليــد عــن وتربوي

 حــي  تــيس فيــهمقــدي مجــاعي بطقــسٍ بــل ،الســرقة وتلجــم الــنفس عــن الرذائــل والبغــي
 ال ،ل، رب عـاملني عدحكيمٍ رب خالق وللفطرة رأساً، وال ملنطق  وكأن ال أثر لأل    !للكاهن

ونـت  درب فئة عنصرية يعفو عن كلّ أخطائها وجرائمها، ألنّها بررت هذه اجلرائم مبـا               
ــاء، ومبــا زورتــه مــن نصــوص    كــذباًحصــوله ــع (عــن الــرب  ) ع(بلســاهنم   األنبي ويضَ

  ــى ر ــهِ علَ ــارون يديْ ــي     أه ــوبِ بنِ ــلِّ ذُنُ ــهِ بِكُ ــر علَيْ ــي ويقِ ــيْسِ الْح ــلِّ  إسِ التَّ ــراِئيلَ وكُ سْ
      لَى را علُهجْعيمْ واهطَايكُلِّ خ عئَاتِهِمْ ميالقِيـهِ         سِ  أسنْ ي دِ مـ بِيـ رْسِلُهيلَـى  إالتَّيْسِ و

ـةِ ـهِ كُــلَّ ذُنُــوبِهِمْ     ، الْبريـَّ ـيْس علَيـْ ـيْس فِــي    ألَــى إلِيحْمِــلَ التـَّ رْضٍ مقْفِــرةٍ فَيطْلِــق التـَّ
 .)٢٢-٢٠: ١٦الالويني ()الْبريَّةِ
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 ) بعل(ة الثور إليه من عباد(!) تصوير ملا دعاهم هارون : )١٧(الصورة رقم 

 )اإلباحة(واالحنالل بالعودة إىل شريعة العجل 
 

الـذي  هـو   ، وضـع األخـالق أوالً، وأن املكـذّب بالـدين            فبينما جند أن الكتاب اخلامت    
ــاً قــد   يــدع اليتــيم وال حيــض علــى طعــام املســكني،    ــى الصــورة املشــرقة العليــا   وثاني جلّ

افـرتاء  واقـف املزعـوم     ن طهارهتم  كلّ تلـك امل      وأبا) ع(ألنبياء ا املعصومني    بأنصعها  
ــا نُــدهش جلــرأة تلويــث التــوراة هبــذه االفــرتاءات، ونُــدهش أكثــر للنفــوس    عكســها، إالّ أنّ
املريضة اليت كانت تقف وراء هذا الدس والتلويـث بـال محاسـب وال رقيـب،  حماولـة                   

تشــر وســاد أن األنبيــاء عكســية لبــث برجمــة دنيئــة لتســويغ املنكــر واسرتخاصــه، فــإذا ان
الكرام يقرتفون هذه املساوئ والقبائح والفظائع، فإنّه خيـف علـى النـاس فعلـها ويسـهل       
شيوعها وتنقص املناعة لالمشئزاز منها ورفضها، فتنخسف الفطْرة وتنتكس، هـذا مـا             

          مي هبـا الـنيبة         )ص(أرادته حادثة اإلفك اليت ر األمـ وكـلّ القصـص املخرتعـة علـى نـيب ،
ة                 ة ومتع رخيصـة وزجيـات عبثيـوأهل بيته وأصحابه اليت تسود كتبنا من قضايا جنسي
ــةٌ،          ــي مدخول ــا، فه ــا وتربيراتُه ــا ورواتُه ــان ســندها ورجالُه ــى ك ــات، أنّ وســراري وحمظي
وتنتظم  قافلة تلـك املفرتيـات اإلسـرائيلية علـى أنبيـاء ا والرجـال الطـاهرين، فـال                    

وم، هناك من يتزعم بالدين ويرتكب مـن أصـناف هـذه اآلثـام     غرو أن نرى حتّى هذا الي     
، مـن   "خيمـات االجتمـاع   " بيوت ا سواء  مواسم احلـج و املسـاجد والكنـائس و             

ة         ة ودجليـة ورسالية واستحبابيمتتّعٍ بالنساء وتولّع باجلنس وشذوذ حتت ذرائع شرعي !



 

96 

اهنم تسـويغها بفظيـع        أُسس هلا بتلك القصص واملرويات الزائفة، ك       لكهـ س اليهـودما أس
       يتليأتني على   ) (ص(ما نسبوه ألنبيائهم، قال نيب اإسـرائيل   بـين  مـا أتـى علـى        أم 

 من يصـنع  أميت لكان  ه عالنيةً محذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أُ         
 .)١()ذلك

ة الغـرب، الـيت تعتقـد بـالتوراة               وأخرياً ال عجب، أن نرى أمـ         سـاً كلّـه، يعـجكتابـاً مقد 
مبجون األنبياء وتعـاطيهم اخلمـور حتّـى السـكر والثمالـة واسـتخدامهم الغـش والكـذب                  
والقتل للوصول ملآرهبم، ويغنون ويرقصـون ويزنـون حتّـى باحملـارم، ويفتكـون باخلصـوم                

ون بدغدغـة األثـداء والعـورات اجلنسـية وكثـرة السـرا            ري واملنافسني علـى الـدنيا، ويتغنـ
ي        )٢(واجلواري واخلمرة  أناشـيدهم    تمـع املرتبـخ أفـراد هـذا ا فـال عجـب أن يتفسـ ،

على هذه النصـوص، وتنشـأ بـال مـانعٍ فيـه الرذيلـة واالسـتهانة باحليـاء، ذلـك ألنّهـم مل                    
تُستحضر هلم مناذج طاهرة على اخلري، عفيفـة عـن النقـائص واخلبـث، سـليمة القلـب                  

دة              ) (ع(سـيح   فقـد قـال امل    ! وسوية السـلوك   يــاراً جأَثْم عن دةٍ تَصـْ يـةٍ جرج كَـذَا كُـلُّ شـه
ث  (، وأخرب القرآن مبثله )١٧: ٧متّى ()وأَمَّا الشَّجرة الرَّدِيَّةُ فَتَصْنع أَثْماراً ردِيَّةً     بـالَّذِي خو

 !!)٥٨:ألعرافا()ال يخْرج إِلَّا نَكِداً

كمــا حتكيــه التــوراة نفســها واشــتهار الزنــا والوثنيــة  ) عشــرية إســرائيل(ومــع فســق 
بينهم، كثرت  ) ع(فيهم، هذا بعد إجنائهم مباشرة من فرعون باملعجزات ووجود موسى           

، ولــك أن تُراجــع بعــض ســطور ســفر العــدد،   )ع(عصــياناهتم  وقرحــوا قلــب موســى  
ــل ــعْب   : (مث ــدأَ الشَّ ــطِّيم وابْتَ ــي شِ ــرائِيلُ فِ ــام إِسْ ــوآب  وأَقَ ــاتِ م نب ــع م ــون ــدعوْن  . يزْنُ فَ

ــآلِهتِهِنَّ  ــعْب وســجدوا لِ ــتِهِنَّ فَأَكَــل الشَّ ــائِحِ آلِه إِىل ذَب ــعْب ــلِ . الشَّ ــرائِيلُ بِبعْ وتَعلــق إِسْ

                                                 
 .١١٥، ص١١، جكنز العمال املتقي اهلندي، ؛١٣٥، ص٤، جسنن الرتمذيالرتمذي،  - )١(
انُون ســريةً     (املنسـوب لســليمان مثـل   ) نشـيد اإلنشـاد  (سـفْر  :  انظـر التـوراة  - )٢( ثَمـلِكَـةً وم سِـتُّون ن هـ

امتِي كَـامِلَتِي        .ددٍوعذَارى بِال عـ    مـح هِـي ةاحِـدكِ مِثْـل     (، و   )٩-٨: ٦)(وفَخْـذَي ائِـروالْ د  لِـيتُكِ   .. حر سـ
    ابرا شوِزُهعالَ ي ةرودم ةٍ .. كَأْسيظَب يأَمنِ تَوفَتَياكِ كَخِشيةُ .. ثَدبِيبا الْحتُهكِ أَيالا أَحملَكِ وما أَجم

غِرية     .. لْخَمرِاوحنكُكِ كَأَجودِ   .. قَامتُكِ هذِهِ شبِيهةٌ بِالنخْلَةِ وثَدياكِ بِالْعناقِيدِ      .. اللَّذَّاتِبِ صـ تا أُخلَن
 )!!٨، ٧)(ينِأَنَا سور وثَدياي كَبرج..  فَماذَا نَصنع لِأُختِنا فِي يومٍ تُخْطَب؟ ..لَيس لَها ثَديانِ
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ــور ــرائِيل . فَغُ ــب الــرَّب علــى إِسْ ــي غَضَ ، مــع هــذا فــإن التخطــيط لـــ  )٣-١: ٢٥العــدد ()فَحمِ
 اليهـود كأبنـاء  وقطـب الوجـود، هـو الـذي حـدا بالكهنـة بـالتلفيق وأن تؤلّـف              "مركزة"

الذي كلّما أراد أن يدعو علـيهم       ) بلعام بن باعورا  (املديانيني  ) كاهن(مثال حكاية عراف    
مبارِكُـك  (حول الرب لسـانه ليبـاركهم ويـنفخ  قـدراهتم وقداسـتهم وشـجاعتهم، ألنّـه                  

 العِنكٌ واربم  ون لعـم ة باتـت تُهلـوس               )٩: ٢٤العـدد   ()كوهـذا مـا قالـه حاخامـات صـهيوني ،
اللّعــن علــى (وال جنــاة ألحــد خيــذهلم وأن ) عــني ا(اليــوم  إســرائيل أن اليهــود هــم 

وه (فالرب  ). أعدائهم أمجعني  سـخّر لتـدمري أعـدائهم، كمـا سـخّروا سـلطان              ) يهـدائمـا م
والتنكيــل والــبطش بــه، وكمــا تُســخّر اليــوم أمريكــا   ) ع(الرومــان لقتــل عــدوهم املســيح  

 .وغريها إلمخاد أصوات من يحاسب صهاينة اليوم أو يتعرض لبشائعهم وأكاذيبهم

بل إن املؤمن بكلّ ما سطِّر بالتوراة ككتاب مقدس من يهود بسـطاء، سـيربمجون ال      
الزنا والقتل واالنتهازيـة    حمالةَ على التناقض الذهين، وعلى نفس تقبل بصدور املنكر و         

والتلون، ومـع هـذا فربكتـهم لـن تـزول وا دائمـا معـه يلعـن العنيـه، ألن أسـالفه فعلـوا                      
 !ذلك، بل أنبياؤه أيضاً كما يتلوه نصاً مقدساً

 

 

  أنواع األشجار البشرية  التوراة-ثالثاً

) آدم(ي عــن حطّــت رحلتنــا إىل املوقــع الــذي ســتبدأ منــه أطــول رحلــة لــنص تــارخي 
 ؟كيـف خـرج  : ومعنى آدم وسـاللة آدم، وآن األوان أن تتوقّـف رحلـةُ هـذا الـنص ملسـاءلته              

 وملاذا خرج؟ 

، فيلزمنـا أن  "آدم"باهنـا  حبسب السريورة البشرية، اليت تبين أن حمورها وبيضة قُ و
 :نقسمها تارخيياً إىل ما قبل آدم وما بعد آدم

 .)مهجاً ( بداية بشرية نبتوا من الطني-١

 ).مهجا( نسل بشري نتج على أعقاهبم من لقاح الذكور واإلناث -٢

 اجلنة ونفخ الروح فيه فصـار  ) اهندس جيني( نوع بشري أُعيد ختليقه     -٣
 ).آدم وحواء(إنساناً 
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 ).معصية آدم(نسل من زواج آدم بأحد إناث اهلمج ) إنساني( نوع بشري -٤

واج آدم حبـــواء وزواج أبنائهمـــا بإنـــاث نســـل مـــن ز) إنســـاني( نـــوع بشـــري -٥
 .خملّقات إنسياً ومنه جاءت شجرات الرسل يقيناً

  وأوهـم خلطـاً بـني ثـالث أوادم         ٥،  ٣،  ١الذي يهمنا ملقارنته بـالتوراة، هـي األقسـام          
 )!آدم كأب للبشر، آدم أبي الناس، آدم أبي الرسل (جتاوزاً

األوىل مـن   البشـرية    بـل نبتـت األفـواج         أباً للبشـر،   )آدم(  حقيقة لـ  وقلنا ليس هناك  
 ).اخللق األول(، متاماً كسيناريو البعث، بينا هذا  حبث )١(قبور الطني

ــة       فــالتوارة قــد خلطــت بــني هــذه البــدايات، واملســلمون ســاروا  ركبــهم، فالبداي
  ألــف ســنة، أمــاقُرابــة مخســني قبــل  اإلنســانيةالبشــرية قبــل ماليــني الســنني، والبدايــة

 . آالف سنة٨البداية الرسولية فقبل أكثر من 

 طلـق عليهـا أساسـاً       : ( الباحثني العرب  يقول بعضمل  "التـوراة "اسـم    األسفار اليت ي ،
ومـا هـذه األسـفار إالّ جمموعـات مـن األقاصـيص الصـادرة        .. تُكتب أصـال بقلـم واحـد        

 وتنسـيقها  وقـت      أصال عن تقاليد خمتلفة ربما كان بعضـها مكتوبـاً، وقـد متّ مجعهـا              
متأخر نسبياً، وأُضيف إليها ما ُأضيف، فصارت تُشكِّل جـزءاً ال يتجـزأ مـن تصـور بـين                  

ــة مــا كــان مــن بينــها  األصــل مــا ال عالقــة لــه بــبين   . إســرائيل لبــداياهتم التارخييورب
، فهــو مــا يقــره  الوقــت احلاضــر معظــم      . إســرائيل والواقــع هــذا لــيس مــن اكتشــا
ي للتوراة، مع بعض التحفّظات بشأن التفاصيلاملختص٢()ني  النقد النص(. 

ومهما كانت حقيقة األمر بالنسبة إىل الطريقـة الـيت متّ فيهـا مجـع هـذه القصـة،           (
فمما ال شك فيه أنّها تتكون على األقل من ثالثة عناصر كانت تُشكِّل  األصـل ثـالث    

 :قصص مستقلّة

                                                 
 شـقا   - أي الـرب   -فحفر  (، و أسطورة اخللق األكدية      )١٧:نوح)(واللَّه أَنْبتَكُم مِن الْأَرضِ نَباتاً     (- )١(

عبـد  : ) األرض، ووضع بدايات البشرية  الشق، وعندها بدأ البشـر يظهـر كاحلشـيش  األرض                
 .١٦٠، صحضارة وادي الرافدين ،الوهاب محيد رشيد

 .١٣، ص٥، طخفايا التوراة كمال الصلييب، - )٢(
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خلقــه الــرب الــذي ) بــالتعريف" اآلدم"ءدم، أي -بالعربيــة هـــ(" اإلنســان"قصــة : أوالً
 .يهوه، وهو اإلنسان األول، وبالتّايل جد مجيع البشر

ة  ). هبـل (وهابيل  ) قني(الذي أجنب قايني    ) ءدم-هـ" (اإلنسان"قصة  : ثانياً والقصـ
ة هـذين األخـوين االثـنني، إذ لـيس لوالـدمها               دور أ" اإلنسـان "هذه  الواقع هـي قصـ ي

 .فيها

ــاً ــة الرجــل املــدعو آدم  : ثالث شــت(الــذي أجنــب شــيث  ) ءدم، بــدون تعريــف(قص( ،
ألنســـاهبا، حســـب التقليـــد  فصـــارت لـــه منـــه الذريـــة الـــيت تعتمـــدها التـــوراة كأســـاس  

"١(")الكهنوتي(. 

   التـوراتي، بـني              " كمال الصلييب "فاختصاراً، إن ق حسـب شـواهد حتليلـه للـنصفـري
، لكـن طبعـاً     )نيبالـ ( أبي شيث     الرسول ألول، وآدم أبي قابيل وهابيل، وآدم     آدم اإلنسان ا  

د أنّـه مل يتوغّـل ملـا قبـل     . لصاحل حتليل آخر مغاير متاماً ملـا حنـن بصـدده      ل،  بيـآدم األو
ومل يميزها كحقب، بل كقبائل تارخيية بدأت منذ آدم اإلنسان أبي الناس والبشـر علـى       

 .السواء
 

 

 ات الثالث الشجر -رابعاً

أومـأ ولـو بإربـاكٍ    ) لـو صـح  (أن التـوراة كـنص   " اخللـق األول "سبق أن بينا  حبـث   
 :إىل وجود ثالث أشجار هي

  

  شجرة البشر -أ

) ُقَالَ ااتِ   أللِتُخْرِجِ ا «: وذَو يَّةٍ كَجِنْ  أرْضاـنْفُسٍ حسِه :هـب بَّابدو ـائِم  وشحواتٍ و
ــأرْضٍ كَأ ــذَلِك . »هاجْناسِ ــان كَ ــالَ اُ. . وكَ ــُل ا«: وقَ ا   إلنَعْمهِنــب ا كَشتِنــور ــى ص ــان علَ نْس

ائِمِ وعلَـى كُـلِّ ا               هـلَـى الْبعاءِ وم رِ السـَّ رْضِ ألفَيتَسلَّطُون علَى سمكِ الْبحْرِ وعلَـى طَيـْ

                                                 
 .٢٣، ص٥، طخفايا التوراة كمال الصلييب، - )١(
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علَى . نْسان علَى صورتِهِإلفَخَلَق اُ ا .»رْضِألوعلَى جمِيعِ الدَّبَّاباتِ الَّتِي تَدِب علَى ا    
لَقَهخ ِةِ اورص .ذَكَرمْأا ولَقَه٢٧-٢٤: ١التكوين ()نْثَى خ(. 

 : فلو أحسنا الظن بالنص، لرأينا

 . أن الكائنات احليوانية فعال قد خرجت من األرض كالنبات-١

 اجلينية، جبنسه، ال أنّه ترقّى من فصيلة        أن كلّ كائن كان متميزاً بشفرته      -٢
 .أدون منه

٣-   ل الـذي            ) ذكراً وأنثـى خلقهـم    ( أناألو بـاجلمع، ُتشـري إىل اجليـل البشـري
 .خرج كما بقية الكائنات احليوانية، جبنسه اخلاص وشفرته، ومن األرض

٤-                    ،أنّهم أخطأوا جبعل هـذه البشـر هـي اإلنسـان املخلـوق علـى صـورة الـرب 
 .ع أنّها ذوات أنفس ال ذات روح ربانيم

ــد هــذا الطــرح، خبروجنــا البشــري األول مــن أجــداث      ؤيــا ي نالقــرآن كمــا ســبق وبي
ومِـنْ آياتِـهِ أَنْ خلَقَكُـمْ مِـنْ         (،  )١٧:نـوح ()واللَّه أَنْبتَكُمْ مِـن الْـأَرْضِ نَباتـاً        (الطني كالنبات 

       ر شـابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بتُر ونبـالغني          ،  )٢٠:الـروم ()تَنْتَشِـر وخبروجنـا مجاعـات رجـاالً ونسـاء
ــوا  (األوىل املنقســمة  مســتنقعات الطــني  ) األنفــس(مــن اخلاليــا  ــاس اتَّقُ ــا النَّ هــا أَي ي

االً كـَ                  ا رِجـ مـثَّ مِنْه بـا و هـا زَوْج مِنْهـ لَـقخةٍ واحِـدلَقَكُمْ مِـنْ نَفْـسٍ والَّذِي خ بَّكُمثِرياً ر
اءنِس١:النساء()و(       ةة لكلّ دابالشفرة اجليني وأن ،)     يـزة    ) خملـوق أرضـي مـادموجـودة متمي

ــارات مــن الســنني       ــل عــدة ملي ــائي األول قب ــذ الغمــر امل ــنْ    (من ــةٍ مِ ــلَّ دابَّ ــق كُ ــه خلَ واللَّ
ماواتِ          (،  )٤٥:النـور ()ماءٍ ذِين كَفَـروا أَنَّ السـَّ ر الـَّ لَـمْ يـا         أَو مـاهتْقـاً فَفَتَقْنكَانَتَـا ر الْـأَرْضو 

يٍّ         يْءٍ حـ اءِ كُـلَّ شـ الْمـ ا مِنلْنعجل وعمـل      )٣٠:األنبيـاء ()وفهـذا حـني متّ فصـل البحـر األو ،
مـن خبـاره ودخانـه، وعمـل اليابسـة مـن زبـده وأمالحـه، كمـا                  ) السـماء (الغالف اجلـوي    

اهِ الَّتِـي               فَعمِلَ اُ الْجلَد و   (حكت التوراة    الْمِيـلَـدِ والْج ت اهِ الَّتِـي تَحـْ الْمِيـ يْن لَ بـفَص
باح يوْمـا ثَانِيـا         . ودعا اُ الْجلَد سماء    .وكَان كَذَلِك . فَوْقَ الْجلَدِ  صـ كَـانو اءسم كَانو. 

 ُقَالَ اكَـا          «: واءِ الَـى مم ت السـَّ اه تَحـْ ةُ      لِتَجْتَمِعِ الْمِيـ ابِسـرِ الْي لْتَْظهـاحِـدٍ ونٍ و« .  كَـانو
وهـي الغمـام الـيت تُغطّـي السـماء هـي الـيت نُطقـت         " اجللَـد "، وهذه  )٩-٧: ١التكـوين   ()كَذَلِك
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)ــاً  ) گــالد ــة   .)Cloudكــالود (ثــم أصــبحت غرب ــها األســاطري العربي  وكمــا حكتــه قبل
        نِعت السماء من حبرٍ خبارية      أيضاً، فلدى وادي النيل ص ة مساويـ نـوت   ( كقبـNut()١( ،

   شو  (وأسفله اجلوShu (واألرض املظلمة   )  جو   گِـبGeb" ( كمـا  الفصـحى،     " جـب
ــه         ــه وبراكينـ ــائج بأخبرتـ ــاذف، اهلـ ــر القـ ــاس البحـ ــن أنفـ ــا مـ ــنعت كلّهـ ــف(صـ ــوت -تـ نـ

Tefnut()٢(. 
 

 

 
 

 

 به شفرات احلياة وخصيببل  ،حبر رمسوا عليه سفنا ليؤكّدوا أنّه ،)نوت(البحر السماوي : )١٨(الصورة رقم 
 الذي هطل وشكّل الغمر األول فأحيا ذا البحر، ه) املمتطني حبر السماءثرييني  يد األح احلياةياتالحظ مف(

 )جب(األرض 
 

                                                 
، وهذه الكلمة وجدت طريقها إىل الغـرب،     "نوتي"والبحار  " نوت" ما زال  العربية يسمى البحر        - )١(

 ي البحري نوتيمفسNautical. 
ــدعى نــوتي :أي بصــق  العربيــة وقــذف، نــوت :  تــف- )٢( ــار ي البحــر = نــوت -تــف.  أي حبــر، والبح

 .القاذف بأخبرته ودخانه للطبقات العلى
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ــة –حينمـــا  البـــدء (ولـــدى أســـاطري ســـومر وبابـــل مثـــل   مـــا إيلـــيش / البابليـإين
Enuma Elish(مردوخ وكيف أن ،)ية " (= لولّو"لبشر البدائي  قبل خلْق ا)١لْ بالعاملَو

قام بتمهيد الكوكب للحياة فشـق البحـر اهلـائج برباكينـه الـيت رمِـز هلـا                ) أي البشر األول  
بالتنانني، وشقّها نصفني كالصدفة؛ نصفاً صنع منـه السـماء والنصـف اآلخـر اليابسـة                

ــئل ) ع(ي ، وهــذا مــا ورد  تراثنــا اإلســالمي عــن موالنــا علــ  )٢(والبحــار حــني س)فمــم 
مــن زبــد : ؟ قــالاألرض خلقــت فمــم: ليــ مــن خبــار املــاء، ق: قــال؟خلقــت الســموات

 وأيضاً ورد عنـه  هنـج البالغـة عـن تلـك احلقبـة السـحيقة الـيت ال يعلمهـا إالّ             )٣()املاء
 رةوإثـا ار،  رهـا بتصـفيق املـاء الزخـ       فأم(رب العزة سبحانه ويحاول العلم اليـوم اكتشـافها          

 ها بالفضاءفَ به عصْ وعصفتْء السقاموج البحار، فمخضته خمض، تـرد ىل آخـره إلـه   أو، 
إه  وساجي      ـ  ىل مـائره، حتـى عـبفرفعـه  هـواءٍ  ،ه ورمـى بالزبـد ركامـه     عباب   منفتـق، وجـو  
ر والــدخان افــا أمــر رياحــاً عاتيــة حبمــل البخــ  )٤() مســواتى منــه ســبع فســو،منفهــق

 . اجلوي السبع اليت متتاز كلّ واحدة خباصية دون األخرىلتسوية طبقات الغالف

                                                 
)١( -   خني يفـرتض أنبعض املـؤر )  مـردوخMerdock (   مـا تعـينرب)  د الضـحىسـيGod of Light (

هـا  ، وبدورنا نظن أنّ  )دخا-مار(لكن باللفظ السرياني، فهي     ) ضُحى(هي  ) دخا(سيد، و ) مار(باعتبار  
مــردغ، فهــو الــذي مــردغ الطبيعــة اهلائجــة، والبحــار، وســخّرها، ووضــع اخلزامــة   /مــن الفعــل مــرغ

 .بلغة القرآن) استوى على عرشها(منخريها حبسب األسطورة، أي ذلّلها وهيمن على نظامها 
سـاطري  سلسـلة األ  رينيـه البـات،     : وأيضـاً . ٢٠٧، ص امليثولوجيا السورية أساطري آرام    وديع بشور،    - )٢(

البحــر /حيــث تيامــة هــو الــيم) جعــل مــن نصــف تيامــة سـقفاً وثبــت األرض : (، ومنــها٦٣، صالسـورية 
 .األول، الغمر البدئي

 .٤٨، ص١، جتفسري نور الثقلني احلويزي، - )٣(
 .١٨، ص١، ج١، شرح حممد عبده، خطبةهنج البالغة الشريف الرضي، - )٤(
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ويذكّرنا جببل ) شو(الذي يسمح بتأللؤ النجوم، حممول باجلو ) نوت(حبر الغالف السماوي : )١٩(الصورة رقم 

 .اجلب) گب( ذي القمتيْن الذي بدخانه وخباره كان اجلو، وأسفله قبة األرض الذي زاره جلجامش) شو-ما(

Geb (earth); Shu (air; holding up Nut); Nut (sky( 

  

  شجرة اإلنسان-ب

اةٍ   أرْضِ ونَفَـخ فِـي   ألدم تُرابا مِن اآلَه إلوجبلَ الرَّب ا ( يـةَ حم نْفِـهِ نَسـ .  ار آفَصـ مد
ــةً ــرس الـــرَّب ا .نَفْســـا حيـَّ ــا  إلوغَـ نـه ــع ــرْقا ووضَـ ــدْنٍ شـ ــةً فِـــي عـ ــه جنـَّ ــذِي آكَ لَـ دم الـَّ

لَهب٨-٧: ٢التكوين ().ج(. 

: لَـه إلوقَـالَ الـرَّب ا    (فها هنا خلق اإلنسان األول وحده، ثم سيخلق حواء  قـوهلم             
وكمـا أوضـحنا    . )١٨: ٢التكـوين   ()دم وحْده فَاصْنع لَه معِينـا نَظِـريه       آنْ يكُون   ألَيْس جيدا   

ــق البشــر األ  ــل ســيناريو خل ــق األول( حبــث ) اهلمــج(وائ ــان  ) اخلل فقــد أســهبنا  بي
، وأزلنـا اللـبس احلاصـل مـن         )وعصـى آدم  ( حبـث    ) آدم(سيناريو خلق اإلنسـان األول      

خطأ كلمات نص التوراة جببل آدم مـن تـراب، وبـنفخ الـنفس  أنـف آدم، وقُلنـا أن آدم                      
ــة وال   أُخِــذ منــها  كــان كائنــاً بشــرياً ســابقاً بــال اســم وال هوي ،ــر ككــلّ اهلمــج البشــري  ذكْ

در أو             خـ ـة، وسـواءضِـع  حاضـنة طـني اجلنو ـة، ثـمل  حوض التطهري  اجلنوغُس
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أُميــت، ال يهــم، املهــم قــد أجــرت املالئكــةُ الصــافّات عليــه عمليــات التخليــق بــإذن ربهــا    
     مال روح احلياة، فس فيه روح الرب ي ونُفختول وسدفع  ي اآلن آدم أي صورة من الـرب
إنساناً ذا أذهان جيليها، وفِكَـرٍ  (ومثيلٌ مصغَّر له لوجود سر الروح، اليت هبا صار كائناً           

ــاً، وإن كــان قــد أُحيــي   ) ع( كمــا يقــول علــي )١()يتصــرف هبــا صــار كائنــاً حي ــه للتــو ال أنّ
 . اجلديدة اإلنسانيةبعدها بوالدته

ذَا كِتَـاب موالِيـدِ       (الشجرة الثانيـة بقوهلـا أيضـاً        وقد أكّدت التوراة هذه      آهـ   وْم يـ مد
وْم   آنْثَى خلَقَه وباركَه ودعا اسْمه      أذَكَرا و  .علَى شبهِ اِ عمِلَه   . نْسانإلخلَق اُ ا   يـ مد

لِقاإل ) ذكـراً وأنثـى خلقـه     (، وشاهدنا هو قـوهلم      )٢-١: ٥التكـوين   ()خ ألن   ل فعـالنسـان األو
ة        لِقـا  اجلنـاء (مها فقـط زوجـان خ(، كمـا أخـرب القـرآن أيضـاً     )آدم وحـو   ما آد ا يـ قُلْنـو

ةَ      ك الْجنـَّ زَوْجـو ا البشـر األوائـل فكـانوا أفواجـاً كمـا ذكرنـا             )٣٥:البقـرة ()اسْكُنْ أَنْت أمـ ،
ــمْأا وذَكَـــر(الشـــجرة الســـابقة بقـــوهلم  لَقَهـتنتشـــرون(وبقـــول القـــرآن ، )نْثَـــى خ بشـــر (

 ).رجاالً كثرياً ونساء(و
 

  شجرة الرسل-ج

اخللــط الــذي ينبغــي أن نفطــن لــه؛ أن الــنص الســابق األخــري وضــعه كتّــاب التــوراة   
دم آهذَا كِتَـاب موالِيـدِ   ( ليشفعوا به ذكْر مواليد آدم، وأوهلم شيث، فأتبعوا النص هكذا    

مه       أذَكَرا و  .علَى شبهِ اِ عمِلَه   . ساننْإليوْم خلَق اُ ا    دم آنْثَى خلَقَه وباركَه ودعا اسـْ
 لِقخ وْمي  ،  اشعآو                 هم ا اسـْ عـدتِهِ وور هِهِ كَصـب لَـى شـلَـدا عو لَدوةً ونس ثَالثِنيمِئَةً و مد

ــيثا ــارِد .. )ثــم( مهْلَلْئِيــلُ .. )مثــ (..قينــان  .. )ثــم(.. أنــوش  .. )ثــم( .. شِ ي .. )ــوخُ .. )ثــم اخْن .. 
)ثم( .. الَحتُوشم .. )ثم(..  كالم.  .) ثـم(..   ني      )٥التكـوين   ()اخل .. نُـوحسلسـلون النبـيوراحـوا ي ،

 .من ساللة آدم

                                                 
 .٢١، ٢٠، ص١حممد عبده، ج، شرح هنج البالغةالشريف الرضي،  - )١(



 

105 

ة قبـل                 عاً هذا يستحيل أن يكون آدم العاقل الذي متّ ختليقه  اجلنـ٥٠ قرابـة  طب 
ألف سنة وهو أبو الناس مجيعاً، بل هذا أبو الرسل الـذي يرجـع حسـب ختمينـاهتم إىل                   

،  آالف ســنة قبــل املــيالد٦ فــوق آالف ســنة قبــل املــيالد، ونُرجعــه حنــن إىل  ٤أكثــر مــن 
 .احلضاري املنثورة  البحثاالنتشار حسب أدلّة 

حمـه، وهـو زمـن    نص آدم الرسول، جاء مرة أخرى ليحكي زمن قابيل وهابيـل ومال        
، وحمالٌ علمياً وآثارياً أن يرجع إىل عصور قبل عشرات آالف السـنني،             )حديث(متأخر  

اس، وهـذا                إذْ فيه أدوات النحاس واحلديد والرعي والزراعة وبناء املدن وجمتمعـات النـ
ة قابيل وهابيل وبـوادر (تبين  حديثنا عن     زمـن يقـع ضـمن اآلالف الثمانيـة     ) اهلمجيـ ،

تِ  يْضا فَولَدتِ ابْنأتَه أدم امْرآوعرف : (، فيقول النص اإلنسانية ة من عمر  األخري عـدا و
ال          أل«: اسْمه شِيثا قَائِلَةً   نْ هابِيـلَ       آنَّ اَ قَدْ وضَـع لِـي نَسـْ ضـا عـعِو ر أل. »خـ   نَّ قَـايِني

قَدْ قَتَلَه ٢٥: ٤التكوين ()كَان(. 

هــذه مجلــة تعليليــة ) ألن قــايني كــان قــد قتلــه(تعليــق حــواء ويالحــظ آنفــاً عبــارة 
شــارحة وال يمكــن منطقيــاً أن تكــون مــن حتــدث حــواء مــع نفســها، إالّ أن تكــون مــن           
ة فقـط، ال العربيـة                    لـذلك قـاموا  الرتمجـة العربيـ ،اص نفسه، وهي كـذلك فعـالالقَص

       اء بني مزدوجتية، حبصر كالم حوا         األصل وال اإلجنليزي ن وينتهي قبل هـذه العبـارة، أمـ
 حتـت هبـل كـي هرْگـو         -يل ألـوهيم زرع آحـر        -كـي شـت   (النص العربي فيقرأ هكـذا      

) نســال(يل اآلهلــة زرعــاً " شــاءت) "كــي(ألنّــه ": (شــيت"، وشــرحه عــن علّــة تســمية )قــني
 .  )١()أهرقه) قابيل(هابيل، ألن قني ) دون(آخر، حتت 

، وأن النبـيني  ٣١٣وآلـه وأصـحابه أن الرسـل    ) ص(ث الـنيب  لقد أخربتنا املرويات وأحاديـ   
  ألف نيب، والقرآن الكريم مل يسرد لنا سوى دون العشرين رسوالً، فأين هم الباقون؟١٢٤

                                                 
ة عاميـة قدميـة، كُتبـت بـدون تصـويت               - )١( اة باللغـة العربيـة، عربيـهذه املسم )   بـدون حركـات ومـد( ،

فالحــظ الــنص) :كــي ( ،أي ألجــل ومــا زالــت  الفارســية نفســها هــي كــي)ــتأي شــاءت، ونقوهلــا ) ش
ت بـدالً مـن جـاءت،                ية هكذا أيضاً كما نقـول جـهـي  ) زرع(هـي اآلهلـة،     ) ألـوهيم ( هـي يل،     )يل(بالعام

هـي هرقـه   ) هرگـو (هو هابيـل،  ) هبِل(هي حتت أي دون،     ) حتت(هي آخر فاحلاء خاء،     ) آحر(زرع،  
 . هو قني وهو نفسه قابيل) قني(أي سفك دمه، 



 

106 

ــاً ألنســنة النــاس       ــة الرســل تلــك وجابــت ديــار األرض شــرقاً وغرب لقــد انطلقــت ثلّ
ل أول الرســل، وســبقه أنبيــاء وتعليمهــا الــدين واللغــة واحلضــارة، وكمــا كــان آدم الرســو  

 آخر، وهو ابن آدم املباشـر أو غـري املباشـر، وتزخـر بقاعنـا                رسولكثريون، فإن شيثاً هو     
وترجــع علــوم بعــض . آثــاراً لبلــدات وقــرى وقبــور باالنتســاب إليــه  لبنــان و العــراق  

حفهم ن  صــواملنــدائي، وقــد تــرنّم )ع(ة املؤمنــة إىل صــحف الــنيب شــيث الفــرق الدينيــ
د        (:  عن أرض األبـرار    ٢١٢الرتتيلة    بشيث وأنوش فقالوا     بسـم احلـي العظـيم، ممجـَّ

 لشيت، وأخرى ألنوش، لشيت كرمة هنـاك، بـك يـا أرض             النور السامي، هناك كرمةٌ   
األوفياء، حمم١()لة بالثواب، حمملة بالعرفانلة باألجر، حمم(.    

ا أو نتّفـق معـه  الفصـل بـني اآلدمـني              الذي يتّفـق معنـ     )كمال الصلييب (املفكّر  أما  
الواردين  التوراة آدم اإلنسان العاقل املخلـوق  اجلنـة، وآدم أبـي شـيث والرسـل مـن                    

 :بعده، فله رأي آخر  توجيه املسألة فيقول

وذريتـه،  ) ءدم" (آدم" إىل روايـة أسـطورة     مباشرة )٢٦-٢٥: ٤ التكوين(ينتقل سفر   (
وقـد افـرتض األوائـل الـذين قـاموا          ). ءنـوش " (أنـوش "م حفيـده    ، ثـ  )شـت " (شـيث "وأوهلم  

  ــوين أن ــفر التكـ ــع قصـــص سـ ــان األول  " آدم"جبمـ ــه اإلنسـ ــو نفسـ ــذكور هـ ـــ(املـ ءدم، -هـ
ـة عــدن، وذلــك دون أن     )يهــوه(الــذي خلقــه الــرب   ) بــالتعريف البدايــة وأســكنه جنـ  

وقـد عمـدوا إىل   . تعريـف  األسـطورة الالحقـة ال حيمـل أداة ال   " آدم"يالحظوا أن اسم   
الربط بني خرافة اإلنسان األول وأسطورة آدم  اجلملة األوىل من األسطورة بإضـافة              

واألرجـح أن اجلملـة     ". أيضـاً "، أي   )عـود (لفظة واحدة إىل هـذه األسـطورة، وهـي لفظـة            
". آدم امرأته، فولدت ابناً ودعت امسه شيتا) أي عاشر (وعرف  : "كانت تقول  األصل   

وعـرف آدم امرأتـه أيضـاً، فولـدتْ ابنـاً           : "، فصـارت تقـول    )عـود ( أًُضـيفت هلـا لفظـة        ثم
 .)٢٥: ٥التكوين("ودعت امسه شيتا

ة                   إضافياً على هـذه اجلملـة لتثبيـت ربطهـا بقصـ هناك من أدخل تعديال ويبدو أن
: اإلنســان األول، فجعــل امــرأة آدم تشــرح ســبب تســمية ابنــها شــيتاً علــى الوجــه التــايل   

"                 آخـر عوضـاً عـن هابيـل، ألن قـد وضـع يل نسـال ا ودعت امسـه شـيتا، قائلـة ألن
                                                 

(1)  - http://www.mandaeanunion.org/Views/AR_Views_126.htm 
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وهبــذه اإلضــافة البســيطة  الظــاهر، متّ تعريــف امــرأة آدم  ". قــايني كــان قــد قتلــه
األســطورة علــى أنّهــا حــواء، زوجــة اإلنســان األول، مــع العلــم بــأن األســطورة الــيت حنــن   

 .)١(!)ن أن تُطلق عليها أي اسمبصددها هنا تذكر امرأة آدم دو

ــل فعــال أنّهــم آدمــان، فكمــال      توص العلــم اآلثــاري واجلــيين وكمــا ســنرى الحقــاً أن
ل هلـذا       اً الصلييب توصـ ة أخـرى                حتليليـمـن وجهـة نظـرٍ أخـرى ولصـاحل فرضـي ال  (، لكـن

يــه  ، بــل أن مــدون الــنص األول غــري الثــاني الــذي أجــرى تعــديالت عل       )نُوافقــه عليهــا 
 .)٢()حتقيقاً(أو ) كهنوتاً(

ــر   ــول  )فــراس الســواح (ويشــاهبه املفكّ ــث يق ــة،  (، حي ــراءة املتأنّي ــى أن الق ــنص عل  ل
   التكـــوين التـــوراتي، تظهـــر لنـــا تناقضـــا واضـــحا  أحداثـــه، ففـــي البـــدء خلـــق الـــرب
السماوات واألرض، ثم جنده خيلقهما مرة ثانية بفصل امليـاه عـن بعضـها، ومـرة جنـده                  

ذكـراً وأنثـى خلقهـم وبـاركهم الـرب وقـال هلـم أمثـروا وأكثـروا                "خيلق البشر دفعة واحدة     
 و املرة األخرى خيلق الرب اإلنسان بدءاً مـن زوجـين أولّـيني مقتفيـاً          ،"وامألوا األرض 

و الواقع  فـإن هـذا الـنص، ونصوصـاً أخـرى             . بذلك أثر األساطري البابلية والسومرية    
تــوراة، قــد كُتبــت بعــد التوفيــق بــني روايتــين تــوراتيتين، دعــا علمــاء التــوراة      كــثرية  ال

 .)٣()يهوية، والثانية بالرواية األلوهيميةالرواية األوىل بالرواية ال
   

 

  التوراتية شجرة أبناء آدم-ساًخام

 ؟  ليكتبوها الكهنةُ شجرة أبناء آدمعرفكيف : السؤال

ا من وحي مباشرة، أو لفّقـوه وزوروه، أو كـان التقاطـاً      ا مساع كتبوه إم : االحتماالت
مــن قبائــل العــرب احمليطــة هبــم، أو اجتهــدوا فيــه بعــد مســاع شــذرات منــه مــن تــراث      

                                                 
 .٤٣-٤٢ ص،خفايا التوراة كمال الصلييب، - )١(
 .١٢، صخفايا التوراة كمال الصلييب، - )٢(
 .١٤٣، صمغامرة العقل األوىل فراس السواح، - )٣(



 

108 

 ال سيما وأن القرآن أثبـت أن اليهـود علِّمـوا             أو خليط من مجيع ذلك،     األنبياء واملعلّمني، 
 .)٩١:األنعام()تُمْ وال آباؤكُمْوعلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَموا أَنْ(أشياء 

ــا مـــن     ــتبعادنا أيـ ــا ســـوى نفـــي االحتمـــال األول والثـــاني، وعـــدم اسـ ــا هنـ وال يهمنـ
 :، لآلتية األخريتاالحتماال

١-       ت تدوين شجرة األنساب  التوراة، ال تستهلّ التـوراة بـذكر أنّهـا أُوحيـ إن 
ــَذا : ( ســفْر التكــوينمــن قبــل الــرب، فهــي تبــدأ هكــذا كمــا وردت   ) ع(ملوســى  ه

وْم خلَـق اُ ا      آكِتَاب موالِيدِ    يـ مإلنْد ان سـ .      مِلَـهع ِهِ اب لَـى شـد      ) عيتـواىل سـر ثـم
مْ   أل النَّاس يكْثُـرون علَـى ا  أوحدث لَمَّا ابْتَد(القاص جبمل من مثل    لَهـ لِـدورْضِ و

اتن(و) ب   الرَّب زِنأفَح ه ان فِـي ا  إل عمِـلَ ا نـَّ تَألنْسـفِـي قَلْبِـهِ   أرْضِ و ف ذِهِ  (و) سـَّ هـو
ــوحٍ  ــي نُ ــث : موالِيــد بنِ ــام ويافَ حو ــام ــانِ  . س ــد الطُّوفَ ــون بعْ نــمْ ب لَه ــد ــذِهِ (و) .وولِ ه

نةٍ ولَـد          : موالِيد سامٍ  مِئَةِ سـ ابْن امس ا    ألَمَّا كَان د اد بعـْ تَيْنِ   رْفَكْشـن لطُّوفَـانِ بِسـ. (
در    ألوحدث جوع فِي ا   (و أرْضِ فَانْحـ   امر اكَ         إبـْ نـه تَغَـرَّبلِي ر وع   أللَـى مِصـْ نَّ الْجـ

ــان شــدِيداألفِــي ا ــع (و) .رْضِ كَ م ــائِر ــه أولُــوطٌ السَّ ــان لَ ــرام كَ ــر أبْ ــنم وبقَ يْضــا غَ
امخِياخل) .و.    فليس هو كالم الرب                كـالم الـرب ثبتـون  السـياق نـصبدليل أنّهـم ي 

 .زدوجتينحني جييء مع آدم أو مع نوح أو مع إبراهيم، بني م

فكما رأينا أن سفر اخلليقـة، واألنسـاب، مل يبـدأ منسـوباً للـرب كمـا افرتضـه                   
ــني    ــفر الالويـ ــتهالل األول  سـ ــةِ    (االسـ يْمـــنْ خ ــه مِـ كَلَّمـــى و وسـم ــرَّب ــا الـ عـدو 

، ليسوق بعده السفْر كلّه بتفاصيل شريعة الرب عليهم، وال كمـا            ) ..االجْتِماعِ قَائِال 
وقَال الرَّب لِموسى فِي بريَّةِ سِيناء فِي خيْمةِ االِجْتِماعِ فِي أَوَّلِ           ( سفر العدد    

ــروجِهِمْ مِــنْ أَ       ـةِ لِخُ ةِ الثَّانِيــن ـانِي فِــي السـَّ ــهْرِ الثـَّ ـرالشَّ ـوا كُــلّ « :رْضِ مِصـْ أَحْصـ 
ماءِ كُـلّ       ددِ األَسـْ ائِهِمْ بِعـ وتِ آبـيبائِرِهِمْ وشائِيل بِعنِي إِسْرةِ باعمأْسِـهِ  جذَكَـرٍ بِر  .. 

ن عِيـنن        -حتّى ينتـهي لقولـه    - ةِ         »لِنفْتَـالِي أَخِـريع بـْ اعـاجلَم اهِري شـمْ م الءِ هـؤ هـ
ــ اطِ آبـــب ــرائِيل. ائِهِمْرؤســـاء أَسـْ ــؤالءِ  .رؤوس أُلُـــوفِ إِسـْ هـ ونــار هـــى و وســـذَ م فَأَخـ

مائِهِمْ       فالـذي يفتَـرض أن يكـون كـالم الـرب ملوسـى             ) .. .الرجال الـذِين تَعيَّنـوا بِأَسـْ
املستو لألمر  " بن عينن "إىل  " أحصوا"حسب قوهلم هو الكالم املتوسط بني       ) ع(
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ــة أ  ــداد وتوليـ ــني      بتعـ ــوه بـ ــذا فجعلـ ــدوا هـ ــم أكّـ ــرائيل، وهـ ــين إسـ ــباط بـ ــاء أسـ مسـ
فليســت " وقــال الــرب ملوســى"تين، وميــزوه كالمــاً للــرب، أمــا بدايــة الســفْر زدوجمــ

هــؤالءِ هــمْ مشــاهِري (عقــال مــن كــالم الــرب وال مــن كــالم موســى، والنهايــة مثلــها 
ــائِهِمْ  اطِ آبــب ــاء أَسْ سؤــةِ ر اعاجلَم .وسؤائِيلرــر ــوفِ إِسْ ــارون   . أُلُ هــى ووســذَ م فَأَخ

وعشرات الصفحات وراءها، فكلّ ذلك     ) . ..هؤالءِ الرجال الذِين تَعيَّنوا بِأَسْمائِهِمْ    
بــأدنى بداهــة هــي تعقيــب القــاص نفسِــه ســواء صــدق أو كــذَب أو تــوهم أو خلَــط،  

ومـن تأليفـه، أي أنّهـا مبعيـار علـم           روايةُ راوٍ واحد جمهول وحسب ذاكرته وحاجته        
ة      الرواية ساقطة وأضعف من ضـعيفة، ومبنظـور          د وثيقـة تراثيـعلـم التـاريخ جمـر ،

 .حتتمل الصدق والكذب

هذه البادئة لسفْر التكوين نفسـها تتكـرر  التـوراة كلّهـا ففـي سـفر اخلـروج                   
  ِذهِ  (مثالهنِي   أوب اءوا     إسْماء جـ ائِيلَ الَّذِينإسْر   ر اء كُـلُّ       . لَـى مِصـْ جـ عْقُـوبي ع مـ

ــه إ ــانٍ وبيْتُ ــة، ر  ) نْس ــة اجتهادي ــة مــن شــخص قــاص ال   أي جمــرد وثيقــة تارخيي واي
ـن هــو   بــالتزوير ،اخــتلط فيهــا حقيقــة تارخييــة باخلرافــة    قــد يكــون  ، نعــرف مـ ، 

 .، بأغراض أخرى حسنة أو سيئة باملبالغة،باحلكاية

ــهِ موســى جمِيــع  (بينمــا  ســفْر التثنيــة يبــدأ  هــذَا هــو الكَــالم الــذِي كَلــم بِ
ثم يأتي تعقيب القاص نفسه ثـم يـنص علـى           ) إِسْرائِيل فِي عبْرِ األُرْدن فِي البريَّةِ     

: اَلــرَّب إِهلُنــا كَلمنــا فِــي حورِيــب قَــائِال«( هكــذا زدوجتينبــني مــ) ع(كــالم موســى 
ــذَ   ــي ه ــود فِ ــاكُمْ قُع ــلِكَفَ ض كــالم    ) »  ..!ا اجلَبــى يصــل إىل ختــام التثنيــة، بعــر حتّ

ه مـرة أخـرى  تلـوميهم وتعنـيفهم وذكـر مثالبـهم                     ة، وعـن ربـمر موسى الشخصي
ومتردهم وعصياهنم واستنهاضهم وتذكريه شريعة الرب وفروضه عليهم ووصـاياه   

 .هلم

هم يثبتـون      لو كانـت هـذه الشـجرة وحيـاً، ملـا تعارضـت مـع نفسـها، فـإنّ                   -٢
سفر التكوين سردين ألبناء آدم األول وفيه قابيـل وهابيـل ومهـا أبنـاء آدم وحقبتـه            
بعد طرد آدم من اجلنة، والثاني كتاب مواليد آدم ويبدأ بشيث فقط مـن دون ذكـر                 
لقابيــل وهابيــل، والكاتــب أو اجلــامع ربمــا حــاول التوفيــق بــني الــروايتني فأضــاف   
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يْضا فَولَدتِ ابْنا ودعتِ اسْمه شِـيثا       أتَه  أدم امْر آوعرف  (وىل  مجلة بعد الرواية األ   
نْ هابِيـلَ      آنَّ اَ قَدْ وضَع لِي نَسْال       أل«: قَائِلَةً ضـا عـعِو رقَـدْ       أل. »خ كَـان نَّ قَـايِني
كمال الصلييب "ويقول  ) .قَتَلَه "  نيمضافة من الكاتب، للتمويـه بـني آدمـ        " أيضاً"أن .

ــا بإمكاننــا اعتبــار   ال تفريعــاً علــى والدة قابيــل وهابيــل بــل حســب   " أيضــاً"علــى أنّ
، حيــث كمــا )يْضــا ولَــدتْ تُوبــالَ قَــايِنيأوصِــلَّةُ (الســياق والدة مســاوقة ومعاصــرة 

ثـم  ) تَه فَحبِلَتْ وولَـدتْ حنـوكَ     أوعرف قَايِني امْر  (يقولون أن قايني، أجنب حنوك      
ــد لِحنـــوكَ عِـــرياد(" حنـــوك"ب أجنـــ ــد محويائِيـــلَ. وولِـ ــد . وعِـــرياد ولَـ ومحويائِيـــلُ ولَـ

انظـر كيـف جـاءت بعـد قـايني مخسـة أجيـال أي               ) ومتُوشائِيلُ ولَد المك  . متُوشائِيلَ
ــاد( ســنة، ثــم أن المــك اتّخــذ زوجتــين، فولــد منــهما   ٢٠٠ إىل ١٠٠بــني  تْ عــد ة فَولَ

    الَ الَّذِي كَاناباشِي    أيواةِ الْمعرامِ واكِنِي الْخِيبا لِس.   اسْمأو     ذِي كَـان الُ الـَّ وبـأبـا خِيـهِ ي 
 . وبعـد هــذا جــاءت حكايـة أن آدم رزق بولــدٍ أيضــاً  )١()لِكُـلِّ ضَــارِبٍ بِـالْعودِ والْمِزْمــارِ  

والد قــايني إن كانــت جمــل فــأي آدم هــذا الــذي يــرزق بولــد بعــد ســتّة أجيــال مــن أ 
                                                 

إالّ تصـويتات   " يوبيـل "و  " يوبـال "و" يابـال "ذو بعل أي املنتسب واملنتمي لبعل، كما ليسـت          ": توبال "- )١(
 السـريانية لتُصـبح   ) بعـل  (وتسقط عني) يسرائيل تعين إسرائيل(املنتسب لبعل حيث  " أبعل"مبعنى  

ول "، ومثلـها    )بيـل /بال( ة         " أبولّـو "و  " آبـوالـبعض يقـول  (بـالواو السـريانية األخـرية الـيت هـي كالضـم : أن
، ثــم )هــو ا" إيلــو"، و"وجــه"مبعنــى " أنــف"الــيت هــي " أف"حتــوير " أب"حيــث " وجــه ا"أبولّــو تعــين 

ــل هــي قــوة ربانيــة ترمــز لـــ   )Bill-Paul-Paulo-Val(اشــتقّت منــها األمســاء  العــالَم مثــل   وبع ،
، )عـل + ب   (واسطة، واآللة الاليت هي   األوىل  بداللة الباء   ، و "خالق ومخصب ومديم اخلضرة والنسل    "
ــة، وهــي " عــلْ"أن و ــة األوىل" إلْ"هــي العلّ كمــا  الســومرية ) Ba(بإضــافة البــاء ف، )ا (نفســها العلّ

إيـل، أسـباب ا     /إل/عـلّ ، فهي واسطة العلّة، وسائط       وواسطة كما  الفصحى    ،حيوهلا إىل اسم آلة   
حسـب املفهـوم الـديين، لـذلك     " األسـباب " اخللق واإلخصاب، قوانني اخللق حسب املفهوم العلمي، و    

ل " فالنتيجـة أن     .كان التعلّق هبا دون ا مسـبب األسـباب شـركاً           انيـة املتجلّيـة         " بعـهـي القـدرة الرب 
شئون تالقح املوجودات لعملية اخللق، قبل أن تنحرف لتكون شـركاً وعبـادة حمضـة ملظـاهر الطبيعـة                    

ــرآن       ــاه القـ ــا حكـ ــا كمـ ــاء ذاهتـ ــا باألمسـ ــنام مسوهـ ــاً ألصـ ــم توثينـ ــن   (ثـ سـأَح ونــذَر ــال وتَـ عـب ونعــد أَتَـ
قية لنفه      )١٢٥:الصافات()الْخَالِقِنيم سبب نسبة املواليـد والعقـم         ، الحظ اقرتان البعل مببدأ اخلال

هذا إن مل نقل أن  االسم داللة علـى أن الولـد يكـون شـرعياً مـن بعولـة       .. النساء قدمياً هلذا االسم    
املــرأة ال مــن أي فحــل ذكــري آخــر  عصــر انتكســت فيــه شــريعة إيــل وســادت فيــه شــريعة عشــتار      

 !شرف وانتساب أبوي صحيح وسالمة ذريةاإلباحية، فربما االنتساب االمسي لبعل هو دليل 
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  أبـا لرعـاة   " يابـال "بل كيف كان احلفيـد السـادس وهـو        ! ؟)١(السرد بتعقيبٍ تارخيي
وكَـان هابِيــلُ  (لقـوهلم سـلفاً   ! املواشـي وحنـن نعلـم أن هابيـل كـان راعيـاً للمواشـي؟       

قعـوا فيـه،   هـذا يبـين اخللـط الـذي و        ) األرضراعِيا لِلْغَنمِ وكَان قَايِني عامِال فِـي        
ه احلكايـة والقـص، وحقـا لـو كـان مـن             ما قاله سلفاً بل مهـ حبيث ال يدري القاص

 .وجدوا فيه اختالفاً كثرياا عند ا مل

، وأدركنـا  )أي األلقـاب املشـهور هبـا أصـحاهبا       (ولو أعدنا تنسيق هذه األمسـاء     
صـر أبنـاء   ، لكان الذي عا  )حسب التوراة  (أن أمساء االنتساب  جاءت بعد أنوش      

ا (، مثـل حمويائيـل      )أبنـاء حنـوك   (أنوش هم أحفاد قـايني       حميـ-       إيـل أي وجـه الـرب
، خبـالف   )متى شاء إيل، اخلاضع ملشيئة الـرب      (، ومتوشائيل   )ومسة الرب وطلعته  

 ).املكّي، الشبيه(، والمك )املُحنك(حنوك 

مـراً ال يقـلّ      ابنـه األول ع    جنـب حـني أ  ) األول( املروي اإلسالمي يقـدر آلدم       -٣
 ١٣٠ االبـن الثالـث      إجنـاب حـني    سـنة، خبـالف التـوراة الـيت جتعـل عمـره              ٣٠٠عن  

سنة، أما القرآن فال يقر هذه الشجرة  آيات كثرية سنتعرض هلا حـني فـرق بـني           
، وحنــن علــى يقــني أن املقصــود فيهــا هــو آدم الرســول فقــط وال فائــدة مــن  آدمــين

 .بل عشرات اآلالف من السنني قالتوغّل بعيدًا آلدم األول

رمـزاً  الكتـاب التبيـان لكـلّ         ) ص( لو كانـت وحيـاً جلـاءت لـنيب اإلسـالم             -٤
      ص(، فالرسـول    الصـحيح وحـديث أهـل بيتـه        شيء، أو شرحاً  احلديث النبـوي (

   حجــب عــن الغيــب وأهــون شــيءٍ لديــه علــملــني واآلخــرين وملْ يقــد أوتــي علــم األو
ص ا  دها، وقـد قـ     اليت هو سـي     اإلنسانية  خامتها وشجرة  شجرة النبيني اليت هو   

عليــه أنبــاء مــن قــد ســبق، ومــع احلشــد اهلائــل للروايــات عــن آدم ونــوح وإبــراهيم    
كمعـامل  هـذه الشـجرة املباركـة الـيت مسعهـا املسـلمون مـن              ) ع(ويعقوب وموسى   

   وبة لرسـول   وأصحابه وأهل بيته، فال جتد رواية واحدة أبداً منس        ) ص(رسول ا
  ؤثر عنه تأييد أهـل          ) ص(ان شجرة األنبياء واألنساب منذ آدم، ومل يأو يبي قري

                                                 
األلفي، ) ع(الذي شابه عمره عمر نوح      ) ع( لقد نبهنا  مقام آخر من الكتاب أن آدم املصطفى            - )١(

 .حيتمل فيه هذا، وله  كلّ قرية أجيال من أبنائه
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الكتــاب فيهــا، ومل يــؤثر عنــه الســماح للمســلمني بأخــذها، بــل أُثــر عنــه مــا يــوحي   
بــالعكس، وأُثــر عنــه الوقــوف  نســبه إىل عــدنان، وحنــن نعلــم أن مــا بعــد عــدنان 

 السـيما   ا ال نكمله؟ إالّ إذا كان ليس دقيقـاً وملفّقـاً كـثريه            موجود لدى التوراة فلماذ   
 لذا ال جتد أحداً مـن رواة املسـلمني          !عن األنبياء وعن إمساعيل فكيف مبن دوهنم      

أُثِـر عـن   "ره بعبـارة  لديه هذا العلم إالّ بأن يأخـذ مـا قالتـه التـوراة ويكـرره، بتصـدي              
ة "ب إن النسابني أخـذوه مـن الكتـ      ( و "أهل الكتاب  ا روي  ،)١()!"العربانيـ بـن  اعـن   فممـ

 نتسب مل جياوز  نسـبه معـد بـن عـدنان بـن أدد ثـم       ا كان إذا )ص( النيب عباس أن
بـن  ا  قـال )وقرونـا بـني ذلـك كـثريا    ( قال ا عـز وجـل     ،ميسك ويقول كذب النسابون   
 ٢() أن يعلمــه لعلمــه)ص(عبــاس لــو شــاء رســول ا( ،) فالــذي صــح عــن رســول ا

ما وجدنا أحداً يعرف : )رض(أنه انتسب إىل عدنان مل يتجاوزه، قالت عائشة  )ص(
كـان ابـن مسـعود إذا قـرأ قولـه           (،  )٣()ما وراء عدنان وال قحطان إال خترصاً أي كـذبا         

ــنْ     (: تعــاىل ــذِين مِ ــود والَّ ثَمــادٍ و عــوحٍ و ــوْمِ نُ ــبْلِكُمْ قَ ــنْ قَ ــذِين مِ ــأُ الَّ ــأْتِكُمْ نَب ــمْ ي أَلَ
كذب النسابون، يعين الذين يدعون علـم  : قال )٩:إبـراهيم ()دِهِمْ لَا يعْلَمهمْ إِلَّا اللَّه   بعْ

مل يتجاوز عـدنان  نسـبه، لقولـه    (، )٤()األنساب، ونفى اللّه تعاىل علمها عن العباد      
ابون   ): ص(إذا بلغ نسـيب عـدنان فأمسـكوا، وقولـه           ): ص( قـال رجـلٌ    (،  )٥()كـذب النسـ

 ،ك ال تنسـب النـاس     نـّ إ : قـال  ! ا عنـه أنـا أنسـب النـاس         رضـي الـب    بـن أبـى ط     يلعل
وعـادا ومثـود وأصـحاب    ( أرأيـت قولـه تعـاىل    : ا عنـه رضـي  ي فقال له عل! بلى :قال

أمل  ( أرأيـت قولـه    : قـال  !نسـب ذلـك الكـثري     أنـا   أ : قـال  )! وقرونا بني ذلـك كـثريا      الرس

                                                 
 .٢٨، صعمدة الطالب ابن عنبة، - )١(
ال   ؛ واملتّقي اهلنـدي،     ١٣٩، ص ٥، ج صغريفيض القدير  شرح اجلامع ال      املناوي،   - )٢( ٧، ج كنـز العمـ ،

 .١٤٩ص
 .٣٣، ص١، جعيون األثر ابن سيد الناس، - )٣(
البدايــة  شــبيهاً لــه؛ وابــن كــثري،  ٧١٨، ص٤، جفــيض القــدير  شــرح اجلــامع الصــغري   املنــاوي، - )٤(

 .٢٤٦، ص٢، جوالنهاية
، )اموعــة (تــاج املواليــدوالطربســي، ؛ ٣٢١، ص٢، جاجلــامع الصــغري جــالل الــدين الســيوطي،  - )٥(

 .٢٨، صعمدة الطالب؛ وابن عنبة، ٤ص
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 إالين مـن بعـدهم ال يعلمهـم     نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعـاد ومثـود والـذ            يأتكم
أحقاب متطاولـة ومعـامل دارسـة ال    ألهناا كذب النسابون  هاهنمن  (،  )١() فسكت )!ا 

 .)٢() منهاشيءتثلج الصدور باليقني  

 إن السومريني هلم  مدوناهتم ثبت ملـوك مـا قبـل الطوفـان، الئحـة غـري        -٥
 فــارس الئحـة أخــرى، ولكنهــا  ، ولـدى أهــل )ع(الـيت ســجلها أهــل التـوراة حتّــى نــوح   

تتكلّم عن امللوك ال عن الشعوب، ومن منظورها أيضاً، وهي شعوب سـبقت وجـود               
ــوح          ــاد ن ــان أحف ــثري، وإن ك ــاً بك ــل ســبقت نوح ــدويني، ب ــين إســرائيل الب ــارس(ب ) ف

وعــرب وادي النيــل . قــد انطلقــوا كمصــلحني وتســمت البقــاع بامسيهمــا  ) إيــران(و
، بـل واإلغريـق لـديهم تصـور آخـر      )أوزيـريس (س وأوزيـر  لديهم مبا يرجـع إىل إدريـ     

ــوم       ــها عــرف التــدوين والعل أيضــاً  أســاطريهم، كــلّ تلــك شــعوب حضــارية بعضُ
واحلضارة اليت مل تعرفها القبيلة التوراتية الرعوية سـكنة اخليـام قبـل عـدة آالف                 

 .من السنني

 : فالنتيجة

مي سـفر التكـوين      لدينا عدة لوائح وافرتاضات لشـجرة خليقـة النـ      اس، الـيت هبـا سـ
 !التوراتي األول بسفر اخلليقة

مباشــرة، بشــهادة التــوراة   ) ع(شــجرة التــوراة مل تــأت مــن الــرب وال مــن موســى       
 .والقرآن وأهليهما

، وفرز سام وإعطائه الوعـد الربـاني        )ع(غاية السرد التوراتي هو الوصول إىل نوح        
مــن هــذا العــرق وإعطائــه الوعــد الربــاني، ثــم ) ع(بــاألرض املقدســة، ثــم جعــل إبــراهيم 

واألسباط وصوالً لعرق بين إسرائيل، أي هي ليست شجرة اخلليقة          ) ع(سلسلة يعقوب   
 حبياد مبقدار ما هي كتابة تاريخ لبين إسرائيل كأصـول، ومـلء الفـراغ إىل آدم بأفضـل                 

 .لوص االصطفاء ما يوجد مِن آباء وأنبياء، لإلبقاء على نقاء العرق، وخوأشهر

                                                 
 .٧٢، ص٤، جالدر املنثور جالل الدين السيوطي، - )١(
 .٤، ص٢، جتاريخ ابن خلدون ابن خلدون، - )٢(
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) ع(الكهنــة املــدونون كــان لــديهم شــيئاً مــن وحــي األنبيــاء عــن شــجرة آدم الرســول  
) أبنـاء يعقـوب حصـراً     ونعـين   (، اليت أريد هلم أن يرعوها كـون بـين إسـرائيل              فعال النقية

 شفاهاً، لقدسية إبقاء ساللة الصفوة، لكـن         اإلمجايل منها، وحفظوا هذا االنتساب   هم  
ــع  هــو حمــض اجتــهاد منــهم لّصــق والالرتتيــب   آبــاء )وهــو أخنــوخ ("إدريــس" كمــا وضِ
، )١()ع( آباء إبراهيم    عمود وهو من أحفاد آدم الرسول فعال لكنه ليس من           !)ع(إبراهيم  

 العشرات من األجيـال واآلبـاء غـري املعـروفني لـديهم،       اآلباء وقد سقط  عملية ترتيب    
إليهم، أما جعل هـذا اآلدم هـو        ) ع(منذ آدم الرسول    ما أدى الختصار املسافات الزمنية      

 . وأنّها شجرة الناس مجيعاً، فهذا ال يقبله ال عقل وال علم وال منطق البعيدآدم األول
  

 

  اختالل تكهنات الكهنة-سادساً 

ــورد  ــون نُ ــدونني للســاللة    بعــض الطع ــة امل ــات الكهن ــك  اإلنســانية تكهن ــى تل   حتّ
 :م، اآلتيالقريبة اليت ختصه

الـذي ينتسـبون إليـه،        ) إسـرائيل (ففي نسب إبراهيم وهـو جـد يعقـوب           -١
 ، رعــو، فَــالَج،عــابِر ، شــالَح، أَرْفَكْشــاد،ســام: (  ذكــر ســاللة نــوحاألخبــارســفر 

وجــــر سـ،ورنَـــــاح ،حتَـــــار ،  امــــر ــــراهِيم(أَبـْ ــــو إِبـْ هـو ســـــفر .)٢٧-٢٤: ١األخبـــــار())و 
 .يقول األمر نفسهأيضا ) ٢٥-٢١: ١٠نالتكوي(

الغريب أنّهم يقولون عن يعقوب أنه آرامـي، يكرروهنـا شـعائرياً وتعبـدياً، فهـي                
ثُـمَّ   (:التثنيـة حقيقة لديهم ينبغي أن تكون أوثق من روايات األخبار السابقة، ففي            

   إِهلِك الرَّب امأَبِـي فَا       : تَقُولُ أَم اً تَائِهـاً كَـانامِيـاكَ     أَرنه تَغَـرَّبو ر در إِىل مِصـْ نْحـ
         ةكَـثِريةً وظِيمعو ةاكَ أُمَّةً كَبِرينه ارويعقـوب هـو     )٥: ٢٦التثنيـة   ()فِي نَفَرٍ قَلِيلٍ فَص ،

                                                 
)١( -     الـنيب  أورد أهلُ السـرية بـأن ) كلمـا لقـي نبيـا مـن األنبيـاء الـذين لقـيهم ليلـة اإلسـراء، قـال          )ص  :
مرحباً بالنيب الصاحل واالبـن الصـاحل، وكـذلك قـال           : وقال له آدم  . رحباً بالنيب الصاحل واألخ الصاحل    م

واألخ الصـاحل، فلـو كـان  عمـود نسـبه، لقـال لـه كمـا قـال لـه أبـوه                       : وقال له إدريـس   . )ع (له إبراهيم 
صــحيح ابــن ن حبــان، ابــ: احلــديث (، )خوةألوة، ومل خياطبــه بــابنإبــراهيم، وأبــوه آدم، وخلاطبــه بــال

  .)٤٨٥، ٣، جتاريخ مدينة دمشق؛ وابن عساكر، ٢٣٧، ٢، جحبان
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ابن إسحاق ابن إبراهيم أي أن إبراهيم آرامـي أيضـاً، بينمـا هـم يصـرون مـن جهـةٍ                     
بــل وحســبما دونــوا أن ســاماً أكــرب !  أعــالهأخــرى أن إبــراهيم أرفكشــادي كمــا رأينــا

اد ولُـود و    أشور و أعِيالم و : بنو سام : (أبناء نوح لديه مخسة أبناء     آرْفَكْشـامالتكـوين  ()ر

، أرفكشاد وآرام أخوان، فكيـف يكـون إبـراهيم آرامـي مـرة وأرفكشـادي مـرة                  )٢٢: ١٠
 ! أخرى، هذا ربما يعين أنّهم يخمنون وجيتهدون

           مِن جهة األم يعقوب آرامي بزعمهم أن وكان (على أنّنا نستطيع إحسان الظن
 اآلرامــي "رفقــة بنــت بتوئيــل"  لنفســه زوجــةًخــذَ ســنة ملــا اتّأربعــني ابــن ســحقإ

مـع أن هـذا أمـر غريـب علـيهم          ! )٢٠: ٢٥التكـوين   ()آرام مـن فـدان      اآلرامي البان   أخت
هكــذا هــي قبائــل ! اً االنتســاب عشــائرياً لــألمومســتبعد جــداً، فهــم ال يطــرون أبــد

ــه      ة، إذ الكــلّ منســوب ألمالعــرب، فهــذا خمــالف لعقيــدة حفــظ األنســاب الشــرعي
قطعاً، ولكن هـل اجلميـع ينتسـب ألبيـه املُـدعى؟ هـذا مـا العـرب املؤمنـون بشـرعة               

ة واألموميـ    )١(النسل الشرعي يثبتونـه طـوال التـاريخ       تمعـات اإلباحيـة ، خبـالف ا
 !العشتارية، اليت ال يعرف املرء إالّ انتسابه إىل أمه

 من جهةٍ أخرى، سرد الشجرة  إجنيله بالرتتيب نفسـه، مـع ذكـر نسـب               لوقا
نِ نَـاحور              (حتى أهناه إىل    ) ع(املسيح   نِ تَـارح بـْ راهِيم بـْ نِ إِبـْ حاقَ بـْ نِ إِسـْ يعْقُوب بـْ

امِ      ، نِ عابِر بْنِ شالَحبْنِ سروج بْنِ رعو بْنِ فَالَج بْ       نِ سـ اد بـْ نِ أَرْفَكْشـ ان بـْ بْنِ قِينـ
   كبْنِ نُوحِ بْنِ الَم  ،    ان نِ قِينـ نِ  ، بْنِ متُوشالَح بْنِ أَخْنوخَ بْنِ يارِد بْنِ مهْلَلْئِيلَ بـْ بـْ

 ِابْنِ ا مبْنِ شِيتِ بْنِ آد على رواية شجرة طبعاً لوقا يعتمد ، )٣٨-٣٤: ٣لوقـا  ()أَنُوش
التوراة نفسها، ال أنّه يضيف رواية أخرى مِن مصدر آخر، بدليل أنّه ال ينقلـها عـن           

                                                 
حني ظهور امسها لدى الفينيقـيني العـرب،        ) Demo-cracy( بل هذا كان معنى الدميوكراسي       - )١(

دمـو هـو اآلدمـي، وكـراس هـو الكتابـة والتسـجيل ومنـه جـاءت                  ) كـراس -دمـو (ال أنّه حكم الشـعب، بـل        
 تسجيل اآلدميني آلبائهم الشرعيني، ليكون هلم حـق املواطنـة الشـرعية والتصـويت، دون                الكراسة، أي 

أبناء احلرام أو اإلباحية أو اهلمـج، وهبـذا يكـون القـرار لألبنـاء الشـرعيني، وصـار بعـدها كأنّـه احلكـم                       
حيـث منعـوا أن   للشعب، إنّما هو قرار البلد ألبنائه احلالل املسجلني، وهذا ظلّ ساريا حتّـى  الفقـه          

يكون القرار الشرعي البن الزنا  إمامة الدين والقضاء وما شابه، ال سلباً حلقّه بل حفظـاً للسـلوك           
 .السوي وتشدداً حلراسة السبيل اإلنساني  الزواج واإلجناب الطاهر
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وردا  " متّى ويوحنا ومرقس"املسيح، وأن غريه أو من سبقه من مدوني اإلجنيل          مل يـ
 . هذا النسب  أناجيلهم

 وعند دراسـة أعمـار اآلبـاء  اإلصـحاح اخلـامس مـن سـفر التكـوين                 ( -٢
    سنة من خلق آدم،     ١٦٥٦ طوفان نوح حصل بعد      حسب العربانية يفهم منه أن 

فكيف جيمع بني النصوص    . ١٣٠٧، والسامرية   ٢٢٦٢فيما جتعله اليونانية سنة     
   الثالثة؟ ثم حسب النص  مـن خلـق آدم،   ٤٠٠٤ ميالد املسيح سنة     العرباني فإن 

رى  هـذه املواضـع      وقـد جـ   . ٤٧٠٠، و السـامرية     ٥٨٧٢وهو  اليونانيـة سـنة       
   اليونـــاني والعربانـــي  املتعلقــة بأعمـــار اآلبـــاء األوائــل التوفيـــق بـــني الــنص 

ومثلـه اخلـالف  مقـدار الـزمن بـني            .الطبعات احلديثة من التـوراة اليونانيـة      
 ١٠٧٢ ســنة، وهــو  اليونانيــة ٢٩٢ه  العربانيــة الطوفــان ووالدة إبــراهيم، فإنّــ

 إذن هــو اخــتالف بــآالف الســنني، والــذي   ،)١(). . . .نة ســ٩٣٢ســنة، و الســامرية 
ون     (رجحناه أن عصر آدم الرسول       بسـتّة آالف سـنة قبـل        هـو ) ال اإلنسان كمـا يظنـ 

، ألن العلـوم احلضـارية      !)العربانيـة (امليالد حسـب اليونانيـة، ال أربعـة آالف حسـب            
 .شرقاً وغرباً) م.ة قبعاأللفية السا(والعمرانية انفجرت بعد تلك اإلحداثية 

 ، الروايات القصصية لدينا، حذا بعضُها حذو التوراة  الرتتيب واألعمار          -٣
آدم باحلســاب الرياضــي  مــا يلــزم أن يكــون وأن كــلّ الــذي قبلــه وصــى للــذي بعــده،

 سـنة، وال نـدري كيـف        ٥٦ملـدة   ) المـك ( أبـي نـوح       حفيـده السـابع؛    يعيش  عصـر   
ــوح    مجــع آدم أوالده وأوصــى إىل شــيث، و   ــى والدة ن ــذا  ســنة، ١٢٦قــد بقــي عل فه

 : خالصة ما قالته التوراة وكرره القصاصون

 . سنة١٢٦ عاش إىل أيام المك، ومات قبل والدة نوح )آدم(

 . سنة١٤ مات قبل والدة نوح بـ  )شيث(

 . سنة٨٤ مات بعد والدة نوح بـ  )أنوش(

 . سنة١٧٩ مات بعد والدة نوح بـ  )قينان(
                                                 

(1)  - http://truthway.com/ISOT/ISOT005.htm. 
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 . سنة٢٣٤ت بعد والدة نوح بـ   ما)مهالئيل(

 . سنة٣٦٦ مات بعد والدة نوح بـ  )يرد(

 . سنة٦٩إخنوخ مات قبل والدة نوح بـ  

     . سنة٦٠٠ مات بعد والدة نوح بـ  )متوشلح(

 . سنة٥٩٥ مات بعد والدة نوح بـ  )المك(

خنوخ مـات  أ ولـده وقـد مـات قبلـه؟ فـ      )أخنوخ( إىل   )يرد(فالسؤال كيف وصى    
أي أن يـرد عـاش   !  سنة ٣٦٦ سنة، ويرد مات بعد والدة نوح بـ         ٦٩دة نوح بـ    قبل وال 

 ! سنة٤٣٥بعد وفاة إخنوخ 

، واجلـد   )أب نـوح  (ابنـه المـك     ) متوشـلح (متى وصى جد نوح     : والسؤال الثاني 
   ســنة مــن٦٠٠أي  ( مزعومــةمــا مــات إالّ ســنة الفيضــان حبســب التــوراة ومرويــات

 !؟) سنة من عمر نوح٥٩٥أي  ( سنوات٥الفيضان بـ ، واألب مات قبل )عمر نوح
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 خامتة الفصل
ــادطاملــا حــدثَ  عــن  واحملقِّقــون، الغــرب اجلــادونعلمــاءالعــرب وواملؤرخــون  نا النقّ

لــوال " العهــد القــديم"بشــقّه املســمى " الكتــاب املقــدس"مــن التــهافت  لركــامٍ  كشــفهم
 بـــل أللســـنة النقّـــادإخراســـاً وأداً وتســـتدعي  الـــيت القدســـية املنحولـــة جمانـــاً جلميعـــه

 كمـا رأى  من عينـات صـغرية،     عجالتنا السابقة و   لقد رأينا   ، و ومالحقة هلم وتكميمهم  
، قـد حـوى     )التـوراة ( مبسـمى    ا متّ مجعهـ    الكهنة الـيت   اجتهاداتكيف أن    الباحثون قبلنا، 

 الباطـل    مـن القـدح      األنبيـاء، كـثرياً   شرائع  نصوص السماء و  ما تضمنه من    إىل جانب   
، وكـثرياً مـن      والتـارخيي   والرياضـي  ، وكثرياً مـن التنـاقض العلمـي        أنفسهم ساحة األنبياء 

 الزائفـة ) الشمشـونية  ( عن احلقيقـة، وكـثرياً مـن البطـوالت         البعيدةاالجتهادات املتكهنة   
الســمني  هــذه املدونــة قــد حــوت احلــق والباطــل ومضــامنيف،  امللفّقــةواألرقــام اخلياليــة

ا كالتوراة امللفّقة تغـذّي االتّجـاهني  آن          األمر الذي جعل كتاب    والغث واملعروف واملنكر،  
ة املُشـرعنة           نعين  ؛  واحد ة وخمالفة الفطرة وهتك األسـرة باإلباحيـاتّجاه املعصية اآلدمي 
أن أي  اتّجاه التصحيح اآلدمي ومسوه األخالقي بالفضائل وقـيم األسـرة،           اآلخر  ، و فيها

فـإذا كـان  أقـدس     آخـر،  ورسـاليته  التوراة دعى ملعصية آدم  وجه، ودعى لتوبتـه     
األمــور وأثبتــها دينيــاً وأبســطها فطــرة، وهــي الفضــائل والقــيم واالعتقــاد بنزاهــة رســل  

، وخلط املقدس باملـدنّس، فإنّـه  جمـاالتٍ أخـرى،             النقيضين  التوراة السماء، قد حوى  
ة  أقلّ مصداقية، ألن العقلية البدائي      بالضرورة العلوم، سيغذو مسائل  التاريخ و أحداث  ك

 هي نفسها، وسـتقع       التدوين،  تلك الفجاجة  الكامنة وراء    امللوثة والعشائرية الضيقة،  
  !هتا السابقةا األخطاء العقلية كما وقعت  خطيئ

ة   وألن املآرب    ر هلـا نز       اخلفيـ مراجعـة اهـةٌ أمينـة، وال   هـي نفسـها أيضـاً، فلـن تتيسـ 
اً ها  مسـألة عويصـة دينيـ     هـا أو اجتـهاد    ها أو حكم  جادة، وال رصانةٌ حبثية، ليكون نقلُ     

ة وتسلسل الشعوب،     مسألة  اً، ك وعلميوالشجرة اآلدمي بكلّ ملحقـات هـذا      اخللق اآلدمي 
 عن التسـليم    الوثاقة للقبول واالعتماد فضال     وإفرازاته، لن يكون هلا    تشعباتهاملوضوع و 

  املوضـوعي احلـر  واالجتـهاد العلمـي  األبله الذي سـاد عشـرات القـرون، ليعرقـل البحـث       
 لفهــم املســرية اإلنســاني    ــرت ــة الــيت قولبتــها التــوراة وأطّ جمــال ة  مســار خــارج العقلي

 . وضيقت خناقَهاهاحراكِ
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) الكتـاب املقـدس   (  منة الالمنطقية للتوراة ولتفاسـري    ياالستبداد العقائدي واهل  هذا  
     مسائل ينبغي أن يتعاضد الوحي  العقلِ     والعلم فيها، شاهبه مـن جانـب آخـر،        ومنطق

 القـرآن    بـه تفاسـري    -وقامـت  –نفسها، ما تقـوم     اآلنفة  الدوائر  وظالل  بل وبتأثري صدى    
هي األخـرى   على مر العصور السابقة  املسألة نفسها، حيث استبدت بالعقل العلمي            

، لكـن   اً اهبـة أخـرى    يأخذنا تلقائيـ  سنفسه، وهذا ما    اآلنف  مغه بالتصور التوراتي    لتد
 .من النوع نفسِه
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 الفصل الثاني
 صدام التفاسري مع القرآن والعلم
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م علـى حيـاة      هذا الظالم الذي خيـي     نإ( 
مـــا مـــن عـــدم مراعـــاهتم لقـــوانني نّإاملســـلمني 

 . )القرآن الكريم

 .اليطايل برنس جيواني بوركيزاملؤرخ ا
 

 

غين عن القـول أن معظـم التفاسـري الـيت تناولـت مسـألة آدم  أحوالـه، ومل تُفـرق                      
، وقعــت  صــدام عنيــف مــع احلقيقــة العلميــة الــيت )أو بــني حقبتــين آلدم (بــني آدمــني

  تفاسري الرجال  مردها أن تُكتشف ليجعل السوء والالئمة ظُلماً على كتاب ا بدالً من           
، فأوقعت العقل  تنـاقض صـريح مـع اعتقـاده ومنطقـه، وإن مـن أهـم أسـباب                     وآرائهم

هذا التفارق عن احلق:  

عـدم االعتنــاء بنظــام القـرآن نفســه، عــدم اجلـد  كشــف الفــارق بــني    : أوالً
                    د آياتِه وألفاظهـا وتراكيبـها، وبـدالً مـن أن تكـون التفاسـري بيانـاً لآليـة ظلّـت جمـر

        ستفاسـري    لتظـلّ حواشٍ وتعقيبات على اآلية الشريفة اليت مل تُم ،بكـراً ملْ تُفـض 
ال تكشـــف ســـبب وجـــود هـــذا اللفـــظ القرآنـــي دون غـــريه وعلّـــة هـــذه الصـــياغة  
والسياق والسبك دون سواه، وهذا هـو معنـى التفسـري  احلقيقـة، ألن التفسـري                 

 .  ال غريتعليل لورود اآلية بألفاظها هبذه الكيفية

 اعتماد املفسر مرويات مدخولة على الدين وعلى أهلِه بـدون حماكمـة     :ثانياً
 . هلا، أو التعجل باحلكم والقول بال علم

ــر الــيت يســبغها املســلمون أو اليهــود واملســيحيون   :اًثالثــ ــم القداســة اآلسِ وه 
 علـى آدم  على مروي وعلـى راوٍ وعلـى كتـاب أو مدونـةِ نصـوص، وأيضـاً إسـباغُها             

 ! األول بظن أنّه رسول معصوم
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ديـين يـزوي االعـرتاف مبصـادر أو نُظُـم      أو اكتفـاء عقلـي      غـرورٍ   سيادة :رابعاً
أخرى للمعرفة؛ حاسِمة أو مصـوبة أو مخطِّئـة، تتـيح التحقّـق مـن هـذه املقـوالت                   

ــة  ــة(الديني ــة والتا  )  ال عــن وحــي الرجالي ــة واجليني ــة كعلــوم البحــوث اآلثاري رخيي
 .واأللسنية واإلثنية وغريها

تكــريس املقولــة أســباب ذا الفصــل، إىل فصــلٍ آخــر مــن  هبــ نــالاوجتســنتعرض  
ــة  ــل" آدم"بشــأن التوراتي ــادهم  املســلمني عق ــاقواعتق ــة هــذا التســليم  ش، لنن   حقيق

 لُهفصـو نتـه  تفـتح جـدالً مل    اً معصومسوالًر )آدم األول( تصيريهب الذي   وأدواته ودالئله، 
ــ معصــية أو المعصــية األنبيــاء ة ومسلســل تواجــدها ، وأربــك تــواريخ الشــجرة اآلدمي

  ، والــــذي حــــني جــــاءت حصــــائد كشــــوفات اآلثــــار  علــــى األرضالــــزمين واجلغــــرا
ـة   ــة واجلينيـ ــة علــى  اآلركيولوجي ــي الوجــود اآلســبق الدالّ بعشــرات ) أي اإلنســاني(دم

رِ لـه علـى أنّـه أبـو النـاس مجيعـاً              )الرسـول  ( قبل آدم التوراتي   اآلالف من السنني    ! املنظـَّ
 الـــذي ســـار بعربـــة لتصـــور التـــوراتيذا اهلـــشـــواهدها الصـــارمة عطيـــات مبواملُبطلـــة 

 إىل جتــاوز األمــر الــذي حــدا بعلمــاء الطبيعــة واآلثــار والتــاريخ   هــذه املــرة، " إســالمية"
آخر ظهر إىل الوجـود     ) آدم( افرتاض وجود    ، وإىل  بعد دحض مقولته    الغرب " التوراة"

حقـائق  ( بـني  ًاحدث تناقض أكلّ ذلك، )آدم العلمي(قبل قُرابة مخسني ألف سنة مسوه    
 لـه عـن   داعـي  ليقـيم جـدالً آخـر ال    ، لـدينا !)مقالة الـدين ( ظلماً أنّه ركِّزما بني  و) العلم

ة   ، و )العلمي(ـ ب )الديين(صراع   إمكانيـ     تـه  القـول ب  وأ،  )الـوحي (تأويـل الـنصوفـق  تارخيي 
  !، بل وكونه جمرد كسبٍ بشري قابل للتجاوزأرضية العقلية القدمية

ق فيمـا ادعـي أنّـه     شـريف  اليقرآنـ نص السنعود لل   بشـأن آدم " مقالـة الـدين  " لنحقـِّ
 اآليـات   -وفق منطق القـرآن ونظامـه  -، ونستطلع وحنلّل   ة املنبثقة عنه  وشجرة اإلنساني
بــل  ، مــن الــزمن، ظهــرا  حقبتــين فعــال لنكشــف أنّهمــا آدمــان)مآد( رالــوارد فيهــا ذكْــ

 ر وسنكتشــف ســرالرســول(ســتهلّهم ابعثــة الرســل الــذين تــأخ آدم(،هــم  البنــاء  ودور
احلضاري والتعليم العاملي لبين آدم الذين كـانوا موجـودين قبـل بعثـات الرسـل أي قبـل                   

ــزوغ  ــول"بـ ــر"آدم الرسـ ــاً، وستتفسـ ــات كـــ  تلقائيـ ــنني  ثرية آيـ ــة السـ ــد تعتعـ ــةً بعـ ،  طواعيـ
  ــم ــا فه ــثرية  وسيســتبني معه ــات ك ــاقرتاحٍ آخــر  ،تنفك معاضــلهاوســ رواي ــق  لنخــرج ب  ألي
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 إىل الوجود قبل قرابة مخسـني ألـف سـنة، حتّـى             ت منذ خرج  ، للشجرة اآلدمية  وأنسب
   .مرورها حبقبة الرسل واالنفجار احلضاري قبل حوايل عشرة آالف سنة

 

لقداسة ومعضلة العصمة واملعصية وهم ا-الًأو 

كثرياً بالبعض، حتّـى ظـن بـأن آدم مل          ومجح   جنحوهم القداسة، هذا املارد العتيد،      
 زعمأو يـ  . "تـاب " "غـوى  ""عصـى "يعصِ، وقام يسوغ له املسوغات ليربئه، والقرآن يهتـف          

ــاً فقــط، وقــد رأينــا " أن النهــي كــان أمــراً إرشــادياً " ــر، فداحــة األقرآني أم ــر األم مــر، وأن
، ثم ذهب هبم اخليال إىل أن هذا مكتوب علـى آدم، حتّـى شـطح الـبعض        واملمنوع ممنوع 

لو أن آدم مل يأكل مِن الشجرة لطرده ا شر طردة مـن اجلنـة،       "فقال إعالء لشأن آدم     
ةُ الربانيـة   وال ندري كيف فاتتهم الوصـي     "! الئماً له على عدم تصديقه من يقسم بامسه       

دو     (بتحذير آدم عـدم تصـديق الشـيطان ولـو حلـف باألمسـاء احلسـنى كلّهـا                    ذَا عـ إِنَّ هـ
ةِ         ا مِـن الْجنـَّ نَّكُمـخْرِجفَال ي وْجِكلِزو ١١٧:طــه ()!؟...لَك(،      يلومـه قـائال ثُـم :)    ا كُمـأَلَـمْ أَنْه

، لكن إذا كانت )٢٢:ألعرافا()شَّيْطَان لَكُما عدو مبِني عنْ تِلْكُما الشَّجرةِ وأَقُلْ لَكُما إِنَّ ال      
اآلراء تأتي مِن خارج القـرآن، مِـن املـزاج، والعقيـدة، واخليـال، والقداسـة، فهـذا شـأهنا،                
وليتهم إذْ ملْ يأتوا هبا مِن القرآن قد عرضوها على القرآن علـى األقـلّ، قبـل أن يبوحـوا       

 .هبا

هـو غـري    ) آدم(اإلنسـان األول    لى القرآن، اكتشـافنا منـه أن        وإن من بعض العرض ع    
 قَالَ رب بِما أَغْويْتَنِي ألزَيننَّ لَهمْ فِي األَرْضِ وألغْوِينَّهمْ        : (الشيطان أقسم فمعصوم،  
عِــنيأَجْم*ـاد إِالَّ عِبـ  خْلَصِــنيمْ الْمكَ مِــنْه*    ـتَقِيم ـذَا صِــراطٌ علَــيَّ مسـْ إِنَّ * قَــالَ هـ 

   ــاوِين ــنْ الْغَ ــك مِ عــنْ اتَّب إِالَّ م ــلْطَان ــيْهِمْ س ــك علَ ــيْس لَ ــادِي لَ ــر()عِب ٤٢-٣٩:احلج( فــا ،
أن عباد ا املخلصني، ليس إلبلـيس سـلطان علـيهم،        : يخبِر، والشيطان أيضاً  سبحانه  

ــد أيضــاًســوى إبلــيس، وا أوأخرجــه  آدم تســلّط علــى هــلإالّ الغــاوين، و  أن آدم قــد كّ
ه مِـنْ    (، والعبـاد املخلَصـون أرقـاهم األنبيـاء كمـا أخـرب تعـاىل  يوسـف الـنيب                     "غوى" إِنـَّ

 ــني ــا الْمخْلَِص ــنيب  )٢٤:يوســف()عِبادِنَ ــان     (.. ، و موســى ال ــان مخْلَصــاً وكَ ــه كَ ــى إِنَّ وسم
اعهم النـاجني مـن اهلـالك    ، و سورة الصـافات جعـل األنبيـاء وأتبـ     )٥١:مريم()رسوالً نَبِياً 
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ا  (، وهم ال يغوون فقـد قـال تعـاىل عـن مثـل أولئـك املعصـومني            )عباد ا املخلَصني  ( مـ
 .)٢:لنجما()ضَلَّ صاحِبكُمْ وما غَوى

ن يقـول          تلـك اخليـاالت مـ خـروج آدم     : وأخرياً مِن منـه، بـدليل      " إىل األرض "أن البـد
ـمْ فِــي الْــأَرْضِ   (و )٣٠:لبقــرة ا()جاعِــلٌ فِــي الْــأَرْضِ خلِيفَــةً   ( نَّ لَهـنومــا   ،)٣٩:احلجــر ()لَــأُزَي

اني هلـذا اإلخـراج الـذي البـد منـه                       ربـ وتسـبيب مة واألكْل منـها إالّ قنطـرةالشجرة احملر
ــد مــن أن  ) امللــك األبــدي (أي مــن أجــل أن يمــارس آدم اخلالفــة   ! ملمارســة اخلالفــة  الب

ه       اآلراء الرائجـة واملشـهورة    وهـذا لأل  ! يقرب الشـجرة ويعصـي ربـ هـذا   سـف مِـن مـع أن ،
ــرأي  ــال آلدم      - ســف لأل–ال ــل أســوأ، حــني ق ــاً ب ــيس متام ــهِ  ( هــو رأي إبل ــوس إِلَيْ فَوسْ

جرةِ الْخُلْـدِ وملْـكٍ ال يبْلَـى                     لَـى شـع ك لْ أَدلـُّ هـ ما آد قَـالَ يـ والـيت   )١٢٠:طـه ()الشَّيْطَان ،
ا       نـاً كما بيوعصـى آدم  ( حبـث    معناها حرفي(        الـرأي أعـاله؛ نفـس ،)     يتـك يـا آدمذر أن

اليت ستخلف األرض هـي شـجرة اخللـد الـيت لـك، ولـن تسـتطيع ممارسـة اخلالفـة هبـا              
، ) اإلنسـانية  ، ذرية اخلالفـة   )شجرة ختليدك (حتّى خترج من اجلنة لتصنع هذه الذرية        

ة  ا)السـاللة (حتّى ولو أتـت بتحريشـه علـى معاشـرة الشـجرة            مـة،   هلمجيـة احملرالبشـري 
ا                        اني بعـدم قـرب الشـجرة جبعلـه إرشـادياً أمـ ن مـن األمـر الربـالرأي الرائج هو سوى أن
اني إرشـادي ملـا جتـاوزه أيضـاً،                         النـهي الربـ إبليس فقد احرتم آدم أكثر إذ لـو علـم آدم أن

شـجرة موجـود   فذلّل إبليس هذا التحريض بقولـه هلمـا أن أمـر الـرب بتحـريم مقاربـة ال           
ة ال عليكمـا، وأنتمـا                        جوبـه لـيس إالّ علـى املالئكـة وعلـى اخلالـدين  اجلنـو لكن ،فعال
بطبيعة احلال لستما مبلَكين كما أنّكما غري ممنوعني مـن اخلـروج مـن اجلنـة، فلسـتما                  

نْ تَكُونَا ملَكَيْنِ أَوْ تَكُونَـا      وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما عنْ هذِهِ الشَّجرةِ إِلَّا أَ        : (منهيين عنها 
الْخَالِدِين ٢٠:ألعرافا()مِن(! 

فخالصـــة رأي إبلـــيس أن ا مـــا هنـــاه عـــن الشـــجرة فعليـــه أن يهـــبط ليعاشـــرها 
ه أراده أن يعصـي      ) إرشـاداً (ويمارس خالفته األرضية، وخالصة رأيهم، أن ا هناه          لكنـ

  النهي والطرد والعقوبة واإلبعـاد والتوبـة،        عملية أي أن ! ليهبط األرض ويمارس خالفته   
ة علـى آدم املسـكني الـذي غـص بدموعـه               أكلّها متثيليـ      دهـراً، حتّـى صـار  التـاريخ مِـن

تــاب عليــه  "، "غــوى"، "عصــى"أشــهر البكّــائني، وأن القــرآن الكــريم خيــدعنا إذ يقــول      
ات الــيت تعــج بــذكر ألفــاظ  كمــا ال معنــى للمئــات مــن املرويــا، فكلّهــا ال معنــى هلــ"وهــدى
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 األول، ألنّهـم     فقط لتبقى القداسـة املخرتعـة آلدم       !املعصية وحيثياهتا ونتائجها وآثارها   
 .ظنوه نفسه آدم الرسول املعصوم، ففسد املنطق وسادت الفوضى

   ة عـن أهـل البيـت              مع أناملروي املطّلع  كتب الروايات لدى طوائف املسلمني سواء 
 بشـتّى ألفاظـه  تعـداد        املُجمـع ، ليهولـه الكـم اهلائـل        )رض (ة والتـابعني   أو الصحاب  )ع(

األول الـذي محـل األمانـة       " اإلنسان" بعضها أنّه هو     يومئمعصية آدم وذنبه وتأكيدمها،     
فكان ظلوماً جهـوالً، وأن ا أبعـده عـن جـواره وطـرده مـن جنتـه لذنبـه وجرأتـه ونـاداه                        

، )١("مِــنْ جــواري فإنــه ال جيــاورني أحــد عصــاني     يــا آدم اخــرج  "منــادٍ مــن العــرش   
ملَ " عــامل املكاشــفة فــاحتج عليــه موســى ) ع(مرويــات تقــول أن ا مجعــه مبوســى و

 وأن الناس تتوسل بـه يـوم القيامـة فيفـر عنـهم ألنّـه الـذي أخـرجهم مـن                      "عصيت ربك؟ 
ك؟    ملَ"، وأن جربيل نزل عليه بعد طرده من اجلنة يلومـه لـه              اجلنة ربـ وروايـة   " عصـيت ،
 ! وغريها الكثري،"لوال أن آدم أذنب ما أذنب مؤمن أبدا"تقول 

 

 ة ة اآلثاري اإلذعان للنتائج العلمي-ثانيا

ه                    (حني يقول سبحانه     دأَ الْخَلْـق ثُـمَّ اللـَّ بـ ف قُـلْ سِـريوا فِـي الْـأَرْضِ فَـانْظُروا كَيـْ
يْءٍ قَـدِير          ينْشِئ النَّشْأَة الْآخِرة إِنَّ    لَـى كُـلِّ شـع ه ، فـيعين أن بالسـري        )٢٠:العنكبـوت () اللـَّ

األرض والنظر بإمكاننا معرفـة كيـف بـدأ اخللـق، وقـد قلنـا سـلفا مـرات ونعيـده، لـيس                       
، وال الكوكـب األرضـي، بـل هـو البشـر الـذي خلـق                )ارات(اخللق هنا، هو خلق الكون      

ال احليـوان وإن كانـا أُنشـئا  األرض أيضـاً مثلـه       األرض، ليس هو النبـات و   ) أُنشئ(
اه   " البشر"وبنفس الطريقة لذلك مل يقل تعاىل       وهـو كائنـات اليابسـة    )اخللـق (بـل مسـ ،

تَكُمْ مِـن الْـأَرْضِ نَباتـاً        (احلية أُنبتت مجيعاً كالبشر من األرض نباتا         أَنْبـ اللَّه١٧:نـوح ()و(، 
خلِـق   ) آدم(د ماليـني السـنني، فاإلنسـان العاقـل       وليس اإلنسان العاقل الذي جـاء بعـ       

 خملوق بشري سابق، وال يمكن ألحـد املـدعوين بالسـري  األرض        خامةطني اجلنة من    
أن يدخل اجلنة املخفية لريى كيـف خلـق أول إنسـان، فـالظرف املُسـار فيـه، هـو موضـع                  

اً (اد النظر كيـف خلقـوا       املر) أفراد اخللْق البشري األول   (خلق الكائن البشري     بيولوجيـ (

                                                 
 .١٧١، ص١١، جحبار األنوار السي، - )١(
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ستتكرر ) أو النشأة األوىل  (، ألن مثل هذه التخليقة      )اخللْق(كأجناس الكائنات األخرى    
ــا البشــر اإلنســان فقــط، وهــي قيامــة البعــث        النشــأة (مــرة ثانيــة متامــاً علــى بيولوجي

ألوىل، هنـا دور   لتكون مغـايرة عـن ا     ) نشأة أخرى (، فالقرآن ملْ يطلق عليها هنا       )اآلخرة
،  مقابـل  "أخـرى "ال  ) نشـأة آخـرة   (حكمةُ النظـام القرآنـي ودقّـةُ املفـردة العربيـة، هـي              

ــدة  ــداثها     ) أوىل(واحـ ــن أجـ ــر مـ ــرج البشـ ــها،  طـــني األرض وخـ ــة نفسـ بالكيفيـ ــت متّـ
 .، كما قالته أساطري سومر وبابل أيضاً)شقوقها(

 البشـر األوائـل الـذين أُنشـئوا         صـفوف  عن يةعلمقيقة ال فكما ال يمكننا جمافاة احل    
بفرضـيات غـري    (لنسـارع   منذ ماليني السـنني،     ) بشرية( األرض من حاضنات طينية      

 )دينيـا  (، أو تالفيهم   كما عليه نظرية النشوء واالرتقاء الداروينية      جبعلهم قروداً ) علمية
 املقصــودون  اآليــة  وال مكتشــفةً آثــارهم، مــع أنّهــم هــم  بــاملرةوكــأنّهم غــري موجــودين 

القرآنيــة بطلــب استكشــافهم وكيــف خلِقــوا، ليكــون هــذا الكشــف إحــدى دالئــل البعــث     
وال يمكننا جمافـاة العلـم كـذلك،      . وطالقة القدرة الربانية على خلقنا من تراب مباشرة       

بزعم استهالل الوجود البشري بـآدم وحـواء، هـذا خطـأٌ وإزراء بنصـوص الـدين والعلـم                   
ــاً،  ــل أب   مع ــا البشــر، ب ــيس أب ــاس     اإلنســانيةآدم ل ــر الن ــاس، وملْ يظه ــة، أب الن  الالحق

 مخسـني ألـف عـام، عـن طريـق التناسـل             قُرابـة للوجـود كذريـة آلدم إالّ       ) البشر الـواعي  (
 .كما قالته األساطري والقرآن الكريم) نباتاً/كاحلشيش(وليس من األرض أو الرتاب 

، ال  )البشـرية واإلنسـانية   ( خلـط هاتيـك احلقبتـين        فكما ال يسعنا جمافاة العلم      
ــه، دمــج   الــيت ) آدم اإلنســان(جبعــل حقبــة ) اإلنســانية بالرســولية(يســعنا باملقــدار نفسِ

ة أي تطـور     )١(ترجع إىل قريبٍ من مخسني ألف سنة   واليت ملْ تكشف لنـا العلـوم اآلثاريـ ،
                                                 

إن مخسني ألف سنة تُعد قليلة حلصـول تطـور جـيين    ( يقول بروفيسور اجلينات كايالّي سفورزا    - )١(
ــاً    ــة اخــتالف النــاس جيني وهنــاك أحــافري ألشــباه اإلنســان مــن البشــر  ..  اإلنســان، وهلــذا يعــزى قلّ

جداً ألحافري اإلنسان البدائي قبل ستني ألف سنة وبعضها قد يعود لثالثة ماليني سنة، وكلّها مغايرة     
 .العصري

Fifty thousand years or so is a short time in evolutionary terms, and this 
may help to explain why, genetically speaking, human races show 
relatively small differences. Future discoveries may of course alter these 
conclusions. It should also be noted that there are fossils of manlike 
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السـنني، جنعلـها هـي نفسـها حقبـةَ          حضاري أو مدني إباهنا أو حتّى بعـدها ولـو بـآالف             
الـيت تقبـع  العشـرة آالف سـنة اآلخـرية املاضـية، احلقبـة الـيت بـدأت              ) ع(آدم الرسول   
وصـايا الـدين وتعاليمـه ومعـامل الزراعـة واملسـاحة       احلضارة مبا تشمله من فيها تتبلور  

ــوم املتنوعــة وانتشــار جتمعــات القــر     ــك والطــب والصــناعة وانفجــار العل ى وفنــون والفلَ
الرعي والتدجني وترك املغارات والكهوف وعـيش االلتقـاط، ثـم ظهـور الـنقش والكتابـة         
بعد عدة ألفٍ من السـنني لتُـدون اآلثـار والتعـاليم والعلـوم وتُؤسـطر بعضـها، حقبـة آدم                     

، هو كإصرار   )بني حقبة آدم اإلنسان واآلخر الرسول     (، هذا الدمج القاسي     )ع(الرسول  
ــه زمـــن الســـفر بالطـــائرات   أحـــدِنا اليـــوم زمـــن الســـفر بالبغـــال واحلمـــري هـــو نفسـ أن 

والقطــارات، هــذا اســتخفاف بعلــم التــاريخ ومســرية التطــور البشــري ال أقــلّ  مدنيتــه  
وأدواتـــه، وطـــي واختـــزالٌ غـــري حمســـوب حلقـــب األزمـــان وعلومهـــا املســـمى حاليـــاً          

ــوجي( ــركٌ لعــر   )١()كرونول ــه ت ــه  أساسِ ــا هــو، لنســمح    ، عــالوة أنّ وة قــراءة القــرآن كم

                                                                                                                        
primates that are a great deal more than 60,000 years old. Indeed, some 
of these fossils may be three million years old. All of them, however, are 
quite distinct from the fossils of modern man.  
Cavalli-Sforza, Luigi L. [Professor of Genetics Emeritus, Stanford 
University School of Medicine, USA], "The Genetics of Human 
Populations", Scientific American, Vol. 231, pp.81-89, September 1974, 
p.89. 

 حقب األزمنة، وبناء علـى رأينـا أن         هو علم السنني، علم تقسيم    ): Chronologyكرونولوجي   (- )١(
ة                    اللهجات اليت ذهبـت شـرقاً وغربـاً، واخـتلط بعضـها مـع أصـوات بدائيـ ة القدمية هي أماللغة العربي

بربـري  (لصنع لغة تفاهم، قام هبا اإلنسان العاقل اهلمجي الذي مسي         ) حماوالت إنسانية (وحماكيات  
Barbarian ( اخــتالط اللــهجات املهــاجرة العربيــة مــع تلــك األصــوات ولّــد ألســنة كــثرية  لــذلك، فــإن

بعضها باد وآخر صمد وتطور ليصبح لغات تبتعـد بتحوراهتـا كـثرياً عـن أبنـاء عمومتـها مـن اللـهجات                      
، ويتطـور  )كالسريانية(، ويتوقّف بعضُها   !)كالكنعانية(العربية القدمية اليت باد كثري منها هي األخرى         

 –قرونـو   (هـو   ) لـوجي -كرونـو (واللـهجات الشـعبية، فــ       ) العرباء النقية /كالفصحى(آخر ليدوم ويبقى    
ومـن هـذا اجلـذر أيضـاً        . ، حتـدث الزمـان عـن أخبـاره        قـرون  القرون، لغـة أحقـاب ال      غوأي ل ) لغة/هلجة

ة وفقـاً          ) Chronicler(وتعين تـاريخ، و   ) Chronicle(جاءت  ) قرون( خ لألحـداث التارخييـهـو املـؤر
 .الزمينلتسلسلها 
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ــدق  قولِنـــا " صـــدق اُ العظـــيم"ألنفســـنا بـــالقول بعـــدها صـــدقاً ال اعتباطـــاً   فنصـ
قْ شيءري التوراة، وملْ يصدق قولُه تعاىل، ال كما فُهِم من مفسدصوي! 

ة  ولقد   مٍ  متّ متثيل هذه املقـاطع الزمنيـببنـاء هـر   ـ  رقمـيستهـرم النشـوءا  (بــ  يم( ،
حيل لـه العلـم مـن حقـائق أو اسـتنتاجات بشـأن بـدايات اخلالئـق               ب شر ة  ه ما توصـ احليـ 

ن مـِ شـاع لـديهم أن    ، وكأنّه    مليارات سنة ونصف   ٤اليت هيأ كوكبنا لوجودها قبل قرابة       
حقبـة  أن  بـل قرابـة ثالثـة ماليـني سـنة، و          ق حقبـة البشـر      حتديـد م أو املقبـول     شبه املسلَّ 

 ألف سنة، وحقبة بزوغ احلضـارة بعلومهـا         ٥٠ظهرت قبل قرابة    ) حنن(اإلنسان العاقل   
 . آالف سنة١٠من قبل هذا اإلنسان بدأت قرابة 

 

 
 

 Pyramid of Creations :)١(الشكل رقم 
 

ومـــن املشـــرف وعـــي بعـــض املفســـرين املســـلمني هلـــذا اخلطـــأ املتـــوارث وإعالنـــه   
املُفكِّــر التونســي  وأحــدهم ات وهنــها،التشــكيك  هــذه املســلّمة، بعــد قيــام العلــم بإثبــ 

دلِّل هـذا العـالِم الـديين مـرة ثانيـة بـأن هـذا اخلطـأ                   ،)ره(الطاهر بن عاشـور     الشيخ   ليـ
قد جاء  سـفر التكـوين مـن كتـاب العهـد عنـد       : (بقوله مسلَّمة دينية،     ليس امللتبس

 قبـل مـيالد     ٣٩٤٢يوافـق سـنة      جد علـى األرض  وقـت       آدم و  أن: اليهود ما يقتضي  
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 هـذا مـا   ،عيسـى   قبل مـيالد  ٣٠١٢ فتكون وفاته  سنة      ، سنة ٩٣٠  عاش  وأنه ،عيسى
تقبواملظنــون عنــد احملققــني النــاظرين  ،خــون املتبعــون لضــبط الســنني  لــه املؤر   

   شواهد حضارة البشرية أن     هذا الضبط ال يعتمد، وأن      أزمنـة    وجـود آدم متقـادم   
 ! )١()ده سفر التكوينكثري مما حدرتامية البعد هي أكثر بم

 

 )الرسول(وآدم التوراتي ) اإلنسان( بني آدم العلمي -ثالثاً

ــــمي   ــــة ( مشـــــروع إنثروبولـــــوجي حـــــول العـــــالَم سـ مشـــــروع البيانيـــــة اجلينيـ
Genographic Project()ــراد الطفــرات النــادرة  )٢  بتتبــع حتليلــي للجينــات، لرصــد اطّ

، و حمـاوالت مسـتميتة ملعرفـة أصـل         )Yواي  (لذكورة   كروموزوم جنس ا   ) كبصمة(
ة وتفسـرياهتا للوجـود      ة وافرتاضاهتا وأيضاً املزاعم الدينيـاإلنسان وحسم املعارك العلمي
البشــري، اكتشــف عــالِم حتــدر أشــجار العــالَم ورجوعهــا لرجــل واحــد فعــال، هــو الــذي   

 Scientific آدم العلمـي (عليـه اسـم   ابتدأت منه ملكات اإلبداع واللغـة املعقّـدة، أطلقـوا    
Adam ( قبال )آدم التوراتي Bible's Adam (ة  ! غري املُقنِع على تقريبات زمنيـ وبناء

) آدم العلمـي  (مقنعة علمياً تسمح حبدوث هذه الطفرات املكتشفة، فقـد أرجعـوا حقبـة              
ن القـرآن بينـه     سنة، وهو قريب مما ندعي أ     )  ألف ٦٠ إىل ٥٠(هذا إىل احتمالية بلوغها     

هو ) حسب تسميتهم (، فآدم البيولوجي أو العلمي      ) ألف سنة ببضعة آالف    ٥٠أقلّ من   (
ــا آدم التـــوراتي فهـــو حتريـــف آلدم الرســـول حـــني دمِـــج  )حبســـبنا(آدم اإلنســـان  أمـ ،

، دمِجـا  حقبـة تارخييـة واحـدة قريبـة           )العلمـي (الذّاكرة مع آدم اإلنسان األول البعيد       
 ال يعـرتف هبـا العلـم اجلـيين وال اآلثـاري كنقطـة صـفر علـى وجـود اإلنسـان، وإن           نسـبياً 

ة و           ر انفجار علـوم املدنيـة تُقرة زمنيحلضـارة وانتشـارها    ارسـالة   كانت صاحلة كإحداثي
 .شرقاً وغرباً

                                                 
 .٧٤٧، ص٣، جتفسري التنوير والتحريرالطاهر بن عاشور،  - )١(

(2)http://blogs.nationalgeographic.com/channel/blog/2005/06/explorer
_adam.html 
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مل يدرِ أولئك العلماء املثابرون الباحثون عن احلقيقة، أنّهم ينفّـذون وصـية القـرآن          
قُـلْ سِـريوا فِـي      (التتبع اجليين والسـاليل واإلثـين  عـوامل البشـر  قولـه تعـاىل                 هبذا  

    أَ الْخَلْقدب وا كَيْفورمبـا       )٢٠:العنكبوت()الْأَرْضِ فَانْظُر ،اإلنسـاني اخللْـق البشـري، ثـم أي 
ة وحطّمـوا كذبـةً وخرافـة أ             هـوا لكمـة قويـخـرى  مل يدروا أو مل يقولوا أهنم بذلك، قد وج

 !!أبشع أن البشر حتدروا من نوح بعد الطوفان العاملي املزعوم

ن، فهو فرضيتهم أن آدم العلمي كان       و أولئك العلماء احلقيقي   الذي مل يلتفت له   أما  
يقبع  شرق أفريقيا، وهذا ألنّهم مل يربطوا أن البحر األمحر كـان واديـاً  حقبـة مـا                    

 . صلتان يوماً ماأفريقيا وغرب اجلزيرة العربية متّقبل أن يكون حبراً، وأن شرق 

هم اآلخر، مـع أنّهـم أقـروا بانـدثار اجلـنس البشـري السـابق علـى آدم                   قصوروربما  
 له، ووجدوا الدالئل املشرية لـذلك، ورأوا الطفـرة  عقـل آدم ولغـة آدم وإبـداع                زامنوامل

ر كيــف مــن آدم وحــده صــارت آدم، فحيــرهتم هــذه الطفــرة دون أنــداده، ثــم حيــرهتم أكثــ
فأخطأوا تفسري مـا بـني أيـديهم،    !  ومرافقنيالناس هذه كلّها من دون من معه من أنداد 

حــني افرتضــوا ختمينــا بــأن النســاء أيامهــا ربمــا رأوا هــذه املواهــب  آدم فــتعلّقن بــه      
أبنـاء  (مجيعاً ليكون فحلها ولتحظى بذرية ممتازة، فكان أبناء اجليـل الثـاني كلّهـم منـه                 

ـــة األشــــجار  )آلدم وحــــده حيملــــون جيناتــــه ومواهبــــه حتّــــى ســــادوا وانقرضــــت بقيـ ،
 .طبعاً هذا افرتاض وخيال! والسالالت

             هندسـت ل ربـوبي علـويروا القفـزة الدماغيـة والعلميـة واإلبداعيـة بتـدخفسفلم ي
اه  )آدم(رجال بشرياً جينياً وأمدته بالنفخة الروحية وصيرته   نـاخللـق  " حبـث  ، كما بي

 )!هكذا قالوا( ال يمكن تفسريها "آدم" طرأت على طفرة غريبة مبهمةجمرد ، بل "األّول
 

 اآليات الفارزة بني آدمني ومناقشتها -رابعاً

 منــها املقصــود منــه آدم األول، كــلّ   ٢١ ، كتــاب ا) آدم( الســم  ورودا٢٥ًلــدينا 
ــها   آيــات اخللــق األول وإســجاد املالئكــة واســتنك   ــة واخلــروج من اف إبلــيس وســكن اجلن

واملعصية األوىل فاملقصود منها آدم أبو الناس، حبيث صار الناس مجيعاً مهما ابتعـدوا              
ــين آدم( ــهم  ) ب ــن آدم(والواحــد من ــان ) اب ــين(واالثن ــق علــى    ) آدماب ــان تنطب ــاك آيت ، وهن
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إِنَّ (، وربمــا أيضــاً قولــه )٢٧:املائــدة())١(واتْــلُ علَــيْهِمْ نَبــأَ ابْنــيْ آدم(اآلدمــني، كقولــه تعــاىل 
 مــلِ آد ــهِ كَمثَ ــد اللَّ ، وســيأتي شــرح هــذه الفرضــية الحقــاً،  )٥٩:آل عمــران()مثَــلَ عِيســى عِنْ

 :فيهما ليس آدم األول، بل آدم الرسول املصطفى، ومها) آدم(وبقيت آيتان 

آل ()يم وآلَ عِمْران علَى الْعالَمِني    إِنَّ اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحاً وآلَ إِبْراهِ      ( -١

 .)٣٣:عمران

٢- )ميَّةِ آدمِنْ ذُر نيالنَّبِي لَيْهِمْ مِنع اللَّه مأَنْع الَّذِين ٥٨:مريم(.).. أُولَئِك(. 

، "عاجلومهـا "هـاتني اآليتـين أو      " فسـروا "سنعرض هنا وِجهات املفسرين فيهـا وكيـف         
كـأداة أو كمشـارِط يـتم التعامـل هبـا مـع آيـات كتـاب ا                  " عـاجل "مصـطلح   مع حتفّظنا على    

وسنرى القصور  أجوبتهم بل والتناقض، جراء عدم االعتناء بالسـياق والضـبابية             ! املُبني
ما ، "بعضها من بعـض " "اصطفى على" "عاملني" "ذرية" حتديد املفاهيم والدالالت؛ كداللة  

اً، بـل يوقِـع تشاكسـاً          أنتج تركيبةً وسياقاً تف    عباراهتـا عربيـ اً لآلية ال يتوافق مـع تضـامسريي
ــها متضــاربةً مــع آيــات أخــرى، فضــال عــن إبرازهــا          ــاً مــع أجزائهــا، فضــال عــن جعل داللي

 ).التارخيية والعلمية(كمتناقضةٍ مع احلقيقة املوضوعية 

ــة األوىل   ــى معنــ )َ اصــطفى آدم اَإن(ســنتعرف  اآلي ــى ) آدم(ى اصــطفاء  عل عل
أنعـم ا   الـذين (وإن كان هذا آدم األول أم الثاني، ثم نتعرف  اآليـة الثانيـة            ) العاملني(

وإن من ذرية آدم ال من ذرية غريه،     " النبيني"معنى كون   ،  )النبيني من ذرية آدم   عليهم مِن   
درك علّـة     كان من املنطق القول أن هذا هو آدم أول إنسان من جنسِه، لِ             ـ نـهـذا  ل آدم   جع

 وســنتعرف  آيــة عمــران كمنــابع ألصــول الــذراري،آل إبــراهيم وآل نــوح ورســلٍ كبــإزاء 
ـةًكــان النــاس (ثالثــة  أمـ واحــدة ُني فبعــث االنبــي  (   ة وجــودالنــاس"علــى أســبقي) " أي
 . على حقَب انبعاث الرسل)العاملني

 

                                                 
ة اإلنسـانية، واآلدم الرسـول، فقابيـل وهابيـل                    - )١( هذه اآلية بالذّات، سـنجد أنّهـا مجعـت بـني اآلدميـ 

 قرية من القرى اليت كانت      ) آدم الرسول (ال مهجاً بشريني، ومها أيضاً أبناء       ) ا آدم ابن(مها آدميان   
 . سنة٨٠٠٠حوايل مكّة، وجدت قبل أكثر من 
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 )إِنَّ اللَّه اصْطَفَى آدم (-أ

ل ترسم خارطة االعتناء الرباني بنـا عـرب بيـوت أذن ا هلـا أن تُرفـع لتبـث        سنحاو
لنا ذكره وذكر إنسـانيتنا، بتفكيـك هـذه اآليـة الشـريفة العظيمـة املضـامني، وفـق منـهج                     

ا خلطـه املفسـرون هبـا فتعمـ                    ز ببيانـه العجيـب عمـ ة لسانه، ليتميـالقرآن نفسِه وبيانيت 
، بـل ومعنـى     )آلدم علـى العـاملني    (ى هـذا االصـطفاء التـارخيي        علينا، وسنرى جبالء معن   

اصطفاء ثالث كيانات تارخيية تباعاً بعده، بدأ أوهلا بشـخص آدم مـروراً بشـخص نـوح                 
 مروراً بآل إبراهيم وانتهاء بآل عمـران، ومـن ثـم سـنحاول أن نكشـف للقـارئ ملـاذا هـذا                     

ــة   وقــع، و أي ســياقاالصــطفاء ــد يو، وإن كــان مثّ مسلســل  ج اصــطفاء خــامسٍ أم أن
ــ: لنــا أن نتســاءلاصــطفاء ا لبيوتــات صــاحلة علــى العــاملني قــد توقّــف؟ إذن ف  ن أي مِ

  اخلامتة؟ مشس الرسالةِ الفطريةبيت بزغت لنا 

١-وال ينفع  تفسري يضر 

فالقـدماء يقولـون     ،)ره( هذه اآلية كانت معضلة لدى املفسرين القدامى واحملدثني       
 :باً علىتعقي

ــالَمِني   (: اآليــة ــى الْع ــران علَ ــراهِيم وآلَ عِمْ ــطَفَى آدم ونُوحــاً وآلَ إِبْ ــه اصْ ــةً ، إِنَّ اللَّ ذُريَّ
لِيمع مِيعس اللَّهعْضٍ وا مِنْ بعْضُه٣٤-٣٣:آل عمران()ب(. 

ــعِنا     ــب مـــن وضْـ ــات التعجـ ــون، وعالمـ ــراهيمآلَ ": (يعقّبـ ــل وإســـح  "  إبـ اق  إمساعيـ
 وقيـل عيسـى ومـريم         (!)يصهر  موسى وهارون ابنا عمران بن      "  عمران وآلَ "   . وأوالدمها

بــدل مــن آل  " ذريــةً "  و  )! (بنــت عمــران بــن ماثــان وبــني العمــرانني ألــف ومثامنائــة ســنة 
ــران  ــراهيم وآل عمـ ــ "   (!!)إبـ ــضٍ بعضُـ ــن بعـ ــين أن " ها مـ ــني يعـ ــةٌ (!!!) اآللـ ــدة  ذريـ  واحـ

 .)١()متشعب من بعض متسلسلة بعضها

ه خلقه بيده  أحسـن  هلا أنّأو: اختار آدم خبمسة أشياء : يقال: (أو تعقيبهم اآلخر  
 يسـجدوا لـه،   نأر املالئكـة بـ  هـا، والثالـث أمـ    كلّاألمسـاء مه ه علّصورة بقدرته، والثاني أنّ  

  ة، واخلامس جعله أبا البشر    والرابع أسكنه اجلن . ا خبمسة أشياء  واختار نوح :ه هلا أنـّ  أو
                                                 

 .١٠٣، ص١، جتفسري البيضاوي؛ البيضاوي، ٢٤١، ص١، جالكشاف الزخمشري، - )١(
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 ل رسـولٍ  وجعلـه أو   .. هم غرقوا وصـار ذريتـه هـم البـاقني          الناس كلّ  نألجعله أبا البشر،    
 .)١()األرضبعثه إىل أهل 

طَّر أعـاله مـع أنّـه          ! طبعاً ال عالقة باآلية مع ما عقّبه املفسـرون علـى اآليـة             ومـا سـ
ة  والتارخيية و  ة أسطر، لكنه مشبع باألخطاء املعرفية     أربعجمرد   مـن كـلّ جانـب،       العلميـ 

     ل مل يتمأن يكـون                " اختياره"فآدم األو ل فـرد مـن جـنس اإلنسـان، فضـالبل ختليقه كأو
) أفـراد النـاس   (ال تعين   ) العاملني(ومفردة  ! متّ اختياره على أناس من ذريته مل يأتوا بعد        

مكــن ، فــال ي)جمموعــات إنســانية(بــل تعــين جمتمعــات خمتلفــة متنوعــة مــن النــاس أي   
 ! وهي مل تتشكّل بعد) عاملني(اصطفاؤه على جمموعات إنسية 

ـة         لِــق مــن طــني اجلنـآدم خ التعــبري القرآنــي كــان أن أن ثــم)بيــدي ( الــرب) يــدين
ة لـيس خصيصـة، ليقـال أنّـه اختـاره علـى                  واحـدة  ال بيدٍ ) قوتين/اثنتين وإسـكانه اجلنـ ،

ة       "آن   لقـول القـر    الناس هبا، وقد كانت حواء معه      اسـكُنْ أنـت وزوجـك اجلنـ"    دائمـاً  لكـن
 وكــلّ مــؤمن صــاحل ميــوت يــدخل اآلن !حتــى إبلــيس دخــل اجلنــةبــل  !لتُســتثنى وتُتجاهــ

ــة ــا  ، الــيت كــان فيهــا آدم اجلن فســجود املالئكــة آلدم  أم ــوا  ،هــي لكــلّ آدمــي  وهــم مــا زال
فلــيس  ،لبشــرلا أبــآدم أمــا أن !  لــآلن وإبلــيس مــا زال آبيــاً عــن الســجود،ســاجدين لــآلن

، وإالّ فالبشـر اهلمـج موجـودون قبلـه         )النـاس  ( فقـط  بل هو أبـو البشـر العاقـل       بصحيح،  
 . قرآنياًوإثباتاً  آثارياً  كشفاًمبئات اآلالف من السنني،

لتــوراة نص ا خــاطئ لــ مــن فهــمٍســرت ثــم أن نوحــاً قــد صــار أبــاً للبشــر هــو كذبــةٌ  
ودية انطلت علينا ودست  مصـادرنا ومراجعنـا    يهوإسقاطٍ مقصود مخطَّطٍ له، كذبةٌ    

كــلّ  بالتســمية ف وال بــأس)٢(!فتابعهــا مفســرونا، ومســوا نوحــاً آدم الثــاني    ومروياتنــا، 
د كـآدم األول لكـنهم أخطـأوا         مؤسس قومٍ  كمـا    البشـر مـن نـوح،       إذ جعلـوا كـلّ      تعليلـها   عـ 

 اإلثـين أو فقـط      ال فقـط أصـلهم    أخطأت تلك األقوام إذ جعلـت مؤسسـها أصـل العـاملني             
عن الزهري : (الروحي :العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سـام            أن 

                                                 
 .، وغريمها٣٦٦، ص١، جتفسري ابن كثريابن كثري، ؛ و٦٣، ص٤، جتفسري القرطيبالقرطيب،  - )١(
 .٣١، ص٢، جفتح القدير، الشوكاني، )وكذلك نوح فإنه آدم الثاني (- )٢(
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 جلـد أسـود مـن ولـد حـام           والسند واهلند والزنج واحلبشة والزط والنوبة، وكـلّ       . بن نوح 
ن والرتك وبربر ووراء الصني ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافث بـ            . بن نوح 

  )١(!!)!ية نوحهم ذرواخللق كلّ. نوح

 التــاريخ اجليولوجيــا ومل يغرقــوا مجيعــاً بشــهادة ) ع(النــاس  عصــر نــوح مــع أن
ــه     ــرآن وأقلُّهــا  قولِ ــه )٢()وأمــم ســنمتّعهم (واملنطــق والق ــلْنا نُوحــاً   ( وقول لَقَــدْ أَرْسو

، فلـو كـان كـلّ النـاس مـن نـوح             )٢٦:احلديد()ة والْكِتَاب وإِبْراهِيم وجعلْنا فِي ذُريَّتِهِما النبوَّ    
زعم كلّهـا منـه                    ة والكتـاب والنـاس بعـده كمـا يـية نوح بالنبوإنّـه  !! فما وجه اختصاص ذر

ملا كـان لـه معنـى، إالّ إذا قيـل           ) أن ا جعل النبوة والكتاب  ذرية آدم       (يشابه لو قرأنا    
، كمــا أن نوحــاً مل يكــن أول )٣(دم أبــي النــاس مجيعــاًلنــا أن آدم هــذا شــخص آخــر غــري آ

اس     عـث للنـلقولـه تعـاىل      رسول ب )       لِني رْسـنُـوحٍ الْم تْ قَـوْم١٠٥:الشـعراء ()كَـذَّب(     وأخـرياً فـإن ،
ـة نوحــاً مل يبعــث إىل مجيــع أهــل األرض، بــل إىل قومــه       بفصــيح لســان القــرآن   خاصـ

ــهِ  ( ــى قَوْمِـ ــاً إِلَـ ــلْنا نُوحـ ــه   ،)٤()أَرْسـ ــر فيـ ــع ذُكِـ ــلّ موضـ ــوح كـ ــديث   نـ ــهادة احلـ ، وبشـ
 )٥(!الصحيح

فكمــا رأينــا مــن منــوذج، لعــدم تفــريقهم بــني آدمــني، اعتــرب املفســرون أن آدم الــذي   
ــذي عصــى      ــة هــو آدم األول ال ــم اصــطُفي  اآلي ــه آدم املصــطفى    ث هــو نفس ــاب، أي ت

 ال فـــرار منـــها، ، لـــذلك وقعـــوا  تناقضـــات  و نفـــس الـــزمن)ع(الرســـول املعصـــوم 
تارخيي ة، وقرآني ـ  ة، ولغويـ              ة، ومنطقيمكـن اخلـروج منـها إالّ بتشـكيل قواعـد لغوية ة، ال ي

                                                 
 .٢٣٣ص. ٧، جاجلامع ألحكام القرآن القرطيب، - )١(
)٢( -)           مهتِّعمن سـ م أُمـو ك عـم ن مٍ مِمـ لَـى أُمـعو ك لَيـكَاتٍ عربا والمٍ مِنبِطْ بِساه ا نُوحقِيلَ ي   مه سـمي ثُـم 

   أَلِـيم ذَابا عأيضـاً  شـبه اجلزيـرة       ) ع(، وهـذه األمـم املمتّعـة هـي  زمانـه، وجبـواره               )٤٨:هـود )(مِن
 !!العربية، فما بالَك مبن  القارات الباقية، بل أن أهل فارس مل يسمعوا بالطوفان يومها

طَفَى     ( ثانٍ جعلت األنبياء مـن ذريتـه          وهذا بالضبط ما عنته اآلية اليت تتكلّم عن آدم         - )٣( اصـ ه إِن اللـَّ
الَمِنيلَى الْعع انرآلَ عِمو اهِيمرآلَ إِبنُوحاً وو م٣٣:آل عمران)(آد( . 

 .١: نوح؛ ١٤: العنكبوت؛ ٢٣: املؤمنون؛ ٢٥: هود؛ ٥٩: األعراف - )٤(
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةهام طوفان نوح بني احلقيقة واألو: راجع للمزيد حبث- )٥(
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ة أخرى تتيح اجلمع بـني املتناقضـات ومتريـر األخطـاء وتربيرهـا، وجتعـل ذلـك               وتفسريي
 وفناً، من باب وضع الشيء موضع آخر، وضع اجلزء موضع الكلّ، اخلاص مكان              بالغةً
ــاممالعــا ــها اإلحكــام القرآنــي     رهخــ آىل إ، مكــان اخلــاص ، الع ــع كــثري من مــن فربكــات مي 

ــواء أو       فيتشــرع اخلطــأ ويبقــى ويتجــذّر، بــل ربمــا يصــبح الصــحيح عنــدها منكــراً والت
)للتوضيحانظر هذا املثال! حسب قوهلم) تأويال : 

ــمْ    (( ــدو ولَكُ عْضٍ عــب ــكُمْ لِ ــوا بعْضُ ــا اهْبِطُ قُلْنــى   و ــاع إِلَ ــتَقَر ومتَ ــأَرْضِ مسْ ــي الْ فِ
تَقَر ومتَـاع         (، و )٣٦:البقرة()حِنيٍ قَالَ اهْبِطُوا بعْضُكُمْ لِبعْضٍ عدو ولَكُـمْ فِـي الْـأَرْضِ مسـْ

، وقال تعـاىل  "قال"و" وقلنا"  كلميت  من غري فرق بني اآليتني إالّ     ،  )٢٤:ألعرافا()إِلَى حِنيٍ 
ــالَ: (١٢٣  ســورة طــه  ــن القصــ  ،)اهــا مجيعــ طــا منْبِ اهْق  واحــدة ة إالّ وحيــث مل تك
 -حسـب املـوردين  - واحدة، فـاختالف ألفـاظ احلكايـة  اجلمـع والتثنيـة       واملخاطبة إالّ 

 جـواز خماطبـة الواحـد     وقد مـر   !!ن  التعبري  ألفاظها دون واقعها       من التفن  ليس إالّ 
 .)١(!!) من غري حاجة إىل التأويل!!بالتثنية واجلمع عند اقتضاء البالغة

ن هبذه الطريقة مل يهتموا بالتفريق بني ألفاظ القرآن، كما أنّهـم ال             ياملفسرمعظم  ف
 :أمرينإقناعنا بشرح يمكنهم 

على العاملني؟ ومل يظهر إنسـان بعـد، فضـال       ) َآدم( كيف اصطفى سبحانه     -١
 )!!عاملني(عن تشكالت اجتماعية إنسانية 

اليت  اآلية، والكـلّ يقـر بـأن الذريـة           ) ذُريَّةً(من لفظة   ) َآدم(ا استثنوا    ملاذ -٢
 !؟)٢() نسلهم من أصالهبمال يكون الذرية من القوم إالّ (هي وحسب مرويٍّ

                                                 
 . ٤٨٨ ص،٥ ج،تفسري القرآن الكريم ، السيد مصطفى اخلميين - )١(

والتفريق بني هذه الضمائر، لتتكشف عالقة املدبرين من املالئك مع الرب، وأن القول بصـيغة املفـرد                 
   رون إىل زمــانني أرضــيــمه املــدب ة، قسالعــز ني علــى مســاحة تنفيــذ األمــر، بــني  هــو قــولٌ جــاء مــن رب

ان                  ) وقلنا اهبطوا (وهي  ) وعصى آدم ( رون هبـا آدم ضـمن مـن نـودي، وإبـفتلقّـى آدم  (الـيت نـادى املـدب (
وعصـى  :  راجع حبث.. وقد نادى املدبرون هبا حواء ضمن من نودي      ) قلنا اهبطوا منها مجيعاً   (وهي  
 .ية االجتماعية، مجعية التجديد الثقاف احلقيقة دون قناع–آدم 

 .٢٣٩، ص١، جعيون أخبار الرضا الصدوق، - )٢(
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  اختاره بكْـر خليقتـه و       : ل كما رأينا  جواهبم على األو ا تـه قبـل سـائر        أُأنسـكن جن
أن آدم اصـطُفي  ) التربيـر (يعـين حسـب هـذا      !  علـيهم  وهذا هو اصـطفاؤه   ! الناس مجيعاً 

ر االصـطفاء       )!! ص(حتّى على سيد اخلالئق حممد والنبيني األكارم         البعض فسـ بل أن
وفاته قوله سـبحانه  )!! الناس كلّها واملالئكة واملخلوقات   (جبميع العوالِم   ) العاملني(على  

ؤْتِ     ( وقوله هلـم  )٤٧:البقرة()عالَمِنيوأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ علَى الْ   (لبين إسرائيل    ا لَـمْ يـ آتَـاكُمْ مـو
  ـالَمِني الْعـ ـداً مِــن ـة (إالّ العــوامل ) العــالَمون(فمــا !! )٢٠:املائــدة()أَحـ تمعــات املدنيـ١(ا(( 

  زماهنم فقط أو التجمعات األناسية املتامخـة ملنـاطقهم ففضّـلوا عليهـا                  اإلنسانية
ة الرسـالة واالبتعـاث والريـادة الثقافيـ         مشرتكٍ معين، كقا   ة، أو باالختصـاص بسـكنى      بليـ

نِ        (األراضي املباركة، وما شـابه، وفـاهتم أيضـاً قـول قـوم لـوطٍ لـه                   عـ ك لَـمْ نَنْهـقَـالُوا أَو
الَمِني٧٠:احلجر()الْع( !!     نه قوله تعاىلبيوهذا ي)         ّكُلـلُوطـاً وو ـونُسيو ع سـالْياعِيلَ وم اً وإِسـْ

  الَمِنيلَى الْعا عـ          هي تلك  )٨٦:األنعام()فَضَّلْنة الزماني ة األقوام والشعوب  تلـك اإلحداثيـ
ن أتـى بعـد زمنـه كعيسـى               ) ع(اليت كانوا فيها، وإالّ فيونس       وال مـن   ) ع(لـيس أفضـل ممـ
 )!!ع(جاء من قبل زمنه كإبراهيم 

ــا جـــواهبم علـــى الثـــاني ة، ألنّهـــم اع: أمـالعقلـــي"تمـــدوا الـــدليل فـــال شـــيء بـــاملر "!
)الومهي (     ُلآدم أو لفـظ      ال اللفظي، فباعتبار أن إنسـان وأبـو اجلميـع، فـإن ) ًة الـيت  ) ذُريـَّ

وهــذا !! )٢(فقــط، دون آدم) نــوح، وآل إبــراهيم، وآل عمــران( ذيــل اآليــة، تنطبــق علــى 
ــا (يشــابه متامــاً حريهتــم عنــدما جــاءوا لقولــه ســبحانه    لَقْنــا خ ــةٍ نْســاناإلإِنَّ ــنْ نُطْفَ  مِ

 ) اإلنســان(، فقــالوا املقصــود مــن )٢:اإلنســان()أَمْشــاجٍ نَبْتَلِيــهِ فَجعلْنــاه ســمِيعاً بصِــرياً
!! مل يخلـق مـن نطفـة بـل مـن طـني      !) كما هـو معلـوم  (هذا املورد ابن آدم ال آدم، ألن آدم     

                                                 
ــة، فــإن كلمــة     - )١( ــة القدميــة؛ الســريانية كاألكدي ــهجات العربي تعــين ) Alum= عــامل = آمل (  الل

 ).١٣٣، صاللغة األكديةعامر سليمان، . (مدينة متاماً
ونوحـا  "واختار من الناس لرسالته آدم      " م ا اصطفى آد   إن"عن ابن عباس  قوله ا تعاىل         (- )٢(

يعـين اختـارهم للنبـوة      " وآل عمران على العـاملني    "وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط     " وآل إبراهيم 
 هـؤالء مـن ذريـة آدم ثـم مـن ذريـة       فكـلّ " ذرية بعضها من بعض"والرسالة على عاملي ذلك الزمان فهم  

، وســنجد أن هــذا ٧٧ ص ،٧ ج،تــاريخ مدينــة دمشــق ،ابــن عســاكر: انظــر )نــوح ثــم مــن ذريــة إبــراهيم 
  .الكالم صحيح بشرط عدم استثناء اصطفاء آدم كذرية أيضاً على عاملي زمانه
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باخلصـوص قبـل أن تكـون      وقد أجبنا أن اآلية هذه هي نقيض ما قالوا، أنّهـا  آدم              
 .)١( هو اخلطأ بعينه ..وشائع) !ما هو معلوم(بنيه، و

 اختصــارها، كالشــأن الرياضــي، يمكــن أن بســطُهــا، وإن تفكيــك اآليــة املندكّــة مجلُ
 :يسهل علينا فهمها، ففي املسائل احلسابية الرمزية

ــدة )) ل+ ك  (٣+  ص  -س  (٢ ــدو معقّـ ــم تبـ ــى الفهـ ــط، وتت علـ ــ إىلبسـ دودها  حـ
 .ل٦+ك ٦+ ص ٢-س ٢: األربعة

الَمِني             (: فاآلية لَـى الْعـع انر راهِيم وآلَ عِمـْ طَفَى آدم ونُوحـاً وآلَ إِبـْ ه اصـْ  *إِنَّ اللـَّ
 : تعين)٣٤-٣٣:آل عمران()ذُريَّةً بعْضُها مِنْ بعْضٍ

١-  مــطَفَى آد اص ــه ــةآدم ك= ١ (---. كذريــة علــى العــاملني إِن اللَّ  موجــودة ذري
    ). غريهالعاملنيذراري قبال 

 موجـودة   نـوح كذريـة   = ٢ (---.نوحاً كذرية علـى العـاملني     إِن اللَّه اصطَفَى     -٢
    ).جمتمعات غريهالعاملني أي قبال ذراري 

ــطَفَى   -٣ اص ــه ــة علــى العــاملني  إِن اللَّ ــراهيم كذري ــراهيم = ٣( ---.آل إب آل إب
 ). ذراري جمتمعات غريهموجودة قبال كذرية

ــطَفَى  -٤ اصـ ــه آل عمـــران = ٤( ---.آل عمـــران كذريـــة علـــى العـــاملني إِن اللـَّ
 ).موجودة قبال ذراري جمتمعات غريه كذرية

 مـن  )٣( ، و )٣( مـن    )٤(؛  ) من بعض  بعضها ()١،٢،٣،٤ ( األربعة ذراري أن ال  -
آل (يس منــه شــيء، أي فلــ) ٤( مــن شــيء، وأمــا فلــيس) ١(، أمــا )١( مــن )٢( ، و)٢(

 أول اصـطفاء    آدم(،  )نـوح مـن آدم     (،)آل إبـراهيم مـن نـوح       (،)عمران مـن آل إبـراهيم     
 ).منهم ذريةيعقبهم  ملآخر اصطفاء آل عمران (، )وقع عليه كذرية

                                                 
ــة   كمــا بــدأكم تعــودون –اخللــق األول :   لفهــم هــذه اآليــة راجــع حبــث  - )١( ــة التجديــد الثقافي مجعي ،

 .االجتماعية
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عبـــارة  ف ،)٤-٣-٢-١( أي أنّنـــا لـــدينا جمموعـــة مكونـــة مـــن أربعـــة حـــدود       -
، )٤-٣-٢: ( هـذه احلـدود األربعـة هـي        ناً وهـي ثالثـة مـ      تعين بعضـ    األوىل )هابعضُ(

-١( هـذه احلـدود األربعـة وهـي       اً وهـي ثالثـة مـن       تعين بعض   الثانية )بعض(وعبارة  
٣-٢(. 

علينـا أن حنـدد معنـى االصـطفاء ثـم موضـوع       ) العاملني( ما مساحة   رزلكي حن أما  
ــطفاء  ــيل(االصـ ــيس     : أو التفضـ ــطفاء ولـ ــاه اصـ ــة مسـ ــرآن وللدقّـ ــة أن القـ ــع مالحظـ مـ

 ، ففيم كان االصطفاء وما هو؟)فضيالت
 

  االصطفاء على العاملني موضوعه ومداه-٢

 :قال املفسرون

 ،اءه اختـار دينـهم واصـطفاه، وهـذا قـول الفـر             أنـّ  )أحـدها (: قيل فيـه ثالثـة أقـوال      (
ــ) الثــاني(و ــهقال ــاره اجلبــائي  الزج . نــه اختيــارهم للنبــوة علــى عــاملي زمــاهنم   أ ؛اج واخت
 اجلليلة، ملـا      األموربهم عليه من    بالتفضيل على غريهم مبا رتّ    : البلخي ه قال )الثالث(

 )١().األدناس خالصة من واالصطفاء هو االختصاص حبالٍ. ذلك من املصلحة

 :وقال اللغويون

 واالجتبـاء تنــاول  ، االختيـار تنـاول خـريه    كمــا أنيء، تنـاول صـفو الشـ   :االصـطفاء (
ب اه صـافيا عـن الشـو   د يكـون بإجيـاده تعـاىل إيـ        واصـطفاء ا بعـض عبـاده قـ        . جبايته

 ...األول ذلـــك مـــن   مل يتعـــر وإن، وقـــد يكـــون باختيـــاره وحبكمـــه   ،املوجـــود  غـــريه 
 .)٢())؟أصطفى البنات على البنني (. اخرتت أي)اصطفيت كذا على كذا(و

هـو اختيـار   ) االصـطفاء علـى  (فاخلالصة، أن االصطفاء هـو أخـذ صـفو الشـيء، و      
 . و دون الباقني وتفضيله عليهمهذا الصف

                                                 
 .٤٤٠ ص،٢ ج،التبيان، الطوسي - )١(
  .٤٨٨ ص، القرآنألفاظمفردات  األصفهاني،لراغب ا - )٢(



 

141 

ليس فيها نفي الصطفاء آخر غريه ممن زامنه، أما عبارة          ) اصطفى فالناً (فعبارة  
ففيها نفي الختيار أيٍّ من اآلخرين، وهـذا مـا اآليـة أفضـت              ) اصطفى فالنا على غريه   (
 .به

 ماذا؟ففيم اصطفى سبحانه أولئك املذكورين  اآلية على عاملي زماهنم، وألجل 

لفظــة معاكســة  " عمــران"و) آل عمــران(إن الســورة الــيت تكتنــف هــذه اآليــة هــي      
للفساد واهلدم، عمران األرض بالتمدين وذكـر ا، وعمـران القلـوب بـالعلم واألخـالق،                

 .وعمران الفطرة بالرتميم واإلصالح، هو شأن األنبياء املصلحني مجيعاً

 آل(وإن (يـــة املنتســـبة، وهـــي حمـــور الســـورة،تعـــين الذر)  يـــة املبتعثـــة لعمـــرانالذر
الــيت حافظــت علــى ) الذريــة الطيبــة (،)القلــوب واألرض، أي لتعلــيم احلضــارة والتمــدن

                   بذور النقاء، على الفطرة، على السالمة من الشـرور، علـى الـوعي، وعلـى اهلـدى وحـب
ضـغوط والفـنت     مقابل كلّ الربجمات البيئيـة والشـرور وال        على الكمال العقلي،    اخلري،  

ــة ســويتعليمــاتمتســخ الفطــرة كتســتغفل العقــل و الــيت  ة واضــحة تــدرك املعــروف   نقي
 . والطيبات واخلبائثواملنكر

ــداً    حمم ــها تعلــن الســورة أن ــالفطرة واالســتواء   ) ص(فمنــذ بدايت إِنَّ (مــا أتــى إالّ ب
الد   اللَّهِ الْأِسْالم عِنْد سورة آل عمران   ،  )١٩:آل عمران ()ين هلـا آلخرهـا، تُعلـن        إنمن أو 

ــد    وحتويلــها مــن أهــل الكتــاب إىل حمم ل االصــطفاء لرســالة اتــه )ص (عــن تبــدوأم 
الــذين علــيهم أن يتحملــوا أداء الرســالة ويصــربوا عليهــا، فتُجابــه يهــود املدينــة ومؤلّهــة    

أخوذة  وتُشـنع علـيهم التحريـف واالحنـراف وجمافـاة املواثيـق الربانيـة املـ                 آنئذٍ النصارى
قبال ناهيك عن تشوه الفطرة والتوحيـد لـديهم، تُجـاهبهم بـإعالن أن الرسـالة اخلامتـة                  
ــة؛ االحنــراف عــن مســتلزمات         مل يســعها أن تنبــت فــيهم بســبب اخــتالل هــذه احلقيق

    نتخـب األسـوياءبة، اليت منـها يية الطيالذر وهـم قـد احنرفـوا عـن هـذه الفطـرة        أنبيـاء ،
ــد واملن  ــراهيم، ويعقــوب، ومــريم،       وطيــب املولِ ــه إب ــان علي ــذي ك شــأ وصــحة االعتقــاد ال

ث عرب بقيةٍ باقية من احلنفاء      الفطرة السليمة اليت ظلّت تُتوار    ،  يىوعيسى، وزكريا وحي  
كفلـق الصـبح، ضـمن مسـرية       ) ص(، فابتُعث منهم اخلامت حممد      )ع(الراجعني إلبراهيم   

م فــآل عمــران، ويصــف ســبحانه هــذه  اصــطفاء بــدأت رســالياً بــآدم فنــوح فــآل إبــراهي  
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املنـــارات الربانيـــة الســـامية الـــيت ابتعثهـــا بأنّهـــا ذراري ســـلمت علـــى مســـتوى الفطـــرة   
 وامتألت قلوهبا بالسالم جتاه خالقهـا وجتـاه العـاملني مـن             وصلحت وصفت من الشرور   

، وضـرب لـذلك مثـاالً بنـذر امـرأة عمـران وطلبـها مثـل هـذه                   )١(إخوهتا من بـين اإلنسـان     
آل ()وإِنِّــي أُعِيــذُها بِــك وذُريَّتَهــا مِــنْ الشَّــيْطَانِ الــرَّجِيمِ(لذريــة الــيت هيــأت لبــزوغ عيســى ا

أ ليحيـى          ،)٣٦:عمران ا الـذي هيـا املعمـدان   (وبدعاء زكري وينـتظم  املسـلك نفسـه       ) يوحنـ
 .)٣٨:آل عمران()قَالَ رب هبْ لِي مِنْ لَدنْك ذُريَّةً طَيبةً(

   أن هــو بانتقــاء  )االصــطفاء علــى(وقــد أعلــن ســبحانه مبــا ال يــدع جمــاالً للشــك
ــةالذريــة الســليمة مــن شــرك ة ( اهلمجيــة أو االكتســابيــة اجلينيتربويــاً ومنشــأًاهلمجي  (

اليت منها ينبعث األنبيـاء     " سالمة الفطرة "وتفضيلها على اآلخرين حمال للرسالة، ذرية       
رْيم     (، فقـال بعـدها    العاملني ممن يليهم هداة لبين اإلنسان  ا مـ الئِكَـةُ يـإِذْ قَالَـتْ الْمو

       الَمِنياءِ الْعلَى نِساصْطَفَاكِ عكِ وطَهَّراصْطَفَاكِ و فاصطفاؤها ، )٤٢:آل عمران()إِنَّ اللَّه
ا االصـطفاء األو     )ع(الثاني على نساء عاملي زماهنا هو حصراً حلمل بذرة عيسى            ل ، أمـ

            يـة، ونقيـتها امرأة عمـران وهـي جـنني، علـى مسـتوى الذرلها سبحانه من أمفحني تقب
) رها اة(من شرك الشيطان    ) طهنفسـها بعدئـذٍ           )اهلمجي تُحصـن ألن ةما أورثها قو ،

ــت حبفيــف املالئكــة        وتصــمد وتُخــالف برجمــة املســخ واللّوثــات الــيت  زماهنــا فحظي
 انيــة دون نســاء زمنــها لــوالدة رســول اً متّ اصــطفاؤها مــرة ثومســاع خطــاهبم، ثــم أخــري 
ملـريم كمولِـد ومنشـأ وكفالـة وتربيـة،          ) اصـطفاء (، فهناك   )ع(الرمحة إىل الناس عيسى     

 ."عيسى"النساء كمحضن لوالدة الذرية الطاهرة ) اصطفاء على(وهناك 

ــاً، فالذريــة الطيبــة هــي النســل الصــاحل لتحمــل رســالة الــروح وقابليــة  ابتعاثهــا نبي 
ــا  فتحكـــي الســـورة  ابـــن زكريـ)ــالِحِني ومِـــنْ (و ابـــن مـــريم ، )٣٩:آل عمـــران()مِـــنْ الصـَّ

عليهم السالم ،)٤٦:آل عمران()الصَّالِحِني. 

فالسورة، مبنظورٍ آخر، تُقر أن االختصاص بالرسالة يثبت وال بد  أحد بيوتـات              
ألوىل بالرســالة، لــذلك خاطبــت الســورة أهــل  الصــاحلني، أي أن أصــفياء الفطــرة هــم ا 

                                                 
األواه احلليم، أفصح القرآن وجود هذا السالم  قلبه السليم منـه إىل             ) ع( منوذج ذلك إبراهيم     - )١(

  .)١٣١:البقرة)(إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلِم قَالَ أَسلَمت لِرب الْعالَمِني(اخلالق وإىل العاملني 
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وا            (الكتاب السابقني    نـآم ذِين ذَا النَّبِـي والـَّ هـو وه عـاتَّب لَلَّذِين اهِيمإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْر
ــؤْمِنِني الْم ــي ــه ولِ مــا احنــرف عــن فطرتــه فــال كــان  ) ع(، وأن إبــراهيم )٦٨:آل عمــران()واللَّ

داً ( نصرانيا يؤلّه بشراً مثله بل كان حنيفاً مسـلماً           يهوديا وال  فعـاب علـيهم هـذا       )موحـ ،
مــا كَــان لِبشــرٍ أَنْ يؤْتِيــه اللَّــه الْكِتَــاب والْحكْــم والنبــوَّة ثُــمَّ يقُــولَ لِلنَّــاسِ  (االحنــراف 

ــه  ــنْ دونِ اللَّ ــاداً لِــي مِ ــوا عِب لة البيوتــات واألفــراد ، وهــو إذ ســرد سلســ )٧٩:آل عمــران()كُونُ
                      فعـال ا خاطـب أهـل الكتـاب كـذراري، بـأناألنقياء اليت فيها حـلّ االختصـاص فهـو ي

 ، تأتي منه ذرية النبـيني بعـده        كذرية أوىل،  الرسول) آدم(قد اصطفى لرسالته    ) كتاريخ(
  إىل أقطار العالَم كلّه   رسال،           ة   أُعيـدت  منهم من مسعنا به ومنهم من مل نسمع، ثم عمليـ 

 األنبيــاء بعــده إىل  دون اآلخــرينلتــأتي منــه  زمانــه كذريــة ) نوحــاً(صــطفى التنخيــل فا
     آل إبـراهيم   (اء  صـطف تـواىل اال  العالَم أيضاً، ثـم (     يـةولـيس   -كسلسـلة ذر) إبـراهيم(- 

ــاء إىل آخــر الزمــان    ــهم األنبي ــأتي من ــذين ظــلّ  ،)١(لت ــهم  وال ــثري من ــرة  ك   حــدود اجلزي

                                                 
وآل (قالـت   ) وإبـراهيم (، فبـدالً مـن أن تقـول         )ونوحـا (،  )آدم(ذا انتقلت اآلية من تسمية املفرد        هل - )١(

انتـهى بذريـة    ) آدم(، فاالصـطفاء مـن ذريـة        )ع(ألن اآلل ما زالـت موجـودة مـع فنـاء إبـراهيم              ) إبراهيم
نهيها بيـت رابـع أخـص       قد ي ) إبراهيم(، وذرية   )آل إبراهيم (انتهى بـ   ) ذرية نوح (واالصطفاء من   ) نوح(

هـي  ) آل عمـران  (ال ينهيها شيء ألنّها ممتدة ال فردية، فحتّى         ) آل إبراهيم (منها مصطفى، لكن ذرية     
هو من ذرية آل إبراهيم، أي من ذرية إمساعيل، وهبذا نُدرك، أن مـا              ) حممد(، و )آل إبراهيم (من ذرية   

       ة اإلنسـاني يـة واحـدة صـاحلة                بعد الطوفان والقضاء على اهلمجيـة  املنطقـة املباركـة، مل يكـن إالّ ذر
 قرنـاً  ١٥، ثـم بعـد   )٧٧:الصـافات )(وجعلْنا ذُريتَه هم الْباقِني(، كما قال تعاىل فيه     )ذرية نوح (للرسالة  

مـد  وآل عمران وحم) إسرائيل(والثانية هي اليت تعمل لآلن، جاء منها ذرية يعقوب          ) ذرية آل إبراهيم  (
 النبوة والْكِتَاب فَمِنهم مهتَدٍ وكَـثِري       وجعلْنا فِي ذُريتِهِما  ولَقَد أَرسلْنا نُوحاً وإِبراهِيم     : (، قال تعاىل  )ص(

فَاسِــقُون مه٢٦:احلديــد)(مِــن( تعريــف وإن ،)ة والكتــابيتــهما(وتقــديم شــبه مجلــة ) النبــوتفيــد )  ذر
وجعلنـا النبـوة والكتـاب      (ذرية نوح ثم ذرية إبراهيم دون سائر الذراري، خبالف ما لو قيـل              اختصاص  
  )!وجعلنا نبوة وكتاباً  ذريتهما(أو )  ذريتهما
اآليـل  ) اآلل(أيضـاً، ومل ينـبرت ذريـة هـذا النسـل      ) آل يعقـوب  (لو أخرب سبحانه أنّـه اصـطفى        : فالنتيجة

منه األنبياء والرسل حتّى آخر نـيب، لكـن سـبحانه ملْ يقـل ذلـك، وصـدق                  ليعقوب، لوجب أن ال تنقطع      
كذرية، وهذه سـاللة مـا زالـت موجـودة، والرسـالة مل تنقطـع منـها،        ) آل إبراهيم (اُ العظيم، بل قال     

وهذا نسل مل تنقطع منه الرسالة إالّ ألنّه انقطع وجوداً كذرية، فيحيـى وعيسـى مل   ) آل عمران(وقال  
آل (هـو الـبعض الـذي مل يتولّـد منـه بعـض، خبـالف                ) آل عمـران  (ا ذرية، كما شرحنا آنفـاً  أن         ينجب
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، وأخرياً وصـل االصـطفاء السـابق ألهـل الكتـب السـابقة، آلخـر بيـت                  هلا وما حو  العربية
الـذي خـتم بـآخر      ) كفـرعٍ مـن آل إبـراهيم وقـد انقطـع هـذا الفـرع              (وهو بيت آل عمـران      
 لــذلك كــان فعــل ،)كتــاريخ (، هــذا كــان االصــطفاء فيمــا مضــى )ع(رســول وهــو عيســى 

 ).اصْطفى(االصطفاء  اآلية بصيغة املاضي 

ية االصطفاء ما زالت سارية لقوله سـبحانه بصـيغة احلاضـر املسـتمر              بيد أن عمل  
ال           ():كتـاريخ (ال  ) كقانون(  موضع آخر     "يصطفي" سـالئِكَـةِ رالْم طَفِي مِـن ه يصـْ اللـَّ

     صِريب مِيعس النَّاسِ إِنَّ اللَّه مِن٧٥:احلج()و(          تمـت بــهـذه اآليـة خ ،)   صِـريب مِيع ألنّهـا  ) سـ
آدم ونوحـا وآل    ( املاضني   ءشهود احلاضر الرسايل، أما اليت أخربت عن اصطفا       تناسب  

مِيع علِـيم  (باملاضي، وختمـت بــ     ) اصْطفى(فجاء الفعل   ) إبراهيم وآل عمران   ألنّهـا  ) سـ
شجرة بين إسـ    ـل إذا فس  ـفأين يقع هذا االصطفاء ويتواص    . انطوت مـن فـرع (رائيل  ـدت  

 ؟) أيضاً آل إبراهيم منفرع(ل عمران وانقطعت شجرة آ ،)آل إبراهيم
 

 

 )آل إبراهيم( البيت املصطفى اخلامس -٣

         التـاريخ املاضـي فعـال ة أنخطاب السورة ألهل الكتاب، يصدمهم باحلقيقة املر إن
 أي  بيـت مـن املسـلمني     (، وآخـر     للنبـوات  قد متخّض عن أربعة منابع صلحت لالصطفاء      

مـن ابنـه   ) آل إبـراهيم (وجِد الئقاً للرسـالة هـو أحـد فـروع           )  املُساملني املوحدين الساملني 
، )بيـت آل عمـران    ( وعيسـى    )١(، وكان آخر من بعث منـه حييـى        )آل يعقوب (إسحاق وهو   

بــين /آل يعقــوب(ومل يظهــر فــيكم بيــت آخــر يصــلح لالصــطفاء بعــده، بــل لعــلّ شــجرة    
ــ) إســرائيل ل االختيــار الربة، فتحــوتــها بــاملربرم آل (اني ضــمن شــجرة تلــك قــد فســدت
العربـي  (إىل فرع ابنه اآلخر إمساعيل بدالً مـن فـرع إسـحاق، إىل هـذا البيـت                  ) إبراهيم

 اهلامشي اس بـإبراهيم مـن أولئـك،                     ))٢(القرشي بـل هـو أوىل النـ وهـو آل إبـراهيم فعـال ،

                                                                                                                        
 .كذرية، فهي مولّدة بعضاً، ومتولّدة من بعض) إبراهيم

  .)٦:مريم)(يرِثُنِي ويرِث مِن آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِياً( لذلك نالحظ زكريا يقول عن ابنه - )١(
ه املـؤمنتين       - )٢( حييى، من طرف ابنتيـ عيسى، وجد هو جد عمران التارخيي مـريم  ( كما أنMary 

أبــا (، فعيســى وحييــى مهــا آل عمــران املصــطفون للنبــوة، فحتّــى لــو قلنــا أن   )Elizabethوأليزابــت 



 

145 

خ تزكيتـهم ألنفسـهم                      خ سبحانه به يهـود املدينـة األشـرار  سـورة النسـاء، ووبـلذلك وب
ع عبادهتم اجلبت والطاغوت وشركهم وكثرة االفـرتاء علـى ا سـبحانه ووقـوفهم مـع          م

الظلمة والكافرين، فذكّرهم بأسالفهم أصحاب السبت الذين لُعِنوا ومسخوا، وأكّد هلم           
ــدا     حمم ة والرســالة، وأنــه مل يعــد هلــم نصــيب مــن ملــك النبــو هــو آل إبــراهيم ) ص(أنّ

ــا  ــد، فقــال  احلــايل ذا االســتحقاق الرب ــإِذاً ال    (ني اجلدي ــكِ فَ ــنْ الْملْ ــيب مِ ــمْ نَصِ أَمْ لَه
ا                  *يؤْتُون النَّاس نَقِرياً   مِـنْ فَضْـلِهِ فَقَـدْ آتَيْنـ ه  أَمْ يحْسدون النَّاس علَى ما آتَـاهمْ اللـَّ

ه     !)١()٥٤-٥٣:النساء()وآتَيْناهمْ ملْكاً عظِيماً  آلَ إِبْراهِيم الْكِتَاب والْحِكْمةَ      أكّد بتسمية نبيـ 
 .اآلن، وهو الوارث احلايل لذلك االصطفاء املمتد) آل إبراهيم(أنّه ) ص(

  اخلــامت  حديثــه عــن شــجرة األنبيــاء   ) ع( لــذلك يقــول علــي اصــطفاء الــنيب 
)   ــر ــتودع، وأقـ ــل مسـ ــتودعهم  أفضـ ــتقر فاسـ ــري مسـ ــرائم ، هم  خـ ــختهم كـ  تناسـ

 ، قام منهم بدين ا خلف  ما مضى منهم سلف   كلّألرحام،  ارات   إىل مطه  األصالب،
ــ حتــى أفضــت كرامــة ا ســبحانه  عليــه وآلــه، فأخرجــه مــن   إىل حمم د صــلى ا

،  مـن الشـجرة الـيت صـدع منـها أنبيـاءه      ،رومات مغرسـا ألا  وأعز ،أفضل املعادن منبتا  
 ه خـــري، وشـــجرتُاألســـره خـــري  وأســـرتُ،ه خـــري العـــرت عرتتُـــ،منـــها أمنـــاءه وانتخـــب
 . )٢()الشجر

قد حاز بنجـاحٍ علـى اشـرتاطات        ) آل إبراهيم األخري  (مس تارخيياً   فهذا البيت اخلا  
علـى طـول آيـات آل      آل عمـران واضـحة تُعلـن هـذا األمـر      االصطفاء، لـذلك جنـد سـورة      

                                                                                                                        
مساعيليني أو  كما تقول فرقة اإل   ) عمران(الذي مل ميت مشركاً كما يدعى، يسمى أو يرمز له           ) طالب

  ه احلقيقـي هـو         ) هاشم(أن راجـع " عمـران "بشـأن تسـمية هاشـم أو أبـي طالـب      (، )عمـران (كـان امسـ :
، فـإن املصـطفى كرسـول إنّمـا هـو صـفوة آل              )٢٤٥، ص ٨، ج حبـوث  امللـل والنحـل      جعفر السبحاني،   

     ا دهم نيبه األعلى ) ص(هاشم وسيه أبي" هاشم"الذين هو حفيد جدطالـب و كنفـه   وربيب عم 
 .بعد وفاة جدة عبد املطلّب

ة بـين     ) أو النقمة (رصاصة الرمحة   ) ع( كانت كلمات عيسى     - )١( ل ناموس االصطفاء من أمـعلى تبد
ــل    ــة بــين إمساعي ــذلك (إســرائيل إىل أم ــزع مــنكم ويعطــى ألمــ   ملكــوت ا يإن لكــم أقــولل  تعمــل ةٍن

 ).٤٣: ٢١متّى )(أمثاره
 .١٨٦، ص١، ج٩٤، شرح حممد عبده، خطبة هنج البالغةي،  الشريف الرض- )٢(
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فَــإِنْ حــاجوكَ (يحــاججهم مبقتضــيات التبــديل، وعــدم رضــاهم،  وعمــران منــذ بدايتــها
لَمْتُمْ           فَقُلْ أَسْلَمْ  يني أَأَسـْ األُمـو أُوتُوا الْكِتَـاب قُلْ لِلَّذِيننِي وعنْ اتَّبمجْهِي لِلَّهِ وو آل ()ت

ــك فِيـــهِ(، )٢٠: عمـــران ــنْ حاجـَّ حســـب ســـرد الســـورة- أخـــربهم، )٦١: آل عمـــران()فَمـ-  بـــأن
إبراهيم، حصـل   ، لينطبق عليه قانون االصطفاء من ذرية آل          إلبراهيم  الفعلي االنتساب

          لكن ليس من فروعهم املعهودة، بل هو من هذا املكّي ه سـرد  وآية عدم لياقتهم ما   ،  فعال 
ــهم  ــهم  ؛مــن معايب ــذفمن ــاً  ينال ــيني أرباب ــودين اتّخــذ املالئكــة والنب ــهم،  ومعب ــذين ومن  ال

 الــذين يقتلــون ومنــهمنقضــوا العهــود، وحرفــوا الكتــب، وداســوا قــيم الوفــاء باألمانــات،   
اسحنفاء   من   ني والذين يأمرون بالقسط   النبيمـن  ، وأكّد هلم عدم التعويل على أنّهم        الن

رانِياً ولَكِـنْ           ( آل إبراهيم، يهوداً كانوا أو نصارى      شجرة اً وال نَصـْ ودِيـهي اهِيمإِبْر ا كَانم
قُـلْ  (ليس هلم   وأخرب أن االختصاص بالرسالة ونزعها      ،  )٦٧: آل عمران ()كَان حنِيفاً مسْلِماً  

                 اء نْ تَشـ زِع الْملْـك مِمـَّ اء وتَنـْ نْ تَشـ مـ لْـكلْكِ تُؤْتِي الْمالْم الِكمَّ م٢٦: آل عمـران  ()اللَّه(، 
اء          إ( شـنْ ي ؤْتِيـهِ مـهِ ي اء       (،)٧٣: آل عمـران  ()نَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللـَّ شـنْ ي تِـهِ مـحْمبِر خْـتَصآل ()ي

ل آلكذريــة  (عيســىاصــطفاء التفصــيل  قضــية  ســياق  مــن تــهىوحــني ان، )٧٢: عمــران
هـذا  إطـالل    عن   أخرب بال فصل  احنراف النصارى آنئذٍ فيه،     كفر اليهود به ثم      و )عمران

نْ  ( بآيـة املباهلـة مباشـرة    ، فتحـداهم  تـواً  املصطفى)آل إبراهيم( من  البيت احلديث  فَمـ
      كَ مِناءا جعْدِ مفِيهِ مِنْ ب اجَّكنَا          حاء نِسـكُمْ واء أَبْنـنَا واءأَبْن الَوْا نَدْعالْعِلْمِ فَقُلْ تَع 

         لَى الْكَاذِبِنياللَّهِ ع تلْ لَعْنجْعكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنأَنْفُسا ونأَنْفُسكُمْ واءنِس٦١:آل عمـران  ()و( ،
اجلُـدد،  ) آل عمـران  (و رمـزاً     أ  والذريـة،  على مستوى البيت، أو اآلل،    الطهارة  هو اختبار   
ــراهيم األوىلأو حقيقــة ــه وبرســالة ا  آل إب ــه مــرياث   ي، أ ب ــروز بيــت خــامس آلَ إلي   ب

إن ا  (، الذرية املصطفاة لصلة السـماء       )احلكمة والكتاب  (االصطفاء للنبوة والرسالة  
ة؛ أهـي            )٥٦: األحـزاب ()ومالئكته يصـلّون   لألهليـ ـ (، فهـو اختبـار عملـيعون   ) دحممأم املـد
، ووراثةً للكتب السابقة؟ آية املباهلة      )ع(أو عيسى   ) ع(عرب موسى   ) ع(انتساباً إلبراهيم   
لــذلك وجــدنا، كمــا ســنرى، أن بعــض القــراء، كــابن مســعود، وبعــض . )١(حتســم اجلــواب

د  (عبـارة   ) للشـرح والبيـان   (الرواة واملفسرين، مـن يضـيفون        وآل (بعـد عبـارة     ) وآل حممـ
                                                 

 صفاء الذرية وإشراقة الروح وضمان اتّصاهلا بالسماء شهد به نصارى جنران وحملوه  البيـت             - )١(
 )!إنّه لالستئصال منكم إن فعلتم(وذريته، فخافوا املباهلة قائلني لبعضهم ) ص(احملمدي 
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 ا اصــطفى آدم ونوحــا وآل إبــراهيم وآل عمــران وآل حممــد علــى    إن(: هكــذا) عمــران
 ال )مفهومــــاً(لدقّــــة فهمهــــم بســــياق الســــورة وموضــــوعها، ألنّهــــم يعلمــــون  ،)العــــاملني

 هـو املتنـازع فيـه مـع          املُباهل هبم،  )حممد وآله ( أن البيت اخلامس املصطفى      ؛)منطوقاً(
 .)١( مبوضوعها وحماججتها معهم وجاءت السورة لتثبته،أهل الكتاب

هــو  نقــاء الذريــة مــن الشــيطان، ) االصــطفاء علــى(هبــذا عرفنــا أن موضــوع 
 .الرتبوية/الفطرة، سالمة الروح، لتناسب محْل رسالة األنسنة العليا الربانية

حســـب ســـياق ) ع(وحييـــى ) ع(والنتيجـــة، أن آل عمـــران ومهـــا مـــريم ثـــم عيســـى 
، وآل إبـراهيم بـدورهم ذريـةٌ مـن نـوح،            )ع(هم ذريـة مـن آل إبـراهيم         ،  )٢( الواضح التنزيل

                                                 
؛ ومهـا بيـت عمـران    )ع(رابع والبيت اخلامس املتحـدرين مـن آل إبـراهيم     ومن املُلفت أن البيت ال - )١(
ــد ) آل عمــران( آل حممــد(وبيــت حمم(  يــة املصــفّاةكالمهــا تنتســب الذر ،) احلســن + عيســى، حييــى

مــن جهــة البنــت، مــريم وأختــها أم حييــى  احلالــة األوىل، وفاطمــة الزهــراء  احلالــة      ) واحلســني
 .الثانية

ــة البد  - )٢( ــة والنهاي ــن كــثري ال ،اي ــروافض أن اســم أبــي طالــب     (:، يقــول٣٦٩ ص،٧ ج،ب وزعمــت ال
) إن ا اصطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم وآل عمـران علـى العـاملني       (عمران وأنّه املراد من قوله تعاىل       

فسريهم وقد أخطأوا  ذلك خطأ كثريا ومل يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول  ت             
ه صـحيح بغـض النظـر عـن عباراتـه، فالتفسـري الظـاهر والسـياق             ) له على غري مراد ا تعاىل      فكالمـ

ــد   " عمــران"القرآنــي يــأبى أن يكــون   آل حمم وأبنــاؤه  ) آل أبــي طالــب(هــو أبــا طالــب، لكــن وهــم علــي
م مـن البيوتـات   املعصومون فقط، هم ممن صحت فطرهتم ومل يداخلهم شركٌ  مهجية أو دين، وه         

ا أن السـورة إنّمـا تُثبـت               نـوأذهب عنها الرجس بإمجاع أهل اإلسالم، وقـد بي رها االشريفة اليت طه
مبفهومها بيتاً خامساً لالصطفاء احلاضر يضـاف لألربعـة االصـطفاءات املاضـية، عـدا أن اآليـة قـد                    

مـن آل إبـراهيم     ) ع(تفسري، إذ هـم     يراها البعض تنطبق على آل حممد من جهة البطن ال من ظاهر ال            
 مـن   )ص( حممـدا    ، وأن واألسـباط عيـل وإسـحق ويعقـوب       اآل إبراهيم إمس  (أيضاً، فقد روى املفسرون     

قـــرأت  : عـــن شـــقيق قـــال: (ورووا أيضـــاً). ٦٢، ص٤، جتفســـري القـــرطيبالقـــرطيب، ) (آل إبـــراهيم
 ابــن مســعود-مصــحف عبــد ا-) اصــطفى آدم ونوحــا وآل إإن بــراهيم وآل عمــران وآل حممــد  ا

هــي ) وآل حممــد(، طبعــاً عبــارة )١٥٢ ص،١ ج،شــواهد التنزيــل، احلــاكم احلســكاني( ))علــى العــاملني
إضافة مفسرة يضيفها بعض القراء الصحابة  حقبة اإلسالم األوىل  مصحفه كهـامش شـارحٍ ال                

 املؤمنون من   ،آل إبراهيم وآل عمران   : لعن ابن عباس قا   (و البخاري   أنّها من نص التنزيل احلكيم،      
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ذرية أيضاً انتُخب وحده مـن بـني ذراري   ) الرسول) (ع(، وآدم  )ع(ذرية من آدم    ) ع(ونوح  
، لتكــون هــذه الــذراري حمــال للرســالة ومعــدنا )العــاملني(أخــرى تمعــات أنــاس زمانــه 

علـى مـر   وبعثًـا إىل عبـاده   ئكة وخلفاء ا  أرضه للعلم ومهبطاً للوحي وخمتَلفاً للمال   
د          ة حممـ د   ) ص(األزمنة الفائتة حتّى جمـيء أمـ بيتـاً خامسـاً أذن   ) ص(فاصـطُفي حممـ

) آل إبراهيم (ا له أن يرفع ملصاف تلك البيوت ويذكر فيها امسه، بيتاً كفرعٍ آخر من               
خــامس فعــال جــاء بــه موضــوع  بيــت ك، أو ))آل عمــران( كتأويــل ثــانٍ لـــ  والــبعض عــده(

 :اآليات ال نصها، وهبذا يقبل من التفاسري، والروايات مثل اآلتي

                                                                                                                        
وأورد ). ٦٢ ص،٤ ج،تفســـري القـــرطيب، القـــرطيب). (آل إبـــراهيم وآل عمـــران وآل ياســـني وآل حممـــد 

: كـان يقـرأ     : "يقـول ) ع(مسعت جعفـر بـن حممـد        : (٣٠٥ ص ،بشارة املصطفى ،  حممد بن علي الطربي   
)اصــطفى آدم ونوحــإن نــزلأهكــذا : قــال) مــد علــى العــاملني وآل إبــراهيم وآل عمــران وآل حما ا"( ،

هــي عبــارة شــارحة ملعنــى الســورة كمــا بينــا بــأن مثّــة بيتــاً خامســاً   ) آل حممــد(فــاألمر نفســه، عبــارة 
ــاً،  وغـــري بعيـــد أنّهـــم اســـتعملوا تعـــبري          مثبتـــاً فهمـــاً ال نصـ علـــى مســـتوى  ) آل عمـــران(مصـــطفى

د  (التأويل للداللـة علـى      /البطن آل حممـ(   كـأن مـرادهم هكـذا     ، أي ))اصـطفى آدم إن وآل ا، ونوحـ ، ا 
هي تأويل زماني حمتمل    ) وآل حممد (فعبارة  ) )على العاملني  ،)وآل حممد  -أي-(  وآل عمران  ،إبراهيم
) ع(عن اإلمام الباقر    ) ع(، بدليل أن الرواة ينقلون أيضاً روايات عن ظهور املهدي           )وآل عمران (لعبارة  

ا نستنصر ا، فمـن أجابنـا       يا أيها الناس إنّ   : بيت احلرام مستجريا به، فينادي    قد أسند ظهره إىل ال    (
، فمـن حـاجين  آدم       )ص(ا أهل بيت نبيكم حممد، وحنن أوىل الناس بـا ومبحمـد             من الناس؟ فإنّ  

فأنا أوىل الناس بآدم، ومن حاجين  نوح فأنا أوىل الناس بنوح، ومـن حـاجين  إبـراهيم فأنـا أوىل               
، ومن حاجين  النبيني     )ص(فأنا أوىل الناس مبحمد     ) ص(لناس بإبراهيم، ومن حاجين  حممد       ا

إن ا اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم          : "فأنا أوىل الناس بالنبيني، أليس ا يقول  حمكـم كتابـه           
 وذخرية من نـوح،  ؟ فأنا بقية من آدم"وآل عمران على العاملني ذرية بعضها من بعض وا مسيع عليم      

حممـد بـن إبـراهيم النعمـاني،     . (ومصطفى من إبراهيم، وصفوة من حممد صـلى ا علـيهم أمجعـني     
، فهــو مل )آل حممــد(تأويلــها  صــفوة ) آل عمــران( فكــأن األثــر نــاظر إىل أن )٢٨١، صكتــاب الغيبــة

آخـر أنبيـاء بـين     ) ع(ى  كسياق قرآني مها حييى وعيس    ) آل عمران (لكن  )! ع(يذكر ال مريم وال عيسى      
هبـم الرسـالة، وتبقـى    ) تعمـر (كبـاطن تـأويلي، إن قبلنـا هـذا التأويـل، هـم مـن                ) آل عمـران  (إسرائيل، و 

      ).إىل األمم" ص"وأصحابه ومحلةُ رسالته ) آل حممد(حتّى الساعة؛ ) عامرة(
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) ا ــال   إن ــة، فقـ ــات أربعـ ــن البيوتـ ــار مـ ــا وآل  (: اختـ ــطفى آدم ونوحـ إن ا اصـ
  .)١())إبراهيم وآل عمران على العاملني

م وآل عمـران علـى      إن ا اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهي         : (عن قتادة  قوله   و
ذكر ا أهل بيـتني صـاحلني ورجلـني صـاحلني ففضـلهم علـى العـاملني،                 : قال) العاملني

 ). وهذا كالم صحيح جداً(، )٢(فكان حممد من آل إبراهيم

لهم فضـّ :  قـال ،) ا اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم   إن: (عن احلسن  قولـه   و
 .)٣( كانوا هم األنبياء األتقياء املطيعني،مها على العاملني بالنبوة على الناس كلّ

أربعة مصادر للذرية الالئقـة بالرسـالة مضـت،         ) نصاً(وما قدمناه أن القرآن أثبت      
بيتــاً خامســاً هــو الــذي نزلــت فيــه آخــر رســالة ورفضــه أهــل الكتــاب   ) مفهومــاً(وأثبــت 

 .أيامها، وساق مباهلتهم هبذا البيت

والــذي أُورث ) املنحــدر مــن إمساعيــل آل إبــراهيم (هــذا البيــت احملمــدي اخلــامس
اني للمشـروع اإلنسـاني العـاملي، وقـد جـاء            الرسالة صار حجر الزاوية  البناء الربـ

ــمْ (وهــو آخــر رســل البيــت املصــطفى الرابــع  ) ع(اإلجنيــل عنــه ببشــارة عيســى   ــالَ لَه قَ
وعسأْتُمْ قَطُّ فِي الْكُتُـبِ     : يا قَرأَم : ر جـالْح              أْسر ار قَـدْ صـ و هـ وناؤ ذِي رفَضَـه الْبنـَّ  الـَّ

إِنَّ ملَكُـوت   : مِنْ قِبلِ الرَّب كَان هذَا وهو عجِيب فِي أَعْينِنا؟ لِذَلِك أَقُولُ لَكُمْ           . الزَّاوِيةِ
      هارلُ أَثْمعْطَى لِأُمَّةٍ تَعْميمِنْكُمْ و عنْزقَ  .اللَّهِ ينْ سمو        ض رِ يتَرضـَّ جـذَا الْح لَى هـطَ ع

قُهسْحلَيْهِ يع وقَطَ هنْ سم٤٤-٤٢: ٢١إجنيل متّى ()و(. 

أكثــر مــن ذلــك، فــأعلن رمسيــاً عقــم شــجرة إســرائيل أن  ) ع(بــل جــاء عــن عيســى 
ــاء          ــت، وســتتحول الرســالة لشــجرة أخــرى مــن أبن ــد أن خبث ــاً للرســالة بع تُنجــب جنيب

 :طيبة) ذرية( إبراهيم تُعطي مثاراً

                                                 
 .)ع(، رواه عن اإلمام موسى بن جعفر ٢٢٥، صاخلصالابن بابويه القمي،  - )١(
 .٣١٧، ص٣، ججامع البيانابن جرير الطربي،  - )٢(
 .٣١٧، ص٣، ججامع البيانابن جرير الطربي،  - )٣(
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فَاصْنعوا أَثْماراً تَلِيق  يا أَوْالَد األَفَاعِي منْ أَراكُمْ أَنْ تَهْربوا مِن الْغَضَبِ اآلتِي؟(
ألَنِّــي أَقُــولُ لَكُــمْ إِنَّ اَ . لَنــا إِبْــراهِيم أَبــاً: والَ تَبْتَــدِئُوا تَقُولُــون فِــي أَنْفُسِــكُمْ. بِالتَّوْبــةِ

لِ        .ر أَنْ يقِيم مِنْ هذِهِ الْحِجارةِ أَوْالَداً لِإِبْراهِيم       قَادِ واآلن قَدْ وضِعتِ الْفَأْس علَى أَصـْ
 .)٩-٧: ٣لوقا ()تُقْطَع وتُلْقَى فِي النَّارِالشَّجرِ فَكُلُّ شجرةٍ الَ تَصْنع ثَمراً جيداً 

قـط عقـم أن ينـتج مـن يصـلح لنبـوة، بـل               وأعلن رمسياً خراب ذلك البيت، ال ألنّه ف       
نـاقال هلـم    ألنّهم أصبحوا أكثر خساسةً، صاروا قتلةً للصاحلني ولألنبياء، فقال لليهـود            

خطابالرب : 
ــلُ  أَيهــا الْحيَّــات أَوْالَد األَفَــاعِي كَيْــف تَهْربــون مِــنْ ديْنونَــةِ جهــنَّم؟ ( لِــذَلِك هــا أَنَــا أُرْسِ
ــيْكُ ــامِعِكُمْ      إِلَ جــي م ــدون فِ ــنْهمْ تَجْلِ ــلِبون ومِ ــون وتَصْ ــنْهمْ تَقْتُلُ ــةً فَمِ كَتَبو ــاء كَمحو ــاء مْ أَنْبِي

فِك علَـى األَرْضِ مِـنْ دمِ         ،  وتَطْردون مِنْ مدِينةٍ إِلَى مدِينةٍ     مٍ زَكِـيٍّ سـلَيْكُمْ كُـلُّ دع أْتِيلِكَيْ ي
 دابِيلَ الصحِ         هذْب الْمـيْكَـلِ والْه يْن بـ وه ذِي قَتَلْتُمـ قَّ أَقُـولُ    .يقِ إِلَى دمِ زَكَرِيَّا بْنِ برخِيَّا الـَّ اَلْحـ

ةَ          !إِنَّ هذَا كُلَّه يأْتِي علَى هذَا الْجِيلِ      : لَكُمْ اجِمـراءِ و ا قَاتِلَـةَ األَنْبِيـي لِيمشا أُوري لِيمشا أُوري
ـا الْمرْ إِلَيْهـ ـلِني سـ،        ـت ـا تَحـْ هـاخـةُ فِر اجـالدَّج ـع ـا تَجْمـ كِ كَمـأَوْالَد ـع أَنْ أَجْمـ دْتـرَّةٍ أَر كَــمْ مـ 

 .)٣٨-٢٣:٣٣متّى()!هوذَا بيْتُكُمْ يتْركُ لَكُمْ خراباً .جناحيْها ولَمْ تُرِيدوا

ا أنـتم  أمـ (: بين إسرائيللهبذه احلقيقة حني قال ) ع(عيسى ) ع(وقد سبق أشعياء    
 . )٥٧:٣أشعيا ()...فتقدموا إىل هنا يا بين السامرة، نسل الفاسق والزانية
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 شجرة االصطفاء وهي تضيق مع الزمن: )٢( رقم شكلال
 

دخل قوي  توجيـه التفسـري، وهـذا فـات           ) الكالمية(لقد كان للسياسة واملذاهب     
 .أوانه اليوم أو ينبغي

ر   )ذرية بعضُها من بعض   ( حني واجه إشكال هذه اآلية       ولقد قال بعضُهم،   وتعسـ ،
فحّلوا هبـذا اإلشـكال املشـهور  آيـة          (تعين اآلباء واألبناء    ) ذرية(أن  ! انطباقها على آدم  

حونِ             ( تَهمْ فِـي الْفُلْـكِ الْمشـْ ا ذُريـَّ لْنـما ح مْ أَنـَّ ةٌ لَهـآيـس ()و وقـد أجبنـا عـن معنـى     )٤١:يـ ،
ــة  ") وعصـــى آدم"تـــاب اآليـــة  ك الذريـــة هـــي بـــذور الـــذرء، األصـــول اجلينيـ وقلنـــا أن

ــف( ــنيب       )النطـ ــامخني للـ ــة املتـ ــوايل مكـ ــدين حـ ــاس املتواجـ ــول النـ ــت أصـ ) ص(، فحملـ
 حني الطوفان الذي كانت بقاعه مكّة ال          سفينة نوح قدمياً    واملُخاطبني باآلية حينها،  

 .غريها، بدليل هذه اآلية وغريها
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 آدم  فرأيهم أن ية تشمل اآلباء، سيق للهرب من أنيـة ( الذرأي أنّـه نسـل مـذروء    ) ذر
من أحد آخر، بدأ االختصاص به كذرية أصل ملن بعـده، ال أنّـه مقطـوع فـال أحـد قبلـه،                      
ــة علــى         ــى آدم األول هــو ذري ــل حتّ ــدروا أن هــذا آدم الرســول ال آدم األول، ب ــم مل ي ألنّه

قبـــل التحســـني والتعـــديل، ال علـــى املســـتوى الروحـــي ) البشـــري(املســـتوى البيولـــوجي 
ةِ       ( وشاهدنا   )اخللق األول (، أوضحنا هذا  حبث      )اإلنساني( ذُو الرَّحْمـ الْغَنِـي ك بـرو

ــةِ قَـــوْمٍ   ــأَكُمْ مِـــنْ ذُريـَّ ــا أَنْشـ كَمـ ـــاءشــا ي ــدِكُمْ مـ ــتَخْلِفْ مِـــنْ بعـْ ــذْهِبْكُمْ ويسـْ ــأْ يـ شـإِنْ ي
رِينوهذا استبدال خلق كامـل مكـان خلـق، ال أنـاس مكـان أنـاس، والقـوم                   )١٣٣:ألنعاما()آخ 

مـن  (وليسـت   ) مـا يشـاء   (وقد أشرنا ما ألثـر عبـارات مثـل          . (اآلخرون هم البشر اهلمج   
ه للـنيب         ) بعـدكم (وليسـت   ) مِن بعـدكم  (، و )يشاء ك ) (ص(والكـالم فـردي موجـ وربـ (  ثـم

 ).ب للجنس كلّه بكلّ أفرادهما يدّل على أن اخلطا) يذهبكم(جيمع 

ــة      ــن تعلّــق كلم ــم أرادوا أن يهربــوا م ـــ ) ذريــة(فه ، كونــه األب األول، فكيــف  )آدم(ب
البـد إذاً مـن وجـود أصـول         ! ، أي اصطفاءه كأصل جيين؟    )اصطفائه كذرية (يهربون من   

 زمانـه ليـتم     ) عـاملني ال(جينية أخـرى غـريه ليصـطفى هـو عليهـا، أي البـد مـن وجـود                   
اختياره هو صـفواً دون اآلخـرين للنبـوة والرسـالة وليكـون أصـل سلسـلة حفـظ الذريـة،                     

 !صحيحة وسائرة) ذرية بعضها من بعض(لتكون عبارة 
 

 )ن مِنْ ذُريَّةِ آدموالنَّبِي (-ب

مَّنْ حملْنا مع نُـوحٍ  أُولَئِك الَّذِين أَنْعم اللَّه علَيْهِمْ مِن النَّبِيني مِنْ ذُريَّةِ آدم ومِ         (
ات الـرَّحْمنِ                   لَـيْهِمْ آيـا إِذَا تُتْلَـى ع يْنـاجْتَبا ويْند مِمَّنْ هـإِسْرائيلَ وو اهِيميَّةِ إِبْرمِنْ ذُرو

 .)٥٨:مريم()خروا سجَّداً وبكِياً
 :السؤال

مـا وجـه جعـل النبـيني        إذا كان آدم املـذكور هنـا هـو آدم األول، أبـا النـاس مجيعـاً، ف                 
                  لغـوٍ  القـرآن،      املذكورين  السورة منه، فالنـاس كلّهـا منـه؟ وحنـن نعلـم أنّـه ال عبـارة 

ن يـتكلّم بـالفم           هم  أولئك  (تصور لو قلت     يـة آدم ممـني من ذرـك،    ) من النبيحلككـت رأس
 وكالمهـم   ،ن وخرس متيقّناً ال شاكّاً بأن مثّة أنبياء آخرين ال يتكلّمون بالفم، ربما معاقو           

تصــورك خــاطئ يــا عزيــزي، : ولــو صــححت لــك قــائال! بلغــة اليــد واإلشــارات الرمزيــة
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إذن،  عبارتـك لغـو يـا حـاذق،          : لـرددت علـي   !! فاألنبياء والناس كلّهم يتكلّمـون بفمهـم      
ن يـتكلّم بـالفم     (فما دامت الناس كلّها واألنبياء يتكلّمون بالفم، فاحذف عبـارة            مـن  ) ممـ

 ! نصك، ألنّه ال طائل وراءها سوى إفساد الفهم والتلبيس

إبـراهيم وموسـى وعيسـى هـم األنبيـاء مـن ذريـة              (تصور اآلن، مرة أخرى، لـو قلنـا         
 قــد "ســامل " غــري ذريــةةيــفمهمــا قمــت أو قعــدت، فــإن العبــارة تُعلــن أن مثّــة ذر") ســامل"

 !يكون منهم أنبياء أيضاً

فجر  وجهِك اإلشـكالُ الـذي       نأعاله، سي ) سامل( مكان كلمة    )آدم(اآلن ضع كلمة    
 !نقصده

طبعاً املفسرون حاولوا جاهدين، ويشكر هلم جهدهم ألنّهم يرومون كشف معاضل          
وا، ألن مســلّمة أن فعلــكشــف هــذه املعضـلة ولــن ي ب نجحـوا القـرآن ومبهماتــه، لكــنهم مل ي 

ــو النــاس    ) آدم( ــل والبشــر (املــذكور هــذا هــو أب ــايل ،ســتخذل أي منطــق وذكــاء ) ب  وبالتّ
 .)١( اليت حاولوها!)التأويالت (االلتواءاتاالستقامات وستُفشِل كلّ 

 فما معنى اآلية إذن؟

ــو وضــعنا كلمــة        ــاً ل ــة ســيكون واضــحاً متام ــى اآلي ــة  ) ســامل(معن ــان كلم ) آدم(مك
 !لنستطيع جتاهل سبقياتنا وموروثنا اخلاطئ آناً ما

ةِ           أُولَئِك الَّذِين أَ  ( ع       سـامل نْعم اللَّه علَيْهِمْ مِن النَّبِـيني مِـنْ ذُريـَّ ا مـ لْنـمنْ ح  ومِمـَّ
 )سليمان وسلمان ومِنْ ذُريَّةِ سليم

                                                 
وهـو أحـد األنبيـاء املـذكورين  سـورة مـريم             ) إدريـس (أن  :  لعلّ أملـع احملـاوالت، تلـك الـيت تقـول           - )١(

مـن  (ة قريبـة سـوى أن يجعـل         ، فلـم يكـن لـه نسـب        )ع(املُنعم عليهم، باعتبار أنّه كان قبل نـوح وإبـراهيم           
طبعاً كرد عاجل؛ بإمكاننا االفرتاض بدالً من هذا التعبري القرآني املشـبه علينـا، أن نقـرتح       )!! ذرية آدم 

مـن قبـل نـوح، وممـن محلنـا          أولئك الذين أنعم ا عليهم مـن النبـيني          (تعبرياً قرآنيا أنسب لتفسريهم     
فهــذا أليــق بتخــرجيهم وأوضــح منطقــاً وأكثــر اختصــاراً،    ) اخل..، ومــن ذريــة إبــراهيم وإســرائيل   معــه

فالناس كلّها تنتسب آلدم األول الذي يعنونه، بل وال سيما إذا علمنا أن بني آدم اإلنسـان األول العاقـل                    
 ألف سنة وافرتضوا أن اآلية تتكلّم عنه، وبني إدريس الذي يرجع إىل ما قبل          ٥٠الذي ظهر قبل قرابة     

 !!  عدة عشرات اآلالف من السنني، فأي انتساب قريب لذرية هبذه املسافات الضوئية آالف سنة،٦
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مـن ذريـة سـامل أوالً،       مجيعاً  ن من النبيني الذين أنعم ا عليهم، هم         ياملذكورأمساء  ف
 .من ذرية سلمان وسليمان ثالثاًخرون آ و،من ذرية من حمل مع سليم ثانياًبعضهم و

    ني               ) آدم ("سامل"معنى هذا أناملـنعم   ليس أبا النـاس مجيعـاً، بـل هـو هنـا أبـو النبـي 
الـذي ال يبعـد     ) ع(، وهـذا هـو آدم الرسـول         عليهم املذكورين كعينة فقط  هذه السورة      

 !زمنه عن زمن إدريس بعشرات اآلالف من السنني

، مل يلتفتوا إىل حلٍّ مثل هـذا، ومل يطـرأ علـى بـاهلم أن يكـون             والغريب أن املفسرين  
ــة آدمــني مــع كثــرة الشــواهد علــى هــذا، أوهلــا املعضــلة التارخييــة، وثانيهــا معضــلة         مثّ

حتّـى أن   ! معضـلة كيـف يكـون آدم رسـوالً وهـو أول خملـوق؟              املعصية والعصـمة، وثالثهـا    
 ! )١(أول البشربعضهم مل جيد منطقياً أن يكون آدم رسوالً وهو 

) إمساعيـل ( القـرآن،    ) إمسـاعيلين ( ومع هـذا فـإنّهم التفتـوا إىل احتمـال وجـود             
ــراهيم    ١٢ورد ذكــره  ــل، فإمساعيــل الرســول ابــن إب ــا  ) ع( مــرة  التنزي وهــو جــد نبين

نــيب مــن أنبيــاء بــين إســرائيل، يقــول بعضــهم أن قولــه تعــاىل ) إمساعيــل(، وهنــاك )ص(
اً       واذْكُرْ فِي ( ـوالً نَِبيـسر كَـانعْدِ وادِقَ الْوص كَان اعِيلَ إِنَّهتعنيـه،  )٥٤:مـريم () الْكِتَابِ إِسْم ،

إيـل  -إمساعيـل هـو امسـاع     (وإنّنا نعلـم أن     ). إيل-حذق(بن النيب حزقيل    اوهو إمساعيل   
ــاع ا، إجابتــه الــدعوة مس بــ ) ع(فقــد مســع إلبــراهيم ) أييــة الطية دعــاءه لطلــب الذر

تسـأل ا أن    ) بـين إسـرائيل   (فكان إمساعيل إجابـة ا، فـأي عائلـة متدينـة  بيـوت               
، أو )گابيـل /جابئيـل " (إجابـة ا  "يهبها ولداً كذرية طيبة فإن أنسب األمساء له يكون          

"وهـــي حســـب النطـــق/، أو مســـاع)هابيـــل/هبئيـــل" (هبـــة ا ،مشوعيـــل، : مشـــاع ا
 -مسـع ( إمشوئيل، مسوئيـل، مسـوءل، مشعـون، مسعـان       مسوعيل، إمساعيل، صموئيل،  

 .إجابة السماء، فكلّها باملعنى نفسه) = آن

                                                 
وقد رأيت أبا احلسن بن بطال ذهب إىل أن آدم ليس برسول؛ ليسلم مـن               : قال القاضي عياض  ( - )١(

اجلامع ألحكـام   القرطيب،  ) ( على أن آدم وإدريس رسوالن     وحديث أبي ذر الطويل يدلّ    . هذا االعرتاض 
، الحظ االختالط بني آدمني؛ آدم اإلنسان ليس برسول فعال مع أنّه له اتّصـال باملالئكـة،               )٧، ج القرآن

 .السرياني الرسول املصطفى فعال) ع(أما الثاني الذي صف مع إدريس فهذا آدم 
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طبعاً، لسنا  وارد مناقشة أن إمساعيل هذا هو ابـن إبـراهيم أو ابـن حزقيـل، إذْ                   
نا هــو وجــود تفكــري نــوعيــرين أو حتّــى شــاهديســمح هبــذا االتّجــاه لــدى الــرواة أو املفس 

ــات الشــري  ــتني     املروي ــوح اثن ــنني، وامــرأة ن ــل، أن يكــون آدم  القــرآن اث ، )١(فة وكتــب املل
وفرعــون  ،)٣(، وهــارون  القــرآن اثــنني )٢(وإمساعيــل  القــرآن اثنــين، وعمــران اثنــين 

 !)١(، ويوسف اثنين)٥( وأكثر، ومريم ابنة عمران اثنتين)٤(فرعونين

                                                 
ينِ و         ( امرأة صاحلة كانت معه  الفلك        - )١( نِ اثْنـي جـكُـلٍّ زَو ا مِنمِلْ فِيهاح لَـكوأثبتـت  )٤٠:هـود )(أَه 

ــم التــوراة     ــكِ  (ذلــك أســطورة جلجــامش قــدمياً، ث ــن الْفُلْ ــرج مِ أاخ   نِيــكب ــاء نِســوكَ و نبو ــك ــت وامراتُ نْ
كع١٦: ٨التكوين  )(م(             وكانت خائنـة للرسـالة ولزوجهـا قبال وامرأة أخرى أُهلكت ،)      ثَال مـ ه ضَـرب اللـَّ

 .)١٠: التحريم)( امرأَت نُوحٍلِلَّذِين كَفَروا
 ).مريم ابنة عمران( عمران أبو موسى وهارون، وعمران جد عيسى وحييى، أبو - )٢(
 هارون أخو موسى، وهارون لدى بعض املفسرين رجلٌ صـاحل  عصـر مـريم بعـد هـارون األول                     - )٣(

ــا (بــأكثر مــن ألــف ســنة  قــول اليهــود هلــا   ــا كَ م ونــار ه ــتــا أُخ ــكِ  ي أُم ــا كَانَــت مءٍ وــو أَ ســر ــوكِ امأَب ن
رين ال رأينـا، وإالّ فمـريم أخـت هـارون هـو كقـول القـرآن                    )٢٨:مريم)(بغِياً طبعاً هذا رأي بعـض املفسـ ،

ابنة كـاهنٍ مـن نسـل هـارون     ) ع(وينتسب هلا، فمريم ) عاد(عن هود أنّه أخو عاد، أي من هذه القبيلة     
ذَا إو(، وهذا ما قصدوه، وكان لـديهم أن ابنـة الكـاهن إذا زنـت تُحـرق        )ع(احش  النيب املعصوم عن الفو   

 تنَّسد نَى فَقَدةُ كَاهِنٍ بِالزنتِ ابنَّساأتَداهقُ. برارِ تُح٩: ٢١الالويني )(بِالن.( 
 النـهر   وهـو رضـيع     ) ع( ذكر البعض أن فرعون الذي كان يقتل األبناء وانتشلت زوجته موسـى              - )٤(

وربياه وليداً، هو أب فرعون الذي جاهده موسى شاباً وفـر منـه، ثـم عـاد إليـه بعـد عشـر سـنني وهـو                    
فوق سن األربعني رسوالً باآليات والذي مين عليه باستبقائه حياً مع استعباد بـين إسـرائيل بقولـه لـه                    

ا  التـوراة فثمـ   )!! ١٨: الشـعراء )(أملْ نُربك فينا وليدا  ( تـه كتـب التـاريخ       أمـة فرعـون يوسـف الـيت مس
، بل أن التوراة جتعل مع إبراهيم ملّا نزل         )قابوس(، وفرعون موسى املسمى     )الريان(العربية واملرويات   

رابـع،  ) فرعون(، وسليمان يتزوج ابنة )فرعون(، وملوسى )فرعون(فرعون، وليوسف ) مصرا( قرية   
  نـداء  :  راجع حبـث  . (اً، معناه الفارع أي العايل زعيم الفرسان      هو لقب ومهنة وليس امس    " فرعون"ألن

 ).، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةالسراة، اختطاف جغرافيا األنبياء
رت     (اليت تابعته رضيعاً يتقاذف النهر بتابوته       ) ع( األوىل أخت موسى     - )٥( صـيهِ فَبتِهِ قُصلِأُخ قَالَتو

، و التوراة عنـها وهـي فرحـة ملّـا غـرق فرعـون وجنـوده            )١١:القصص)(وهم ال يشعرون  بِهِ عن جنبٍ    
ــةُ فأخــذت( النــهر  بِيالن ميــر فُوفٍ   أ مــد ــا بِ هاءرــاءِ و سالن مِيــعج ــتجرخا وــدِه بِي فالــد ونــار ه ــتخ
  ).ع(ر من ألف سنة مريم ابنة عمران أم عيسى ، ومريم الثانية بعدها بأكث)٢٠: ١٥اخلروج )(ورقْصٍ
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 مة لديهم؟ـلقسفلماذا حني وصلت املسألة إىل آدم تعطّلت أداة ا

 ! أوىل منطقياً وأرجح قرآنياً؟فلم يبصروا آدمين، مع أن احلاجة هلذا

سورة مريم، كآل عمران، تتكلّم  الطهارة الباطنة، سالمة الفطرة والذرية            :احللّ
دلــيال علــى إحصــان الفــرج لســالمة  ) مــريم(الصــاحلة للخالفــة، وجعلــت مــن عنواهنــا  

 واجْعلْــه رب * ...فَهــبْ لِـي مِــنْ لَـدنْك ولِيــاً  ... ( بالذريــة الطيبـة  الذريـة، فزكريــا يـدعو  
رة مـن الـرجس، ومـريم تُحصـن نفسـها فتُوهـب                   ،)٦،  ٥: مريم()رضِياً يـة املطهـوهـب الذرفي 

السـورة أن مـن     وتُعلـن    )١٩:مـريم ()قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربكِ لِأَهب لَكِ غُالماً زَكِياً        (الذرية  
ه بغيـة، ال يمكـن أن يكـون ذريـة تُسـلّم هلـا                  )أي إبـاحي يزنـي    (كان أبـوه امـرأ سـوء         أو أمـ ،

أمانة الرسالة وينطق فيه الروح القدس، وتُبين أن كهنة التوراة رفضوا روح ا عيسـى               
ه بعد زمن، وترينا انفصـال إبـراهيم عـن أبيـه وإصـغائ     ) ص(كما سريفضون حممداً  ) ع(

لنداء الروح وخروجه عن الربجمة اتمعية املنحرفـة عـن التوحيـد واإلنسـانية، وتـذكر        
  إسـحاق   وابنـه   إبـراهيم  ، عيسـى  وابنـها   مريم ، حييى  وابنه زكريا: من األصفياء واألنبياء  

، إدريــسوأخــرياً  ،إمساعيــلثــم ابنــه البكــر   ،هــارونو موســى  وأحفــاده يعقــوبوحفيــده
 . حسب الرتتيب

 :تيبهم  السورةفهم حسب تر

 ).زكريا، حييى، مريم، عيسى(آل عمران ذرية  مرتبطة بفئة

، )ذريــة احملمــولني مــع نــوح (إبــراهيم :  وذريــة اآللمرتبطــة بــآل إبــراهيمأوىل  فئــة
 .موسى، هارون): ذرية إسرائيل(إسحاق، يعقوب، وآل يعقوب 

 .إمساعيل:  ثانية مرتبطة بآل إبراهيمفئة

 .إدريس:  آدمذرية مرتبطة بفئة

 .فاألمساء بدأت من آخر فروع األشجار، إىل أعالها

                                                                                                                        
 .بن يعقوب، ويوسف النجار من نسل داود خطيب مريم العذراء أم عيسى يوسف الصديق - )١(
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نْ         (حتّى ختتم باآلتي     ةِ آدم ومِمـَّ ه علَـيْهِمْ مِـنْ النَّبِـيني مِـنْ ذُريـَّ م اللـَّ أَنْعـ الَّذِين أُوْلَئِك
ات      حملْنا مع نُوحٍ ومِنْ ذُريَّةِ إِبْراهِيم وإِسْرائِيلَ ومِمَّنْ هـ          لَـيْهِمْ آيـا إِذَا تُتْلَـى ع يْنـاجْتَبا ويْند

هواتِ        *ا سجَّداً وبكِياً  الرَّحْمنِ خرو  وا الشـَّ عـاتَّبو الة دِهِمْ خلْـف أَضَـاعوا الصـَّ  فَخَلَف مِنْ بعـْ
 .)٥٩، ٥٨: مريم()ًفَسوْف يلْقَوْن غَيا

 منها، لكن مثّة خلف منتحل ضيع أمانة        فاملوضوع هو هو، الذرية الطيبة يصطفى     
احلقيقية بالرب اليت هبا يستحق االصطفاء للرسـالة أو ال          ) الصالة(الروح وهي الصلة    

وخيــر ســاجداً ) الصــالة(يســتحق فــيليب نــداء الغرائــز والشــهوات بــدالً مــن نــداء الــروح  
بــل يــتلقّفهم الشــيطان لآليــات الربانيــة، فــال يمكــن أن يــتلقّفهم الــرمحن ليكونــوا هــداة  

ــوا غــواة   ــا (ليكون ــموا مــن طقــوس    ) يلقــون غي نوا وترســدي ــا ت ــإن عالمــات مــن   . مهم ف
ا         موسى صعقاً، أمـ آليات الرمحن متى صعقته، ككلّ األنبياء، كما خر صطفى أنّه خيري
الذي يسمع با وبآياته وآثارِه وروائح احلق جتول حوله فال يصغي وال يحـرك سـاكناً                

 عنـها وعمـي،    فصم طلبها وال يقلق لفقداهنا أو فقدان اتّصاله بربها بل ربما وصلته             
، فــأي اصــطفاء )ص(ثــم حملمــد ) ع(بــل ربمــا حارهبــا ككهنــة اليهــود  حــرهبم لعيســى 

 !كهذا؟ يكون  بيت مظلمٍ، خراب من اهلدى،

رخيي للــذراري فاآليــات الشــريفة،  الوقــت الــذي ُتثبــت بيوتــات االصــطفاء التــا   
ــن انقطاعــه عــن         ــا تُعل ــة الــيت بقيــت علــى الفطــرة وحــدث فيهــا االصــطفاء، فإنّه النقي

مع الـرب حـني قتلـوا أنبيـاءه وزاغـوا           ) صالهتم(أخالفهم الغُواة من اليهود الذين قطعوا       
فظهـر   ،عن سبيله وظهر فيهم خبث املنبت والزنا والشرك والطقـوس الباليـة املنحرفـة     

هِ كَـذِباً أَوْ قَـالَ       (، كما أخرب تعاىل عنهم بةفيهم أنبياء كذ  نِ افْتَـرى علَـى اللـَّ ومنْ أَظْلَم مِمـَّ
     يْءإِلَيْهِ ش وحلَمْ يإِلَيَّ و صطنعوا  لي )٩٣:األنعام()أُوحِي    لتعـويض     بقاء اتّصـاهلم بـالرب افـرتاء 

راحة إىل تُشــري بصــ) خلْــف(، وكلمــة )فخلــف مــن بعــدهم خلْــف(، لــذلك قــال )١(الــنقص
 ).خلّف(أنّه ) ولد( اليت خبثت، وما زال إىل اليوم يقال عمن همذراري

                                                 
)١( -            على لسان الرب صرخ أرميا هلذا االحنراف  اليهود قائال )       ِمِ الْكَـذِبلَى كَالع تَّكِلُونم ا إِنَّكُمه

  نالَّذِي الَ يفَع.              ى لَـمر ةٍ أُخـ آلِهـ اءرو ونتَسِـريلِ و عـلِلْب ونخِّرتُبكَذِبًا و لِفُونتَحو نُونتَزو تَقْتُلُونو رِقُونأَتَس
ى  . د أُنْقِـذْنَا قـَ : ثُم تَأْتُون وتَقِفُون أَمامِي فِي هذَا الْبيتِ الَّذِي دعِي بِاسمِي علَيهِ وتَقُولُون     ،  تَعرِفُوها حتـَّ
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 : فملخّصاً معنى اآلية هكذا
)      مِمَّنْ حو ميَّةِ آدمِنْ ذُر نيالنَّبِي لَيْهِمْ مِنع اللَّه مأَنْع الَّذِين ـأُولَئِكعا ملْنمِـنْ    منُـوحٍ و

 اهِيميَّةِ إِبْرإِسْ ذُرجَّداً         ـ و وا سـرنِ خالرَّحْم اتلَيْهِمْ آيا إِذَا تُتْلَى عيْناجْتَبا ويْندمِمَّنْ هرائيلَ و
 .)٥٨:مريم()وبكِياً

 ، حييــى،زكريــا : األزكيــاء املــذكورون  ســورة مــريم، وهــم حســب الرتتيــب   أولئــك
 . إدريس، إمساعيل،ون هار، موسى،)إسرائيل ( يعقوب، إسحاق، إبراهيم، عيسى،مريم

حبياطتـهم  سواء   الذين أنعم اُ عليهم مبا ذُكِر من اصطفاء وعناية ربانية            أولئك
 :وهم قسمانتحميلهم شرف الرسالة، بباملالئكة أو 

 )اخل...من ذرية آدم (يهم من النبيني أُنعم عل:  قسم أول-١

 .)١()ل مريممث(أُنعم عليهم من الذين هدينا واجتبينا :  قسم ثانٍ-٢

كــال القســمني املــنعم علــيهم، ميزتُــه واحــدة؛ أنّــه إذا تُتلــى علــيهم آيــات الــرمحن مل  
يصــمدوا إالّ أن خيــروا ســجداً وبكيــاً، ألنّهــم روحــانيون وســليمو منبــت وأصــفياء فطــرة  

 . واإلصغاء)الصلة الروحية (ومتّصلون باملبدأ الذي هم منه فلم يضيعوا الصالة

                                                                                                                        
وا أَن              ( وقال   .)١٠-٨: ٧أرميا  )(تَعملُوا كُلَّ هذِهِ الرجاساتِ    أَبـ ذِين ائِهِمِ األَولِـني الـَّ وا إِلَى آثَـامِ آبـعجر قَد

دوها             بـعى لِير ةٍ أُخـ آلِهـ اءروا و بـذَه قَـدمِي ووا كَالعمسـ     . يإِس ت يـب نَقَـض دِي    قَـد هـوذَا ع هـي ت يـبائِيلَ ور
ــائِهِمآب ــعم تُــهارِعِ (و) ١٣: ١١أرميــا )(الَّــذِي قَطَعــودِ شــدبِعــوذَا وهــا يي تُــكآلِه تــارص نِكــددِ مــدبِع ألَنَّــه

لِ            عـخِريِ لِلْبب ذَابِح لِلتـَّ يِ مـلِلْخِـز ذَابِح مـ تُمضَعو لِيمشأُور.  أَنْـتو            فَـعالَ تَربِ وع ذَا الشـ لِ هـ لِّ ألَجـ تُصـ فَـال 
           تِهِم لِيـلِ ب قِبـ مِـن إِلَـي اخِهِمر قْـتِ صـفِـي و عم ألَنِّي الَ أَسـ ةالالَ صو اءعد لِهِم١٤-١٣: ١١أرميـا  )(ألَج( ،

دوا عن الفطرة فال يقبـل  فنرى برتهم الصلة والعهود مع ا تعاىل، ونرى قطع ا الصلة هبم ملّا فس            
 ).فسوف يلقون غيا...  الصالة أضاعوا(منهم صالة وال دعاء وال استغاثة، وهو متاماً معنى 

ــاىل        - )١( ــه تع ــاء لقول ــة ليســوا فقــط األنبي ــة الروحي ــة الرباني ــيهم باهلداي ــنعم عل ــه   ( املُ ــعِ اللَّ ــن يطِ مو
       م أَنْعـ ذِين ع الـَّ مـ ولَ فَأُولَئِكسالرو                 ن سـحو الِحِني الصـاءِ وده الشـو يقِنيد الصـو نيبِـيالن مِـن هِملَـيع ه  اللـَّ

) ع(، فالصديقون كمرتبة بعد النبيني، فئةٌ ثانية حتظى هبذه النعمة، ومريم )٦٩:النساء)(أُولَئِك رفِيقاً
 .)٧٥:املائدة)(ديقَةٌوأُمه صِ) (ع(كانت صديقة، قال تعاىل عن عيسى بن مريم 
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ملذكورون  السورة املُنعم عليهم، هم كلّهم من ذريـة آدم الرسـول ال مـن                فالنبيون ا 
ذريــة غــريه ألنّــه اصــطُفي لتُصــبح ذريــة األنبيــاء الــيت بعــده منــه خاصــة، ومثــاهلم األول   

 . )١( )ع(إدريس 

ثم ختصص اصطفاء النبيني الذي بدأ من ذرية آدم الرسول، مرة ثانيـة، ختصـص               
 ).ع(، فخرج منهم إبراهيم )ومعهم نوح(نوح فيمن حمل مع 

     ص االصطفاء الذي بدأ أوختص ثانياً فيمن محل مع          ثم ية آدم الرسول ثمالً من ذر
نـوح، ختصــص مــرة ثالثــة،  ذريــة إبـراهيم وإســرائيل، وهــم البــاقون إســحاق ويعقــوب   

 .وموسى وهارون، وإمساعيل، وظلّ  ذرية إبراهيم حتى آخر الدهر

                                                 
 إدريس مل يكن قبـل نـوح بـل    وقد زعم بعضهم أن( :، قال١١٢ ص،١ ج،البداية والنهاية ابن كثري،    - )١(

، وعلى هذا املنوال فإن بعض املفكّرين اقرتح أن إدريس هو بعد نوح وليس قبـل       ) زمان بين إسرائيل   
ــك كَ (نــوح لقولــه تعــاىل   ــا إِلَي نيحــا أَو ــراهِيم     إِنَّ ــى إِب ــا إِلَ نيحأَوــدِهِ و عب ــن ــيني مِ ــوحٍ والنبِ ــى نُ ــا إِلَ نيحــا أَو م

     داوــا د نـآتَيو انمــلَي سـو ونــار هـو ــونُس يـو ــوب أَيـــى و عِيسـاطِ وــب الْأَسـو ــوب ــحاقَ ويعقُـ إِسـاعِيلَ وــم إِسـو
وبـدليل ذكـره سـبحانه إدريـس بعـد إمساعيـل               !جـاءت بعـد نـوح     ، فكلّ األنبيـاء     )١٦٣:النساء)(زَبوراً

ــرآن       ــا إدريــس  الق ــر فيهم ــذين ذُك ــدين ال ــوردين الوحي ــن     (امل ــلٌّ مِ ــلِ كُ ــس وذَا الْكِفْ ــماعِيلَ وإِدرِي إِسو
ابِرِينالص)((، و )٨٥:األنبياء       يقاً نَبِيصِد كَان إِنَّه رِيسفِي الْكِتَابِ إِد اذْكُراًو)(وذلك بعد قولـه     )٥٦:مريم 

 ).٧١٠، ص الكتاب والقرآنحممد شحرور، : راجع!! (٥٤  اآلية ...)واذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسماعِيلَ(
وهذا غري صحيح، فاألنبياء سبقوا نوحاً، فليس نـوح أول نـيب، ولكـن طريقـة الـوحي تبـدلت منـذ نـوح                   

 ٨٥، أمـا األنبيـاء      ١٦٣النبـيني بعـد نـوح،  النسـاء          ، ومل يذكر سـبحانه إدريـس حـني سـرد بعـض              )ع(
وب وقبلـه داوود وسـليمان ذُكـرا قبـل إمساعيـل  آيـات سـورة األنبيـاء                          أيـ فالرتتيب ليس تارخييـا ألن

 عن إمساعيل فهو    ٥٤ من سورة مريم عن إدريس بعد اآلية         ٥٦وأما ترتيب اآلية    !! ومها تارخييا بعده  
واذْكُــر فِــي ( قبــل إمساعيــل تكلّمــت عــن موســى ٥٣- ٥١ بــدليل أن اآليــات أيضــاً لــيس ترتيبــا زمانيــا،

ــى  وســابِ م ــا       )  ...الْكِتَ ــا أن اآليــات انطلقــت زماني ــو قلن ــاً، نعــم ل ــه يقين وموســى بعــد إمساعيــل ال قبل
 ).٥٦، إدريس ٥٤، إمساعيل ٥١موسى (بالعكس الستقام الرتتيب 

ــات فك    ــة مــن قصــص ورواي ــوح      أمــا املصــادر التارخيي ــها جتمــع علــى وضــع إدريــس بعــد آدم وقبــل ن ل
ــا اآلثـــار والنقـــوش والصـــور واملعـــامل وأمســـاء املنـــاطق فتُجمـــع علـــى ســـبق تـــاريخ            وإبـــراهيم، وأمـ

أخنوخ مبختلف أمسائه  البلدان واحلضارات، على األلف الثالثة قبل امليالد           /هرمز/حتوت/إدريس
  !الذي هو زمن طوفان نوح
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  عيسى-  مريم-  حييى- زكريا

  إمساعيل-  هارون-  موسى-يعقوب  -  إسحاق-  إبراهيم+

  إدريس+

 أُوْلَئِك الَّذِين أَنْعم اللَّه علَيْهِمْ

نيمِنْ النَّبِي 

يَّةِ آدمِنْ ذُرم 

 إدريس

... 
 ومِمَّنْ حملْنا مع نُوحٍ

 
 إبراهيم

... 
اهِيميَّةِ إِبْرمِنْ ذُرو 

  

 إمساعيل

 )إسرائيل (يعقوبو

... 

ية(وائِيلَ) ذرإِسْر 

   
  هارون– موسى

ــا  –  حييـــــــــى- زكريـــــــ
  ...عيسى

ــــــــــــــنْ  ومِمـَّ
ــديْنا  هــــــــــــ

 واجْتَبيْنا

.. 

... 

.... 

..... 

...... 

....... 

....... 

 مريم

جَّداً ووا سرنِ خالرَّحْم اتلَيْهِمْ آياًإِذَا تُتْلَى عكِيب 

 

مِنْ ذُريَّةِ آدم ومِمَّنْ حملْنا مع نُوحٍ ومِنْ ذُريَّةِ (مِنْ النَّبِيني (أُوْلَئِك الَّذِين أَنْعم اللَّه علَيْهِمْ : )٣( رقم شكلال

 )١( آيات الرَّحْمنِ خروا سجَّداً وبكِياً إِذَا تُتْلَى علَيْهِمْ) ومِمَّنْ هديْنا واجْتَبيْنا)إِبْراهِيم وإِسْرائِيلَ

                                                 
ملخطّـط الــذي يكشــف معنــى اآليـة فــإن إعــراب أجزائهـا خيتلــف عــن الــدارج      بنـاء علــى هــذا ا - )١(
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 )خمطّط شرح اآلية، وتوزيع النبيني واملهديني املنتجبني على الذريات: )٤( رقم شكلال

 

 :وربما لو سلّطنا الضوء على آيات أخرى، لزاد موضوع االصطفاء بياناً

 ): ع(ففي سورة األنعام، قال سبحانه عن إبراهيم 

)هوو                وداويَّتِـهِ دمِـنْ ذُرلُ و بْنا لَه إِسْحق ويعْقُوب كُال هديْنا ونُوحاً هديْنا مِنْ قَبـْ
ى  *لِك نَجْزِي الْمحْسِنِنيوسلَيْمان وأَيوب ويوسف وموسى وهارون وكَذَ    حْيـيزَكَرِيَّا وو 

لْنا  وإِسْماعِيلَ والْيسع ويـونُس ولُوطـاً وكُـال فَضَّـ          *لصَّالِحِنيس كُلٌّ مِنْ ا   وعِيسى وإِلْيا 
                                                                                                                        

وصف أو حـال    ) مِن النبِيني ( بدل/عطف بيان  )أَنْعم اللَّه علَيهِم   الَّذِين( مبتدأ) أُولَئِك: (التفسري، هكذا 
ــع نُــوحٍ ( "علــيهم"للمــنعم  ــا ملْنمح ــنمِمو مــةِ آد يذُر ائِيلَمِــنــرإِسو اهِيمــرــةِ إِب يذُر مِــنحــال أو وصــف ) و

روا       ( "من النبيني "عطف على عبارة    ) ومِمن هدينا واجتَبينا  ( "النبيني" نِ خـمحالر اتآي هِملَيإِذَا تُتْلَى ع
 .مجلة خرب) سجداً وبكِياً
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 الَمِنيلَى الْعمْ      *عاهيْندهمْ واهيْناجْتَبانِهِمْ وإِخْويَّاتِهِمْ وذُرائِهِمْ ومِنْ آباطٍ     وإِلَى صِـر 
نْه            ذَلِك هدى اللَّهِ يهْدِي بِهِ منْ ي       *مسْتَقِيمٍ بِطَ عـ كُوا لَحـر ادِهِ ولَـوْ أَشـْ مِنْ عِبـ اءمْ ش

لُــونعْمــا كَــانُوا يــا  *م ــرْ بِه ــإِنْ يكْفُ ــوَّة فَ بالنو كْــمالْحو مْ الْكِتَــابــاهآتَيْن الَّــذِين أُوْلَئِــك 
داهمْ          أُوْلَئِـك  *لَيْسوا بِها بِكَافِرِين  هؤالءِ فَقَدْ وكَّلْنا بِها قَوْماً       فَبِهـ ه دى اللـَّ هـ ذِين  الـَّ

و إِ       راً إِنْ هـ هِ أَجـْ أَلُكُمْ علَيـْ الَمِني  اقْتَـدِهِ قُـلْ ال أَسـْ ى لِلْعـقَّ     *الَّ ذِكْـر حـ ه ا قَـدروا اللـَّ مـو 
نْ أَنـزلَ الْكِتَـاب الَّـ          يْءٍ قُلْ مـرٍ مِنْ ششلَى بع لَ اللَّها أَنزبِـهِ   قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا م اء ذِي جـ

موسى نُوراً وهدى لِلنَّاسِ تَجْعلُونَه قَراطِيس تُبْدونَها وتُخْفُون كَثِرياً وعلِّمْتُمْ ما لَـمْ             
 .)٩١ - ٨٤:  األنعام()همْ فِي خوْضِهِمْ يلْعبونتَعْلَموا أَنْتُمْ وال آباؤكُمْ قُلْ اللَّه ثُمَّ ذَرْ

 اشتبك فيها أجالء املفسرين وجتادلوا وتباينوا  ضمائرها، قـد           هذه اآليات اليت  
ة االصـطفاء واالجتبـاء كاملـة، وأن مثّـة                  وضعت النقاط على احلروف، فهي حتكي قصـ
سلسلة إنسانية متّصلة جيتبيها ا ليصنع منـها نبـاريس هدايتـه  البشـر، وباعتبـار                 

النبوة والكتاب واحلكـم خـارج حـوزهتم،        أن اخلطاب هو لليهود الذين يرفضون صريورة        
ــد   حمم  عقــد القــالدة ألهــل   ) ص(وقــد جعلــها ا خالفــاً لظنــوهنم وأهــوائهم، فــإن
، فبــدأت بــه اآليــات، الــذي لكونــه ســليم الفطــرة هــدي   )ع(الكتــب الثالثــة هــو إبــراهيم  

 .واصطُفي للحكم والنبوة والكتاب

ة، لتهب إلبراهيم إسحاق ويعقوب، هـدت   وانطلقت إرادة االنتخاب الرسايل الرباني    
ــة أيضــاً لكونــه مــن سلســلة صــفاء الفطــرة، ثــم     )١(إســحاق ال بالوراثــة بــل بعنايــة خاص 

اعتنت بيعقوب لألمـر نفسـه، علـى خـالف مـا أُلصِـق بـه  التـوراة مـن كـذب وتـدليس                         
 .وخداع

 هذه السلسلة، سلسلة نقاء الفطـرة مـن شـرك الشـيطان واهلمجيـة واإلباحـات، مل          
ا       ) ع(تبدأ بإبراهيم بل هدي هبا نوح   من قبل، أي كانـت  أجـداد إبـراهيم، وقـد بينـ

 وممسوخي الفطـرة، وكيـف نقّـى         اهلمجية كيف جرف طوفان نوح آثار    ) حبث الطوفان (
  أرض مهد الرساالت على يـد نـوح الـذي مستـه أسـاطري              اإلنسانية الرب بذرة الذرية  

                                                 
ة الذي يتقيـه ويصـنع الـرب       مأ بل  كل     ،ا ال يقبل الوجوه   (:   حاشية اإلجنيل، أعمال الرسل     - )١(

 .)٣٥ -٣٤  :١٠أعمال()مقبول عنده
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ومستـه أيضـاً   ) حياطـة النفـوس  (أي الذي قـام بــ   ) طو نفشتيمحو= نفشتيم  -أوتو(بابل  
 .احتفظ بالعرتة، أي بالذراري الطاهرة/أي الذي خش) خاشش-عرتة= خاسس -أترا(

              ية يعقوب، كمـا واصـلها اذر ليتواصل االصطفاء،  ذراري أحفاده إبراهيم، ثُم
املنتخبــة، والبيوتــات  اريمــن قبــل  ذريــة نــوح، فاألمســاء املــذكورة هــي مــن هــذه الــذر 

 .املنتسبة هلا على الفضيلة والصالح، من آبائهم وإخواهنم وذرياهتم

فكانت تلك األنبياء مهما تبدلت ظروف معيشتهم حمـافظني علـى فطـرهتم وعلـى               
 ال حــالَ نعمــاء وال مــن ضــراء، فــإن ابتُلــوا    الــروح ال يكفــرون بــا أبــداً اإلصــغاء لنــداء

، الــيت )احملســنني(بالنعمــة وامللــك شــكروا، كالطائفــة األوىل، طائفــة   بــاألذى صــربوا أو 
ــى (التعامـــل مـــع كـــلّ ظـــرف، وهـــم " أحســـنت" وسـمو ــف وسـيو ـــوبأَيو انـــلَيْمسو وداود

ونارهوهؤالء أنبياء ملكوا  بين إسرائيل وسادوا)و ،. 

  بين إسرائيل حتّـى  والفريق الثاني، عانى من جهاده لتصحيح االحنراف الشنيع 
قتلوه أو صلبوه، فكان ثائراً عليهم حني عصـف الفسـاد بالعقائـد والضـمائر والسـلوك،              

 ).وزَكَرِيَّا ويحْيى وعِيسى وإِلْياس(حني فسد الناس ) الصاحلني(وهم طائفة األنبياء 

 ملنطقتـه،   والفريق الثالث انطلق معلِّماً وتغرب ليهدي آخرين من الشـعوب اـاورة           
فعــانى غربــة األهــل والــوطن مــن جهــة وغربــة الفضــيلة بــني عوائــد اجلهــل، وهــي فئــة    

 ).وإِسْماعِيلَ والْيسع ويونُس ولُوطاً(ومنهم ) الفضل على العالَمني(

 :فموجزاً

ـــــزِي  ( -١ ـــــارون وكَــــــذَلِك نَجـْ هــــــى و وسـمو ـــــف وسـيو ــــــوبأَيو انـــــلَيْم سـو داود
الْم٨٤:األنعام()حْسِنِني(. 

٢-) الصَّالِحِني كُلٌّ مِن اسإِلْيى وعِيسى وحْييزَكَرِيَّا و٨٥:األنعام()و(. 

٣-) الَمِنيلَى الْعا عكُلّاً فَضَّلْنلُوطاً وو ونُسيو عسالْياعِيلَ وإِسْم٨٦:األنعام()و(. 

ــا    ــها زماني ــات لــيس ترتيب ــى  احملســن: فهــم ثــالث فئ ون، الصــاحلون، املفضــلون عل
 .العاملني
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 .الفئة األوىل عوضها ا بااهدة والصرب، ملْكاً ورئاسةً

الفئة الثانية أصاهبا التعـذيب والقتـل أو حماولـة ذلـك، فهـم أحيـاء كلّهـم بـالرفع أو                     
 .الشهادة

 .الفئة الثالثة أُبعدت من أوطاهنا، وكانت رسال  غري موطنها األصل

نوحية ثم إبراهيمية ثم    (ختصاص مل يكن وراثيا، وإن كان  سلسلة نبوية          هذا اال 
ــة يعقوبي(  ر اآليــاتإذْ مــا فتئــت تُكــر ،)كــلٌّ/كــال (   أي كــلّ فــرد علــى حــدة، وقــد رأينــا أن

 .وحده دوهنم) ع(اتبى من إخوة يوسف مع كون اجلميع إخوة ألب واحد هو يوسف 

ة  مـن اسـتقام علـى الفطـرة ونفـى بـذور           هذا اهلدى يهدي به سبحانه       منـه،    اهلمجيـ 
وإالّ لو أشرك واحنرف وتوحش ولو تدثّر جبميع كتب السماء وانتسب إىل كـلّ األنبيـاء،         
حلبطت الصناعة معه، وهذا تعريض واضح بأن تلك البيوتات مل تعد تُنـتج عـدا يهـوداً                 

لعـدوان والظلـم والربـا      مشركني  الفطرة ومنحرفني عن الصـناعة انشـغلوا بصـناعة ا           
فـإن ا علـى مـر التـاريخ لـه           ) اليهـود أو غريهـم    (والزنا واخلمور، فإن يكفر هبـا هـؤالء         

أهل والية يصنعهم ألمره، قوم وكّلهم هبذه املهمة السـماوية، ليسـوا هبـا بكـافرين، وهـذا             
ــة اصــطفاء خامســاً ملــن ال يكفــر بالرســا    ــه، أن مثّ عيــد لنــا الكــالم نفسلة أبــداً، ويــروم ي

كما قالته آية السياق، بل يتحـرك ذاتيـاً   ) وال يسأهلم عليه أجراً (هداية العاملني فطرياً    
  ــاض الــذي فيــه، كــالنيبوح األعلــى الفيآل) ص(بــوحي مــن الــر ثــم بيتــه وصــفوة  أصــال

 .أصحابه

هــذا االصــطفاء، اهلــدى، االجتبــاء، خيــتص مبــن خــرج  وللحــق راجعــاً لفطرتــه، 
ــة       ــاريخ، شــباباً ورجــاالً عــاديني حظــوا بالتشــرف هبــدايات رباني ــلّ الت  لــذلك نــرى  ك
واختصاصات عجيبة، ال حيظى هبـا رجـالٌ مشـهورون بالـدين والـزي والوجاهـة والعلـم                  

 ! والكهانة واملشيخة
 

 أسبقية الوجود اإلنساني على االنبعاث الرسايل -ج

اس           ) سولاإلنسان والر (إن التفريق بني آدمني      جوهره هو تفريـق بـني وجـود النـ 
 ألـف سـنة، وبـني وجـود الرسـل دعـاة             ٥٠أنتجهم أبـوهم آدم األول قبـل قرابـة          ) بين آدم (
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ال معنـى   ) اإلمـام (الرتاتـب املنطقـي يقـول أن        فالعلم والدين واللغة واحلضـارة والتمـدن،        
ل إلـيهم  (ن مثّـة  إن مل يكـ  ) رسل(، وال معنى لوجود     )مأمومني(لوجوده قبل وجود     رسـم (

  .قد اختلفوا وجهلوا واحتاجوا لإلرشاد

النبـوات  إطاللـة  الوجود اإلنسـاني، وحقبـة   بزوغ إن استقراء آيات ا بشأن حقبة      
 )يلااالنبعـاث الرسـ   ( علـى    )الوجـود اإلنسـاني   ( أسـبقية ضـرورة   أو الرسل، يطلعنا علـى      

 التواجـدين    لكـلّ مـن    خصـائص معينـة   لـى   ليؤكِّد فرضية وجـود اآلدمـين، بـل ويطلعنـا ع          
 .، يسلِّم هبا العقل ألنّها تُوافق منطقه ومنطق التطور التارخييالتارخييين

 

  األمة الواحدة والرسل-١

رِين           (قوله تعاىل    شـبم نيالنَّبِـي ه ث اللـَّ عـفَب ةاحِـدةً و اس أُمـَّ ذِرِين   كَان النـَّ ومنـْ
 هعلَ مأَنْزو                ا اخْتَلَـف مـا اخْتَلَفُـوا فِيـهِ و اسِ فِيمـ م الْكِتَاب بِالْحق لِيحْكُم بيْن النـَّ

                 ذِين ه الـَّ دى اللـَّ مْ فَهـهيْنغْياً بب اتنيالْب متْهاءا جعْدِ ممِنْ ب أُوتُوه فِيهِ إِلَّا الَّذِين
 ــق الْح ــن ــوا فِيــهِ مِ ــا اخْتَلَفُ ــوا لِم ناطٍ  آمــر ــاء إِلَــى صِ شــنْ ي هْــدِي مي ــه ــهِ واللَّ  بِإِذْنِ

 .)٢١٣:البقرة()مسْتَقِيمٍ

ك                    : (وقوله بـقَتْ مِـنْ رب ةٌ سـ لَـوْال كَلِمـفَـاخْتَلَفُوا و ةاحِـدإِلَّا أُمَّةً و النَّاس ا كَانمو
خْتَلِفُونا فِيهِ يمْ فِيمهيْنب ١٩:يونس()لَقُضِي(. 

ة واحـدة، فـاختلفوا إىل               إن من  الناس كانوا موجودين، وكانوا أمـ طق اآليتني يقول أن
البقاع، واتّسـعت حـوائجهم، وطـرأت علـيهم قضـايا احتـاجوا فيهـا ملـدد السـماء، فبعـث                     

لتعلـيم احليـاة    ) الكتـاب (مبشـرين ومنـذرين، وأنـزل معهـم الشـرائع           ) منـهم (ا النبيني   
فض النزاعات اليت دبت وصبغت الفطرة، ومع هـذا         امن و تعاليم األسرة والتض  املدنية و 

 .هم كإبليسء أنفسسبباً  منو كربيا كان العلمفثمة أناس 

، وكـانوا   )بعثـة النبـيني   (، سبق   )الوجود اإلنساني ( بصراحة أن    ديلمنطق اآليات ي  ف
ــةً واحــدة ( ــزة  العــيش       )ًأم ــة الفطــرة ومقتضــيات الغري ــيس هلــم إالّ هداي ة شــريع(ل

ــة  ــرهتا روايــات أنّهــم كــانوا ال مهتــدين وال ضــالّني   ، )عشــتار الطبيعي األنبيــاء  (وفس ألن



 

166 

والرسل مل تأهتم بعد، فهم بنو آدم الذين انتشروا  األقطار آلالف السـنني، مـن حـواء        
 .)١() وحكَمهم قانون الطبيعة الفطري، اهلمجيةاألخرى

ن الناس جاءت منه، فال يمكن أن نقـول         أل) الوجود اإلنساني (سبق  ) آدم(فإذا كان   
  آدم(أن (         هذه الفئة جاءت بعد معه كتاب، ألن نيب) فمـاذا  . واختالفه) الوجود اإلنساني

حف (هو نـيب ولـه كتـاب        ) آدم(نفعل إذا علمنا أن مثّة       حيـتفظ بـبعض تعاليمهـا إىل    ) صـ
 اذا نفعل؟اآلن املندائيون، وهو رسول مصطفى، وهو أبو الرسل من بعده، م

ــلّ ــع : احلـ ــل  ) آدم(أن نضـ ــان قبـ ــاني (اإلنسـ ــود اإلنسـ ــد  ) آدم(و) الوجـ ــول بعـ الرسـ
 ).الوجود اإلنساني(

 

 

 زماهنممالمح  مسة الرسل و-٢

مْ فَيضِــلُّ اللَّــه مــنْ    ( -١ لَهـ نــيبــانِ قَوْمِــهِ لِيا بِلِس ا أَرْســلْنا مِــنْ رســولٍ إِلـَّ مـو
شنْ يهْدِي ميو اءشيكِيمالْح زِيزالْع وهو ٤:إبراهيم()اء(. 

هذه تبين باحلصـر الشـامل، أن ا مل يرسـل رسـوالً قـط، إالّ بلسـان قومـه،                    
     أي ســبق وجــود القــوم وجــود رســوهلم، وســبق وجــود لســاهنم لســانه، مــا يعــين أن
جمتمعــات النــاس كانــت موجــودة قبــل الرســل، فــآدم أبــو النــاس قبــل النــاس، وآدم  

 .ل بعدهمالرسو

وحِي بعْضُـهمْ               (-٢ يـ الْجِـنالْـأِنْسِ و اطِنيياً شودا لِكُلِّ نَبِيٍّ علْنعج كَذَلِكو
 .)١١٢: األنعام()إِلَى بعْضٍ زُخْرف الْقَوْلِ غُروراً

ــك هادِ    ( بـــى بِر ــرِمِني وكَفَـ ــن الْمجـْ ــدواً مِـ ــيٍّ عـ ــلِّ نَبِـ ــا لِكُـ لْنـعج ــذَلِك ــاً وكَـ يـ
 .)٣١:الفرقان()ونَصِرياً

                                                 
مل يكونوا على هدى، : ني أم على هدى؟ قالال كانوا قبل النبيالأفضُ): (ع( وسئل اإلمام الصادق - )١(

). يهتدوا حتى يهـديهم ا كانوا على فطرة ا اليت فطرهم عليها، ال تبديل خللق ا ، ومل يكونوا ل   
 .١٤٢ ص،٢ج، تفسري امليزان ، الطباطبائيالسيد حممد حسني
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ــهِ    ( ــانُوا بِـــ ــا كَـــ ــ ــنْ رســـــولٍ إِلـَّ ــأْتِيهِمْ مِـــ ــ ــا يـ ــ ــادِ مـ ــ لَـــــى الْعِبـع ةــر ــ ــــا حسـْ يـ
سْتَهْزِئُون٣٠:يس()ي(. 

ــا ال تســتثين بصــيغتها        ــة، أي أنّه وأشــباه هــذه اآليــات كــثري، وهــي آيــات مقفل
ني اإلنس واجلـن، ويسـتهزأ   رسوالً أو نبياً، فكلّ رسول ونيب كان له عدو من ارم    

بــه، وهــذا يــدلّ أن زمــن أي رســول هــو بعــد زمــن وجــود النــاس وبــزوغ الفســاد            
 .واالحنراف فيهم

٣-)                    ون مْشـيو ام الطَّعـ أْكُلُون مْ لَيـ ا إِنَّهـ لِني إِلـَّ رْسـالْم مِـن ا قَبْلَـكلْن ا أَرْسـمو
    عْضَـــــكُمْ لِـــــبــــا ب لْنـعجاقِ وــــو ــي الْأَسـْ ــــك    فِـــ بـر كَـــــانو ونــــبِر ــــةً أَتَصـْ عْضٍ فِتْنـ

  .)٢٠:الفرقان()بصِرياً
)      ــوْف ــال خ ــلَح فَ ــن وأَصْ ــنْ آم فَم ــذِرِين ــرِين ومنْ شبــا م ــلِني إِلَّ رْســلُ الْم ــا نُرْسِ مو

نُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ و٤٨:األنعام()ع(. 

، تُبين  ..)إالّ  .. ما  (، صيغة   حلصروهذه آيات أيضاً بصيغتها املقفلة، صيغة ا      
ري الــزمن بعــد وجــود إنســانياملرســلني كــانوا متــأخ يتعامــل مــع بعضــه بالســلع أن 

ــونويتخــالف) األســواق(  موضــوعي إنســاني  بعضــاً، فهنــاك وجــودمه ويســخّر بعضُ
 .سابق يستحق التبشري أو اإلنذار على ضوء إميانه وعمله

اتِي              يا معْشر الْجِن وا    (-٤ لَـيْكُمْ آيـع ون قُصـلٌ مِـنْكُمْ ي سـأْتِكُمْ ر لْأِنْسِ أَلَمْ يـ
 .)١٣٠:األنعام()وينْذِرونَكُمْ لِقَاء يوْمِكُمْ هذَا

 .)٣٥:ألعرافا()يا بنِي آدم إِمَّا يأْتِينَّكُمْ رسلٌ مِنْكُمْ يقُصون علَيْكُمْ(

ــمْ  ( ــا أَلَــ ـ نَتُهـزــمْ خ ـ ــالَ لَهـ ــاتِ     وقَــ ــيْكُمْ آيــ ــون علَــ ــنْكُمْ يتْلُــ ــلٌ مِــ ـ ســـأْتِكُمْ ر ـ يـ 
 .)٧١:الزمر()ربكُمْ

صـنف أو  ) مـن (ميزة هذه اآليـات الـثالث وأمثاهلـا، أنّهـا تقـول أن الرسـل هـم                 
ل إليهم، واآلية الثانية باخلصوص، تتحدث عن مرحلـة مـا قبـل          ساللة املُرس ) من(

ة مـع    ) آدم(بعـد هبـوط والـدهم    جميء الرسـل، حيـث يعـد الـرب بـين آدم           مـن اجلنـ
وا علـيهم آياتـه، مـا يعـين أن            ) منهم(زوجته، أنّه سيمن عليهم برسل       يأتوهنم ليقصـ
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بـين  (من هبا اُ تعاىل بعد حقبة وجـود فئـات   ) الرسل، وآدم الرسول منهم  (حقبة  
 .األول) آدم(اليت أبوها ومنشأها ) آدم

 خطبتـه عـن آدم، فبعـد        ) ع(ه اإلمـام علـي      وهذا املعنـى بالتمـام هـو مـا أكّـد          
ذَ            ( :قال) دار تناسل الذرية  (إهباطه إىل    أَخـ اء هِ أَنْبيـلَـدمِـنْ و انَهبْح طَفى سـ واصـْ

       د علَى الْوحْيِ مِيثَاقَهمْ، وعلَى تَبْليغِ الرسالَةِ أَمانَتَهمْ، لَمَّا بدَّلَ أَكْثَـر خلْقِـهِ عهـْ
ــ ــنْ       اِ إِلَ ع اطِنيــي ــالَتْهم الشَّ ــه، واجْتَ عم ادــد ــذُوا الْأَنْ ــه، واتَّخَ ــوا حقَّ يْهِمْ، فَجهِلُ

         ،هــاء ــيْهِمْ أَنْبِي ــر إِلَ ــلَه، وواتَ ســيهمْ ر ــث فِ عــهِ، فَب ــنْ عِبادتِ مْ عــتْه اقتَطَعــهِ، و معْرفَتِ
   ذَكِّريتِهِ، ومْ مِيثَاقَ فِطْروهسْتَأْدـالتَّبْلِيغِ،       لِيلَيْهِمْ بوا عحْتَجيتِهِ، ونْسِيَّ نِعْممْ موه

 .)١()ويثِريوا لَهمْ دفَائِن الْعقُولِ، ويروهمْ آياتِ الْمقْدِرةِ

 مِنْ(ل واألنبياء، متّ اصطفاؤهم ـفكما يلوح جلياً أن الرس

 .بعد احنرافهم وجهلهمأي من ولد آدم، بعد وجود خالئق الناس، بل ) ولَدهِ

                                                 
 .٢٣، ص١، شرح حممد عبده، جهنج البالغة الشريف الرضي، - )١(
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 تواجد الناس بني وجود آدمني: )٥( رقم شكل ال
 

 

 ة للشجرة اآلدمية مالمح عام-د

لقــد رمســت لنــا آيــات القــرآن الكــريم  شــأن آدم، خارطــةَ تواجــدنا اإلنســاني          
ومالمـــح املنعطفـــات الـــيت انتكســـنا فيهـــا، وعرفتنـــا بـــاملراقي الـــيت هبـــا نســـمو، ولقـــد   

ذه اآليــات  حبثينــا الســابقين وهنــا، وأمتمناهــا مبــا ســبق للتــو بيانــه،     استقصــينا هــ
 : لنصل إىل التايل

ــة، دار أمنــه ورغــده، اســتحوذت  إىل خــارج بعــد أن تســلّل آدم اإلنســان العاقــل   اجلن
الــيت   ووقــع  شــراك خطّتــه باحتنــاك ذريتــه اآلدميــة اجلديــدة،عليــه وسوســة إبلــيس،
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") عشــرية آدم األوىل"و" ليليــت"الــيت مستــها األســاطري " (مــجأنثــى اهل" مــن نشــأت آنــذاك
ر عنـه قرآنيـا بــ      عنـها، أي معاشـرة السـاللة    "قــرب الشـجرة "وهـو املعبـ ــة املنـهياهلمجي  ،

 كون آدم مبعصيته تلك نسال إنسـانياً      .  األرض ) شجرة اخللد (ليكون له نسلٌ يخلّده     
ــاً ــاً  آدمي ــن مهجي ــل( لك ــوم ال معظــم الشرســني مث ــار    )ي ــاع كالن ، وراح ينتشــر  البق

ة العاقلـة      (اهلشيم ليبيـد سـالالت البشـر اهلمـج احملضـة           ة       )غـري اآلدميـ ألنّـه أعلـى تقنيـ 
 .وأوفر عقال وإبداعاً ومالئمة

أوىل وبعد أن أُهبطت حواء آلدم، متزامنةً مع التوبة، وإسداء آدم الكلمات األبديـة،              
ة   وتصـفيتها مـن بقايـا       اإلنسانية تبارالكلمات باللبث  األرض الخ     فـرداً فـرداً      اهلمجيـ 

الكلمـة الثانيـة     و ،)مخسـني يومـاً ربانيـا      ( ألـف سـنة    ٥٠ وهيحتّى تنقضي املدة الربانية     
 وعلـى ذريتـه مـن       ى آدم  الكلمـات كلمـة التوبـة علـ        لـث وعد هداية ا ملن أراد اخلـري، وثا       

دخال  اجلنة مرة أخرى ملـن حتـول فعـال            كلمة وعد اإل   رابعتاب منهم وأصلح نفسه، و    
  .)١("مهجياً"ال انقلب "  إنساناًآدمياً"

  ،مـا أربعـة ذكـور،               البعيـد   من احملتمل   ثماء، رببعـد هـذا أن أجنـب آدم أبنـاء مـن حـو
قــد جــرى علــيهن أيضــاً  ) مــن البشــر الســابق أُنشــئوا (وأُحضــرت هلــم زوجــات إنســيات  

، ومـن هـذا التـزاوج نتجـت شـجرة إنسـانية ثانيـة               )سـاني املطلـوب   التعديل اجليين واإلن  (
   ،ه احتمالٌ تُعارضه إشكاالت كثرية وال داعي لـه،         خالية من العرق اهلمجيواحملتمـل    لكن 

 إىل عصـر آدم الرسـول  هـذه   الصـفية     اإلنسانية األقرب أن يكون قد تأخر ظهور شجرة      
لذلك جند    (ريات اإلنسيات املخلّقات    فأبناء آدم الرسول هم الذين تزاوجوا مع احلو       

ــة   أُنــزلن مــن اجلن الروايــات أهنــن (   اء، وكحــال آدم الرســولأي كحــال آدم وحــو)  كمــا
  ).فرضية الحقة ستأتي

د       القدمية    اإلنسانية لشجرةاتعهد   أن الرب قد      أيضاً ومن احملتمل  نوعـاً مـن التعهـ
متمــثّلني  (لــف ســنة، هــو مبالئكتــه مباشــرةثالثــني أألكثــر مــن  زمــن بــني آدمــني، أي 

 أن كــال  املفيــد،، والــيقني حلاجــات وجــودهم وتعلــيمهم ضــرورات البقــاء )كبشــر أحيانــاً
                                                 

ة التجديـد    احلقيقة دون قنـاع، -وعصى آدم :  الشرح املوسع للكلمات سبق وبيناه  حبث       - )١( مجعيـ 
 .الثقافية االجتماعية
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 بين(مكون  ، واليت من حواء اإلنسية، مها        اهلمجية "!حواء"الشجرتني، الشجرة اليت من     
 ).آدم

 مل يعـد  ا فيـوم  ويومـ مع الـزمن متّ تـداخل هـاتين الشـجرتني واختالطهمـا سـاللياً،       
، مــع بقــاء بضــع أشــجار حفــظ ا نقاءهــا مــن  أبنــاء آدميجــدي التفريــق بــني شــجرتي 

، )ع (، تلـك هـي األشـجار الـيت انبثقـت منـها الرسـل منـذ آدم الرسـول                   ة اهلمجيـ  دخيلةال
ة أو كأسـاسٍ              ة إنسانية ضخمة، من هذه الشجرة النقيـالذي جاء كصاحب رسالة ومهم

وليس بالضرورة بشكلٍ مباشـر،    (اختيار النبيني من ذرية آدم الرسول هذا        هلا، ثم تعين    
ابنـــاً مباشـــراً عقـــب آدم، وال أن شـــجرة األنبيـــاء " شـــيث"إذ لـــيس بالضـــرورة أن يكـــون 

دون باقي إخوة شيث، وإخوة آباء شيث حتّـى آدم الرسـول            " شيث"النازلني هم من نسل     
ــواً    ــه عل ــوه أي  عمــود آبائ  ولــيس )١()اصــطفى آدم( لــذلك قــال تعــاىل  ،)الــذي هــو أب

، فاألنبيــاء بعــد آدم يرجعــون إىل آدم كنقطــة هنايــة ال إىل أحــد أبنائــه )اصــطفى آل آدم(
 األنبيـاء فقـط إىل شـيث أمـر غـري صـحيح وإالّ               "لسـلَة س"محاولـة    ف  ال، مسواء كان نبياً أ   
 كثريين جاءوا من نسـل آدم       ، ولكن هذا يبين لنا أن أنبياء      )اصطفى شيثاًً (لقال سبحانه   

ولـو كـان املشـهورون مـن شـيث، فـاآلالف مـن النبـيني مل         حتـى   ،  وليس عرب ساللة شـيث    
فـاألمر نفسـه، فكـلّ نـيب جـاء      ) ونوحاً( وهلذه العلّة قال أيضاً    يقصصهم سبحانه علينا،  

  باخلصـوص   فهو يرجع إىل نوح بشكل من األشكال ال إىل واحد مـن أبنائـه              )ع (بعد نوح 
 فقــط وكأنّــه خــري الربيــة ومــن انتســب إليــه ولــو تلفيقــاً وزوراً مــثال) ســام( لُفِّــق أنّــه كمــا

بتسمية عـرق   العاملية الغبية    وزادت الفرية    فكأنّه صار ابناً  وذاتاً ال تُمس وال تُنتقد،        
  !!الساميآخر سامي و

، ما يعين أن  )وآل إبراهيم : (فقال تعاىل عن اصطفاء الشجرة منه     ) ع(أما إبراهيم   
بإمساعيـل، وإسـحاق،   (اصطفاء النبيني الالحقني بعده وقع على أبنائه وأحفاده ابتـداء          

آل (فلـيس االصـطفاء لـه، بـل آللـه           ) عمـران (، وكذلك األمر بالنسبة لـ    )ويعقوب، ومدين 
) إن ا اصـطفى   (ال مـن املـدبرين      " ا"، ونالحظ  اآلية أن االصـطفاء مـن          )عمران

هِ      (، فمع قولـه تعـاىل       )الذين اصطفينا من عبادنا   (قول القرآن   خبالف   د لِلـَّ قُـلِ الْحمـْ

                                                 
)١( -) الَمِنيلَى الْعع انرآلَ عِمو اهِيمرآلَ إِبنُوحاً وو مطَفَى آداص اللَّه ٣٣:آل عمران)(إِن(. 
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   ــرِكُون ــا يشْ ــر أَمَّ ــه خيْ ــطَفَى آللَّ ــذِين اصْ ــادِهِ الَّ لَــى عِبع ــالم س(، وقولــه )٥٩:النمــل()و ــه اللَّ
     مِيعس النَّاسِ إِنَّ اللَّه مِنو السالئِكَةِ رالْم صْطَفِي مِنيصِريب  )٧٥:احلـج () ب ما يتوجـرب ،

، )ال ربـوبي  " (الروح"الذي له شأن مبستوى     ) األلوهية(علينا أن نقول أنّه اصطفاء إهلي       
 نظـري اصـطفاء رسـله مـن بـني جمـاميع املالئكـة ألن اخلالفـة                  ،الختيار رسل من النـاس    

كقابليـة علـى    إهلية هلا عالقة باإلنسان الذي هـو مثيـل الـرب، فالشـجرة الـيت حافظـت                  
 النفسية، على فطرهتا ووعيها، احملصنة واملسـتعاذة مـن الشـيطان             اهلمجية نقاوهتا من 

طبيعي انيىل باحتضـان الرسـالة إىل                  ا ورباليت فطـر النـاس عليهـا، هـي األو ا، فطرة ا
  .الناس لتصفية إنسانيتها

ر أحاديـث تـرد  الـرتاث عـن صـناعة نبينـا                    فسـاخللـق مـن    (بــ   ) ص(ولعلّ هـذا ي
، ونالحـظ   )األصـالب الطـاهرة واألرحـام املطّهـرة       (وأيضـاً تنقّلـه       ) الطينة الطـاهرة  
حسب ظاهر اآلية وحسب سياقها، مريم ابنـة        " آل عمران "باعتبارها  (قوله تعاىل ملريم    

ركِ              ) (عمران طَفَاكِ وطَهـَّ ه اصـْ رْيم إِنَّ اللـَّ ا مـ الئِكَـةُ يـإِذْ قَالَـتِ الْملَـى   وطَفَاكِ ع واصـْ
ــالَمِني ــاءِ الْع ــة كوهنــا مــن  )٤٢:آل عمــران()نِسل ذاتــي هلــا، والــتطهري عمليفاالصــطفاء األو ،

" إنســانيتها"ة أزالــت مــا يمكــن أن يشــني إىل    وكوهنــا عابــدة حقيقيــ ،الشــجرة الطــاهرة 
    هـا سـتلد مـن    ا االصطفاء الثاني فكونه على نسـاء العـاملني ألنّ  وليس أمراً ناشئا اآلن، أم

ا وعـدال،   ليس غريها مـن النسـاء مـؤهالت ليلدنـه، اإلنسـان الكامـل، امللـيء رمحـة وحبـ                   
 ).عيسى بن مريم(

ــوالدة الذريــة    )  العــاملني-نســاء –االصــطفاء علــى  (وهــذا  ــريم دون األخريــات ل مل
تارخي ، هو نفسه الذي متّ تقريره سابقاً من اصطفاءٍ         املتمثّلة هنا  عيسى    ةالرسالي  ي
ــم  آلدم بــالتوايل ــم لنــوح ث  ليكونــوا أوعيــة أيآلل إبــراهيم وآلل عمــران علــى العــاملني،  ث

 ية الرساليني   ةالذرية الرسل والنبيخاسـس -أتـرا (، وحبسب أساطري بابل عـن نـوح         ، ذر (
 .الذرية اليت هي  العرتة وحافظخمبئ) خاشش-عرتة(ومن أحد تأويالهتا 

ــات روائــ    ــى عــن   وهلــذا نشــم  الرواي ــيني  ح هــذا املعن ــاشــجرة النب  الشــجرة بأنّه
ة األوىل القدميـة، كمـا            )اهلمـج (الـيت يقينـاً مل خيالطهـا        الصفية   فصـفيت مـن اجلاهليـ ،

 : مثلبعبارات لذلك يزار نيب ا وصفّيت من دنس الشرك اإلباحي، صفّي آدم، 
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)ني ميثاقا وآخـرهم مبعثـا، الـذي غمسـته  حبـر الف           أوضـيلة للمنزلـة   ل النبي
اجلليلة، والدرجـة الرفيعـة، واملرتبـة اخلطـرية، وأودعتـه األصـالب الطـاهرة، ونقلتـه                 

   وكلــت لصــونه  نــا منــك عليــه، إذْ منــها إىل األرحــام املطهــرة، لطفــا منــك لــه وحتن 
وحراســته وحفظــه وحياطتــه مــن قــدرتك، عينــا عاصــمة حجبــت هبــا عنــه مــدانس  

 نواظر العباد، وأحييـت بـه ميـت الـبالد، بـأن             العهر، ومعائب السفاح، حتى رفعت به     
 .)١()كشفت عن نور والدته ظلم األستار، وألبست حرمك فيه حلل األنوار

ــ وس ســك ( احلســني الشــهيد هبــذا الــدعاء  )ص (لّم علــى حفيــد رســول امل تُنج
وهذا ليس يعين أنّه ملْ يلحق       )٢()اجلاهلية بأجناسها وملْ تُلبسك من مدهلمات ثياهبا      

ـة علــى عصــر   بــه وحــده، فــوق أنّــه لــيس           جاهليـ مــا قبــل البعثــة، فهــذا غــري خمــتص
 قـد عـاش  ذلـك     وهـو أشـرف اخللـق وخـري الربايـا         )ص( فالنيب    وال متيز،  باختصاص

 ، بل يعين أّنه من هذه الشجرة النبوية اليت ملْ ختتلط على املستوى اجلـيين              نزيهاًالزمن  
، وهي تُعبر   "مدهلمات ثياهبا "ل  ي االستواء، لذلك ق    مبا يخرجها عن   والفطري والروحي 

      نقلنــا مـن األصـالب الطــاهرة إىل    (هلـ وق) ص(عنـها أحيانـاً كمـا نقــل عـن رسـول ا
 ن لـدن آدم    خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح م       (: )ص(وقوله   )٣()ةاألرحام الزكي

افـرتق النـاس   ما (و ،)٤()، مل يصبين من سفاح اجلاهلية شئ   إىل أن ولدني أبي وأمي    
فرقتني إال جعلين ا  خريمهـا، فأخرجـت مـن بـني أبـوي فلـم يصـبين شـئ مـن                       

يت  مـن لـدن آدم حتـى انتـه    ،عهر اجلاهلية، وخرجت من نكاح ومل أخرج مـن سـفاح     
يا رسـول   : قلت: وعن ابن عباس قال   ،  )٥()وخريكم أبا  إىل أبي وأمي فأنا خريكم نسبا     

ة  كنـت  : ()ص (قـال ا، أين كنت وآدم  اجلنـة؟       وهـبط بـي    صـلبه وآدم  اجلنـ ،
ار    كب بي السفينة  صـلب أبـي نـوح، وقـذف بـي               ورإىل األرض  صلبه،      النـ  

                                                 
 .١٨٥، ص٩٧، جحبار األنواروالسي، . ١٢٦، ص٣، جإقبال األعمال ابن طاووس، - )١(
 .٧٨٩، صمصباح املتهجد الطوسي، - )٢(
 .٦٥، ص١٤، ج٦٣، ص٧، جغةشرح هنج البال ابن أبي احلديد، - )٣(
 .٤٠٢ ص ،١١ ج،كنز العمال ،املتقي اهلندي - )٤(
 .٤٠١ ص ،١١ ج،كنز العمال ،املتقي اهلندي - )٥(
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صـــلب أبـــي إبـــراهيم، مل يلتـــق أبـــواي قـــط علـــى ســـفاح، مل يـــزل ا يـــنقلين مـــن  
كنـت  ب شـعبتان إال  با، ال تتشـع ى مهذّ الطاهرة مصفاألرحام احلسنة إىل    األصالب

ــاقي    ــالنبوة ميثـ ــا، قـــد أخـــذ ا بـ ــوراة  وباإلســـالم خريمهـ ــر  التـ  عهـــدي، ونشـ
 بنـــوري والغمـــام لـــوجهي، األرض صـــفيت، تشـــرق  نـــيبن كـــلّ ذكـــري، وبـــيواإلجنيـــل

 فذو العـرش حممـود    ،ا من أمسائه   يل امس   وشق ،مين كتابه، ورقى بي  مسائه     وعلّ
ــ وثرد، ووعــدني أن حيبــوني بــاحلوض والكــوأنــا حمم،ع، ثــم ل مشــفَّ وأن جيعلــين أو

ــيتأخـــرجين مـــن خـــري قـــرن  ــألمـ ادون، يـــأمرون بـــاملعروف وينـــهون عـــن  وهـــم احلمـ
  .)١()املنكر

من هذه الشجرة كان يتم دائما اصطفاء األنبيـاء ليكونـوا معلّمـني زاكـني لـبين آدم،        
مـل وظـائف    وتعة، ليشـرق فـيهم الـوعي   اجلاهليـ / اهلمجية م أن يتطهروا من آثار    هنيدعو
ــة، ويربجمــوا ذواهتــم مــرة أخــرى باإلنســاني الــروح ة احملضــة الــيت كــان  ويعــودوا إىل اجلن

              ل يومـاً بشـرمهجـي حبـت إىل     ينبغي أن نكون عليها، وهذا مبقدور اجلميع، فكمـا حتـو 
اإلنسان الـذي بـه نسـبة مـن         ( فنحن قادرون على التحول من       ،)آدم (قابل للكمال إنسان  
 .) النفسزكي(، أي اإلنسان الكامل اإلنسان-نسانإىل اإل) اهلمج

 بنســب معينــة، وبإمكاننــا أن نفهــم اهلجنــة هــذه   فالكــل حســب الغالــب هــو هجــني 
بنظــرة أكثــر إجيابيــة، فــاختالط الشــجرتني، هــو للــتطهري ورمحــة للجميــع، مثلمــا يــتم     

رف مـرة    نسـبة اإلضـافة كلّمـا تـداخل الصـ          إضافة املاء الصرف  املاء املضاف، فتقـلّ       
وا  طيبـة   مـن شـجرة  وآلـه ) ص(ن الـنيب   ملعاويـة أ )ع (أخرى، وهلذا يقـول موالنـا علـي      منـ 

  .)٢(هاعلتزاوج مالختالط هبا واعلى اآلخرين با

                                                 
: ) ع(وروي عـن الصـادق      . ٤٢٨، ص ١١وأيضـاً ج  . ٤٢٧ ص   ،١٢ ج ،كنـز العمـال    ،املتقي اهلنـدي   - )١(

 .٣١٤، ص١٦، جحبار األنوارالسي، 
مل : (، والفقـرة هــي ٣٢، ص٣، ج٢٨، شــرح حممـد عبـده، الكتـاب   ج البالغـة هنـ  الشـريف الرضـي،   - )٢(

  وال عادي طولنا على قومك     ،نامينعنا قديم عز ، األكفـاء  فعـل    ، خلطناكم بأنفسنا فنكحنـا وأنكحنـا       أن 
، األحالفا أسد ا ومنكم أسد  ومن،با النيب ومنكم املكذِّ    ومن ؟ وأنى يكون ذلك كذلك    ،ولستم هناك 

 ـ           دومنا سيالـة احلطـب    ا خـري نسـاء العـاملني ومـنكم محّ        شباب أهل اجلنة ومنكم  صـبية النـار، ومن
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) مـن شـاء ا     ااسـتثنين إذا  (هذا اإلنسـان املوجـود حاليـا الـذي يـدب علـى األرض               
سماجلسر-اإلنسان (ىي (     ل بني الذي قبله وهو    ألنّه  حلظة حتو) احليـوان -اإلنسـان (

 -اإلنســان( مــن آدم واهلمــج، وبــني الــذي نريــد أن نكونــه وســيأتي بعــد وهــو    ىالــذي أتــ
 ).اإلنسان

    ــي ــحة النفسـ ــامهم بالصـ ــواعظهم واهتمـ ــدماء ومـ ــة القـ ــع حلكمـ املتتبـ ــروح إن ة والـ
وقضـــايا الســـلوكيات احملمـــودة واخلصـــال األثـــرية، مـــثال حكمـــة املصـــريني، حكمـــة         

  اإلنسـانية  ة، لتُظهـر بكـلّ وضـوح أن النفسـي         )١(صينيني، حكمـة أحيقـار لـدى البـابليني        ال
هي هي، وأن السلوك والقيم هـي نفسـها، وأن الصـفاء الروحـي ربمـا كـان أفضـل حـاالً                      
ــاج       ــة وأدوات اإلنتـ ــخري الطبيعـ ــادة وتسـ ــائل املـ ــان إالّ  وسـ ــور اإلنسـ ــا تطـ ــا، ومـ يومهـ

، فإذا كانت هذه الشـرائع ترجـع إىل    ) وحتصيل املعرفة، أو املادة    سواء إنتاج (والتحصيل  
 آالف ســـنة منـــذ اآلن، فهـــذا يعـــين أن اإلنســـان القـــديم هـــو اإلنســـان   ٥٠٠٠أكثـــر مـــن 

ات كـثرية معقّـدة       (فقط  ) كمنتج(العصري، وأن املكتسب هو الفكر       الذي جاء نتاج لعمليـ
، ال  )كم اخلـربات واتّسـاع أمنـاط االجتمـاع        ليس أولّها تطور وسائل املعرفة والتقنية وترا      

الذي زاد  ابـن آدم لـيس العقـل املطبـوع بـل العقـل املسـموع                  العقل املُفكِّر وال الضمري،     
 ال اإلنســاني ، ال العقــل املكــون بالكســر، بــل املكــون بــالفتح، العقــل التــارخيي )املُكتســب(
، ال ليقـوده إىل    )ضـمري (إىل رسـول    ، فلـذلك فـإن العـالَم اليـوم مـا زال حيتـاج               )الفطري(

فتح العـالَم ومعرفـة علـوم الصـناعات، بـل ليقـوده إىل فـتح روحـه ومعرفـة نفسـه، فقـد                        
 !انتفخ علمه وضمرت معرفته

                                                                                                                        
ا لنا وعليكمكثري مم.( 

، مـن ألـواح سـومر   صـامويل كرميـر،   :  راجع عن حكمـة السـومريني وأخالقهـم وشـرائعهم العادلـة      - )١(
 .السابعالعادلة واألخالقية راجع الفصل )  منو-شريعة أور(، وعن ١٣، الفصل ١٩١ص
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 خارطة تقريبية لشجرة آدم بني حقبتيْن: )٦( رقم شكلال
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 خامتة الفصل
 مــا كانــت بتــه،وحق آدموجــود أن عربــة الفهــم التــوراتي خبصــوص كيــف لقــد رأينــا 

آيـات  سـياق   دقّق    تـُ  مل   يتسري ال ا التف املسلمني لوال قاطرة  عقول  على  بسالسةٍ  لتسري  
أو حقبــتني آدميتــين علــى ( ومل حتتمــل التفريــق بــني آدمــني القــرآن ومفاهيمــه ونظامــه،

ةٍ  أرضـيةٍ  وجـودِ ، طبعـاً سـاعد علـى هـذا عـدم     )األقـلّ  ة أو   حصـينةٍ  علميـ ة   جينيـ تارخييـ
ــة أو آثاو ــة ري ــةمنطقي ــل هــذا االخــرتاق أو التســليم الســريع     رصــينةعقلي ــع مث ــه متن  ، ب

، ورأينـا أن حقيقـة معنـى         الالعلمـي   القـديم   آيات القرآن مبا يحاكي ذاك الفهم      تففسر
   ــر املُاآليــات تتوافــق مــع الكشــف العلمــي اآلثــاري واجلــيين ز لوجــود آدمــني،   املعــز،عاصِ

نـا اإلنسـاني، وحقبـة بـدأ هبـا وجودنـا احلضـاري،              بدأ هبا وجود  وبالتايل حقبتين، حقبة    
   رت عنها آياتاليت عب ها  ) آدم (ذكرتمكن لكنر    حبـالٍ  ال ي مبنطـقٍ مقبـول غـري        أن تتفسـ 

 : الذي هو الرسول، واآليتان مها"الثانيآدم " هو  املذكور)هاآدم(كان  إالّ إذا متعسف

ــطَفَى آدم ونُ ( - ــه اصْ ــالَمِني   إِنَّ اللَّ ــى الْع ــران علَ ــراهِيم وآلَ عِمْ آل ()وحــاً وآلَ إِبْ

  .)٣٣:عمران

أُولَئِك الَّذِين أَنْعم اللَّه علَيْهِمْ مِن النَّبِيني مِنْ ذُريَّةِ آدم ومِمَّنْ حملْنا مع         (و -
  .)٥٨:مريم()..نُوحٍ ومِنْ ذُريَّةِ إِبْراهِيم وإِسْرائيلَ

، علـــى العـــاملني) االصـــطفاء(ســـوامها معنـــى أخـــرى والـــيت اكتشـــفنا منـــهما ومـــن 
ــى)زمــن الرســل ( و،)ســالمة الفطــرة (و ــة ( ، ومعن ــة الطيب ــى تشــكيل   ،)الذري  وأثرهــا عل

 الوجـود  ركيـزة األسرة واتمع الواعي، اليت سنتوسع فيها  فصول قادمة باعتبارها      
   اإلنساني السوي)ة السـابقة الـيت كانـت          فارقـة   منـذ أُمِـر مب    ) احلضاريالربجمـة البشـري

 .اهلمج، من إباحة عشتاريةإنسانِه مسة 

  أفهامهم خدمة القرآنية عن !)القاطرة( حيدنا   قدهبذا التحليل القرآني،    بظننا أنّا   
اتّجـاههم، إالّ أن    عكس  سري وبشدة   ت ا حقيقته ه   آيات  منطق نا أن كشف، بل و  وأخطائهم
ة فاعلـةً    الـيت مـا زالـت        والتصورات الراكزة  من األفهام والرتاث واملرويات   مثّة ركاماً    قويـ
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، وهـــي كـــذلك حباجـــة إىل مراجعـــة ونقـــد  القـــديم مـــن جهـــةٍ أخـــرىترفـــد ذاك الفهـــم
ــاس ، ألن "تــبخري" وومتحــيص حببــال التقليــد،   احلقيقــةمعظــم الن ف  تنجــرهم وقــود

هو آراء مهما أفصحا القرآن وال العلم الرجال وتراث اآلباء، الالفعلي ،! 
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 الفصل الثالث
 آراءوهم سببه مرويات وموروثات و
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)إنــالم ــيمِ كـ ــواب  احلكـ ــان صـ ــان  إذا كـ ا كـ
وإذا كان خطأًدواء ،كان داء !(.  

 )١()ع( اإلمام علي بن أبي طالب

 

ر قائليهـا، إالّ  تواتـ بكثـرة   بـل     ال مبنطقهـا   تتعـزز إنّما   - باطلةً وصحيحةً أ  –األفكار  
سـيجبِر  ) حكماء وعلمـاء  ( القائلني    وحقّة، لكن حشد   أن ذلك ال يعين حبالٍ أنّها صادقةٌ      

لـو  – على الظن بصحتها مع األسف، مـع أن تلـك احلشـود مـا قالوهـا                )والناس (التاريخ
حسـب، لـذا    علـى األلسـن ف  دارجةًكانت   عن متحيص بل ألنّها ثقافةٌ     -صح أنّهم قالوها  

الـيت أعطـت املزيـد مـن الـزخم          تلـك   بـالتمحيص،   سنتعرض آلراء العلماء واملفكّرين هنا      
  .الباليةالتوراتية للفكرة 

أو ) ص(كثرية هي املرويات الصحيحة واملنسوبة واملكذوبة سواء إىل النيب          كذلك،  و
ه منقــولٌ بــالنص أو والتــابعني، وكــثري منــها كأنــّ ) رض(أو إىل الصــحابة ) ع(إىل آل بيتــه 

باملعنى من توراة الكهنة، ففيما يتعلّق بآدم، أو أحواله، أو قصته، أو أبنائه وشجرة نسله            
ــرين أو الــروائيني الــيت تــرد كشــرحٍ لآليــات الــيت تعرضــت      يتــه، أو التعليقــات للمفسوذر

 أو أكثـر،  لشأن آدم وأحواله، هـي كـثرية جـداً، حبيـث أن جمـرد مجعهـا حيتـاج إىل جملّـد            
وحنن  هذا البحث، بعيداً عن هـذا اخلضـم املـتالطم، يعنينـا حتقيـق ثالثـة أمـور هلـا             

 : ارتباط بالتفريق بني آدمني

 . التحقيق  انتظام تلك املرويات آلدم واحد أو انقسامها آلدمني: األول

                                                 
 .٢٧٣٩ ص،٣ ج،ميزان احلكمة ،حممد الريشهري - )١(
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اث التحقيــق  أحــوال أبنــاء آدم قابيــل وهابيــل وشــيث الــيت قــال هبــا الــرت   : الثــاني
 .الستيضاح الفكرة األوىل

التحقيق  عمر آدم األلفي املديد ومشاهبته لعمر نوح، وعالقة ذلك بآدم            : الثالث
  .، وحبث سر هذا العمر املديد وهدفيتهاألول أو الثاني

  

ات تفضي بوجود آدمني؛ اإلنسان، والرسول-الًأومروي  

ــا املُحاكيــة للفهــم ا    ــات هن ســرد كثــرة املروي ــها مضــمون   إن لتــوراتي أو املكــرر بعضُ
اآلخر ال يغنينا شيئاً، كما أسلفنا، إالّ إتعـاب ذهـن القـارئ بكثـرة الغـث وشـغله بالبحـث                     

 لفــرط بــني ركامهــا عــن خــيط النــور الصــحيح الــذي فيهــا، جمهــدة للــذهن ومربكــةً          
  حتّــى لتكــاد تشــعر أنّــك أمــام، وتناقضــها  كــثري مــن التفاصــيل،اختالفهــا مــع بعضــها

ــة حتفــل بتخطئــة كــلّ منــها ملضــمون اآلخــر وتســخيفه   فــال ترســو علــى ،جــداالت فقهي 
 لدى كـثري مـن      عقيدة منها، ناهيك عن اخللل  متوهنا، واخلدش  صحة أسانيدها،          

 : غري أنّها مبجموعها ربما دلّت على أمور  اجلملةعلماء احلديث،

 هـل بـزواج أبنائـه، أي      الكيفيـة،  أن من آدم انبثقت الناس مجيعاً، ثـم اختلفـوا      -١
ة  البحثـين السـابقني          تزاوج األخوة، أم بغـري ذلـك،         مبـا ال حاجـة      وقـد شـرحنا الكيفيـ 

تلــك الــيت تقــول أنّــه متّ إنــزال . مبــا يتناســب وفريقــاً صــح مــن تلــك الروايــاتو لتكــراره،
 .من اجلنة لتزويج أبناء آدم الذكور) إناث إنسيات(حوريات 

٢- اء، اختلفوا  أمسائهم وعددهم، بعض الروايات              أنآدم له أوالد كثريون من حو 
وأشهر ما احتفظ به الرتاث التـوراتي واإلسـالمي       ! سبقت قابيل بسبعني بطناً من حواء     

من تلك األمساء قابيل وهابيل، ثم شيث، وهـذا بتحليـل منطقـي يقودنـا إىل أن الثالثـة                   
 زمن قريب، أي أبناء آدم الرسول، أما الذين أغفل التـاريخ        الذين علقوا بالذّاكرة هم من    

ا   مذكْرهم أو كانوا بطونـاً جمهولـة العـدد مـن حـواء، وضـاعوا  اهـول، فهـ               بعـض  إمـ
، أو اخرتاع قصصـي     اهلمجية!" حواء" من    ألف سنة  ٥٠قرابة  أجيال أبناء آدم األول قبل      

ــة الــيت  ، ولقــد ســبق أن عرضــنا  اهلــا ال حقيقــة وراءه مش منوذجــاً للروايــات واألدعي
 ، هو آدم الرسول أبو الصـفوة مـن النـاس          هاها الوحيد بضرورة أن مقصود    يفضي منطقُ 
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 ل أبي الناس مجيعاً، من تلك النماذج     وليس آدماألو   شـأنِ  املـأثور  املـروي  ع (املهـدي (
ــا بقيــةٌ  (:يقولأنّــه ســ حــني خيــرج،   ى مــن طفً مــن نــوح، ومصــ   مــن آدم وذخــرية فأن

 عليهم أمجعني     إبراهيم، وصفوة ين   (:وسبق قولُه )١() من حممد صلى امن حيـاج
، فـال   )٢()من يحاجين  نـوحٍ فأنـا أوىل النـاس بنـوح            .. ، فأنا أوىل الناس بآدم     آدم 

أوىل الناس بآدم، أو بقيةٌ من آدم، إذا كان آدم هـذا كـلّ النـاس                ) املهدي(معنى ألن يكون    
ــةٌ منــه أيضــاً ولــيس بأحــدٍ كلُّهــممنــه، ف أوىل مــن أحــد، إالّ إذا كــان هــو آدم الرســول   بقي 

 مــا ينــدر أن يــداملصــطفى، فرب ــة منــه مــن دون دخــول نســل الســاللة   وج ــة بقي  اليــوم مثّ
 . اهلمجية  أسالفهاآلدمية 

ــأن آدم نــيب، ورســول، و   -٣   تفســري ذلــك، فكيــف كــان   تُبــهم أن الروايــات تُخــرب ب
ــه  : ســوالً وملــن وهــو وحــده؟ فيجــاب   ر وهــذه العقــدة حنــن فككناهــا   ! هــو رســول ألبنائ

م  بالتمييز بني آدمني، فاألول العاقل القـديم ال حيتـاج ألكثـر             ا علـِّ علـى أكثـر تقـدير،    ممـ 
 )كـنيب  ( اصطُفي عليها، وبعث   )عالَمني(أما الرسول فيحمل أنظمة تشريعية تمعات       

اقتصـادية  شبه  ذات عالقات   وموجودة  كانت   )عاملني(،  ع واحلضارة  االجتما هلا ليعلّمها 
ــة و ــة ومدني ــواجتماعي ّاً  الوجــود اإلنســاني علــى    تبادليرة جــدة، وهــذا مرحلــة متــأخ

ــوق       ــة واحلقـ ــاهيم امللكيـ ــور مفـ ــها وظهـ ــخري طبيعتـ ــا وتسـ ــن ثرواهتـ ــتمكّن مـ األرض والـ
 .واالختالف والنزاع وتعقّد احلياة

ونوح قريبـة، ال   افة الزمنية بني آدم أبي شيث  ـت جتمع على جعل املس     أن الروايا  -٤
تتجــاوز ألــف أو أكثــر قلــيال مــن الســنني، وهــذا ال يعقــل إالّ آلدم قريــب جــداً مــن األلــف 
ات والتـوراة علـى         جِد نوح وانتهى بطوفانـه، وقـد اتّفقـت املرويـالرابع قبل امليالد حيث و

دوناتنا لف الرابع قبـل املـيالد، واتّفقـت معهـا أسـاطرينا ومـ          إحداثية زمن نوح أنّها  األ     

                                                 
ةٌ مل تنصـهر          - )١( آدم املصطفى مل يبق منـه بقيـ ه  البحث كلِّه، أنل ما متّ سردتفسري هذه اجلُم 

نـوح، ثـم    ) ذخرها(النسل اآلدمي اآلخر، إالّ عرب شجرة كان منها األنبياء، ثم تواىل االختصاص فيها و             
) ص(مــن ذريــة نبينــا  ) ع(جــاءت صــفوة األنبيــاء وبيوتــات الصــاحلني، ثــم أن املهــدي    ) اهيمإبــر(مــن 

 .بإمجاع املسلمني
 .١٨٨ وأيضاً ص٢٨١، صكتاب الغيبةحممد بن إبراهيم النعماني،  - )٢(
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بدايـة األلـف    ( قبـل املـيالد      ٢٨٠٠، وقـدروا لطوفانـه مـا قبـل          )١(العربية  سومر وبابـل    
وإن إثبــات زمــن نــوح  هــذه احلقبــة     . تواجــد  األلــف الرابــع  ) ع(، أي أنّــه )الثالــث

ة والعلـوم   مبقارنتها باألحباث العلمية اجليولوجية وا     ة  آلثاريـوعلـم احلضـارات      اإلنسـاني 
والتــاريخ، مهمــة غــري عســرية، ال ســيما مــع أخــذ مالحمهــا ومساهتــا مــن القــرآن الكــريم 
أيضــاً، كمقاربتــه مــع زمــن اخــرتاع الســفن مــثال، وتــأريخ زمــن تواجــد أصــنام  جزيــرة  

ــمتا فهــذ) يغــوث، يعــوق، نســر، ود، ســواع (العــرب اشــتُهرت منــذ زمــن نــوح باســم    ريس 
 مـع ربـط             بالبحث اجلاد اً، وأيسر منه توقّع الزمن الفعلـيخبالئفهـم  ) قـوم نـوح   ( تارخيي

حيث كررت آيات القرآن هذا األمر      " عاد"وهم  ) قوم هود (وسالالهتم بعد بضعة أجيال     
دِ قـَ      (بوضوح تام، ليس أحـدها قـول هـود لقومـه            وْمِ واذْكُـروا إِذْ جعلَكُـمْ خلَفَـاء مِـنْ بعـْ

وآثار عاد باقية لآلن باإلمكان قياس حقبتها، ومساها الـرتاث؛ العـرب          . )٦٩:ألعرافا()نُوحٍ
، )م. ق ٢٠٠٠( البائدة، إذ بادت مع هناية األلف الثالث وبداية األلف الثاني قبـل املـيالد               

) هـود بـن أرفكشـاد بـن متوشـاحل بـن سـام بـن نـوح                 (ال سيما وأنّهم ينسبون هوداً هكـذا        
 بن أرفكشاد بـن شـاحل بـن سـام بـن نـوح،               -ةتوراسمى بال امل –) عابِر(هو  ) هود(ا  فكأنّم

 .كما قال بعض هبذا

ــراهيم    ــل أن زمــن إب ــوم  حــوايل منتصــف األلفيــ  ) ع(ب ــة قمعل -١٥٠٠(م .ة الثاني
ه مـن أثــر  ، الـذي انـدثرت معاملـُ   قرآنـي ال، وقـد رفـع قواعـد البيـت حسـب املعلــوم      )١٦٠٠

ــوحطوفــان ــا  ن ــة(ن البيــت ، وقــد ك ــات     ) الكعب ــاء إدريــس، واآلي ــم بن ــاء آدم الرســول، ث بن
أفصحت أن إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح من أبنائه الـذين حملـوا معـه  الفلـك،                    

ــل ال       ــثهم  األقطــار قب ــذين ابتع ــه ال ــز، ال مــن أبنائ ــم اســتقروا  أرض املرك طوفــان ث
، هـذا   )ع(بـإبراهيم   ) ع(اس قريب لزمن نوح     لينشئوا احلضارات والعلوم، فهذا يرينا مت     

ملـت  الفلـك، وكـان                  التماسأصـوهلم قـد ح غ تـذكري قـريش بـأنالقريب هو الذي سـو 
    بادوا جـذريمْ فِـي       (ا حينـها مـن منطقـة مكّـة        باإلمكان أن يتَه ا ذُريـَّ لْنـما ح مْ أَنـَّ ةٌ لَهـ آيـو

                                                 
اسم نـوح  (، و ملحمة جلجامش    )Atrahasisسمي نوح أتراحاسس    (  ملحمة أتراحاسس     - )١(

 ).Utnapishtimأيضاً امسه أوتونفشتيم (و) Ziusudraزيوسدرا 
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أدلّة االرتباط الزمين بني حقبة نوح والنبيني من  ن  إ ؛، عموماً )٤١:سيـ ()الْفُلْكِ الْمشْحونِ 
 .بعده كثرية، وسردها ال داعي له

ــى معصــية آدم،   -٥ ــاً عل ــه، فكــلّ بــين آدم    اتّفقــت الروايــات مجيع  معصــيته ال خطئ
ــاء حتــى الرســل  ــ)ع (خطّ خطئــون إجرائيمــا أمــرهم،  ي هم ال يعصــون اــرت ا لكــن وعب 

، كاسـتغفار آدم واعتـذاره، وطـرده،         واضـحة  كـثرية عـن هـذه املعصـية بطرائـق         النصوص  
   ه بعيـدوبكائه الطويل ووحدته ووحشته وذلّته، وجر     ـة، وغضـب اا باملالئكـة عـن اجلن

عليه، ثم توبة ا عليه، وضحك إبليس ومشاتته به، وعبارات كثرية ال تُحصى تُؤيد ما               
ه فَغَـوى      و( حبقيقـة     الكـريم  سبق وقاله الرتاث والتوراة والقـرآن      ى آدم ربـَّ صـ١٢١:طــه ()ع(، 

ــه وعصــمته،        ــا علمــوا برســالة آدم ونبوت الدامغــة، لكــن املــدونني واتهــدين ارتبكــوا ملّ
 فكيف يتم تفسري هذين املتناقضني بني العصمة واملعصية؟ 

ة    احلقيقة ال يمكن، لذلك مل يوجد  الكتب إالّ مراوغـات              فلـذلك   ،غـري منطقيـ 
 ال ي    ع الصـفر            ،حفظهاقنع هبا املرء وال ي عيـده إىل املربـاإلشـكال القـائم ي مكّنـه    ، ألنوال ي 

علـى كـلّ صـواب نـور        ، ف  وال تُشـبِعه   من حفظ أجوبتهم ألنّهـا تلتـف علـى العقـل وتُزعجـه            
ة   ت ببساطة خالفاه، ألنّهبثُّت ال  -مع األسف - معباراتُه الصواب، لغياب حقيقـة منطقيـ 

   ن آلدم، مبعنى   :  لنقل أو(آدم آدمان   واحدة؛ أنمثّة حقبتي ن ( أنقـد   اً واحداً آدمأو   )آدمي
، فـآدم األول خدعـه الشـيطان وأخرجـه     )!بشخصـيتين بعيدين وعاش الدنيا  زمانين    

 فـأُهبِط   ، ألنّه غري معصـوم     األمر ومارس املمنوع،   من اجلنة فخرج وحده طوعاً وعصى     
 ، وآدم)بنــو آدم ( اإلنســاني بــدأ النســُل تلــكعصــيتهمبو ،مــن خارجهــا لــألرض الســفلى 

الثاني بعده بعشرات آالف السنني هو أول رسول وأبو الرسل املعصومني وأبو الشـرائع،               
  اإلنسـانية دين مـن ذريتـه كأوصـياء علـى الفطـرة      واحتفظ التـاريخ بسـاللة اآلبـاء املمجـ        

 ).ص(م حممد إىل خامته) ع( ملسريهتا بدءاً من النيب شيث وقادةٍ

تُلخِّــص املســألة برمتــها، لــو قرأناهــا ال ) ع( مثّــة مرويــة عــن أمــري املــؤمنني علــي -٦
 أن أخلـق خلقـا   أريـد إنـي  : (تسـتعرض حـوار الـرب مـع املالئكـة     بعني تقليدية توراتيـة،    

بيدي، وأجعل من ذريته أنبياء ومرسلني، وعبادا صاحلني، وأئمة مهتـدين، أجعلـهم       
ي  أرضـــى ينـــهوهنم عـــن معصـــييت، وينـــذروهنم مـــن عـــذابي،  خلفـــاء علـــى خلقـــ
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ــيهم وعــذرا         ــهم يل حجــة عل ويهــدوهنم إىل طــاعيت، ويســلكون هبــم ســبيلى، وأجعل
 العصـاة عـن      منـهم، وأنقـل مـردة اجلـن        وأطهرهـا ونذرا، وأبني النسناس عـن أرضـي        

بــرييت وخلقــي وخريتــي، وأســكنهم  اهلــواء و أقطــار األرض فــال جيــاورون نســل 
 .)١()خلقي

 :فهي تثبت خبالصتها اآلتي

، هــو الكــائن الــذي خلقــه )النســناس(ولــيس البشــر اهلمــج ) آدم( اإلنســان املُكــرم -أ
مـن اجلهتـين   ) صـفّاً صـفّاً  ( املالئكـة الصـافّات   ا سـادة الرب بيديه، ويـدا الـرب هنـا مهـ         

 .حني ختليق آدم  اجلنة

م ال آدم األول نفســـه، وســـبقت أنبيـــاء  أن األنبيـــاء واملرســـلني هـــم مـــن ذريـــة آد-ب
اً مرحلة رسل التشريعاملعارف تارخيي. 

علــى آيــة حــوار الــرب مــع املالئكــة  شــأن  ) تفســرياً( أن الروايــة جــاءت تعقيبــاً -ج
اخلليفة، بل تعقيباً باخلصوص علـى قـوهلم أنّهـم أوىل باخلالفـة مـن البشـر املفسـد              

اإلنســان اخلليفــة، وأنّــه أعلــى مــن /لبشــر املتطــوراألرض، فــأراهم ســبحانه منــاذج مــن ا
     اءِ    (، وهذه هي معنـى        شأنه  أولئك املالئكة املُسجدة له املُحاوِرة للربم أَنْبِئُـونِي بِأَسـْ

   ادِقِنيالءِ إِنْ كُنْتُمْ صؤطـاهرين  ) أنبيـاء ( اليت علمها آدم ألنّها أمساء خلفاء     )٣١:البقـرة ()ه
 .ة آدم اإلنسانمد ا من ذريال يفسدون ويقدسون حب

ة   سـيخلف السـاللة البشـرية       أن الوجود اإلنساني من ذرية آدم هو الذي        -د اهلمجيـ  
ــرب     ) النســناس( ــة أن يقــوم ال ــه، وقــد كانــت اخلطّ ــةبأســباب (الــيت قبل ــادة ) طبيعي بإب

مهنــة بــاخلروج مــن اجلنــة ملمارســة ) آدم(ثــم يســمح للخليفــة املرشــح الوجــود اهلمجــي، 
ة اخلالفة األرضية الروحية واملادية، لكن الشيطان تـدخل هنـا وأخـذت اخلطّـة الربانيـ               

 .آخرمقدوراً مساراً 

 أن خلق اإلنسان وجعله اخلليفة، حبد ذاتـه كـان لتمييـز مـردة اجلـن وعصـاهتم         -هـ
 .وعلى رأسهم إبليس

                                                 
 .١٠٤، ص١١، جحبار األنوار السي، - )١(
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ء واملرسلني هم مـن ذريـة آدم        تُفصِح أيضاً أن األنبيا   ) ع( بل  رواية أخرى عنه       -٧
 :ال آدم األول نفسه، من اخلطبة األوىل من هنج البالغة، حيث حيكي عن آدم

ثُمَّ بسطَ اُ سبْحانَه لَه  تَوْبتِهِ، ولَقَّاه كَلِمةَ رحْمتِهِ، ووعده املَردَّ إِلَى جنَّتِـهِ،               (
هِ أَنْبيــاء أَخــذَ واصْــطَفى ســبْحانَه مِــنْ ولَــدِ .، وتَناســلِ الذُّريَّــةِفَأَهْبطَـه إِلَــى دارِ الَبلِيَّــةِ 

                 ِا د دَّلَ أَكْثَـر خلْقِـهِ عهـْ مْ، لَمَّا بـانَتَهالَةِ أَمسلَى تَبْليغِ الرعمْ، وحْيِ مِيثَاقَهلَى الْوع
ــذُوا االَْنــْ   ــه، واتَّخَ ــوا حقَّ ــيْهِمْ، فَجهِلُ ــالَتْهم  دادإِلَ ــه، واجْتَ عــهِ،   م ــنْ معْرفَتِ ع اطِنيــي الشَّ

تَأْدوهمْ               لَه، وواتَـر إِلَـيْهِمْ أَنْبِيـاءه، لِيسـْ سـفِيهمْ ر ثعتِهِ، فَبادنْ عِبمْ عتْهاقتَطَعمِيثَـاقَ   و
ــيْ  هِمْ بــالتَّبْلِيغِ، ويــثِريوا لَهــمْ دفَــائِن فِطْرتِــهِ، ويــذَكِّروهمْ منْسِــيَّ نِعْمتِــهِ، ويحْتَجــوا علَ

  ). ..الْعقُولِ، ويروهمْ آياتِ الْمقْدِرةِ

    األنبيـاء "والكالم واضح أن "   يـة   "هـم مـن     " الرسـل "ثـممـن ولـده   "،  "تناسـل الذر " أي
ث فـيهم   فبعـ "، والبد أن متـر أحقـاب طويلـة ينسـى فيهـا ا               "ملّا بدل أكثر خلقه   "آدم،  
فاصـطفاء األنبيـاء    .، والعبارات أكثر من كافية للعاقـل  "يذكّروهم منسي نعمته  " "رسله

" ملّـا بـدل أكثـر خلقـه    "املرسلني واضح أنّه بعد وجود أمم الناس وبعد اختالفهـا، أي متّ        
        إليهم من ميثاق الفطرة ومن الذي عه ا دعهده              تـاب ورجـع إليـه، ثـم آلدم فنسـي ثـم 

 أول  كمـا فعـل  أبـويهم      أي يسـلّموا لـه قيـادهم،         أالّ يعبـدوا الشـيطان       )آدم (ه لبين دهع
وآخرها وعـدهم   ) ٣٥-٢٦( على ما حكاه سبحانه  خطاب آيات األعراف من           الدهر،

ــيْكُمْ      (مبجــيء رســل مــن ذراريهــم    ــون علَ قُصــنْكُمْ ي ــلٌ مِ سنَّكُمْ رــأْتِي ــا ي ــي آدم إِمَّ ــا بنِ ي
٣٥:ألعرافا()اتِيآي(. 

 وكانت ،)ص(ل املرسلني آدم، وآخرهم حممد     أو(: روي عن ابن عباس أنه قال      -٨
 مائــة ألــف وأربعــة وعشــرين ألــف نــيب، الرســل منــهم ثــالث مائــة، ومخســة   األنبيــاء
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صـلى ا علـيهم، ومخسـة        : العزمأولو  منهم  

ومخســة . ب، وإمساعيــل، وحممــد صــلى ا علــيهمهــود، وصــاحل، وشــعي: مــن العــرب
ل أنبيــاء بــين   وأو، وإدريــس، ونــوح، وإبــراهيم علــيهم الســالم  ،آدم، وشــيث: ســريانيون

 مائـة كتـاب     )ع( األنبيـاء  علـى    أنزلـت والكتـب الـيت     . إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى   
م وأربعة كتب، منها على آدم مخسون صحيفة، وعلى إدريـس ثالثـون، وعلـى إبـراهي               
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ــور، وعلــى عيســى       ــوراة، وعلــى داود الزب ــلعشــرون، وعلــى موســى الت ، وعلــى اإلجني
 .)١()حممد الفرقان، صلى ا عليهم

 :تأمل  هذه الرواية، وما يمكن أن نستنتج منها مبعية ما سبق وقدمناهنفل

  هذه رواية تُلقي ضوءاً أن آدم السرياني الذي سبق إدريس هـو آدم الرسـول، وإال         -أ
 !أين آدم األول السحيق وإدريس؟

ــون    )نيرســلاملُأول (وأن آدم الرســول هــو   ــاء احمللّي ــه، فاألنبي  ال أول نــيب مــوحى إلي
 سـبقوه بـآالف السـنني     علّموا اإلنسان مـا حيتاجـه لوجـوده،      ف) نبأهتم املالئكة (الذين  

 .كلّ البقاع، وهدوا اإلنسان أينما وجِد طرق الوقاية وسبل األمان

  الرسالة     وحنن عـدل قـوانني    وتـراحم و   تواددأخالق وشريعة   وصايا  ك(إذا علمنا أن (
 بـال حاجـة للرسـالة، بـدليل أن أصـفياء الفطـرة               والعقـل   اإلنسانيةُ تقوم مقامها الفطرة  

 حبيـث  )٢(منهم ابتعث ا رسال، وأن الرسل ما بعثهم ا  الناس إالّ بعـد االخـتالف         
مـا وسـعهم   والتكامـل، ف   الداعيـة لالسـتئناس ببعضـهم    لـديهم نسـانية  اإل اختلّت الفطـرة  

، فجاءت الرساالت بشـرائع العـدل وقـوانني حفـظ            والتعاطف التساهل واحلب والتعاون  
 . لتُؤاخي بينهم وتزيل الشرورالنظام وقواعد اإلميان

وإذا علمنــا أن العقــل اإلنســاني يقصــر باســتقرائه أن يكتشــف ضــرورات مــا يعيشــه 
ة ملـبس، وأنـواع مأكـل، وألـوان الـدواء ضـد أشـكال                       فك رقّيـه، مـن كيفيـنه ويمديف مبا ي

األوبئــة واألمــراض، وطرائــق تســخري الطبيعــة واالســتفادة منــها، واالنتفــاع مــن املعــادن    
، ومعرفــة القــوانني الطبيعيــة وكيــف يركــب البحــر ويــبين ويصــنع ويــزرع     اواســتخراجه

                                                 
، والرواية تُشـبه بـاختالف بسـيط روايـة أخـرى عـن أبـي ذر                 ٤٣، ص ١١، ج حبار األنوار  السي،   - )١(

 ؛ وأيضــا١١٩ً، ص٢، جالثقــاتابــن حبــان، : ؛ راجــع)ع(وأخــرى عــن اإلمــام الصــادق  ) ص(عــن الــنيب: 
 .؛ وغريها من مصادر٢٦٤، ص االختصاصاملفيد، 

فَبعــث اللَّــه النبِــيني مبشــرِين ومنــذِرِين ( ســنتطرق ملزيــد مــن هــذا الحقــاً، ودليلُــه قولــه ســبحانه - )٢(
، فأحـد أوجـه اإلرسـال       )٢١٣:رةالبقـ ()وأَنْزلَ معهم الْكِتَاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختَلَفُوا فِيـهِ          

 .بالشرائع هو لفض نزاع االختالف
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،  أو تاليـه   لـيم  هـذه األمـور النقـرض منـذ أول جيـل             ويكتب، فلو تُـرك اإلنسـان بـال تع        
تُعلّمهــا كيــف تعــيش، ) علــوم(فلهــذا نُــدرك حاجــة البشــرية  حقبــها األوىل إىل أنبيــاء 

وكيــف تُــذلّل الطبيعــة وترقــى علــى الصــعاب، أدركنــا أن حمطّــات الرســل هــي حمطّــات  
ــة       ــرية االعتقاديـ ــة املسـ ــض االخـــتالف وتنقيـ ــتثنائية لفـ ــلوكاسـ ــن الشـــوائب ية والسـ  مـ

 احملطّـات الـيت توالـت ومـا انقطعـت حتّـى تـوفّر لإلنسـانية                 م، وأن النبيني ه   واالحنراف
مقدار كافٍ من عقلٍ متحرر وتراكمِ علمٍ وافر، باملقدور البناء عليه ملواصـلة الرقـي بـال                 

 بعثـة  مع اختتـام  ) اآلخِرين(وتدشني حقبة   ) األولني(نبوات، حصل هذا مع انتهاء حقبة       
 )."ص "خامت النبيني(

نـيب، والرسـل    )  ألـف  ١٢٤(إذا علمنا هذا أدركنا سر كون النبيني  أقطار املعمـورة            
 فهـذا   السرياني املصـطفى أول رسـول     ) آدم(وأدركنا بالضرورة، كون    ! فرداً) ٣١٣(منهم  

 اخـتالف،   تعـين أن أنبيـاء كـثريين سـبقوه، ألن الرسـالة تـأتي بعـد               كمـا   ،  ليس أول إنسان  
ــؤتى      ر ليختلــف فيتمــع قبــل االخــتالف حباجــة لعلــوم كــثرية ليحيــا وينــهض ويطــووا

  .بقوانني له

، الضوء، بـأن  )ص( كما تُلقي هذه الرواية ومثيلتُها املروية عن أبي ذر عن النيب    -ب
، وأن أول )ع(على ابنه شـيث  سب األخرى حبأو ) ع(صحفاً مخسني قد أُنزلت على آدم    

علمنا من مصدر سـابق أن      وهو أحد أحفاد آدم السرياني، و     ) ع(ن خطّ بالقلم إدريس     م
أيضاً، ما يعـين أن الكتابـة       ) ع(أنوش وهو حفيد آدم     ) النقوش(أول من خدش اخلدوش     

، وحتويل األفكار لرمـوز تصـويرية أو نقشـية قـد بـدأ              )التعليم بالقلم لإلنسان   (والقراءة
 ٨دوات نقش وترميز، مع حقبة آدم الرسول اليت بـدأت قبـل             مع وجود صحف ربانية وأ    

ة أن أقـدم رمـوز تُـوحي                   آالف عام تقريباً، ومعلوم حبسب علم التاريخ والكتابـات اآلثاريـ
ا قبـل    ٨قبل اكتشاف احلـرف، وجِـدت بـداياتُها قبـل     التصويرية بالكتابة   آالف عـام، أمـ 

      وال أثر علمي ،يدلّ على وجـود رمـوز ككتابـات موحيـة قبـل          اًذلك فاإلرث الثقا شفوي 
ة                 مخس ني ألف سنة، بل وال قبل عشرة آالف سنة، ال من صـحيفة وال وثيقـة وال جداريـ

ل الكـالم      املقطع ثم   ، البتّة، وما اكتُشِف      دالّ على لغة   وال لوح طيين ونقش    احلـرف، وحلـِّ
 !إىل أصوات إالّ قبل ستّة آالف عام تقريباً
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ــد هــذا   ــا يؤكِّ ــا إىل     وم ــاهبم الكنزارب ــاليمهم وكت ــون تع ــدائيني، يرجع  أن الصــابئة املن
، مـا يعـين أنّهـم يرجعـون إىل حقبـة تـوايل الرسـل وثقافـة              )صحف آدم وشـيث وإدريـس     (

 .  التدوين، وهم بأنفسهم يرجعونه إىل عدة آالف سنة فقط

، بينمـا  )سـان اإلن/آدم األول( مثّة روايات اعتنت فقط بآدم وبنيه كخلق وانتشـار      -٩
، وقـد مررنـا عليهـا  البحـث السـابق            )املصـطفى /آدم الثاني (أخرى اعتنت به كرسول     

 : ، منها)احلقيقة دون قناع -وعصى آدم(

ة إىل  إن ا عـز وجـل أنـزل حـوراء مـن اجلنـ             ( :)ع(  اإلمام جعفر الصـادق    عن -أ
 آدم فزو  منج اآلخر جها أحد ابنيه وتزوكـان مـن النـاس     فمـا  ، فولـدتا مجيعـا   اجلن

من مجال وحسن خلق فهو من احلوراء وما كان فيهم مـن سـوء اخللـق فمـن بنـت         
 العفاريـت أي اجلـن   هنـا ال ميكـن أن يكـون   " اجلـان "، طبعاً، ال يشك عاقـلٌ أن   )١()اجلان

 وإذا  املُختفي  املغارات والكهـوف،    اهلمجي   النوع البشري اآلخر     بل! )٢(املخلوق من نار  
صــود هــو زمــن آدم الرســول، وهــؤالء أبنــاؤه، فهــم األوادم اإلنســيون الــذين مــن   كــان املق

 .النوع اهلمجي ومل يتحضّروا بعد

 فـأهبط ا إلـيهم      ، آدم ملا ولـد لـه أربعـة ذكـور          إن: ( قال )ع(  وعن أبيه الباقر   -ب
، واحلور العني أصلهن    )ج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا      فزو ،أربعة من احلور العني   

 املغـارة، أُخـذن     "غـور  "هـي " أور"أو  " حـور "ن فتيات اهلمج الالتـي يسـكن الكهـوف، ألن           م
كما حصـل    (إىل املالئكة الصافّات  اجلنة وأُجري عليهن التعديل اجليين ونفخ الروح          

 . واألنسنة ثم أهبطن")ع"لعيسى 

ذي جرى على آدم هذا يعين أن الرواة قد علموا بالفكرة بأن مثّة ختليقاً آخر غري ال            
وربمـا متّ هـذا ال    (وحواء، على بشريات، متّ تأنيسهن، ثم إنزاهلن على أبنـاء آدم الـذكور           

                                                 
 .١٠٣، ص١جعلل الشرائع،  الصدوق، -)١(
ات الـيت تُصـدر خشخشـة وهتتـز وختتفـي                - )٢( ن القرآن نوعاً من احليـبي ،وعن هذا املعنى من اجلان 

تعاىل  عصـا موسـى الـيت    أي اختفى واسترت، فقال   " جن"من الفعل   " جان" املغارات، لذلك تُسمى     
 .)١٠:النمل)(وأَلْقِ عصاكَ فَلَما رآها تَهتَز كَأَنَّها جان ولَّى مدبِراً(حتولت ملثل هذه احليات 
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 فكـلّ    الزجيـات واألوالد،   ، وال يهمنـا عـدد     )بداية الوجود اإلنساني بـل زمـن آدم الرسـول         
 اجلنس  الروايات أثبتت وجوداً للتزاوج مع    ف فهمها وسردها وصاغ العبارة كما فهم،        راوٍ

  اهلمجي)منج اآلخر   وتزو  ل، أو اهلمجـي        ) اجلـنالبشـري زمـن آدم األو اهلمجـي سـواء
 .اإلنساني زمن آدم الرسول

فـإن عنـدنا   ) ع(كيـف بـدأ النسـل مِـن ذريـة آدم           ): ع(وقد سأل رجلٌ جعفر الصـادق       
يه، وأن هذه   أن يزوج بناته من بن    ) ع(إن ا تبارك وتعاىل أوحى إىل آدم        : أناسا يقولون 

سـبحان ا وتعـاىل عـن       ): ع(اخللق كلهم أصله من اإلخـوة واألخـوات، فقـال الصـادق             
أن ا عـز وجـلّ جعـل أصـل صـفوة خلقـه              : ذلك علوا كبريا، يقـول مـن يقـول هـذا          

وأحبائه وأنبيائه ورسله واملؤمنني واملسلمني واملسـلمات مـن حـرام، ومل يكـن لـه مـن          
. ميثاقهم علـى احلـالل والطهـر والطيـب؟         الل، وقد أخذ  القدرة ما خيلقهم من احل    

إن ا عـز    : إن أناسـا عنـدنا يقولـون      : عن خلق حـواء وقيـل لـه       ) ع(ثم سئل   : قال زرارة   
ســبحان ا وتعــاىل عــن ذلــك : وجــلّ خلــق حــواء مــن ضــلع آدم األيســر األقصــى، قــال

 لـه مـن القـدرة مـا     أن ا تبـارك وتعـاىل مل يكـن      : يقول من يقول هـذا    ! علوا كبريا 
خيلق آلدم زوجةً من غري ضلعه، وجعل ملتكلِّمٍ من أهـل التشـنيع سـبيال إىل الكـالم                

إن آدم كــان يــنكح بعضُــه بعضًــا إذا كانــت مــن ضــلعه، مــا هلــؤالء؟ حكــم ا  : يقــول
 .بيننا وبينهم

تلــك إذاً روايــة صــرحية  نبــذ هــذه اخلرافــات واملدسوســات، ومــع هــذا، فــالرواة    
إىل اجلهـل   ) ع(وآل بيته، فهـو علـى حـد نسـبتهم           ) ص(ن املتناقض  كالم النيب      ينسبو

ا يؤسـف أن الـرواة أنفسـهم قـد نسـبوا                     ممـ وقد نزل فيهم وإلـيهم ومنـهم، إن بكتاب ا
أن آدم زوج أبنـاءه مـن       ): أيضـاً ) ع(وإىل علـي الرضـا      ) (ع(إىل السجاد علي بن احلسني      

  . بعد ذلكاألخواتكاح م ا نثم حر: بناته

فقــال لــه القرشــيمتســائال  :بــن احلســني  لــدامها؟ قــالفأو فقــال ،نعــم: )ع( علــي 
القرشي : لُفهذا فع    وس اليوم، فقال عليع( بن احلسني     ا( :وس إمنـا فعلـوا      إنا 

     ذلك بعد التحريم مـن ا!  ال تنكـر هـذا  : )ع( قـال علـي بـن احلسـني      ثـم،  ألـيس ا 
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هم، ثم أنزل ا عها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائ  آدم منه ثم أحلّ    ق زوجةَ قد خل 
 !!التحريم بعد ذلك

              لـإلزراء هبـم أو لتسـويغ       ) ص(فهذه رواية مدسوسة ومكذوبـة علـى أهـل بيـت الـنيب
) ع(تلك الدخائل التوراتية على لسـان هـذه السـادة، وإالّ فمـا الـذي استبشـعه الصـادق                    

كانـا  ) ع(أو حفيـده الرضـا      ) ع(نع على قولٍ يعلم أن جده السـجاد         أعاله؟ أيستبشع ويش  
 .قائليه

أنزل بعـد العصـر  يـوم اخلمـيس حـوراء مـن اجلنـة                : (أيضاً) ع(وقال الصادق   
فـأمر ا عـز وجـل آدم أنْ يزوجهـا مـن شـيث فزوجهـا منـه، ثـم نـزل             " بركة"امسها  

فـأمر ا عـز وجـلّ آدم أنْ         " نزلـة م"بعد العصر من الغد حـوراء مـن اجلنـة امسهـا             
  جهــا منــه فولــد لشــيث غــالم وولــد ليافــث جاريــة، فــأمر اجهــا مــنْ يافــث فزويزو
عزوجل آدم حني أدركا أنْ يزوج بنت يافث من ابن شيث، ففعل ذلك فولـد الصـفوة                 
من النبيني واملرسـلني مـن نسـلهما، ومعـاذ ا أن ذلـك علـى مـا قـالوا مِـنْ اإلخـوة                        

 . )١()ألخواتوا

بينت هـذه الروايـة أنّـه ال شـأن لقابيـل وهابيـل بالنسـل اإلنسـاني بـل ألبنـاء آخـرين                   
، بل حتى شـيث ويافـث احملتمـل األرجـح أنّهمـا أبنـاء آدم السـرياني        يدعون شيث ويافث  

أمر إنزال حـوراء مـن اجلنـة، وهـي الطريقـة         ف،  أيضاً أٌنزل هلما نساء إنسيات من اجلنة      
 الروايـة       اليت خ  اء، جليوهـي الطريقـة الـيت سـنحتملها إلعـادة           لِّق بكيفيتها آدم وحو ،

 .نزول آدم كرسول مرة ثانية مع حوائه

  اإلنسـانية لتكـوين الذريـة   نةـخاص من اجلـأنّه بإمكان إنزال أش: وتعليقنا األول هنا  
نزل ملكاً جلعله رجـال، كمـا       ، بل لقد أخرب سبحانه أنّه لو أ        اهلمجية الصفية اخلالية من  

اســتجابةً لــدعاء أمهــا ) ع(حصــل مــع امللــك الروحــاني الــذي وهــب مــريم ابنــها عيســى   
يْطَانِ الـرَّجِيمِ         ( ا مِـن الشـَّ يَّتَهـذُرو ا بِـكإِنِّي أُعِيذُهغ ليقـول عيسـى    )٣٦:آل عمـران ()ووسـو ،

                                                 
، حبـار األنـوار  أعـاله الصـحيحة واملكذوبـة نقلناهـا مـن السـي،       ) ع( الروايـات عـن أهـل البيـت     - )١(
 .٢٢٦-٢٢١، ص ١١ج
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فـال مينـع أن يكـون آدم    ! )٣٥: ١٨  - ٢١: ٧متّـى،   ()أبي السـماوي  (و) أبي الذي  السماوات   (
نزل من اجلنة مرتين  حقبتين، حقبة مسخوطاً عليـه بعـد معصـيته، وحقبـة مطيعـاً                  
بعد التوبـة واالجتبـاء ملمارسـة اخلالفـة املعصـومة ونسـل الذريـة الصـاحلة الـيت سـقط                 

 !آالف السنني، كما سنبين فرضية هذا الحقاًعشرات فيها أول مرة قبل 

ــاني ــرياني     : الثـ ــًا آدم السـ ــذا قطعـ ــة، وهـ ــث،  روايـ ــيث ويافـ ــا شـ ــاء آدم مهـ أن أبنـ
فولد الصفوة من النبيني واملرسـلني مـن     ( بدليل أنّه يقول بعدها      أبو شيث، ) الرسول(

اً       )نسلهما ة األمساء املعروفة تارخييـة أيضاً جتري على نسق بقياألمساء سرياني وألن ،
إيـل أي إجابـة ا      -، وجـاب  )٢(إيـل أي هبـة ا     -قاً أن هب  وقُلنا ساب ،  )١(للناس واملالئكة 

ن مل حتـه وعطيتــه، هــي أوصـاف ال أمســاء، باللهجــة الســريانية فهـي حتتمــل كــلّ مــ   نومِ
ميلــك ذريــة ثــم أُجيــب لــه دعــاؤه ووهــب الولَــد، إجابــة ا لــه أوال، ثــم هبــة تكــون ثانيــاً 

ــه يحْيــى( ــا لَ بْنهوو ــه ــ)جابــةاإل( وقــد تــأتي )٩٠:األنبيــاء()فَاسْــتَجبْنا لَ د، ثــم يوهــب   ولَ
 "وهـب ا إبـراهيم إسـحاق     "ن كـإبراهيم، وكـل آيـات        ا زوجتـ  لـه  ثـانٍ إن كـان       ولدٍب )هبةً(

ــن (أمــا إمساعيــل فقــد ســبق اهلبــة دعــاء إبــراهيم   ) فوهبنــا لــه(جــاءت  ــبْ لِــي مِ ه بر
ــالِحِني ــيمٍ  * الصَّ ــالٍم حلِ ــرْنَاه بِغُ ــا محــده وشــكره هلــذه    ،)١٠١، ١٠٠:الصــافات()فَبشَّ  وحلقه

ي               (االستجابة واهلبة    بـاقَ إِنَّ رح ماعِيلَ وإِسـْ رِ إِسـْ لَى الْكِبـلِي ع بهلِلَّهِ الَّذِي و مْدالْح
، الحظ مسيع الدعاء، هـي أصـل تسـمية االبـن األول فامسـه               )٣٩:إبراهيم()لَسمِيع الدعاءِ 

                                                 
 مهاللئيـل   - عزرائيل   – جربئيل   -ميكائيل) (ا(وهو  ) إيل(السريان املعبدة ، يلحقها      أمساء   - )١(

 ...). عزازيل – صموئيل – إمساعئيل – هابيل –  قابيل –
كمــا  روايــة شكســبري، ) عطيــل(وبالســرياني ) عطيــة ا) (هبــة ا( ومــن أمســاء مشــاهبة لـــ - )٢(
ناثـان  (هي ا بالسـرياني، ومـن األمسـاء أيضـاً           ) إيلو(و  ) إيل(، حيث   )Othello) (إيلو/إيل+ عط  (

Nathan (  حيث)مبعنـى  ) أنطـي (بالسـريانية أي أعطـى، وإىل اليـوم أهـل الشـام يقولـون         ) نتى/نطى
، أي عطاء، وأحيانا يصرح بكونه عطاء ا واآلهلة كما  اسـم     "نتان/نطان"، ومصدر أنطى    )أعطي(
إيلي، أي عطاء اآلهلة، هذا الفعل نطـى، هـو الـذي دخلـت              + نطى  ) = Nathaly/Natalie) (نتايل(

د، دكُـلْ       (األمر اليت ما زالت نستعملها  هلجاتنا        ) دال(عليه   دِقْعـ ،كُـلْ      .. دِقـوم ،د اقعـ ،فجـاء  ) أي قُـم
 .Donate= أي أعطِ ) دنِطْ(فعل 
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ألنّـه البكـر،    ). جـاب ا  ( ا وأجـاب هـي نفسـها جـاب إيـل             أي مسـع  ) إيـل -مسع(جاء  
 ).قابئيل/گابئيل/جابئيل(ر  تُؤخذ الزعامة من البكْحنيوهبذا نُدرك طبيعة الصراع 

 

   اهلمجية حكاية قابيل وهابيل وبوادر-ثانياً

        مـع   ابنـا آدم  ثقافـة العـالَم،       ) قابيل وهابيـل  (عاد أمراً مسلّماً به ومفروغاً منه أن 
ات لـدينا متّ فهمهـا      ـأن املصدر الفعلي الوحيد هلذا اخلرب هو التوراة فقط، تابعتْه مرويـ           

 ل التوراتي إن ملْـوء األصـعلى ض

تابعةً له أصالأو تُوضع م تُدس. 

  ــا نــزعم أن ال عالقــة هلمــا بــآدم األول، أول خملــوق مــن   ) هابيــل وقابيــل (إالّ أنّ
ة فـرديْن جـاءا            ، ألف مـن السـنني     ٥٠قرابة  جنسنا اإلنساني قبل     مـع   إنّمـا هـي قصـ

أو كأحفــاد، والنــاس يومئــذ متــأل  مباشــرين فقــط كأبنــاء لــه ) ع( آدم الرســول زمــن
 .األرض

ونفرتض أن النزاع بني قابيل وهابيل ليس هـو بـني راعٍ وفـالح، بـل علـى زعامـة                
 .لعشرية صغرية من العشائر) دينية/روحية(

 قابيــل عــدا حــب الرئاســة الزائفــة، خطيئــةٌ جنســية،   ونفــرتض أن أحــد خطايــا
 .أفقدته تقواه، وفاقَمتْ مهجيته ليقتل أخاه

ــم   جــنس ونفــرتض أن حــوادث القتــل    اإلنســان ســبقت قابيــل بكــثري، وأن علْ
 .اإلنسان بالدفن سبق قابيل بعشرات اآلالف من السنني

ثريِ النــاس حاليــاً، رغــم ونفــرتض أن اليهــود الــذي تعــاملوا مــع األنبيــاء، كمــا كــ 
ــانوا هنــاك         ــو ك ــر، ول ــاز وأكث ــابيليون بامتي ــل، إالّ أنّهــم ق أنّهــم يرتحمــون علــى هابي

 .لتلطّخت أيديهم بدم هابيل أيضاً

فماذا عن قصة التوراة أحقيقية تارخيياً أم متناقضة؟ هل يتّفق معهـا القـرآن؟ وإذا               
 نطقية هلذه القصة؟ الزمنية املكانت ذات أصل فأين متوضع اإلحداثية
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 !قابيل يقدم مثر زرعه، وهابيل يقدم خروفاً من قطيعه: )٢٠( رقم صورةال
 

 

  احلكاية التوراتية-أ

 :ورد  سفر التكوين، اإلصحاح اخلامس

١-  فــر عآوامْر ــوَّاء ح مأد ــايِني ــدتْ قَ ــتْ وولَ ــه فَحبِلَ ــتِ. تَ ــت رجــال «: وقَالَ ــنْ اقْتَنيْ مِ
عِنْدِ الرَّب« . 

امِال فِـي      . خاه هابِيلَ أثُمَّ عادتْ فَولَدتْ     -٢ عـ قَايِني كَانمِ واعِيا لِلْغَنابِيلُ ره كَانو
 . األرض

  قُرْبانا لِلرَّب األرضثْمارِ أ قَايِني قَدَّم مِنْ أنيَّامٍ أوحدث مِنْ بعْدِ  -٣
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لَـى هابِيـلَ   إفَنظَـر الـرَّب   .  ومِـنْ سِـمانِها  )١(بْكَـارِ غَنمِـهِ  أ مِـنْ   أيضـا   وقَدَّم هابِيلُ  -٤
 وقُرْبانِهِ 

 . فَاغْتَاظَ قَايِني جِدا وسقَطَ وجْهه.  قَايِني وقُرْبانِهِ لَمْ ينْظُرْإىلولَكِنْ  -٥

٦- لِقَايِني فَقَالَ الرَّب :»لِمو اذَا اغْتَظْت؟ لِمكجْهقَطَ واذَا س 

ـنْت أنْ  إ-٧ أحْسـ فْــعفَــال ر .إو     ابِضَــةٌ وـةٌ ر ـابِ خطِيـَّ الْبـ ـد ـك إنْ لَــمْ تُحْسِــنْ فَعِنـْ لَيـْ
ا واقُهاأاشْتِيلَيْهع ودتَس نْت« . 

م علَـى هابِيـلَ   نَّ قَـايِني قَـا  أذْ كَانَا فِي الْحقْلِ إوحدث . خاهأوكَلَّم قَايِني هابِيلَ   -٨
 . خِيهِ وقَتَلَهأ

٩- لِقَايِني ابِيلُ أ«: فَقَالَ الرَّبه وكَ؟أيْنأال «: فَقَالَ» خأ! عْلَم ارِسخِي؟ألا أنَح « 

 . األرضلَيَّ مِن إخِيك صارِخٌ أماذَا فَعلْت؟ صوْت دمِ «: فَقَالَ -١٠

 ! خِيك مِنْ يدِكَأ الَّتِي فَتَحتْ فَاها لِتَقْبلَ دم رْضِألنْت مِن اأ ملْعون  فاآلن-١١

١٢-  مِلْتتَى عااألرضمقُوَّتَه تُعْطِيك ودفِي .  ال تَع ارِبا تَكُونهاألرضتَائِها و« . 

١٣- لِلرَّب مِنْ أذَنْبِي «: فَقَالَ قَايِني لَأعْظَمحْتَمنْ ي . 

هِ       نَّك قَدْ طَردْتَنِ   إ -١٤ نْ وجـْ عـ وْماألرضي الْي      جْهِـكمِـنْ وأ و  تَائِهـا    أخْتَفِـي و كُـون
 . » فَيكُون كُلُّ منْ وجدنِي يقْتُلُنِياألرضوهارِبا فِي 

١٥- الــرَّب ــه ــالَ لَ ــبْعةَ  «: فَقَ فَس ــايِني ــلَ قَ ــنْ قَتَ ــلُّ م ــهألِــذَلِك كُ ــتَقَم مِنْ ــعافٍ ينْ . »ضْ
 . ب لِقَايِني عالمةً لِكَيْ ال يقْتُلَه كُلُّ منْ وجدهوجعلَ الرَّ

 . رْضِ نُودٍ شرْقِيَّ عدْنٍأفَخَرج قَايِني مِنْ لَدنِ الرَّب وسكَن فِي  -١٦

١٧-   امْر قَايِني فرعـوكَ      أونتْ حلَـدوبِلَـتْ وفَح تَه .         م ةً فَـدعا اسـْ دِينـبْنِـي مي كَـانو 
 . الْمدِينةِ كَاسْمِ ابْنِهِ حنوكَ

                                                 
 . بكرأي ضأن) צאן . ּבכורה) (بكورة صأن(  النسخة العربية - )١(
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١٨-  ادــري ــوكَ عِ نلِح ــد ــد محويائِيــلَ . وولِ ــرياد ولَ ــائِيلَ . وعِ تُوشم ــد . ومحويائِيــلُ ولَ
كالم لَدائِيلُ وتُوشمو . 

١٩- فْسِهِ امْرلِن كاتَّخَذَ الماسْ: تَيْنِأوو ةادةِ عاحِدالْو ااسْم ى صِلَّةُألمخْر . 

٢٠-  الَ الَّذِي كَانابي ةادتْ علَداكِنِي الْأبافَواشِي لِسواةِ الْمعرامِ وخِي. 

٢١-  اسْمأو الُ الَّذِي كَانوبارِبا لِكُلِّ ضَاأخِيهِ يالِْمزْمودِ ورِبٍ بِالْع. 

اسٍ وحدِيـدٍ       آارِب كُلَّ   يْضا ولَدتْ تُوبالَ قَايِني الضَّ    أوصِلَّةُ   -٢٢ لَـةٍ مِـنْ نُحـ .أو  ت خـْ
 . تُوبالَ قَايِني نَعْمةُ

٢٣-   لِامْر كقَالَ المصِـلَّةَ   أوو ةاد تَيْهِ عـ :»   ا امْر ا قَـوْلِي يـعم غِيا    أاسـْ ك واصـْ تَـيْ المـ
 . نِّي قَتَلْت رجال لِجرْحِي وفَتى لِشدْخِيإفَ. لِكَالمِي

 . »مَّا لِالمك فَسبْعةً وسبْعِنيأضْعافٍ وأه ينْتَقَم لِقَايِني سبْعةَ نَّإ -٢٤

٢٥-   فرعآو امْر مأد  شِـيثا قَائِلَـةً          أتَه هم تِ اسـْ عـدتِ ابْنا ولَديْضا فَو :»َّقَـدْ    ألن َا 
 . كَان قَدْ قَتَلَهنَّ قَايِني أل. »خر عِوضا عنْ هابِيلَآوضَع لِي نَسْال 

٢٦-  لِشِــيثأو ها اسْــمعفَــد ابْــن لِــدأيْضــا ونُــوش . ئِــذٍ ابْتُــدِئى بِاسْــمِ أنحِينــدْعي 
الرَّب. 

 

 :حتليل النص وحتديد تناقضه

١- ــامِال فِــي  . ٢( يقــول الــنصع ــايِني ــان هابِيــلُ راعِيــا لِلْغَــنمِ وكَــان قَ ، )األرضوكَ
 اإلنسان القديم عاش على االلتقاط          حسب التطو التقاط (ر اإلنساني، وعلم اآلثار، فإن

، ثــم حتــول للزراعــة، ثــم حتــول للرعــي حــني اســتأنس  )القــنص(، وعلــى الصــيد )الثمــر
احليوان، وربما يرجـع اآلثـاريون أقصـى تـاريخ للزراعـة إىل أكثـر مـن عشـرة آالف سـنة                      

والــنص يــدكّ ! األول بفــارق عشــرات آالف الســننيقبــل املــيالد، فــأين هــذا وتــاريخ آدم  
ــة لــزمنٍ اجتــاز االلتقــاط       املراحــل كلّهــا فيجعــل الرعــي والزراعــة متــزامنني، فهــي قص

 .وطوى مراحله إىل جمتمع زراعي ورعوي
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٢-              ١٤( لو كان قابيل رابع شخص على األرض، فما معنى قول قابيل للرب- أو كُون
إذن هنـاك جمتمـع وأنـاس       ! ؟) فَيكُون كُلُّ منْ وجدنِي يقْتُلُنِـي      األرضتَائِها وهارِبا فِي    

 .يمكن أن جيدوه ويقتلوه

نْ قَتَـلَ قَـايِني        « -١٥) (عرب نبيهم قطعاً  ( أوحى الرب لذاك اتمع      -٣ كُلُّ مـ لِذَلِك
ــبْعةَ  أفَس ــه ــتَقَم مِنْ ــعافٍ ينْ ــةً . »ضْ المع ــايِني ــلَ الــرَّب لِقَ عجــنْ  و ــلُّ م ــه كُ ــيْ ال يقْتُلَ  لِكَ
هــدجو !!( خــاطَبون مزامنــون لقــاينيفهنــاك م)وقــد جيدونــه بتــنقّالهتم مــع أنّــه ) قابيــل

 . طُرِد بعيداً

بالعرباني ) رْضِ نُودٍ شرْقِيَّ عدْنٍأفَخَرج قَايِني مِنْ لَدنِ الرَّب وسكَن فِي       -١٦ (-٤
قـدام، أي راح يشـب هنـاك ويتـزوج وينشـأ،      " شـرقي " مـن  يشب، وبـدالً  " يسكن"بدالً من   

 .وهذا يؤكّد على وجود لتجمع بشري قريبٍ آخر

٥-    ـوكَ             -١٧( يقول النصنمِ ابْنِـهِ ح ةِ كَاسـْ دِينـالْم ا اسْمعةً فَددِينبْنِي مي كَانو( ،
عنـى املدينـة هـو      فـإن م  ! أمعقول أن يبين مدينة وحده بال عمال؟ ولـه وحـده بـال أنـاس؟              

املكــان الــذي يســكنه النــاس وفيهــا دورهــم وأســواقهم، فلــو كــان واحــداً وامرأتــه الكتفــى  
 ! بالبيت أو الغار أو اخليمة الذي كان فيه

 سـنة  ٢٠٠ يقول النص أنّه قد ظهر بعد ستّة أجيال مـن قـايني أي بعـد أقـلّ مـن                     -٦
)٢١-  ــان ــأكَ الْمِزْ  بودِ وــالْع ــارِبٍ بِ ــلِّ ضَ ــارِا لِكُ ــلَّ   -٢٢(و) م ــارِب كُ ــاسٍ   آالضَّ ــنْ نُح ــةٍ مِ لَ

 مل تعرفهــا  والعــود واملزمــار وأدوات النحــاس واحلديــد هبــذه الشــهرة، أمــور      ) وحدِيــدٍ
البشرية إالّ بعد األلف اخلامسة قبل امليالد، وبدأت باحلاجات الضـرورية مـن السـالح                

 !عود واملزمارواألواني، قبل أن تتّجه للكماليات املتأخرة كال

فيكـون  ("لقد تنبه كثري من الباحثني واملؤرخني إىل هذا التـهافت مثـل قـول بعضـهم                 
، يفرتض  أنه كان  البدء أربعـة أشـخاص هـم آدم وحـواء وقـايني                 "من وجدني يقتلين  

وهابيل، فمن هم أولئـك النـاس الـذين خيـاف قـايني أن يقتلـوه ثـم يضـع ا لـه عالمـة               
قـايني امرأتـه     عـرف "وجده، ومـن قتلـه فسـبعة أضـعاف ينـتقم منـه، و             لكي ال يقتله من     
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، هنا أيضاً من أين جاءت تلك املرأة اليت أصبحت زوجة لقايني            "فحبلت وولدت حنوك  
 ). )١(!ومل يذكر سفر التكوين بنات آلدم؟

 : (أي بعد جزيرة العرب   ) سوريا الكربى (فأخذاً  االعتبار أنّه  منطقة الشام        
ــ.الســابع قاأللــف  تمــع الرعــوي إىل جانــب ام تأساأللــف (ة  الزراعيــملســتوطناتس ا

 احلجريــة املصــقولة، وأســلحتههــذه املرحلــة منازلــه   ر إنســان كــذلك طــو،)م.التاســع ق
   فف واملشويبدايـة   والفخار واملعـادن،    واألواني والتماثيل     لصناعة وابتدع الطني ا

ــ . النحــاسف علــىم بــدأ التعــر.األلــف اخلــامس ق فا القــرى أمنــت بــالقرب مــن قــد تكو
 سـكان   يـذكر أن   .م.ر فيها املراعـي  بدايـة األلـف التاسـع ق           األهنار واألماكن اليت تتوفّ   

وقــد عثــر علــى منــازل، ، م.ق ٨٠٠٠قريبــاً مــن منطقــة املــريبط باشــروا بزراعــة البــذور 
 و تـل مشـنقة   ، وماري موقع حبوبة كبرية  لزراعة القمح والشعري   وآثار مواش، وآثار  

م وهــي .ق ٥٠٠٠تعــود إىل عصــر عبيــد  عثــر علــى منــاذج لــزوارق النقــل والصــيد وهــي
 .)٢() فة من رزم من القصب املرتاصمؤلّ

 

 :اخلالصة

عــات     ) قابيــل( بنــاء قــايني  إنمــن وجــود جتم ــد ــة متقدمــة والب مدينــة، فهــذه مرحل
 .سورة، كحاهلا قدمياًبشرية، حتّى لو كانت املدينة جمرد قلعة كبرية م

 ســنة علــى أكثــر تقــدير، جنــد منــه ٣٠٠-١٥٠ن اجليــل الســابع بعــد قــايني أي بعــد إ
سكنة اخليام ورعـاة املواشـي، وجنـد آالت العـود واملزمـار، وهـذه مراحـل متقدمـة جـداً                     
ــد،        ــل جنــد آالت النحــاس واحلدي للبشــرية وانتشــارها وتطــوير أدواهتــا وجمتمعاهتــا، ب

وبعــده احلديــدي ملْ يســتهلّ إالّ  األلــف اخلــامس قبــل ) النحاســي(ونــزي والعصـر الرب 
ــو  )م.ق١٢٠٠-٤٥٠٠(املــيالد  ــوراة  را، فهــي  احلقيقــة تناســب الت يخ الــيت وضــعتها الت

                                                 
 .٤٥٤، ص أساطري آرام-امليثولوجيا السورية  وديع بشور، - )١(

(2)-http://qamishly.com/web/modules.php?name=News&file=article&
sid=707  

 .١٩، ص أساطري آرام- امليثولوجيا السوريةوديع بشور، : وأيضاً



 

200 

       ى هبا املسلمون بوضع آدم  األلفيوثن اخلامسة قبل امليالد، فقـط،     السادسة أو   ة  فعال
والـيت  ) ع(ن كُنا نُشكِّك  تواريخ حتّى آدم الرسـول          وهو آدم الرسول ال آدم اإلنسان، وإ      

يرجح أن تكون أقدم بألف أو بألفي عام على األقلّ إالّ أنّـه مـن املؤكّـد أنّـه عصـر بدايـة                        
املركز حيث األمة الواحدة املُعتنى     أرض  اختالف الناس، واستجداد القضايا، ال أقلّ         

 ال )١( جنة عدن  قرية مـن قـرى أرض نـود         هبا، فهي خطيئة جرت  املركز قريباً من       
ترمـومرت الرسـاالت، وآدم الرسـول انطلـق مـن           ) مكّة وقراها ( أطراف العالَم، فاملركز     

ة مـن آثـار حقبـة مـا                          ة بقيـ ة التوراتيـ مكّة أم القرى ال من غريها، وهلـذا نلحـظ  القصـ
ى قريبة مـع عالمـة      قبل الرساالت، وهو عدم عقوبة القاتل سوى بالنفي إىل أرض أخر          

 املباشـر مـع البشـر علـى     وكذلك نلحظ التعامل املالئكي أو التعامل الربوبي    . بعدم مسه 
 (مع قابيل ) املالك(حنو االستثناء  خطاب الربلو صح.( 

 

  حتليل املفكّرين العرب للقصة-ب

ف إن بعــض البــاحثني أوعــز القصــة إىل عقليــة اليهــود الرعويــة الــيت وقفــت  صــ
، ألصيلة أنّهم بـدو رعيـان يشـتغلون بـالرعي           )قابيل(دون الزراع الردئ    ) هابيل(الراعي  

ــاء بُِكـــمْ مِـــن (قبـــل اســـتقرارهم، وقـــد أخربنـــا القـــرآن عـــن بـــدوهم  قـــول يوســـف    جـو
، والتوراة حافلة ببداوهتم ورعيهم، ومل يشتغلوا  قرية مصر التوراتية إالّ )١٠٠:يوسف()الْبدْوِ
اتمــع (، ودخلَهــم )٢(حبســب التــوراة ) فرعــون(ة نــاً لــدى زعــيم تلــك القبيلــة العربيــ  رعيا

                                                 
د -نـودي ( أرض نود مساه السومريون      - )١( د، جبـل اإل       ) مـ اني واملـائي والغـذائي،     أي جبـل مـ مـداد الربـ

ــاه ســريان املنطقــة أســفله    ــتء، املرتفــع، ومســد-قــاع(والنــود هــو النوتســقط العــني لــدى الســريان  ) م
ــد-گــا(فيلفظوهنــا ) گ(والقــاف تُنطــق  ــد(، أي )م قة   ) أرض موهــي الــيت تقلّصــت اآلن ملنطقــة ضــي

 احلقيقة دون   -وعصى آدم : راجع حبث ( سراة شبه اجلزيرة قرب الباحة       ) غامد= مد  -غا(تُدعى  
 ).، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةقناع

ليسـكنوا مـع أخـيهم      ) مصـر (  حوار فرعون مـع إخـوة يوسـف ملـا جـاءوا بأهلـهم ودخلـوا قريـة                     - )٢(
)   نوعتِهِإلفَقَالَ فِروخ : نوع؟ فَقَالُوا لِفِرتُكُماعا صِنم : اةعكَ ربِيدعو نمٍ نَحمِيعاآغَننَا جاؤالتكوين )(ب

٣: ٤٧.( 
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مـع هـذا    . )١(االستقرار والتحضّر عنوة، ما أدى هبم لرتميزها بقتل الزراع للراعي         ) الزراعي
         د حكاية رمزية، ال جمرة القصثبت لنا صحالقرآن ي فإن    ة ة تشي بتفضيل العشائر اليهودي

ــدوِهم        الرعــي علــ  ــون مــدخال نفســيا الســتباحة ب ــل وال لتك ــاة احلضــر والزراعــة، ب ى حي
 ).كقايني(قرى اآلخرين ومزارعهم ) املظلومني كهابيل(ورعياهنم 

كمعلــم تــارخيي علــى بدايــة ختصــيص الــدم  (!) والــبعض فســرها منحــى فرويــدياً 
 ورفــض )هلابيــل (وانيإىل البــديل احليــة انتقــاالً مــن التضــحية البشــري لقــرابني اآلهلــة،
 !!!)٢(، وال يذهب بالقصة وسياقاهتا إىل أكثر من هذا االخرتاع)لقايني (البديل النباتي

                 ، وفريق فسرها رمزية حمضة بـني األسـطورة واخلرافـة، كرتميـز تـارخيي جغـرا
، وقـايني رمـز     )هبل(لتواجد قبائل عربية سكنت هتامة إىل اليمن، هابيل هو رمز لإلله            

أهل حِدادة، وأحداثها املنسوجة تدور  أرض اليمن، وصـراع بـني أحقّيـة         ) قني(يلة  لقب
    ة أو النباتية، وهي كلّها أمساء قـرى وقبائـل حتكـي تشـتّت تلـك              طقوس القرابني اللحمي

ة حتـوي               ة      "الشعوب األوىل وتـنقّالهتم  البـوادي واجلبـال، فالقصـ ة هامـ ة تارخييـمـاد
 .)٣("بائل القدمية  اجلزيرة العربيةتتعلّق بأنساب بعض الق

آخرون فسروا قتل الزارع للراعي أنّه صراع بني حقبتين ونظـامين، معنـاه انتصـار               
الزارع على الراعي، وخرياً فعل، ألنّه انتصار للحضر والتوطّن واالستقرار واإلنتاج على            

 علــــى الطبيعــــة والبنــــاء البــــداوة والرتحــــال واجلــــوالن وااللتقــــاط، وغلبــــة احلضــــارة 
 والسرتسلت البداوة    اإلنسانية قابيل ملا تطور جمتمع   ) رمزا(ولو قتل هابيل    . )٤(العشواء

 .)٥(واخليام فقط وملا قامت املدنية والصناعات والتطور والعمران

                                                 
 .٢٧١، صمغامرة العقل األوىل فراس السواح، - )١(
 .١٩، صاإلسالم وملحمة اخللق واألسطورة، تركي علي الربيعو - )٢(
 .٤٤-٣٧، صخفايا التوراة كمال الصلييب، - )٣(
امليثولوجيـــا وديـــع بشـــور، : اً؛ وأيضـــ٧٣، صعشـــتار ومأســـاة متـــوز فاضـــل عبـــد الواحـــد علـــي، - )٤(

 .٤٥٥، صأساطري آرام-السورية
 .٢٧١، صمغامرة العقل األوىل فراس السواح، - )٥(
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 )Abel Farming(هابيل كفالح كما رمسوا ): ٢١(الصورة 
 

ا الصـراع بـني البـداوة والتحضّـر،         وليس من شـك أن البشـرية مـرت مبحطّـات هـذ            
ــه صــراع       والراعــي والفــالح واالقتتــال بــني الفــريقني علــى املراعــي ومصــادر امليــاه، وأنّ

ــ ــالرعوي ة، وقــد حكــت لنــا أســاطري ســومر وبابــل بعضــاً منــها، كأســاطري     ة مــع اإلنتاجي
ال نـافع   هتذيبية تنظيمية تتيح للمجتمع أن يتطور ويسمو على مشاكله بانـدماج أو انتقـ             

   ح الــذي خيطــب ودكأســطورة أنكيمــدو الفــال ،ر ســلميــة إنانــا(وتطــو أي ) عشــتار/الرب
                      الراعـي متّـوز، فيجـرب الـرب ورمـزه  : أوتـو (يريد لقـوى الطبيعـة أن تقـف  صـفّه ضـد

ــى أن الفــالح يــدعو      ) الشــمس ــف بــني قلوهبمــا حتّ ــة خبــاطر الراعــي، ويؤلّ كــرب للعدال
 فيتصادقا، واألسـطورة تُعلّـم أشـياء كـثرية عـن طقـوس الـزواج                الراعي لريعى  حقوله   

ــان         ــوم الصــناعات والزراعــة كتصــنيع ونســج الكتّ ــد الســليمة وعــن عل . )١(وعــن التقالي
) ســيد املاشــية" (هلــار"وحتكــي لنــا أســطورة أخــرى عــن تفــاخر وعربــدة ســجالية بــني     

                                                 
 .٦٣، صعشتار ومأساة متوز فاضل عبد الواحد علي، - )١(
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 Enten (يش وإينـتني صراع األخـوة إميـ  ، وأخرى سومرية عن )سيد الغالت" (أشنان"و
and Emesh(  وكيــف حكــم الــرب ،)إنليــل (  ساملقــد بينــهما  املقــر)فتآخيــا ) نفــر

 . )١()وتعاهدا أن يعمال معاً حبكمةٍ وطيب(وتصادقا 
  

ة التوراة والقرآن عن نظريمها األسطورية قصأجنبي : 

 حسـب ورودهـا       خالفاً ملا ظنه املفكّرون العرب، فإن تناول قصة قابيل وهابيل،         
ــة، مبســطرةٍ واحــدة فيــه نظــر،     التــوراة، والقــرآن الكــريم، ونظريهــا  األســاطري العربي

إن بعــض التــنظريات صــحيحة مــن حيــث هــي خــارج الــنص، وهلــا     . وخلــطٌ ال مــربر لــه 
ــة  آن، حتتمــل    ــة مبضــامني كــثرية وتوثيقي انطبــاق علــى األســاطري الــيت جــاءت تعليمي

 ة؛ تعليميس               الرمزية لألجيـال، وتُكـرتـها وتُحفّظهـا كأناشـيد طقسـية تسكب علوم مدني
 . للفالح أن يسود وللراعي أن ينخرط تدرجيياً  النظام اجلديد

ة ابـين آدم، ومـا جـاء تصـحيحه                         إسقاطها على ما جـاء  التـوراة مـن قصـ لكن
ــالــنص القرآنــي احلكــيم، جمازفــة بالغــة، ورمــي قصــي، وقفــز علــى    ة  الصــياغة القرآني

احملكمة، فلو متّ ربطها حبدثٍ قرآني آخر كقصة خالف الراعـي والـزراع واختصـامهما            
وداود وسلَيْمان إِذْ يحْكُمانِ فِي الْحرْثِ إِذْ نَفَشتْ فِيهِ غَنم الْقَـوْمِ   (لدى داود وسليمان    

  اهِدِينكْمِهِمْ شكُنَّا لِحـ        ،  )٧٨:األنبيـاء ()وة تارخيي هـذه قصـ ه        فمـع أن ة أيضـاً ال ترميـز، لكنـ
جـاءا لـبين إسـرائيل    ) ع(أقـرب ملـرادهم، فكـال هـذين النبـيني         " حضـري -رعوي"كصراع  

خليفـة   "حقبة التئام الرعوي بالزراعي، حقبة اتمع  املدني البسيط، فـداود جعـل     
رتبــاط هلــم بــاألرض إالّ بكــأل علــى بــدوٍ رحــل ال ا"  األرض"وال معنــى لعبــارة " األرض

ه ختـزين                      ة الـذي أُسـ ومرعى، فـإن ارحتـل ارحتلـوا كعشـرية يعقـوب، فاالسـتقرار واملدنيـ
ة ومعــدن ة وحيوانيــوتوظيــف وتطــوير وإنتــاج املــوارد األرضــية وإمنائهــا مــن ثــروة نباتيــ  

 .ومصادر مياه وغريه، هو مسوغ خالفة األرض

 
                                                 

ــي،   - )١( ــد علـ ــد الواحـ ــل عبـ ــة  فاضـ ــطورة وملحمـ ــومر أسـ ــور،  . ٢٨٩، ١٢٣، صسـ ــع بشـ ــاً وديـ وأيضـ
 .٤٥٥، صامأساطري آر-امليثولوجيا السورية
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 صة الغاية القرآنية من ذكْر الق-ج

، وال )أي أســطورياً للتعلــيم بــال واقــع تــارخيي (القـرآن ملْ يــأتِ بالقصــة ميثولوجيــاً 
، ســردها )كمثَـلٍ ( ال )كنبــأٍ( هبـا كحقيقـة عاريــة، قصـها    عبــر، بـل   مضــروباً ومثـاالً رمـزاً 

، كوهنما مـن    ) اهلمجية آدميني رفعا عن طور   (كحادثة تارخيية متّت بني فردين إنسانين       
 . اللة آدم اإلنسان، ومها أخوان من أبوين موحدين،  الدم والديننسل س

هي حادثة أتى هبا سبحانه،  سياق كالمه عن اليهود وكيف أن أسـالفهم خـذلوا         
ومل يدخلوا األرض املقدسة، ونكلوا عن محـل األمانـة، وكيـف أن فلـوهلم هـا                 ) ع(موسى  

ربونــه ويجربــون قتلــه والتــآمر عليــه،   هــي ســتعيد الكــرة مــع آخــر نــيب فيخذلونــه ويحا   
 تأمر النيب ،وخزهم هبا) ص(فجاءتة ليذكِّرهم هبذه القصي أن. 

د          ) ع(وباعتبار أن إبراهيم     براهيم  هـذه  ، فـإ )ص(هـو األب ألهـل الكتـاب وحملمـ
هــي ف، )هابيـل وقابيـل  (مهـا   ين  زمـنٍ معـين  الرسـول األب ألخـو  احلالـة رمِـز لـه بـآدم     

ــد ) قابيــليمثّلــون (اً كعالقــة يهــود املدينــة  متامــ ــل لــه هب(مبحم بــأبيهم البعيــد ) ابيــلمثّ
، فهل سيكونون كقابيل ألخيه هابيل؟ سورة املائدة املدنية هذه وهي من آخـر   )إبراهيم(

، كمـا أن القـرآن   )١( جـداً، كمـا قتـل آبـاؤهم األنبيـاء قـبال      السور أخربت أنّهم حاولوا ذلك 
مســتمر، يحــاول املنتحــلُ فيــه دائمــاً   ) إمامــة الــدين(ريخ أن الصــراع علــى يخربنــا والتــا

ــة مــن آدم، اليهــود وعيســى     تصــفية الصــادق، بــدأت بقابيــل وهابيــل ومشــرتكهما اآلدمي
د     ومشـرتكهما           )ص (ومشرتكهم داوود، اليهود وحممـ ومشـرتكهم إبـراهيم، معاويـة وعلـي 

 . ومشرتكهما عبد املطّلبرسولوآل العبد مناف، يزيد واحلسني أيضا، آل العباس 

كموســى وأخيــه هــارون، أو ) خلفــاء (وقــد يصــري اثنــان متعاونــان إمــامين للــدين 
عيسى وابن خالته حييى، أما حال التنافس والتدافع واالدعاء بينهما على إمامة الـدين     

ة هاشـم وحتاكمـا     فالبد أن يكون أحدمها مصيباً واآلخر منتحال، هلـذه العلّـة نـازع أميـ              
إىل الكاهن فحكم هلاشم بالريادة والرئاسة وتغرب أمية عشر سنني، وهلذه العلّة كانـت              

                                                 
أْتِي   (يحملهم جريرة دم هابيل كصديق مع دماء األنبياء فقال هلـم   ) ع( لذلك جند عيسى     - )١( يـ لِكَـي

نيب وها الَّذِي قَتَلْتُمخِيرنِ با بمِ زَكَرِييقِ إِلَى ددابِيلَ الصمِ هد ضِ مِنلَى األَرع فِكمٍ زَكِيٍّ سكُلُّ د كُملَيع 
 ).٣٥: ٢٣متّى )(الْهيكَلِ والْمذْبحِ



 

205 

   ب هابيـل وقابيـل القربـان              ) ص(مباهلة النيبلنصارى جنران فرتاجعوا، وهلذه العلّـة قـر
ل مـن اآلخـر     (فتُقبل من واحد فقط       لغـواً  ، فهـذه اجلملـة ملْ تُوضَـع   )٢٧:املائـدة ()ومل يتقبـَّ

ألنّه كان من املمكـن  ! وال زيادة وال تأكيداً كما يقول املفسرون دائماً وال حتصيل حاصل       
تقبل قربان األخـوين  أي مسـألة أخـرى، لكـن ال  مسـألةٍ نوعيـة، يـراد حسـمها                        
        ة الالئقة، متثيل افردٍ واحد منهما فقط، وهي وراثة اإلمامة، أو قل الرياسة الروحي

 . الناس

ال غـري، ملـن يفهـم       ) يهـود أهـل الكتـاب     (أي اتْلُ يا محمد على      ) واتلُ عليهم (فعبارة  
ـة هــذه ال يعرفهــا      ليــة القب ـة بــاليهود      الســياق، فالقصـ مشــركو قــريش، بــل هــي خاصـ

ــدهم ذكرهــا إنّمــا هــو هلــ   )١(وح ضعتهم، وعــرغ شــرم ـ، ألنّهــا مــذكورة  تــراثهم ومســو
 : حصراً، ألغراض

ــة،   -١ ــة التارخييـ ه  القصـالً، مـــن تشـــوتصـــحيح علـــى مـــا لـــدى اليهـــود أو 
 لسردها باحلق)قبِالْح ميْ آدأَ ابْنلَيْهِمْ نَباتْلُ ع٢٧:املائدة()و(. 

 أتى هلم بالقصة هذه بالذّات، ألنّهـا كانـت لـديهم موجـب التحـريم للقتـل                  -٢ 
ة بقولـه      ، لذلك عقـّ )أي علّة شريعتهم(وجترميه   مِـنْ  (ب سـبحانه علـى هـذه القصـ

ادٍ فِـي                   رِ نَفْـسٍ أَوْ فَسـ أَجْلِ ذَلِك كَتَبْنا علَى بنِي إِسْرائيلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسـاً بِغَيـْ
اس جمِيعـاً       ذكِّرهم بعهـد ا السـابق إلـيهم          )٣٢:املائـدة ()الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النـَّ فيـ ،

باألذى والتآمر، لقتل أخـوة هلـم         ) بسط اليد (بالعاقبة السيئة لـ    حبرمة القتْل، و  
  ان         ) إبراهيم/أبناء آدم (ة  الدم والدين واإلنساني كإخوهتم وأهـاليهم مـن املسـلمني إبـ

البعثة احملمدية، وأن من فعل ذلك كمن قتل الناس مجيعاً، فاآلية تسلبهم شـرعية         

                                                 
)١( -             ة املذاهب، اعتقدوا كما اعتقدنا أنبعض األوائل من أئم حتّى أن ) ال عالقة هلما   ) هابيل وقابيل

مل يكـن ابـن آدم املـذكور     ": عـن احلسـن   (! بآدم األول مباشرة، بل زادوا أنّهم إنّما  زمن بـين إسـرائيل            
  نيـل األوطـار  الشـوكاني،   () أخرجـه الطـربي  ".لب آدم وإمنا كانا من بين إسـرائيل وأخوه املقتول من ص ،

ــد الشــق األول، ونقــدر أي عقــل يســتطيع اخلــروج عــن املــألوف لــريى احلــق     )١٩٧، ص٧ج وحنــن نؤي ،
، لـذلك انفتحـت العقـول    )مشـهور وغـري مشـهور   (ويعلنه وإن خالف املشهور، وإن كان حينها لـيس مثّـة           

 !ا على كلّ الوجهات، ومل تُحبسأيامه
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          حرب قـذرة يوقـدوهنا علـى رسـول ا عاقبـة حماولـة         ) ص (أي واملـؤمنني بـه، ألن
ه قَتْـلَ أَخِيـهِ فَقَتَلَـه          (بسط اليد لقتل املتّقني اخلسران والندامة        نَفْسـ تْ لَهفَطَوَّع

ــرِين ــن الْخَاسِ ــبح مِ ، فــال يحــاولوا التــآمر لقتلــه كمــا فعلــوا وقتلــوا   )٣٠:املائــدة()فَأَصْ
ا         ع(األنبياء قبلـه حتّـى زكريـ (    مـع عي سـى   ثـم)ه   ) عاألمـر       هحتّـى نـب م عيسـى قـائال

لِكَــيْ (نفســه، بــأنّهم حيتملــون وزر دمــاء الصــديقني منــذ هابيــل حتّــى آخــر الــدهر  
ــى دمِ      ــديقِ إِلَ ابِيــلَ الصمِ هــنْ د ــى األَرْضِ مِ ــفِك علَ ــيٍّ س ــلُّ دمٍ زَكِ ــيْكُمْ كُ ــأْتِي علَ ي

 .)٣٨-٣٣: ٢٣متّى ()موه بيْن الْهيْكَلِ والْمذْبحِزَكَرِيَّا بْنِ برخِيَّا الَّذِي قَتَلْتُ

ل قربـان أحـد دون اآلخـر، هـو يقـرب                 -٣ هـو الـذي يتقبـ الـرب لتذكريهم بـأن 
ــه أعلــم بصــالح القلــوب وأهليتــها، فمــع أن االثنــين أخــوة مــن أبــيهم     وهــو يبعِــد ألنّ

دوهنم، فهـل كمـا قتـل    ) ص(ه  ، فاآلن اختار ا أن يكون القرب لنبي       )١()ع(إبراهيم  
داً            ل   ) ص(األخ أخاه على شهوةٍ ورياسة سيقتل أبناء إبراهيم أخاهم حممـ ألنّـه تُقبـ

وقُرب دوهنـم باالصـطفاء، بعـد أن ولّـى زمنـهم، وأخـذوا حظّهـم وفُرصـهم، وبـدلوا                    
فطـرهتم، واسـتفحل فسـادهم، فمـا عــادوا يصـلحون حلمـل أمانـة هدايـة البشــرية         

 ــهم، وشــيوع الفــواحش     بعــد جــم ــائهم، وماديت ــاهم، وعنصــريتهم، وقتــل أنبي  خطاي
، وهم نفسهم الذين أخرب سـبحانه عنـهم         "املتّقني"واهلمجية فيهم، فا يتقبل من      

حني سأل ا أن تكون أمة الرمحة العامليـة أمتـه، فلـم يسـتجب لـه بـل                   ) ع(موسى  
ذِين يتَّقُـون   فَ( قيل أنّها ستُكتب للمتّقني ال لليهود      ، يتّقـون  )١٥٦:ألعـراف ا()سأَكْتُبها لِلـَّ

 .اخلبائث واملنكرات حسب تلميح اآلية

بـالنفي بعيـداً    ) قايني( وأنّه يهددهم إن هم تآمروا على قتله، مصري قابيل           -٤
ــي  (عــن األرض املقدســة  ــون فِ ــا تَكُ ، وقــد فعلــوا )١٢ : ٥التكــوين ()األرضتَائِهــا وهارِب

مكّـة  (، بعيـداً عـن األرض املقدسـة         )٢(بـأمر ا  ) ص(فأجالهم  ) ص(ادوا قتله   وأر

                                                 
، وإبراهيم أب إلمساعيل أيضاً )يعقوب( إبراهيم هو أب إسحاق الذي احندرت منه بنو إسرائيل          - )١(

مثِّل له بآدم اإلنسـان  ) ص(، فإبراهيم بالنسبة لبين إسرائيل وحملمد )ص(الذي جاء من نسله حممد  
 .كأب مباشر هلما وهو املعين حسبما يبدو، أو كآدم الرسول )هابيل وقابيل(كأب بعيد لـ 

م             : ( راجع بداية آيات سورة احلشر مثل      - )٢( لَهـا ونْيفِـي الـد مهذَّب لَعـ الء الْجـ هِملَـيع اللَّه كَتَب ال أَنلَوو
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ة      )وما حواليها  ثهم بقصـحـد هذا التهديد بالنفي بعيداً عقّب بـه سـبحانه بعـد أن ،
ولَه        (قابيل وهابيل مباشرة بال فصل بقوله        سـرو ه ارِبون اللـَّ حـي الَّذِين اءزا جإِنَّم

  وْنسْعيمْ مِـنْ          ولُهأَرْجأَيْدِيهِمْ و وا أَوْ تُقَطَّعلَّبصقَتَّلُوا أَوْ ياداً أَنْ يفِي الْأَرْضِ فَس 
                  ذَاب ةِ عـمْ فِـي الْـآخِر لَهـا ونْيفِي الد مْ خِزْيلَه الْأَرْضِ ذَلِك نْفَوْا مِنخِالفٍ أَوْ ي

ظِيم٣٣:املائدة()١()ع(. 

  ة إذاً واقعـة،           تار فالقصوموضوع خالفها ليس الرعي والفالحة، فهـذه جزئي ،خيي
ل ا منـه،                      ن يتقبـ ة مـ هـا أهليـبل حمور ،تهبا لو صح شِر لذكرها القرآن وملْ يهتمملْ ي

ــه مــن       ــى نقــاء فطرت ــل ا، املُحــافظ عل ــذي يمثِّ ــةجــدارة املســتخلف ال اهلمجي  أن أي ،
         حيكـم فيـه ا انيـة  اخلالفـة (موضوعها أمـران     "التقـوى "، وشـرطه    ) الربوالتقـوى سـي ،

بني الراعي والزراع والعاطل والعامل النووي واخلادم والطبيب، ولقد اقرتنت التقـوى              
ــتَّقِني إِمامــاً(القــرآن باإلمامــة  ــا لِلْم لْناجْعــة ســالح  )٧٤:الفرقــان()و فالــذي يبــدو، وحبيثي ،

 يوسـف مـع يوسـف، وسيشـابه فعـل اليهـود مـع               القتل واإلبادة، الذي شابه أسلوب إخـوة      
ة متثيـل األب           ة حـني أرادوا قتلـه، أنّـه نـزاع حـول أجدريـ األمـ نـيب) وواليـة عهـده،   ) الـرب

فقط للبشـر واملـوارد،     ) العقلية(، ال اإلمامة اإلدارية     )اخلليفة(بإمامة األسرة أو القبيلة     
 .)٢(قومه ضمن جماهلا احليوي والروحية ألمة األب أو لعائلته و اإلنسانيةبل

                                                                                                                        
 .)٣:  احلشر()فِي اآلخِرةِ عذَاب النارِ

ة              ال حلّ للقاتل املعاند املُحارب واملفسد لق       - )١( سـة، الـذي ال يعـيش إالّ باهلمجيـة املقدوانني اإلنسـاني
ــول     ــة حل ــل(-١: وإرهــاب النــاس والشراســة، إالّ بأحــد أربع ــوة   ) الصــلب(-٢) القت ــاه الشــدة والق ومعن

ام       (واحلزم حبيث يمنعون من قوهتم ويحرمون من شدهتم          د هـذه األيـالتعويـق  (-٣،  )كالسـجن املشـد (
 يدهم األخرى كعالمة بارزة علـى شـرورهم وإجـرامهم ليجتنبـوا ويتحـذّر             بقطع طرف من رجلهم ومن    

يطـردون مـن أحيـاء      ) النفي (-٤. منهم، وإلضعاف شوكتهم أيضاً وإلعجازهم عن الشر والفتك بأحد        
الناس ويبرتون خـارج اتمـع اآلمـن ويحـرم علـيهم جـوار النـاس، ومـن هـذه اآليـة اسـتنبط الفقـه مـا                        

قــد طبــق منــها مــع مــن حاربــه لــوأد دينــه وحــاول قتلــه مــن اليهــود  ) ص(رابــة، والــنيب عــرِف حبــد احل
 .وأرعبوا املسلمني بشرورهم، اخليار األول القتل، واألخري النفي

)٢( -            اس  تفسري احلادثة وتعقيبها أنلذلك قيل عن ابن عب )  ًاملعنى): (من قتل نفسا: ن قتل نبيـا     م
)  عضده ونصره فكأمنا أحيا الناس مجيعا شدلناس مجيعا ومن أحياه بأنأو إمام عدل فكأمنا قتل ا



 

208 

 

 
 

 )Cain Kills Abel(يقتل هابيل بفك محار ) قاين(قابيل : )٢٢( رقم صورةال
 

ة حلـد اآلن علـى السـلطان والتـزعم                      هذا الصراع ما زالـت أصـداؤه تسـري  األمـ
باســم الصــراع السياســي، أو االنقــالب العســكري، أو اإلطاحــة بالشــرعية، وهــي بــذرة    

ك " األصل، وشعارها املُعلَن أو املُخفى للخصم       قابيلية   ر  "و" ألقتلنـال " قـاتلتكم ألتـأم
، كـان طـرف    )ص(بل إن كلّ صراع نشب  املسلمني إىل يومنـا، منـذ غـاب الـنيب                 . غير

منــها ميلــك جــدارة متثيــل الرســالة بتقــواه وســلميته ونقائــه اإلنســاني، وطرفــه الثــاني     
بة ولسرقة الرياسة بغري التقوى، بوسائل القتل جسـمياً أو          جدارته البطش فيتوسل للغل   

    ل الـذي         ) ع(ومعاوية، منذ احلسني    ) ع(معنوياً، منذ عليويزيد، هي توابـع للزلـزال األو
 . نشب على متثيل دين ا وقيادة اإلنسان، بني اإلنسان اإلنسان، واإلنسان الوحش

ــه أن ا ملْ قابيـــل الـــذي ملْ يهمـ بـــهفهنـــاك، فـــإن ملْ تنتخبـــه،  والطبيعـــةَ، يـــرض 
والناس    عطوه أصواهتم، واألرضنفسه      ملْ ي ب به، فإنة  ملْ تُرحاليت تتـوق للغلبـة    اهلمجي 

هي احلاكمة، وترد الطبيعةُ عليه بأن تُثبت له عدم أهليتـه أربـع مـرات؛ مـرة حـني فقـد         
           ته قبل القربـان خبطيئـة، وثانيـة ملّـا رنحقربـان      فِـض قربانـه     تقواه فرو ار حـني أكلـت النـ

فخلع إنسـانيته    الغيظ واحلسد واتّقدت شيطنتُه، وثالثاً حني قتل أخاه       نار  ه  تفأكلأخيه  
اً هـو خـري مـن عقلـه               عقل غراب مـربمج غريزيـ ته، والرابعة حني رأى أنالستيالء مهجي
                                                                                                                        

 ). ١٤٢، ص٦، جتفسري القرطيبالقرطيب، (
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 تـدبري كـان ينـازع أخـاه      التـدبري حـني األزمـات فخسـر تعقّلـه وتـدبريه، فـأي رياسـةٍ أو        
فـأراه سـبحانه بعـني الواقـع أنّـه أنِـف اختيـار        ! عليه وتدبري غرابٍ بـدا خـرياً مـن تـدبريه؟     

         ،ة لسـانٍ  احلـقسـيء إليـه مـن حـديعيش مأموماً بأخيه ولو كان فيه ما ي له أن الرب
 ره الربفبص مأمومـاً          لي من طريقٍ آخر ولكن ة     خضع للحقاب أسـودٍ نـنت،     بغـر هـذه املـر

 .فأصبح من النادمني
 

  ال تزْنِ، ال تقتلْ-د

 قابيـل؟ مـاذا كـان موضـوع هـذه           ا هابيل وختلّى عنه   ا حتلّى هب  يتال" التقوى "يما ه 
 التقوى اليت انسلخ منها؟ 

 يتالــ" التقــوى "ي قطعــاً فهــذه جــاءت بعــد رفــض القربــان، مــا هــ)نيــة القتــل(لــيس 
ل قربانـه؟ أمعقـولٌ          اهوبيل ألخيه قابيل خبل   عرض ها  قبـزكّـي       منه حـني ملْ يهابيـل ي أن 

                      بتقـوى خادعـة؟ أم ألن ل قربانـه؟ أينخـدع ا قبـ ا خادعـة ألن حـاً بتقـوىنفسه تبج
وقابيل ملْ يأبه فأتى الرب بزرع رديء، كمـا  ! هابيل اتّقى ا  الكبش فأتى به مسيناً      

ظاهر ويناله شيء منها؟ أم لعلّ هابيـل قـد أخطـأ            فهل ا تعاىل ينخدع هبذه امل     ! يقال؟
ل قربانـه مـا دام نزيهـاً،         ! وقذف أخـاه بـأمرٍ هـو نزيـه عنـه           تقبـه، فلمـاذا إذاً ملْ يفاسـتفز

 قابيل فعال وحقّاً؟" تقوى"ووقفت السماء مع هابيل، لتُعلن عدم 

     لباس التقوى "لقد سبق وذكرنا أن " ة   بين آدم الذي أمر به الرب احلقبة اآلدميـ 
      ــز إالّ علــى أســاسٍ واحــد بعــد توحيــد ا ــاريخ، مل يركّ املديــدة األوىل، املنســية مــن الت

وذلـك  زنا وملحقاته،    اإلباحية، الذي سمي فاحشة بعدئذ و      املفروغ منه أصال، هو ترك    
ة  سبحانه أن عرض بعد   الذي آل خبروجهما من اجلنـ لـذلك  )١(خبطأ األبوين اجلنسي ،

علـى قائمـة الوصـايا، وأتـى هبـا سـبحانه كاملـة              " ال تزنِ "جاءت الوصايا، لبين إسرائيل،     
ى كـلّ دعـوة للتوحيـد بـأمره         )لعلّكم تتّقـون  (بقوله  ١٥٣ األنعام وختمها  اآلية       وثنـ ،

ي ينفـ  أي ، اإلنسـانية  ينفي هذه احلالـة    )اإلباحة (، والزنا )١٥١:األنعام()بِالْوالِديْنِ إِحْساناً (

                                                 
يــا بنِــي آدم ال يفْتِنــنكُم الشــيطَان كَمــا أَخــرج أَبــويكُم مِــن الْجنــةِ ينــزِع عنهمــا لِباســهما لِيرِيهمــا   (- )١(

 .)٢٧:ألعرافا)(ماسوآتِهِ
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ينعِمان الرتبية احلسـنة، فيبـدو أن قابيـل انتـهك هـذا القـانون               ) ن شرعيني والدي(وجود  
ا  (وتناول الثمرة احملرمة، وهابيل يعـرف هـذا فعـال أو بنـور بصـريته، فوبخـه بقولـه          إِنَّمـ

ــتَّقِنيالْم مِــن تَقَبَّــلُ اللَّــهةفكيــف يســود ،)٢٧:املائــدة()يشــرائط  مــن أخــلّ بــأوىل اإلنســاني 
؟ فقابيل بعد هـذا اإلخـالل األول الـذي          "آدم"تكوينها؟ أليس هكذا سقط اخلليفة األول       

 قتـل حرمـة   افتضح بعدم قبول قربانه، أخلّ مرة ثانية بشـرعة الـرب لإلنسـان باقتحـام                
 ته مـن جهـة وأتـى                      األخ اإلنسانييكـون إمامـاً للنـاس مجيعـاً، فقتـل إنسـاني كان يريد أن ،

لِ ذَلِـك      (، وقتَـل مـن جهـةٍ أخـرى الفـرد الالئـق بإمامـة النـاس مجيعـاً                    باهلمجية مِـنْ أَجـْ
ا                     ادٍ فِـي الْـأَرْضِ فَكَأَنَّمـ نْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْـسٍ أَوْ فَسـم نِي إِسْرائيلَ أَنَّهلَى با عكَتَبْن

 .)٣٢:املائدة()قَتَلَ النَّاس جمِيعاً

ــةٌ مــع األســف     بقــي أن نُشــري إىل حقيقــة م  ؤملــة غائبــةٍ عــن األذهــان، مــع أنّهــا ماثل
، مــا زال يعمــل  )ألقتلنــك(: )١(، نــداء الغــاب والتــوحش  النــداء اهلمجــينلألعيــان؛ أ

 ه له قابيل ة مذ فع  النفس اآلدميإن قتل اإلنسـان ألخيـه اإلنسـان، املخـالف لـه،              وأشباه ،
 وغرضـاً  صـام خل ، بـل يـراه حمـال   هـو  الذي ال يراه مشروعاً للتعاون، وال واجبـاً لوجـوده         

، وال يستقيم وجوده إالّ بقتله، إن نفي اآلخر املخالف واملختلف، وتشويهه وقتلـه،              لسهام
اه عقيـدة            مسـ وإزاحته من الوجود، قد رؤي هـذا املنكـر  يومنـا هـذا معروفـاً، الـبعض 

 ســخ مــن بقايــا املمــا هــو إالّسياســة، ولــوازم  و، والــبعض دهــاء)واجبــاً شــرعياً(وشــرعاً 
القابيلي، وإذا كان قابيل قد ندم علـى عـدم دفـن سـوأة أخيـه، وعـدم جتـاوز ماضـي مـا             
بينهما، فـإن آخـرين اليـوم، ال يقـر هلـم قـرار حتّـى يكشـفوا كـلّ سـوأة ألخـيهم، وينبشـوا                 
القبــور ألن املــدفون إدامهــم، فهنــاك حيــوان يأكــل اللحــم، وهنــاك حيوانــات ال تأكــل إالّ   

ة اليهود الذين صنعوا هذا األمر مع           اجليال  أم ف فهذا حاهلم، وهذا لألسف موجود
، وأرادوا إمخاد دعوتـه بشـتّى ضـروب التشـويه واالفـرتاء وافتعـال احلـروب                 )ص (حممد

الدينية واملادية وشنها، بل هو أمر جيري  أمتنا، بني طائفة وطائفة، وقبيلة وأخـرى،               
                                                 

)١( -                          ه تعـبري مـا سـيق للموعظـة، لكنـورب ،أم مل يصـح صـح اس سـواءمن املناسب ذكر ما قاله ابن عب 
: عن مستوى التوحش الذي هبط إليه قابيل، فجوزي بأن يبقى فيه، فيأكل كما تأكل وحوش احليوان       

)إن  قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم الرب قدر على ما يأكله إالّة، وكان ال ييش، فكـان إذا   من الوح
 ).١٤٢، ص٦، جتفسري القرطيبالقرطيب، (، )!ذه حتى ميوت ثم يأكلهظفر به وقَ
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ــدين      وجــاوحــزب وحــزب، وجــارٍ   ــأخوة ال ــاراً ب ــذ األشــقياء كفّ ــاد التالمي ر، وأخ وأخ، فع
ــم       ــهم رقــاب بعــض، كمــا حــذّر املعلّ ــة، يضــرب بعضُ ال ترجعــوا بعــدي  (، )ص(واآلدمي

، لــذلك )١٤٤:آل عمــران()؟أَفَــإِنْ مــات أَوْ قُتِــلَ انْقَلَبْــتُمْ علَــى أَعْقَــابِكُمْ: (قــال تعــاىل) كفّــاراً
 )١() ا القاتــل عبــد ا املقتــول، وال تكــنْ عبــدكــنْ(أخــرى مــرة ) ص(يوصــي املُعلِّــم 

  .)٢() آدم ابينْكن خري(و

  كتاب وأ،   كهذا خذ مثال    مشـروع حتـاور      أفكـاره  ن، أن تـرى     غريه، أنت بني خياري 
 أو   والصـواب  اء وتثـاقف وتعـاون مـع الكاتـب، لألخـذ بيـدك أو بيـده إىل اهلـدى                  ونقد بن ،

 الغاضـــب  جوفـــك، مـــع كـــلّ ســـطرٍ تقـــرأه، يحمـــى معـــه نـــداءيـــرتدد صـــدى املاضـــي 
 .، بل وألنبشن عن سـوآتك كلّهـا       )ألقتلنك(: ، لذاك االحنماش القابيلي    قديم واصطراخٌ

 يفرحـه هـذا وأكثـر،    كلّ هذا وأكثر، والشيطانلالنفس البشرية  شقّها البشري تُطوع     
ــوي، "بنفســـي أنـــتِ"وحيتضـــنها ويطبطـــب عليهـــا،  عـعنـــد ين علـــى كتفيهـــا دل رداء الـــد

ــك(: صــراخها ملوحــةً  ــ، ليكــون هــذا التطو )ألقتلن ــدين   النفســاني تطوعــاً عي  بلبــاس ال
ة أو اجلماعيـ            ة الـنفس الذاتيـالغـاب الـيت مـا هجعـت     سِة، نفـْ  والواجب، وما هو إالّ محي 

اف        ما أَنَا بِباسِطٍ يدِي إِلَ    (بعد، ما دامت ملْ تتكهرب بعد بأجواء         ي أَخـ ك لِأَقْتُلَـك إِنـِّ يـْ
  الَمِنيبَّ الْعر ة  ن أخيه، يـدفن    دفْ فبدلَ،  )٢٨:املائدة()اللَّه وبـدلَ إمخـاد    مـن نفسـه،     اهلمجيـ 

ــ،"ألقتلنــك"حــس وصــوتِ أخيــه، يخمــد مِــن منافــثِ قاموسِــه مرادفــات    شق رِ إذّاك سي
 بدينه القديم اجلديد   عليه الرب  األبدي   ف، وخيرج مِ   ال املزيتـه " هلـبِ     اسـتعارِ  نقابيلي" ،

إِنَّما (  معنى القبول والتقبل  ليتذوق برد مطفّياً إياها بالتقوى احلقيقية، تقوى اإلنسان،       
تَّقِنيالْم مِن تَقَبَّلُ اللَّه٢٧:املائدة()ي(. 

ه هـذه األمـة، إىل            بغاة   حذّرإن ا سبحانه قد      ة   بـين إسـرائيل، كمـا نبـ نبـذ مهجيـ
اً هـذه         .  إلبادة النـاس مجيعـاً  النهايـة         سريع ألنّها توسلٌ " ألقتلنك" لـذلك ال جنـد نبيـ

" لنــرمجنكم" "ســنقتّل أبنــاءهم " "ألصــلبنكم: "لغتُــه، بــل جنــد لُغــة اــرمني كــذلك     
ــا الــنيب الكــريم   "!لنخــرجنكم" إشــراق مــن شــيم احلــب والعفــو و  ) ص( ولقــد ضــرب لن

                                                 
 .٢٣، صزبدة البيان األردبيلي، ؛١٣٤، ص٢، جكشف اخلفاءالعجلوني،  - )١(
 .١٩٥، ص٤، جمغين احملتاج حممد بن الشربيين، ):يعين قابيل وهابيل: قيل (- )٢(
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ن ظلمـه، وسـامح كـلّ    ، فعفا عن كلّ م     االنتصار والفخر واإلعجاب   على معاني التسامح أ 
ــرأنْســنتَهم ومــن آذاه، ومل يكــن يرجــو إالّ هــداهم و نفسِــه حســب، ومل يكــن لــيرتك حتس 

  ! أمره بذلك جلّ شأنُه لوال أن ا األمحق على ضياعهم الواهلةِالكبرية

  فــيهم، فلــم يمارســوا أفاعيــل اهلمــج  نســانية اإل هــم الــذين اتّقــوا قتــل "املــتّقني"ن إ
، ولكــن لــيس يعــين هــذا أنّهــم معصــومون ولــيس هلــم ذنــوهبم، ولكــن ألــيس   واهتياجاهتــا

    ض اعـوي ته، متّقـي الولـوغ  دمـاء               اإلنسـان،   تعـاىل  عجيباً أنالـذي احـتفظ بإنسـاني
ربرة ويتقبلـه  عاملـه      الـ  يعوضـه رب  فبقتـلٍ مـادي أو اعتبـاري،        سواء  وأعراض اآلخرين   
ــر  " اهلمــج " بــتطهريه مـــن آثامــه وركْمهــا علــى آثـــام     ،الســماوي الطــاهر   الــذين ملْ تتطهـ
ك "دواخلهم من أزيـز      راً مِـن     ، إعالنـاً     فقتلـوه  "ألقتلنـ اً متفجـ ة   لسـان قتيـل    ربوبيـ اهلمجيـ  

ــف، والتــوحش ــل حــني كــف يــده عــن النــهج الالم  ، وشــهيد الطهــارة والتعفّ ره ، وســطّتقب
ي أُرِيـد أَنْ تَبـوء بـإِثْمِي وإِثْمِـك فَتَكُـون مِـنْ                (القرآن ليخلّده أبد الدهر  األمسـاع       إِنـِّ
الظَّالِمِني اءزج ذَلِكابِ النَّارِ و٢٩:املائدة()أَصْح(. 

، يعــين أن قابيــل كــان فاقــداً تقــواه ويعمــل  )املــتّقني(عرفنــا إذاً، أن تنويــه هابيــل بـــ  
، وهـو   )اخلطايا اجلنسية (أو  ) الزنا(، وقُلنا أحد مصاديقها وأقرهبا كان       )١( قبال الشرور

ــى ضــجت أنبيــاؤهم       ــدعهمْ  (أمــر وقــع فيــه بنــو إســرائيل بــال هــوادة، حتّ ــالُهمْ الَ تَ أَفْع
ــون الــرَّ     ــمْ الَ يعْرِفُ هــاطِنِهِمْ و ــي ب ــى فِ ــمْ ألَنَّ روح الزنَ ــى إِلَهِهِ ــون إِلَ رْجِعبَّي ، ونبــذْه ي

     ونَهجِدالَ يوا الرَّبَّ وطْلُبقَرِهِمْ لِيبمِهِمْ ومْ  . بِغَننْهحَّى علذلك قـال    )٤،٦: ٥هوشع  ()قَدْ تَن ،
ــأَكْتُبها (ســبحانه عــن النبــوة، الرســالة اخلامتــة، أمانــة الــدعوة، أنّهــا ال لليهــود بــل      فَس

  تَّقُـوني ق علـيهم بالرسـالة    ) ع( وقـد رفـض اليهـود عيسـى       ،)١٥٦: ألعـراف ا()لِلَّذِينأن يتفـو
أن يـأتيهم بقربـان     ) ص(، كما طلب اليهود من حممد       )ابن زنى (واتّهموه بفقدان التقوى    

انٍ تَأْكُلُـه                 (كعالمة   ا بِقُرْبـ نـأْتِيى ي الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه عهِد إَِليْنا أَلَّا نُؤْمِن لِرسولٍ حتـَّ
ــارال ، فــأخربهم بــأن ذلــك قــد حصــل قــبال ومل ميــنعهم مــن قتــل الــنيب     )١٨٣: آل عمــران()نَّ

                                                 
ــاه  ...(  رســائل اإلجنيــل - )١( أَخ ــح ذَبيرِ وــر الش ــن ــايِني مِ ــان قَ ــت  .  كَ ــه كَانَ ــه؟ ألَن أَعمالَ حــاذَا ذَب لِمو

ةارالَ أَخِيهِ بمأَعو ،ةير١٢: ٣ يوحنا ١)(شِر.( 
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 قربــان أخيــه، ألن الــنفس الــيت تتــهمج فتبــدأ  الــربالصــديق، كمــا مل مينــع قابيــل قبــولُ
 !، طواعيةتزني، قد تنتهي لتقتل

 

  اإلرث الديين واضطرابه-هـ

وه أن تُالمـس احلقيقـة، حـني قالـت أن           لقد كادت بعـض املـأثورات الـيت نُقلـت بتشـ           
قابيل نظر إىل اليت يريد أن يتزوجها أخوه هابيل، لكنها جنحـت جـداً ملّـا جعلـت هابيـل            
لــه أخــت تــوأم، وقابيــل لــه أخــت تــوأم، وأن ا أوحــى آلدم بتــزويج أبنائــه الــذكور مــن       

!! ن آدم هو آدم األولوكأ!! كأنّهم بذلك سيهربون من زواج األخوات   ! أخواهتم غري التوأم  
 !)١(أصر على الزواج من توأمته ألنّها أمجلقالوا أن قابيل ف

ة رائحـة خلطيئـة تتعلّـق هبـوى قابيـل المـرأة                النظر عن هـذا التخلـيط، فثمـ فبغض
من قبيلته، هي اليت سيتزوجها أخوه، أو هي غري ذلك، بالنظر إىل أن مثّة غري أخيه                  

  وا ليجعلوها خطيبة أخيه أو أخت قابيل التوأم ألنّهم مل حيسبوا           الوجود، فهؤالء اضطر
                 مـا زاد مـن اخنـداعهم العبـارةاء وقابيل وهابيل والفتاتني، وربالوجود سوى آدم وحو 

 !)٢("ابينْ آدم"القرآنية 

                                                 
نكح املرأة أخاها الذي هي أن ي كان قد نُ)ع( آدم نأ: (، وفيه٢٦٤، ص٢، جزاد املسري ابن اجلوزي، - )١(

     هو توأمها، وأجيز له أن يولَنكحها غريه من إخوهتا، وكان يلدت له ابنة د له  كل بطن ذكر وأنثى، فو
أنكحين أختك، وأنكحك أخيت، فقـال أخـو        : وسيمة، وأخرى دميمة، فقال أخو الدميمة ألخي الوسيمة       

 هلـم : ث، وأخو الدميمة صاحب غـنم، فقـال   بأخيت، وكان أخو الوسيمة صاحب حر      أنا أحق : الوسيمة
فلنقر      هبا، فجاء صاحب الغنم بكبش أبـيض أعـني أقـرن، وجـاء              ب قربانا، فأينا تقبل قربانه فهو أحق 

ل الكبش، فخزنه ا  اجلنة أربعني خريفا، فهو الذي ذحبه           قبصاحب احلرث بصربة من طعام، فتُ     
 ــه صــاحب ــراهيم، فقتل ــن      كلّ آدم د احلــرث، فولــْ إب ــن جــبري عــن اب هــم مــن ذلــك الكــافر، رواه ســعيد ب

 )!!عباس
يطَان       (مع أن كلّ الناس هم بنو آدم، قال تعاىل           - )٢( وا الشـد بـال تَع أَن منِـي آدا ب يـ كُمإِلَـي دهأَع ٦٠:يـس )(أَلَم( ،

لـدى  ) الكتـاب املقـدس  (ا  األحاديـث القدسـية لتـدلّ علـى الكـائن اإلنسـاني، أمـ       ) ابـن آدم (وقد مـألت كلمـة    
 مرة كلّها تعين اإلنسـان واألنبيـاء وال تعـين أي منـها ابـن آدم املباشـر، مثـل           ١٠٠اليهود واملسيحيني فقد وردت     

     حلزقيل النيب ا  (خطاب الربي مآد نائِيلَ     ،ابرنِي إِسإِلَى ب سِلُكرـ ، أَنَا متَم ةٍ قَددرتَمةٍ مإِلَى أُم  لَـيع تدر .  م هـ
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ة لقابيـل   جمموعها تُؤكّـد وجـود خطيئـة جنسـي    ) املختلطة واملشوهة (فاملأثورات  
وقـد أثبـت الكهنـة  التـوراة هـذا األمـر             ). وأخت تعين فتاة مـن عشـريته      (جتاه أختٍ له    

ــه    ــريهم عن ــة مفس ــه  مــع غفل ــرب لقــايني  !مــرور الكــرام ومــرورهم علي   ذاك هــو قــول ال
نْ لَــمْ تُحْسِــنْ فَعِنْــد الْبــابِ خطِيَّــةٌ إو( عــدم قبــول قربانــه بســبب بعــد ســخطه )قابيـل (

 ابِضَةٌ وا   إراقُهاشْتِي لَيْكاأولَيْهع ودتَس فكأنّها تفسري جلملة هابيـل لـه   )٧: ٥التكـوين  ()نْت ،
، أي لــه عالقــة غــري شــرعية )١(، فهنــاك خطيــة تنتظــره)إنّمــا يتقبــل ا مــن املــتّقني(

 فكــر ) أنثـى (، وهـذه عبـارات تُشـري إىل    )يسـود عليهــا (، و)يشـتاق إليهـا  (تنتظـره، هـو   
 . )٢(الكهنة اليهودي

ة أن آدم           وإن من ا   هة، الـيت تنطلـق مـن عقليـملأثورات املدسوسة أو التعليقـات املشـو
! العـامل فقـط   األول هو أب مباشر هلابيل وقابيل، وأن جمموع السكّان أربعـة أو سـتّة    

، وال  هو لغز تـوراتي   )!! قابيل(فيجاب  ) من قتل ربع العالَم؟   (ذاك اللغز الذي يسأل فيه      
ألن قابيـل لـو قتـل أخـاه وهـو ربـع العـامل آنـذاك ألنّهـم             . على العقل حلّ له إالّ بالضحك     

أربعة، ثُم طُـرد بعيـداً عـن أبويـه بـنص التـوراة، فكيـف أتـى النـاس؟ ومبـن تـزوج قابيـل؟                      
 ثـم أن القـرآن      أوعاد آدم وحواء إلنتاج األبناء والبنات وتناكحِ األخوة بـاألخوات أم مـاذا؟            

 )!ربع العالَم(ال ) لَ النَّاس جمِيعاًفَكَأَنَّما َقتَ: (يقول

                                                                                                                        
 . )٣: ٢حزقيل )(وآباؤهم عصوا علَي إِلَى ذَاتِ هذَا الْيومِ

ــة(  النســخة - )١( ــة، رابــص، فتخــة، إىل،    (نقــرأ ترمجــة الكلمــات  !) العربي ال شــئت، ال يطــب، خطئ
 رابضـة هلـا   خطيئـة ) املغـارة (، أي إن ما شئت هذا اخليار ومل يطـب لـك فهنـاك خـارج الفتحـة           )تشوق

ــة، وأن خليلتــه     م  مغــارة جبليقــدالقربــان ي قك، ويبــدو أنرابضــة تنتظــره خلســةً  ) معشــوقته(تشــو
 . ملعرفة النتيجة، على صراعه مع أخيه للسيادة العشائرية) ضمن املنتظرين من الناس(
لَــى رجلِــكِ إو! (! نفــس األلفــاظ اســتُخدمت حلــواء كــأنثى يســود عليهــا آدم عقوبــةً بعــد اخلطيئــة- )٢(

شوق (، هذا االشتياق اخلاطئ يذكّرنا مرة أخرى بـ       )١٦: ٣التكوين  )(يكُون اشتِياقُكِ وهو يسود علَيكِ    
، راجعهـا   )بيتـو -سـور : شجرة أسـرة البيـت    (وانتهاكه  ) إنانا(مع  ) شوكالليتودا( أسطورة   ) اللي تعدى 
ـة  احلقيقــة دون قنــاع –وعصــى آدم : ، وحبــثعــودون كمــا بــدأكم ت –اخللــق األول :  حبــث مجعيـ ،

 .التجديد الثقافية االجتماعية
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فقـد أجنـب     )وهو بعيد (إن أجنب    أن آدم األول     )١()وعصى آدم (ولقد بينا  حبث     
إنسـيات هلـم كمـا متّ ختليـق آدم وحـواء            ) إنـاث (على األقلّ أربعة ذكور، متّ ختليـق أربعـة          

، وأتينا بدليل ذلك مـن      ن وأخواهت وج بني األخوة  ازتمن قبل، فلم يبدأ اجلنس اإلنساني ب      
إن  (اآليات، ومن املرويات، ومن أقوال بعض ملـل املوحـدين كالصـابئة، فأبنـاء آدم األول               

مجهولــون متامـاً  التــاريخ ألنّهـا حقبــة   ف )كـان وجِـد لــه أبنـاء مــن حـواء وهــو مسـتبعد     
،  كثريهـا  ة  منسية بالكامل، والتوثيق الشفوي والتكهنات بسلسـلة األنسـاب، التخمينيـ          

 ألــف ٥٠ســنة قبــل املــيالد ال أكثــر، فكيــف هلــا أن ترجــع إىل   ٦٠٠٠ – ٤٠٠٠يرجــع إىل 
 !!سنة؟

والـدليل  . كان يزوج غـالم هـذا الـبطن جلاريـة تلـك الـبطن             (فمما أوردوه أن آدم     
ذِي خلَقَكُـمْ             (: على هـذا مـن الكتـاب قولـه تعـاىل           اس اتَّقُـوا ربَّكُـم الـَّ ا النـَّ هـا أَي مِـنْ   يـ 

   ــاء نِســثِرياً و ــاالً كَ ــا رِج مــثَّ مِنْه بــا و هــا زَوْج مِنْه ــق ــدةٍ وخلَ ــسٍ واحِ وهــذا . )١:النســاء()نَفْ
كــالنص ثــم نســخ ذلــك، وكــان مجيــع مــا ولدتــه حــواء أربعــني مــن ذكــر وأنثــى         

 ثـم بـارك ا  . ، وآخـرهم عبـد املغيـث   )٢(عشرين بطنا، أوهلم قابيل وتوأمته إقليميـاء  
 فالفقرة خاطئة من أوهلا آلخرها، فاآلية املستشهد هبا أنّهـا نـص وأنّهـا              )٣() نسل آدم  

دليل هذه الزجيات املُنكرة، تتكلّم عن أمرٍ آخر ال عالقـة لـه بـآدم وال حبـواء، فضـال أن               

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية احلقيقة دون قناع–وعصى آدم  - )١(
يقولــون أن آدم وحــواء مل يرزقــا إالّ ) كتــاب آدم( مــن املناســب القــول أن اليهــود  تفاســريهم   - )٢(

، واضــطروا أن يزوجــوا قابيــل مــن )هابيــل وقابيــل وأخواهتمــا لولــوة وعقليــة ثــم شــيث (بنــاء خبمســة أ
 سـنة  ١٠٠و كتاب آخر حزن آدم وحواء !  سنة٢٥لولوة، وشيث من أخته عقلية اليت تكربه بأكثر من       

 .قبل أن يقررا إجناب شيث
As for Adam, he knew not again his wife Eve, all the days of his life; 
neither was any more offspring born of them; but only those five, Cain, 
Luluwa, Abel, Aklia, and Seth alone. 
http://www.piney-2.com/ApocAdEve2.html 
http://www3.iath.virginia.edu/anderson/retellings/Cave.html#div1.2.
14  

 .١٣٥، ص٦، جرطيبتفسري الق القرطيب، - )٣(
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ا معناهـا أنّهـا                      نـتتكلّم عن أبناء ذكور آلدم وبنات إناث له يتزاوجون مـع بعضـهم، وقـد بي
ــاً مــن أجــداث الطــني، ال البشــري          ــذي خــرج بالغ ــة الوجــود البشــري البحــت ال بداي

، وفسـرنا  ) كما بـدأكم تعـودون  -اخللق األول (اإلنساني الذي بدأ بآدم، بيناه  حبث        
، وقـد رددنـا علـى مثـل هـذه      )ذكوراً وإناثاً(بدالً من ) رجاالً كثرياً ونساء (علّة استخدام   
 .)آدموعصى (اآلراء  حبث 

لـد لـه سـبعون بطنـا  كـل بطـن غـالم                و )ع( آدم   إن (:ومما زعموا من مرويـات    
تــل هابيــل، فلمــا قتــل قابيــل هابيــل جــزع آدم علــى هابيــل جزعــا      قُأنوجاريــة إىل 
مائة عــام ثــم ـواء مخســـ يغشــى حــأن فبقــى ال يســتطيع ، النســاءإتيــانقطعــه عــن 

 ،ى ما به من اجلزع عليهلّـخت

 .)١()ا وحده ليس معه ثانث ا له شي حواء فوهبيفغش

ة والعلميـة، وغضضـنا عـن اخللـط بـني                 ة والتارخييـلو جتاوزنا األغاليط االعتقادي
ا ٧٠، وحماولة ربط هابيل وقابيل بآدم األول لكن بعد          )ع(آدم األول وآدم الرسول      بطنـ  !

ــر  ــل يســتطيع املــرء ! حشــراً ليكــون ابــن آدم بعــد مخســمائة ســنة  ) شــيث(وحش أن يتأم
 :مفارقات أخرى أعجب منطقياً

هل الكالم عن ملكـة النحـل، النمـل، أم عـن امـرأةٍ              ) ولد له سبعون بطناً    (-١
! أهي أنثى عادية أم بدعةٌ خارقة من خـوارق الـدنيا؟          ! إنسانة؟ أهذا كلّه من حواء؟    

، والتـاريخ  ال سيما وحنن نتذكّر أنّهم أيدوا قول الرب حلواء التوراتي قبل إهباطهـا      
ــد مضــمون ذاك القــول   ؤيال صــدور القــول (ي ــثِريا ) (لكــن ــر أتَكْ ــكِ أكَثِّ ــاب حبلِ تْع .

  ــدِين ــالْوجعِ تَلِـ ــوين ()وْالداأبِـ ــية     )١٦: ٣التكـ ــل القاسـ ــاع احلمـ ــد أن أوجـ ــرآن أيـ ، والقـ
ــة للنســاء    ة طبيعيكُرْهــاً  (املكروهــة ســن تْهــع ــه كُرْهــاً ووضَ أُم ــه ، )١٥:حقــافألا()حملَتْ

! فكيف استطاعت حواء محل توائم سبعني مرة، وأمل الـوالدة هـو مـن أشـد اآلالم؟                
ربما الرجـال يصـدقون هـذه الروايـة وتنطلـي علـيهم مـع ابتسـامة خفيفـة مشـكِّكة                   

                                                 
، وسنأتي إىل شـرح مستسـاغ ألمثـال هـذه الروايـات           ١٩، ص ١، ج علل الشرائع ابن بابويه القمي،     - )١(

 )!آدم ونوح وأحجية عمر األلف سنة( 
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           والدهتمــا، ثــم بــت محــل التــوأم، ثــمامــرأةٍ جر ها أيتعلــو شــفاههم، لكــن لتســمع
لــو محلــت حــواء عشــر مــرات بتــوائم، عشــر مــرات  : بتربيتــهما، وســتُجيبك بغضــ

امرأة  التاريخ، ثُـم     ) من الثواب (فقط، حلازت جائزة أعظم وأصرب وأجلد وأثوب        
 ! لسقطت ميتة شهيدة عند جتاوز توأم الرقم أحد عشر

؟ ومـا هـذه    )ذكـر وأنثـى   (ملـاذا لـيس التعـبري       )!  كلّ بطن غـالم وجاريـة       (-٢
 !طّردة سبعني مرة؟اهلندسة احلملية امل

إىل متـى يـراد    )!  النسـاء  إتيـان جزع آدم علـى هابيـل جزعـا قطعـه عـن              (-٣
أن يواصــل إتيــان النســاء ) ومعــه حــواء املســكينة(آلدم الــربيء مــن هــذه االفــرتاءات 

 !  ولداً؟١٤٠وقد أجنب سبعني بطنا، أي 

 !أي نساء؟ وليس لدى آدم إالّ حواء) قطعه عن إتيان النساء (-٤

هذه هي الـيت    ) عام(هل  )!! ال يستطيع أن يغشى حواء مخسمائة عام       (-٥
وكيـــف ستُصـــبح حـــواء، وشـــكل حـــواء، بعـــد ! ؟) يومـــا٣٥٤ً= عـــام (نعرفهـــا حنـــن 

 ٦٠٠مخســمائة عــام وبعــد أن أجنبــت ســلفاً ســبعني بطنــاً؟ أي عمرهــا قريــب مــن   
 لعالَمٍ ال علـم     أهم بشر جيري عليهم ما جيري علينا أم حالة إعجازية تنتمي          ! عام

ـة     ! لنــا بــه، حتّــى وهــم خــارج اجلنــة؟      الــرواة استصــحبوا عجائــب اجلنـ يبــدو أن
دركوا وجهـه، وسـنأتي لـه حـني نتنـاول األعمـار                      ! خلارجها مل يـ أو غـاب عنـهم سـر

 . املديدة، آلدم ونوح

 :بعد مخسمائة عام، لتلد شيثاً، اآلن لنحلِّل معنى هذا، ) حواءيفغش (-٦

ــذ        هــذه الرو- ــل من ــذلك قي ــاكح األخــوة، ول ــة تن ج لقصــرو ــة مــن الــيت تُ اي
 :حسناً، لنزوجهم اآلن).  كلّ بطن غالم وجارية(البداية 

 سنة، وهو السن الـذي وضـعته    ١٥هو  ) الزواج( سن القدرة على اإلنتاج      -
 لقابيــل، فــدب الصــراع الــذكوري بينــهما ١٧التــوراة وبعــض الروايــات هلابيــل، و

ونكما ير. 
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 سنفرتض املستحيل وأقصر اآلجال، أن حواء تنجب كلّ عام تـوأمني، وال              -
هتـــتم بالرضـــاعة والفصـــال، وال هتـــتم بصـــحتها وال بتخطـــيط تربيـــة أبنائهـــا،  

 ذكـراً،   ٧٠ أنثـى و   ٧٠ ولـداً،    ١٤٠فالنتيجة أنّه بعـد سـبعني سـنة، سـيكون لـديها             
ني ســنة مباشــرة بــال  وســنفرتض أيضــاً أن قابيــل قتــل هابيــل علــى رأس الســبع  

 فـوق سـن التكـاثر، منـهم     ٥٥ زوجـاً دون سـن التكـاثر، و   ١٥فصل، سيكون لدينا   
. هابيل وقابيل، الذي قُتل أحدمها ونُفي اآلخـر بعيـداً، ومل يبـدءا بالتكـاثر بعـد                

قابلـة للتكـاثر، آخـرهم عمـر الفتــى     !) غـالم وجاريــة : زوج( حالـة  ٥٣لكـن لـدينا   
 .وهكذا..  سنة ٦٨، والذي دونه ٦٩قبله فيهم سبعون عاماً، والذي 

-١٥عمـر  ( لو بدءوا عمليات التكـاثر، حسـب الـزمن الـذي نضـجوا فيـه               -
، لكان الزوج ) الذي بدأ فيه صراع قابيل وهابيل على الفتاتين حسب الزعم   ١٧

 سنة، قد أتى حبسب وترية االنتـاج الغريبـة املُدهشـة،            ٧٠، والذي عمره    ٧٠رقم  
حتّـى نصـل إىل الـزوجني    ...  ولـداً أو أقـلّ   ٥٤، والذي دونـه بــ    ولدا أو أقلّ ٥٥بـ  

، ٥٤، والـ   ٥٥الذين قبل هابيل وقابيل ولديهما ولد واحد، أما أوالدهم، فمن الـ            
 حفيـد   ٢٩ حفيد آلدم من األول، قادر علـى اإلنتـاج، و          ٣٠اخل، هناك    ... ٥٣والـ  

 .اخل... حفيد من الثالث ٢٨من الثاني، و

ن الرقم املوجـود لـدى آدم مـن أبنائـه وأحفـاده وأبنـاء أحفـاده                 ة أ الص اخل -
أي ) سـبعني بطـن   ( سـنة    ٧٠هـذا بعـد     .  بطناً، سيجاوز عشـرات اآلالف     ٧٠بعد  

ة  (بعد ثالثة أجيال، حتّى من دون استخدام         أعـاله، إلنتـاج    ) السفسطة اإلنتاجيـ
 .آخر طبيعي ومعقول

ــا بعــد أن صــام آدم عــن اإلنتــاج   - هــؤالء األبنــاء واألحفــاد  و!  ســنة٥٠٠ أم
 جــيال، فســيكون لــدى آدم علــى أقــلّ  ٢٠ ســنة تعــين ال يقــلّ عــن  ٥٠٠واصــلوا، و

 !  جيل٢٣إىل .. احتمال املاليني من األبناء وأبناء أحفاد أحفاد األحفاد 

 :فالسؤال

ن غـريه، مـن الـذين       و الطيب ألبناء واألحفاد  جزع آدم على هابيل ولديه ماليني ا       ملاذا
 وا وحشيةً وال حسداً وال قتال؟مل يمارس
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 مـن الصـف األول      ١٣٨ن غـريه،    و واصل آدم لينجب شيثاً ولديه املاليـني الطيبـ         ملاذا
، وعشــرات اآلالف مــن )األحفــاد(، واآلالف مــن الثــاني )األبنــاء نــاقص هابيــل وقابيــل (

 قيمــة ؟ أكــلُ هــؤالء بــال !!!٢٣مــن الصــف (....) و ) ... أبنــاء األحفــاد (الصــف الثالــث 
 !كالغنم، أم قد نسي وجودهم الراوي، فتبخّروا؟

  أن جعـل آدم هـذا هـو آدم         ،الحـق  فصـل    سـنرى   لو جتاوزنـا وهـن احملكيـات،        (
   الرسول، ذا املواصفات اخلاصة، واملعمر  ر اء أيضا، قد يفسـألف سنة، الذي معه حو 

مأمور أن ينسل الذريـة    ) ع(جانباً حقّاً من مثل هذه األخبار واملرويات، باعتبار أنّه          
ر األرض لتُصـلح مـا فسـد مـن النسـل اآلدمـي                    الكثرية الصاحلة الـيت تُعمـ   اهلمجـي

 ).األول السائد وتعلّمه وتُحضّره

ــاً علــى    ــرين تعقيب ــي   (: قولــه تعــاىل ومنــها قــول املفس ــث فِ بْحــاً ي ــه غُراب ــث اللَّ عفَب
ــوْ  ارِي ســو ي كَيْــف ــه رِيــأَرْضِ لِي ــلَ هــذَا  الْ ــزْت أَنْ أَكُــون مِثْ جيْلَتَــى أَعــا وــالَ ي ءة أَخِيــهِ قَ

         ادِمِني بح مِـن النـَّ مكـث حيمـل أخـاه      (( ،)٣١:املائـدة ()الْغُرابِ فَأُوارِي سوْءة أَخِي فَأَصـْ
أعجـزت  "مهـا يبحثـان فقـال       آ جراب على عاتقه سنة حتى بعث ا الغـرابني فر          

كان حيمله علـى عاتقـه مائـة    (: آخرينعن و ).فدفن أخاه" غرابأن أكون مثل هذا ال 
 حتى رأى الغراب يـدفن   األرضسنة ميتا ال يدري ما يصنع به حيمله ويضعه إىل           

 )١(!!))الغراب

ج خيـال عـن       "! غرابين"وهم يقولون   ) غراباً(فعدا عن أن القرآن يقول       فالباقي نسـ
لعقل بصلة، فأي جثّة تصمد  جرابٍ لسـنة؟         دنيا ال تنتمي لعامل البشر وال متت إىل ا        

أم أي أنـف بيولـوجي      ! وأي ظهر خارق حيملها سـنة؟ هـل ينـام هبـا متدلّيـة علـى ظهـره؟                 
ــا مائــة ســنة فــاألمر يتعــدى أقصــى الالمعقــول ليصــيبنا بضــحكٍ      حيتمــل روائحهــا؟ أم

ال باخلرافـا          ! هستريي ا القرآن الذي أخرب أنّه يتلو النبأ باحلقت املُضـحكة، فلـم يقـل       أم
 !أن قابيل محل جثّة أخيه هذه السنني اإلعجازية اخلارقة

                                                 
 .١٤٢، ص٦، جتفسري القرطيبالقرطيب، : ومثله . ٤٨ ص،٢ ج،ابن كثريتفسري  ابن كثري، - )١(
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بـل وعلـى عكــس مـا اشـتُهر أن اإلنســان قـد تطــور وتعلّـم الـدفن مــن هـذه احلادثــة         
املؤسفة، القرآن ال يقول هذا، بل يقول أن قابيل تعلّم مـن الغـراب شـيئاً أراه عجـزه عـن              

، منـذ آدم األول     )١(لدفن معروفاً قبـل زمـن قابيـل وهابيـل         ولقد كان ا  . مواراة سوأة أخيه  
                    مـه ااإلنسان املبدع العاقل املفكّر، فهذه أدنى األشـياء الـيت علمهـا اإلنسـان الـذي كر

 ل جيلٍ إنساني قال له سبحانه باالرتفاع عن احليوانيا     (ة، منذ أو لْنـقَـدْ أَنْز منِـي آدا ب يـ
، وتعليم الدفن أحد األلبسة املُنزلة اليت تُـواري       )٢٦:ألعـراف ا()رِي سوْآتِكُمْ علَيْكُمْ لِباساً يوا  
ثالــث خملــوق إنســاني علــى األرض هــو الــذي ) قابيــل(، لكــن ظــنهم أن )٢(ســوأة اإلنســان

ة مثـل       ! أوحى هلم بفكرة أنّه أول قتل وأول دفن        القرآن قد أورد عبـارات  القصـ مع أن
بح  ( ،)٢٩:املائـدة ()وذَلِك جزاء الظَّالِمِني  (،  )٢٧:املائـدة () اللَّه مِن الْمتَّقِني   إِنَّما يتَقَبَّلُ ( فَأَصـْ

الْخَاسِــرِين ٣٠:املائــدة()مِــن( ،)النَّــادِمِني مِــن حمكــن  ،)٣١:املائــدة()فَأَصْــبمــع أنّــه لــيس -إذْ ي
تّقني، ظـاملني، خاسـرين،     مـ (ة لــ     اعتبارها تلميحات لوجود مصاديق إنسـاني      -بالضرورة
ـــه ربَّ (إذّاك، لكــــن املعــــول عليــــه فعــــال هــــو قــــول هابيــــل  ) نــــادمني ـــي أَخــــاف اللـَّ إِنـِّ
الَمِنياس     ) العاملني(ومفردة   ،)٢٨: املائـد ()الْع عـالَمٍ هنـا،   )٣(ليس معناها إالّ جمتمعات النـ ،

                                                 
القرطيب، (،  )قابيل يعلم الدفن، ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به        كان  ( البعض فعال قد قال      - )١(

 ). ١٤٢، ص٦، جتفسري القرطيب
اسم جنس، وهـي تعـم كـلّ        ) لباساً(أن مفردة   )  احلقيقة دون قناع   –وعصى آدم   ( ذكرنا  حبث     - )٢(

ر، كلّ مـا مـن شـأنه أن         األمور املنزلة من أهل التدبري السماوي  اجلنة آلدم حني أُهبط ولبنيه الذكو            
، فإنّـه يواريهـا، واللبـاس األفضـل هـو لبـاس             )سـوءات (مينع اآلدمي من اإلساءة لكرامته واحلـطّ منـها          

، فما هـي السـوءات الـيت قـد تُهـني اآلدمـي لـو فقـد                  )ٌولباس التقوى ذلك خري   ) (التقوى(داخلي يسمى   
         صارع ألجلها؟ منها   تقواه أو لو ملْ تتوفّر له فقد يصري كاحليوان املتوح٢احلاجة إىل األكل،    -١: ش ي-

ــدني   -٣احلاجــة إىل اجلــنس،   ــأوى  -٤ احلاجــة إىل الســرت الب  احلاجــة إىل قضــاء  -٥ احلاجــة إىل م
، )ضـرورياً ( احلاجة إىل الدفن، تلك أمور حتتاج لباساً موارياً هلا         -٦) مرحاض ومحّام (احلاجة بسرت   

اللباس الذي أنـزل لـبين آدم منـه مـادي، أربـع نسـاء خملّقـات للـزواج                   ، ف )تقويةً وكماالً ) (ريشاً(ولباساً  
ة السـرت، واتّخـاذ          ) غـري مـادي   (من اجليل األول تقي األبنـاء سـوأة اجلـنس، ومنـها              تعـاليم تعلّمهـم كيفيـ

السكن، وصناعة اللباس الطبيعي، وكيفية قضاء احلاجات وأين، وكيفية الـدفن أيضـاً، وكـلّ مـا يسـرت           
 .إلنسان وحيفظ كرامته حياً وميتاً، هو من اللباس املواري املُنزل ربانياً مادياً أو معنوياًسوءات ا

)٣( -   ــون أن ــرين يظن مــن املفس تعــين عــوامل احلشــرات والطيــور واألمســاك واحليــوان    ) عــاملني( كــثري
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) العـــالَمني(مجـــاميع  ك اإلنســـانيةوعـــالَم هنـــاك، فـــالقرآن يقـــص احلـــق، واتمعـــات
 . موجودة ومتأل األرض، فيها أفراد متّقون، وفيها ظاملون حينها، كما اآلن

وعلم اآلثار قد أثبت فعال وجود مدافن ترجع إىل أكثر مـن عشـرة آالف سـنة قبـل                   
 .امليالد، أي قبل تواجد قابيل وهابيل  عشرية قرب مكّة بآالف كثرية من السنني

                                                                                                                        
لتشـمل كـلّ مـا  الوجـود         والنبات واإلنسان واجلن وغري ذلك، وبعض العلماء سيما العلميني يوسعها           

مما ال نعلمه  ارات الشاسعة واألكـوان، وكـلّ هـذا خـروج عـن السـياق القرآنـي وانفـراط للّفظـة،                        
ة أخـرى أدلّ علـى مـآرهبم وظنـوهنم مثـل                 ة   : (فهناك ألفاظ وتعـابري قرآنيـ كـلّ  ) (أمـم أمثـالكم   ) (مـن دابـ

ا    )ما خلق ) (اخللق) (من  السماوات واألرض   /ما) (شيء العـاملني (، أمـ (         رب  الـيت تـرد  محـدنا
لــه لغتــه ) .. عــالَم(العــاملني، فهــي جمــاميع النــاس املختلفــة املشــارب  كوننــا األرضــي، وكــلّ جمتمــع  

ــه، يتّضــح هــذا  آيــات مثــل قولــه  بــين     تــه وتارخيــه وظرفــه وزمنــه وانتمــاؤه لربوثقافتــه وجغرافي
ــاهم(إســرائيل  ــدِ اختَرنَ ــالَمِني ولَقَ ــى الْع ــمٍ علَ ــى عِلْ ــن   ( و)٣٢:الــدخان)( علَ ــداً مِ تِ أَحــؤ ي ــم ــا لَ م ــاكُم وآتَ
ــالَمِني ــدة)(الْع ــالَمِني   (، و)٢٠:املائ ــي الْع ــوحٍ فِ ــى نُ ــالم علَ ــة للحشــرات وال  )٧٩:الصــافات)(س  وال عالق

ات املزامنـة لوجـودهم، وقـول قـوم     للمجرات بنوح وال ببين إسرائيل ومل يتم اختيارهم إالّ على اتمع    
ــه  ــالَمِني (لــــوط لــ ــنِ الْعــ ـ عـ ــك ـ هـنَن ــم ــر)(أَولَــ ــم  )٧٠:احلجــ ــول لــــوط هلــ ــن  (، وقــ ــذُّكْران مِــ ــأْتُون الــ أَتَــ
ــالَمِني ــن    (، و)١٦٥:الشــــــعراء)(الْعــــ ــدٍ مِــــ ـــ أَحـ ــن ــا مِــــ ـــ بِهـ قَكُمــب ـــ ــا سـ ـــ ــةَ مـ ـــ الْفَاحِشـ ــأْتُون ــم لَتَــــ إِنَّكُــــ
الَمِني٢٨:وتالعنكب)(الْع(   ل كقبيح  ذكور أجناس غري اإلنسان، عالوةر هذا الفعمكن تصوعاً ال يطب ،

) عـالَمٍ ( أفراد إنسانية شاذّة قبل وجود قوم لوط، لكـن احنـراف جمتمـعٍ               ) اللواط(أنّه يمكننا تصور    
ُ بــاجلميع كامــلٍ واحناللــه هبــذه الفاحشــة رجــاالً ونســاء، حــدث مل يســبق، لــذلك كبــادرة خيســف ا  

ــه تعــاىل     ــة، وقول ــزال وحبمــم بركاني ــى     (بزل ــران علَ آلَ عِمو اهِيمــر آلَ إِبنُوحــاً وو مــطَفَى آد اص ــه إِن اللَّ
الَمِنيزامنـة لـه،                 )٣٣:آل عمران )(الْعة كـثرية مآدم الرسول فُضِّل على جماميع بشري ن لنا أنوهذه تُبي ،

ــع (وأيضــاً . األناســية حينــها) العــاملني(عــدم وجــود هــذه وال تنطبــق علــى آدم األول ل سالْياعِيلَ وــمإِسو
    الَمِنيلَى الْعا عكُلّاً فَضَّلْنلُوطاً وو ونُسية     )٨٦:األنعام)(وموعـات البشـريوتفضيل مريم علـى نسـاء ا 

د   (وله  أصحاب املائدة     ، وق )٤٢:آل عمران )(واصطَفَاكِ علَى نِساءِ الْعالَمِني   (  زمنها  عـب كْفُري نفَم
           الَمِني الْعـ داً مِـن أَحـ هذِّبذَاباً ال أُعع هذِّبفَإِنِّي أُع كُم( ، وأيضـاً  )١١٥: املائـدة )(مِن        اس هِ النـ ولَـوال دفْـع اللـَّ

ــلٍ علــَ   ــه ذُو فَضْ ــن اللَّ ــأَرض ولَكِ ــدتِ الْ ضٍ لَفَسعــب ــهم بِ ــالَمِنيبعضَ فــال دخــل هلــذه )٢٥١:البقــرة)(ى الْع ،
فـإن قيـل فمـا الفـرق بـني      . ااميع اإلنسية  اآليات، مع عوامل طيور أو حيوانات أو جن أو مالئكـة        

ــاس(و ) العــاملني( ــا أن )الن ــاس(؟ قُلن ــراد، و      ) الن ــاملني(هــي مجــع إنســان مــن حيــث هــم أف مجــع ) الع
 .ع ألفرادجمتمعات إنسانية، ال مج/موعات
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يْ آدم  (لنقاط على احلروف، أثبت بقوله يواصل القرآن وضع ا   أَ ابْنـلَيْهِمْ نَباتْلُ عو
ق٢٧:املائـــدة()بِـــالْح( ، تقييـــد الـــتالوة مبفـــردة بـــاحلق"أن")مثّـــة تـــالوة أخـــرى )١ ن أنبـــيي 

ــة بغــري احلــق بــل بتشــويه، ســواء كــان غــري احلــق هــذا أنّهمــا ابنــان       متداولــة تتلــو القص
 أن قرباهنمـا هـو كمـا     وهو أمر رأينا ورأى غرينا تناقضه العلمي، أو     مباشران آلدم األول  

، أو أن طبيعة اخلالف هو على اشـتهاء قابيـل الـزواج مـن أختـه الـيت جـاء معهـا                         ذُكِر
وقـد غـاب عـن      ! بطنٍ واحد بدالً من األنثى توأم هابيل اليت ملْ تتـوفّر علـى مجـال وافـر                

 ال يلغــي منكــر نكــاح األخــوات، وهــل خيــف القــبح هبــذا  هــؤالء أن بطنــاً واحــداً أو اثــنني
ة قـد     ! االستهزاء بالعقل، وهل األخ مع أختـه يومنـا هـم التـوأم فقـط؟         هـذه العقليـ بـل أن

ى فيهـا هابيـل وقابيـل وأخـواهتم املزعومـات، وكأنّمـا منـذ                 قفزت علـى السـنني الـيت تربـ
ن تلك، أو كأن شعور قابيل جتـاه  الوالدة قد أوحى ا آلدم بتزويج هابيل وهو رضيع م  

إحــديهما كأخــتٍ لـــه أشــد مـــن األخــرى ألنّـــه خــرج معهــا مـــن بطــنٍ واحـــد؟ مــا هـــذا         
 خـالل مديـد التـاريخ        اإلنسـانية  االستخفاف بالدين والفطرة؟ حالُ الناس كلّهـا واألسـر        

 . تُكذّب هذا

لِ ذَلِـك    : (أما تفريع القـرآن علـى قتـل قابيـل أخـاه بقولـه              ا علَـى بنِـي    مِـنْ أَجـْ كَتَبْنـ 
   ــاس ــلَ النَّ ــا قَتَ ــأَرْضِ فَكَأَنَّم ــادٍ فِــي الْ ــرِ نَفْــسٍ أَوْ فَس ــلَ نَفْســاً بِغَيْ ــنْ قَتَ م ــه ــرائيلَ أَنَّ إِسْ

نَّ جمِيعاً ومنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيا النَّاس جمِيعاً ولَقَدْ جاءتْهمْ رسلُنا بِالْبيناتِ ثُمَّ إِ            
      سْرِفُونفِي الْأَرْضِ لَم ذَلِك عْدمْ بة معروفـة          )٣٢:املائـدة ()كَثِرياً مِنْه القصـ ن أنبـيفهـذا ي ،

   لِمــوا هبــا تعلــيالحــني تدوينــها لتُتلــى خاطئــة، أُع هتتشــو وإن لــدى بــين إســرائيل فعــال
م بكونـه قـا                 تال وينفـى خـارج     لشرعة جتريم القاتل من بين إسرائيل وقتلـه جـزاء، أو يعلـَّ

  ).كما فُعل بقابيل(كياهنم 

                                                 
أي ) ابـين آدم حقّـاً  (فال يمكـن تفسـريها أنّهـا مبعنـى      ) ابين آدم (ال بـ   متعلّق بتالوة النبأ،    " باحلق" - )١(

) وهـا عليـك بـاحلق   نتلُ(، ) عليـك نبـأهم بـاحلق      نقـص  (:فالعبارة بالتمام تشبه اآليات   !! ابنان شرعيان 
) والــت)نتلــو عليــك مــن نبــأ موســى وفرعــون بــاحلق القــص ،،هنالــكالوة مهــا اللــذان بــاحلق دليــل أن  

ــاً ــى يموروث ــالتزوير والتحريــف أو   بالباطــلئون الشــه  هــذ ويقــص مــن اليهــود والقصاصــني  تل  أو ب
بالتخمني على أحسن الظن. 
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ــل      ــل يقتــ ــود أن القاتــ ــى اليهــ ــب ا علــ ــيْهِمْ فِي (كتــ ــا علَــ ـ كَتَبْنـو  ــنَّفْس ــا أَنَّ الــ ـ هـ
 آية، فلماذا يقتل القاتـل      ١٢ من املائدة اليت ستأتي بعد       ٤٥وهي آية    ،)٤٥:املائدة()بِالنَّفْسِ

ــه كتبنــا علــيهم أن مــن مــارس قــتال  وال يعطــى فرصــة ثانيــة بــني النــا ) البــاغي(  س؟ ألنّ
 عمـداً فهـو لـن يــردع ملمارسـة قتـلٍ آخـر وهكــذا إالّ بقـوة القـانون، ألنّـه ميكــن أن          واحـداً 

اً أو خـامت     ( مـن كـان أمامـه    ، أي أحد، كائناً  يقتل الناس احمليطني به مجيعاً     ولـو كـان نبيـ
هـل تُـرى سـيراعي حرمـة ألحـد آخـر         الذي قتـل أخـاه، ف     ) قابيل(، متاماً كمثل    )١(!)أنبياء

 اجلـزاء  (فكتـب ا علـى بـين إسـرائيل أن يعـامِلوا القاتـل بينـهم                 ! حني خيتلف معـه؟   
 بال رأفة من أحد وال أمان، ألنّه كقاتـلٍ للجميـع،            كمن قتل ناس القرية مجيعاً    ) والعقوبة

   قتــل إن أراد البــاقون أن حييــوا ويــأمنوا، أو ينفــى خــارج جمــتمعهم  فــال حــلّ لــه إالّ أن ي
بعيداً، ومن ترك التوسل بالقتل ألخذ مطلبه أو شهوته أو مهما كـان، فقـد جعـل اآلخـر                   
يعــيش، فهــذا كمــن تــرك اجلميــع يعيشــون، وأيضــاً مــن كــان لــه حــق االقتصــاص فــرتك   
ن أحيـا              نفى من بني الناس خارج املوطن بـدالً مـن اإلصـرار علـى قتلـه، فهـو ممـالقاتل ي

ألنّـه قتـل  نفسـه شـهوة القتـل، وألنّـه منـع أهـل املُقـتص منـه أن تسـري                        الناس مجيعاً   
   ة كانـت معركـة فاصـلة بـني    . )٢(فيهم النقمة عليه كونه قتل أحداً منهم وملْ يعف اهلمجيـ  

ة ة،واإلنسانية   تقـول للواحـد اقتـل ولـو أخـاك،           اهلمجيوال         اإلنسـاني تقـول للواحـد اعـف 
 غـري مقصـود،   الّ إذا كـان دفاعـاً واضـطراراً، أي قـتال    تستخدم القتل حتى مـع عـدوك، إ   

 .ة وتشفٍّ، بل باحلق والقانونة نفساني له، وبغري مهجيوال خمطّطاً

؟ لـيس ألن أبـاهم آدم الرسـول فحسـب؟           )اآلدمـيني (ومل يقـل    ) ابـين آدم  (وملاذا قال   
أبنــاء ال  (لتلــك اللحظــة علــى خــالف اهلمــج الــذين هــم ) ابــن آدم(بــل ألن اإلنســان كــان 

                                                 
)١( -          ات أن مـن املرويـ ةد         ) قابيـل ( أفادت عـد ة جعـل يتوعـوأبنـاء شـيث بالقتـل     ) شـيث (بعـد مـد الـنيب

 .أيضاً
ليس هو اإلحياء املادي، بل هو اإلحيـاء املعنـوي،   ) ومن أحياها( على أن من أفضل املعاني لتعبري   - )٢(

فــالنفوس اجلاهلــة ميتــة الــروح، وإحياؤهــا بــالعلم والفضــائل، ومهنــة األنبيــاء هــو إحيــاء النــاس، أي      
ة، إحيـاء أنفسـهم بشـعلة روح احليـاة، لـذلك قـال تعـاىل                    تـاً       (إيقاظهم من اهلجعة اهلمجيـيم كَـان ن مـأَو

اسِ    شِي بِهِ فِي النـمنُوراً ي ا لَهلْنعجو اهنييجـدا  بـين       )١٢٢:األنعـام )(فَأَحن وفاآليـة قابلـت بـني فعلـي ،
حاول إحياء أنفس اليهود، واليهود يريدون قتل النيبي إسرائيل؛ القاتل واملُحيي، نيب. 
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ة ة الواعيـ  فقـانون الفطـرة اآلدميـ      ، ال أنساب بينهم وال يتساءلون برحم وال قرابـة،         )أحد
ــاً  األســرة   ــد أب ةأوجــاء، و  اإلنســاني ــه األوالد أبن ــم ، ل ة   هلبعضــهم إخــوة، عالقــة مــود

         مينـع  ورمحة متنع قتل األخ أخيه، قانون األسرة والقرابة مينع هذا، االجتماع اإلنسـاني 
هــذا، فهــو خصــلة مــن الوحــوش، اإلنســان حيفــظ أخــاه، ويــواري ســوأته، ويســرت عليــه،    

 !ويدافع عنه، قبال نوع آخر هم اهلمج، ال أن يقتله أو يأكله

ــل كــثرية، واكتشــف العلــم وجــود حــاالت        لقــد ســبق قتــل قابيــل هلابيــل حــوادث قتْ
 مــن عشــرة كثــرأإلنسـان عاقــل مقتــوالً أو مــذبوحاً أو مضــحى بــه قــد يرجــع بعضُــه إىل  

آالف سنة، فالقتل دفاعاً عن النفس، أو لصد غارات مهجيـة، أو درءاً عـن فسـاد كـبري،      
كــان موجــوداً قبــل قابيــل، لكــن  ) اهلمجــيني(بــل أكــل حلــوم البشــر للبشــر مــن أبنــاء آدم  

ة مـن        )الرسـول  (األبناء املتحدرون من آدم    اء، السـاللة النقيـة   وحـو الـيت توطّنـت    اهلمجيـ 
ركــز وحظيــت بالتعــاليم واملتابعــة ليكــون للعــالَم منــها معلَّمــون، والتأمــت علــى      أرض امل

ة البشـعة ألول مـرة، أن                   حتصل فيها هذه احلادثة النكـراء هبـذه الكيفيـ ،السلوك السوي
 )١(!يقتَل املرء، بل األخ القرابي اللّصيق، ليس إالّ لطهارته وتقواه وأهليته

فــردان مــن ألــوف األلــوف مــن   ، )الرســول الســرياني (مدآل فهابيــل وقابيــل كــابنين 
مـــن بـــني ) آدم الثـــاني(آلدم الرســـول ) أو حفيـــدان( وابنـــان ، األول آدم اإلنســـانســـاللة

ـةالــنفس ت ظهــركــثريين  القــرى،  صــحيح     أحــدمها،  اهلمجيـ جمتمــع إميــاني 
د      حب ،)كـبين إسـرائيل متامـاً     (الفطرة معتنى به بتعاليم الرب وهتذيباتـه         ادثـة قتـل متعمـ

ه وأبيـه     قتـل أخيـه    أحـدمها  نفـسِ فيها دناءة    تع طو ،) بريء سفك دم ( الطـاهر مـن أمـ ، 
ة  األســرة علــى اهلــوى أو   أول جرميــة قتــل داخليــ فهــي شــيطانية،/بــدوافع حيوانيــة 

                                                 
ال تُقتـل نفـس ظلمـاً إالّ كـان علـى ابـن آدم األول         ): "ص(رووا عـن الـنيب      ا   هبذا يمكننا أن نفهـم مـ       - )١(

. ٣٨٣ ص ،١ ج ،محـد أمسـند    ،محـد بـن حنبـل     أ اإلمـام (". كفْلٌ مـن دمهـا؛ ألنـه كـان أول مـن سـن القتـل               
: وأيضـاً . ١٠٧ ص،٥ ج ،صـحيح مسـلم    ،مسلم: وأيضاً. ٧٩ ص ،٢ ج ،البخاريصحيح   ،البخاري: وأيضاً

  ).١٤٨ ص،٤ ج،رتمذيسنن ال ،الرتمذي
 ال ،)العشـرية /األسـرة  ( النقـي  أول من سن قتل الظلم والغيلة  اتمـع اآلمـن  )كابن آلدم  (واضح أنّه 

الفطــرة معــززة : الــذي هــو(، فهــو أول خــروج عــن الــدين  غــريهاخلطــأ أو قتــال الــدفاع عــن الــنفس أو  
 .)بالتعاليم الربانية
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 اجلشــع اإلنســاني تمــع اإلنســانيا   ،ــرم بعــدها    الصــفيأ األب مــن ابنــه اــرب ليت
  وتقنني التحريم بعـد أن كـان موكـوالً للفطـرة    ليبدأ بعدها تشريع التجريم   ه عنه، و  وينفي

 )كقـومٍ  ( قـوم لـوط    متاماً كاسـتهالل   لقتل أخيه،    ط أخٌ ، فلم يكن قبلها أن يخطّ     اإلنسانية
   ة  ( من العاملني  باملنكر ومل يسبقهم أحداميع األناسياسـتخدام  اليـوم   ، مثلما نسـمع     )ا

 اليــوم، ات احنطَّــت فهــذا أول حــدوث لــه  جمتمعــ!ضّــع  اجلــنساألطفــال حتــى الر
، وعــن املمارســات  فهــذا بــدع أيضــاً وعــن قتــل اإلنســان لســرقة أعضــائه والتجــارة هبــا   

والكــالبة املنحطّــة مــع البــهائم واحلمــرياجلنســي ة املشــرتكة ، وعــن املمارســات اجلنســي
ات شـيطاني   فكلّ هذا ما تفتّقت ) رجل وإناث، أو رجال وأنثى    ( علـى   مبتكـرة ةعنـه عقليـ 

ــردي البشــري بأقــذارها، وكأنّهــا تــأبى إالّ أن ختــطّ  )قابيــل(خطــى  ي ة إىل وادي  ســبيال
 !ت كونه إنساناًسبقيت ينحطّ بكثري جدا عن مهجيته ال

ة الواحـدة، حيـث كانـت السـمة          بـدايات احنـالل األمـ      فمـع ) قابيـل وهابيـل    (زمـان أما   
 وإرث اجلميع، بال حمددات أخرى، ال )أبناء آدم=آدميني(اجلميع هوية ) ةياإلنسان(اآلدمية 

 .بل اآلدمية البحتة الصاحلة. وطن، ال مسمى للهجة، ال لون، ال تفاوت أديان وشرائع
 

  قابيل وهابيل السريان العرب-و

 إنّنا نستطيع بداللـة االسـم، أن نُـدرك للوهلـة األوىل اللغـة والظـرف والـزمن الـذي                  
 .بزغ فيه قابيل وهابيل

أي هـو حاصـل،     " كـايِن /كـائن "، حيتمـل أنّـه      !"بـالعربي "كما تُلفـظ    ) Qayen(كايني  
 لوالديه بعد دعاء بطلب الولـد، كمـا أنّـه حمتمـلٌ جـداً كونـه مـن                   )١(قد استُجيب وأُعطي  

فلم ، وهذه مهنة مهما قدمت      )٢(وهو الصائغ واحلداد بالعربية احلديثة والقدمية     " قين"
د مع بداية الوجود اإلنسانيتُوج . 

                                                 
ــوراة قــوالً  - )١( ــت« حلــواء  لــذلك عقّبــت الت ياقْتَن  بــر ــدِ ال عِن ــن ــال مِ جويلفظوهنــا» ر ، :qanah . وإن

واليت قد تُلفـظ    ) Khayin) (خائن/خاين(مبآل احلال أنّه    ) كايِن(البعض ال يستبعد أن يكون تسمى       
  .، فقد خان أمانة اإلنسانية، وخان األخوة، وخان األمان فغدر بأخيه)كايِن(باإلبداالت الصوتية 

 .٤٥٤، ص امليثولوجيا السورية وديع بشور، - )٢(
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ة أي جـاب إيـل،      ) گاب إيل(كاسم  مأثورنا، أي  ) قابيل(أما   وهـي اجلـيم البدويـ
األول نفســـه أي كـــائن وحاصـــل وواقـــع  ) كـــايِن(فهـــو معنـــى . اســـتجابة ا، اســـتُجيب

 مصـر   (ءهم  ومستجاب، وهذا يبين أنّه األكـرب، ومـا زال إىل اليـوم يسـمي العـرب أبنـا                 
مثال ("ويلفظونه "جاب ا "ا أجاب وإجابة واستجابة"گاب أي ،. 

 : ـريان يلفظون احلـاء هاء أيضاًتماالن، ألن السـهابيل اح

١- ا وحمبوبه، أو حب ا حاب إيل، حمب.  

ــوراة     :  هــب إيــل -٢ ــه، وهــو األقــرب افرتاضــاً ال ســيما وأن الت ــة ا وعطيت أي هب
وا هابيـل     )הבלهبِلْ (نطق احلاء لكنها كتبته باهلاء     ت و األثـر الروائـي مسـ ،" هبـة ا "

والبعض قـال أن شـيثاً هبـة ا، واختلفـوا  أنّـه ابـن آدم أو ابـن ابنـه هابيـل، فـاختلط                 
، ال آلدم العاقل القديم الذي      )١(هو االبن األول آلدم الرسول    " شيث"األمر بني زمانني، فـ   

 ة له     ال يعقّب كما يبدو أبناء أصفياء هلم أمساء بـل           مكن أن تصل الذاكرة التارخييومل ي ،
" شــــيث"، وجــــاءت املرويــــات بــــأن اســــم )مــــن املعصــــية األوىل(أبنــــاء آدمــــيني مهجــــاً 

إغاثة املُعني، أي اسـتجابته بالولـد الصـاحل، وهبـة ا        ) مون- ذي -أغِيثو" (أغيثوذميون"
 . نفسها

ــى التشــقّق   " ســئف"أو " شــعث"أو " شــت"قــد تكــون  وشــيث، أو ســيث،   ــها مبعن وكل
 بدايــة النســل اإلنســاني ق، فكــأنف" الصــاحل منــه، أو هــي واالنتشــار والتفــرــع وهــي " سِ

ــة واإلجابــة واملــدد، وقــد يكــون    ــيد"اإلعان ــهجات   " ســت/سِ وهــو الســيد ورأس القــوم بل
ــة، وال زال إىل اليـــوم  ىعربيـدة تُســـمالســـي )سِـــت (  كـــان الـــنص مصـــر والشـــام، وإن
كـي   :مشـو شـت   -تقـرأ أت  (حيـتفظ بـبعض التعليـل       !) عـربي (التوراتي  لفظه املسـمى      

ــر-شــــت ــواء )٢٥: ٤التكــــوين ()يل ألــــوهيم زرع آحــ ــه (، أي أن حــ ــرأ امســ ــميه(تقــ ) أي تُســ
) مالئكـة ا : أي اآلهلـة (ألـوهيم  ) شـاءت يل (شات يل ) أي ألجل أن (، كي   "شيث/شت"

                                                 
 جنر نوح السفينة ومن ثم بدأ الطوفـان  نوذوجببل : "١٢ البن سعد ص الطبقات الكربى  وجاء     - )١(

فركب نوح السفينة ومعه بنوه هؤالء وكنائنه نساء بنيه هؤالء وثالثة وسبعون من بين شيث ممن آمـن          
 فهذا شيث ابن آدم الرسول وأين زمنه وأين آدم األول؟" ..به فكانوا مثانني  السفينة 
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، أي إرادة ا أي مشـــيئة قـــوى الســـماء) شـــت(، فاالســـم إذاً هـــو ) آحـــر أي آخـــرزرعـــاً
 .، أي هِبةُ ا، مرة أخرىواختياره

، أمساء حبسب نطقها وصـياغتها سـريانية كلهجـة    )Heb-El(وگابئيل وهابئيل  
" جربائيل"من العربية األم القدمية، اليت هي خزان اللهجات كلّها، فهما امسان يشبهان              

" )١(مشعـون  /مسعان/إمساعيل/صموئيل/مشوئيل/مسوعيل"أي رجل ا وقوة ا، و     
وهـو  " إسـرائيل "وهي هلجات مبعنى إجابة ا ومساعه أي مسع اُ واسـتجاب، ومثـل              

ع اوعبده، ال كما قالوا أنّه صر أسري ا يعقوب، أي! 
 

 
 

 )!إسرائيل: إيل-إصراع( بزعمهم أنّه سبب تسميته يعقوب يصارع مالك ا الذي: )٢٣( رقم صورةال

                                                 
)١( -               ي عـن اسـتجابة ا ضمن سياق نصـ لو راجع املرء سبب ظهور هذه التسميات لرأى أنّها وردت 

 قـد    الـرب  إنوقالـت   ) (٣٣: ٢٩التكـوين   (امرأة يعقوب، ورد      ) ليئة(لدعاء أو مذلّة، فمثال حني ولد       
 . وهي اإلجابة) مشع أي مسع(وهو تصغري ) عونفدعت امسه مش .. مسع
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واالمســـان " هابيـــل وقابيـــل "فـــال ميكـــن أن يكـــون اســـم ابـــين آدم األول القـــديم      
ســريانيان، والســريانية كلهجــة متأصــلة ملْ تُوجــد بعــد، وحبســب التــوراة فإنّــه ملْ تظهــر 

، وهــي أمســاء تعــين "رب"و" مــر"و" ســر"التســمية باســم الــرب، ســواء كمعنــى للــرب مثــل 
ام أنـوش، ومـن          " أنـوش "السيد والرب وهم أبنـاء       هـذا وأبنائـه فيمـا      " سـر "الثالثـة، إالّ أيـ

ــة القدميــة   هلجــة الســريان كفــرع عــن العربي ــلت وتأص كإضــافةٍ . بعــد انتســبت أو ســواء
" اخل..  نعمة ا، حب ا، مسع ا، هبة ا، مهلّـل ا، عبـدا   "للرب وملحقٍ مثل    

يْضـا  أولِشِـيث   (إالّ بعـد أنـوش، فقـالوا        " هابيـل وقابيـل ومهاللئيـل     "طبعاً بالسـريانية كــ      
     ها اسْمعفَد ابْن لِدأونُوش .   ئِذٍ ابْتُدِئأحِين     مِ الـرَّب ، والـذي   )٢٦: ٤التكـوين   ()نْ يدْعى بِاسـْ

، أي كلتامهـا مبعنـى      "دعا امسـه  فـ "بداللة نفس العبارة    " يدعى باسم "نُرجحه أن عبارة    
د         اة بالعربانيـة توحـالنسخة املسـم ة، حيث أناملواليد صار  أمسائهم قراءات ربوبي أن

، ثم الناس بعـد أنـوش أيضـاً    )qara shem" (قرأ شِم"هاتني العبارتين بقوهلا أن شيثاً 
" مت قـراءة األمسـاء     ، فمنذ عهد أنـوش بـدأ      "اسم"هي  " شِم"، حيث الشني سني و    "قرأ ش

 .  منسوبة للرب، أو تُحاكي الرب، كما أسلفنا بيانَه
 

  آدم ونوح وأحجية عمر األلف سنة-ثالثا

الندراسـها، وال معرفـة معـامل       ) ع(ربما ال يسعنا النظر عميقاً  آثار آدم الرسول          
م للشـعوب، لكـن القـرآن والروايـات والـرتاث قـد ربـط بـ                     ني آدم  مهمات آدم كرسولٍ ومعلـِّ

أربعــة (، وقــول الرســول )٣٣:آل عمــران()إِنَّ اللَّــه اصْــطَفَى آدم ونُوحــاً (ونــوح بقولــه تعــاىل 
ــوح محــل عظــام آدم معــه  الفلــك   (، ومــروي أن )ونــوح.. ســريانيون آدم  ــات )ن ومروي ،

أخــرى لــدى طوائــف أهــل األديــان ومنــهم املنــدائيون، فلــذلك ســنحاول أن نســرب آدم     
 . ومعرفة سر عمر آدم املديد بكشف سر عمر نوح،شخص نوح

  

  نوح مرآة آدم-أ

طَفَى آدم ونُوحـاً وآ   (إن ا تعاىل حني مجع بـني آدم ونـوح  قولـه              ه اصـْ لَ إِنَّ اللـَّ
  انر راهِيم وآلَ عِمـْ ، فكأنّمــا أقـام آدم، كمـا أقـام نوحــاً، مقـام تـوايل ذريــة      )٣٣:آل عمـران ()إِبـْ

لتكـوين الذريـة    (أي أن آدم ونوحـاً عاشـا حيـاة بعـد حيـاة              . وتوايل ذرية عمران  إبراهيم،  
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لذلك نقرأ  الروايات و التوراة أنّهما بلغـا قريبـاً مـن ألـف        ) عمر أحدهم (،  )الصفية
   ــى أن الكنــزا (  كتــاهبم املقــدس  أوردوانياملنــدائيســنة، بــل  الــرتاث األول أيضــاً حتّ

لـيكنْ املـوت مـن نصـيب أهـل      : ي وهـو مسـتوٍ علـى عرشـه بـني أنـواره          قـال احلـ    (:)ربا
الــدنيا إنْ آدم عــاش ألــف عــام فليخــرجْ مــن جســده قبــل أن يشــيخ وقبــل أن تُوهنــه    

ات عـن أهـل            )آدم الثـاني  (، ونعلم أن نوحاً مسته العرب       )١()األسقام بعـض املرويـ بـل أن ،
   ص(بيت النيب (     عظام آدم وبد ن نوح مدفونان    تُشري إىل أن)   فِنافِنا يوماً حني دأو د ( 

 ).السالم على آدم ونوح(، حتّى أنّهما يجمعان بزيارة واحدة )٢(حلدين متجاورين

                                                 
 :وانظر كذلك. ٢، ١ اليسار، الكتاب األول، التسبيح األول، ص-الكنز العظيم: كنزا ربا - )١(

 http://bahzani.org/Maqalat ordner/M78.html 
 أخبـاراً أخـرى     ، مـع أن هنـاك     )ع(مـدفون جبـوار آدم ونـوح        ) ع( هذا اخلرب شائع، وأن موالنا علياً        - )٢(

راجـع  (بأن آدم ونوحاً مدفونان  جبل أبي قبـيس، أو منـى، أو  البيـت احلـرام، أو  مغـارة الكنـز                       
ــة أو   )١١٠ ص،١ ج،البدايــة والنهايــة ،ابــن كــثري: مــثال ، وهــي كلّهــا منــاطق تقــع  أرض املركــز  مكّ

ض ملن يتـابع مضـمون الروايـات بدقّـة أن مثّـة      حواليها، ونعتقد أنّها األصح، أما اخلرب األول، فقد يفرت      
مرة، ثم احتمله ) ع(قد دفن فيه آدم ) تابوتا خشبيا وحجريا خاصا، نُحِت كقطعةٍ من اجلبل املقدس(

نوح بعظام آدم مع الطوفان الذي جاب أرض مكّة وجباهلا، ثم أرجعها ودفنـها مكاهنـا بعـد االحنسـار،                    
حـني تُـوفّي أيضـاً، هـذا التـابوت هـو إرث عزيـز               ) كـنعش (ليحمل فيه بدنـه     واحتفظ بالتابوت املقدس    

مع ذراري نوح من النبيني والصاحلني الذين تفرقـوا، علـى هنـر             ) حمموالً(يحتمل أنّه صار إىل النجف      
الفرات العربي الذي كان موجوداً آنذاك، ينبع مـن السـراة ليلتقـي مـع فـرات العـراق،  نقطـة التقـاء                        

ة السـلبية ملـا بعـد كارثـة الطوفـان                          تُشكّ ة باآلثـار اجليولوجيـ نضـب فـرات اجلزيـرة العربيـ ل حبرية، ثـم
، )جنـف ) (جـف -نـي (وغيض املياه وغورها، وصارت مع األيام تُـدعى تلـك املنطقـة الرسـوبية اجلافّـة                 

 منـه ليكـون   اسم سرياني لتلك البحرية، وجف النهر كلّه وغاض حتت األرض وظـلّ الـوادي            ) ني(حيث  
إىل العــراق مــن مكّــة، عمومــاً؛ فالتــابوت ) ع(طريــق القوافــل ويبــدو أنّــه الطريــق الــذي ســلكه احلســني 

ل أحـد الصـاحلني أو النبيـين مـن                       س قدميًا من قبـالنهر املقد فن  النجف اليت هي مصبس داملقد
ك ورد خرب أن احلسن واحلسني ساللة نوح، فشهرة التابوت أنّه حوى يوماً عظام آدم، وبدن نوح، ولذل

فـإذا زرت جانـب النجـف، فـزر         ( وصيته فوجدا خشبتين، وورد أيضـاً        ) ع(حفرا حيث أشار أبومها     
ملزيـد  ) (٢٣، ص ٦، ج هتـذيب األحكـام   الطوسـي،   ) (عظام آدم، وبدن نوح، وجسـم علـي، علـيهم السـالم           

نـداء السـراة، اختطـاف    :  هم، راجع حبث  من فهم أن مكّة وحواليها، هي مقر الرسل املشهورين ومدفن         
 ). ، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةجغرافيا األنبياء
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ألـف سـنة، زمـن    ) ع(عـاش ألـف سـنة، وأن نوحـاً     ) ع(حنن نفـرتض أن آدم الرسـول        
بــع كـان رســل  م، ثـم بــني األلـف اخلـامس إىل الرا   . ســنة ق٥٠٠٠ إىل ٦٠٠٠آدم كـان بـني   

كـان بـني    (م، كـان زمـن نـوح، لـذلك ورد           . ق ٣٠٠٠ إىل   ٤٠٠٠، ثـم بـني      )١(وأنبياء كإدريس 
 .)٢(أي ألف سنة) آدم ونوح عشرة قرون

 

 

                                                 
أن ) كالـدكتور شـحرور  (نوحاً، ال كما قـال بعـض املفكّـرين    ) ع( سبقت الرسلُ ومنهم آدم الرسول       - )١(

لِني      (نوحاً هو أول رسول، لقوله تعاىل        سـرنُـوحٍ الْم مقَـو توا        (،  )١٠٥:الشـعراء )(كَذَّبا كَـذَّب نُـوحٍ لَمـ مقَـوو
 ماهقْنلَ أَغْرسر الـدكتور        )٣٧:الفرقـان )(الر مل  ! هنـا باملالئكـة املتمثّلـة    ) الرسـل (، ولقـد فسـ ا مـع أن

ا  يا بنِـي آدم (يرسل مالئكة، وإن بعثهم هداة ومتثّلوا بشراً، لقوله تعاىل  موقفين، موقف البداية         إِمـ 
  كُملٌ مِنسر كُمنأْتِي( فالرسل من بين آدم، وموقف النهاية       )٣٥:ألعرافا)(ي   أْتِكُم يـ ا أَلَـمنَتُهزخ مقَالَ لَهو

 كُملٌ مِنس٧١:الزمر)(ر(      ا ومن جنسنا، قال تعاىلفرسلنا من ، )             االً نُـوحِي ا رِجـ لْنا مِـن قَبلِـك إِلـَّ سـا أَرمو
 مرات، واآلية مغلقة تُخرب أن الرسـالة للبقـاع علـى طـول     ٣، وردت )١٠٩:يوسف)(م مِن أَهلِ الْقُرى إِلَيهِ

 .اخلطّ قد محلها رجالٌ من أهل القرى احمليطة مبكّة، ال مالئكة متمثلون
ــانابـــن حبـــان، : ، وأيضـــا٢٥٢ً، ٤، جميـــزان االعتـــدال الـــذهيب، - )٢( ٦٩، ص١٤، جصـــحيح ابـــن حبـ ،

فيولـد نـوح بعـد وفـاة آدم بعشـرات           ) ع(ووالدة نـوح    ) ع(ب أن البعض فسرها أنّها بني والدة آدم         والغري
ووالدة نـوح   ) ع(بينمـا املفـروض أن تكـون املـدة بـني وفـاة آدم               ! السنني فقط وهذا الرأي هو الذي ساد      

 قرون ١٠=  سنة ١٠٠٠، أو بني رسالة كلّ منهما، وكالمها األمر نفسه مع تسامحٍ تقريباً، فالفرق )ع(
تـدلّ علـى جيـل    ) قـرون /قرن(بني الرسالتين، أو الرسولين، مع أن املدلول القرآني واستخدامه ملفردة          

فعشـرة  )  سـنة  ١٠٠-٨٠(وأجيال متتابعة، وباعتبار أن اجليل عمره عمر اإلنسـان الطبيعـي الـذي هـو                
: مثـل " قـرون "يـات املسـتخدمة لكلمـة       متتابعة ال متداخلة تُساوي ألـف سـنة أيضـاً، واآل          ) أجيال(قرون  

)     ـــرمالْع هِملَـــيلَ عونـــاً فَتَطَـــاوــأْنَا قُر ــا أَنْشـ لَكِنـونـــاً     (، )٤٥:القصـــص)(وقُر ــدِهِم عـب ــأْنَا مِـــن أَنْشـ ثُـــم
 ... . )٧٤:مريم)(وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم مِن قَرنٍ(، )٤٢:املؤمنون)(آخرِين
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 رسم لفرضية زمن وعمر نوح وآدم: )٧( رقم شكلال
 

 ؟)١(فلماذا هذا العمر املديد وكيف

آدم، لــوفرة اآليــات حولــه،  بــدالً مــن ) نــوح(ولتشــابه املســلكين، ســنطّلع هنــا علــى   
 ).ع(واآلثار الكتابية واألسطورية عنه 

                                                 
ه سـادت خرافـة             لئن ثبت عمر آ    - )١( دم ونوح  حدود األلف سـنة، والعلـم ال مينـع مـن ذلـك، لكنـ

وضـخامةً، أي عشـرات األمتـار،       ) تبلغ اجلبـال طـوال    (العقل الرتاثي أن جسم آدم أو أجسام األوائل قد          
وهذا ينفيه العلم واآلثـار واملنطـق، ومل حيـتج آدم أن يهـبط مـن اجلبـل فهـو جبـل حبـد ذاتـه؟ وال بنـاء                           

ه ركـوب سـفينة ألن ارتفـاع الطوفـان ربمـا مل          كع وقومـ بة كبيت له هبذا احلجم الصغري؟ وال احتاج نوح
فاهلياكل البشرية منذ ماليني السنني املكتشـفة ال تـدلّ علـى طـولٍ         !  مرتاً  منطقته   ٣٠-٢٠يزد على   

ي ثخـن عظامهـا وبالتـايل    سوى هذا املُشاهد البالغ مرتين، أزيد قليال أو أنقص، وإن قويت األبدان فف          
قوة حتملها، وكلّ آثار املاضني اليت ترجع إىل قبل ستّة آالف سـنة، كاملوميـاءات، واجلمـاجم، والقبـور،           
ــاوير، والنقـــوش، واألدوات واألوانـــي املســـتعملة، والغُـــرف املكتشـــفة، تـــدلّ علـــى هـــذا الطـــول     والتصـ

 ــ  ا)ع (حجــم قــدمي إبــراهيماجلســماني، وجنــد مثــاالً أنرحلج احملــتفظ بــه مبكّــة لــآلن هــو حجــم 
، وجنــد ) ســم١١  والعــرض ٢٢، و العمــق ١٤ ســم، والعــرض ٢٧طــول القــدم  الســطح ف( طبيعــي

ة خصوصــية لإلنسـان، وأحافريهـا، بـنفس احلجـم تقريبــاً أو           انيـاملسـخّرة برعايـة رب الـدواب اً أن آثاريـ
، وأن النبـات املسـخَّر      ) واحلمري واألغنـام والبقـر     اجلمال واخليل (أضخم قليال على مدى هذه الدهور       

خصيصاً له كالنخلة وبلحها أو بقية الفواكه هي كما هي  احلفريات، فتغير هذه األجسام البشرية                
من أمتار كثرية إىل مرتين سيحتاج معه إىل تغيري شامل لكلّ النسب  الكون والنبات واحليوان، وهذا   

   .ألدلّة ضدهأمر ال منطق فيه، وا
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مبعنــى أنّهــا مــا (ومــع دحضــنا خلرافــة عامليــة طوفــان نــوح قــبال، وعامليــة رســالته  
عمره العجيبة، واليت تبـدو     ) ألفية(، فهل تبقى مسألة     )١()كانت إىل شعوب األرض كافّة    

 وهلــا ضــرورة؟ أم تســقط هــي األخــرى   وكأنّهــا مــن توابــع تلــك اخلرافــات، مستســاغة؟  
فقـط، برسـالة إصـالحية    ) السـريان (النتفاء احلاجة إليها، إذْ نُـوح بعـث  قـرى قومـه           
 إميانية حملّيّة، أعقبها طوفان هائل حملّي مبيد؟

 

  لغز األلف سنة-ب

ا خمْسِـني     ـ سـ  لْنا نُوحـاً إِلَـى قَوْمِـهِ فَلَبِـث فِـيهِمْ أَلْـف            ـولَقَـدْ أَرْسـ   (قال تعاىل    نةٍ إِلـَّ
ونمْ ظَالِمهو الطُّوفَان مذَهاماً فَأَخ١٤:العنكبوت()ع(. 

  سنة؟٩٥٠ كيف لبث نوح  قومه -

ألـف سـنة إالّ     : (؟ ملـاذا ليسـت    ))عامـاً (إالّ مخسني   ) سنة(ألف  ( ما معنى عبارة     -
؟ أي ملــاذا  ) مخســنيألــف ســنةٍ إالّ (؟ أو )ألفــاً إالّ مخســني ســنة  (؟ أو ))ســنة(مخســني 

 بــل وأيضــاً ملــاذا مل تكــن العبــارة فقــط    امــوع احلســابي؟) عامــاً(أُقحمــت مفــردة 
 !بكل بساطة ووضوح؟) تسعمائة ومخسني سنة(

  ما الفرق بني العام والسنة؟-

 أليس العمر األلفـي املديـد مـدعاة إعجـاز  نفسـه؟ ألَـم يكـن عمـر نـوح املُعجـز                        -
   بأن ي ه كفيالـة،                وحده ويروه آية؟ وملاذا مل يذكر القرآن هلـم هـذه اآليـة العمريرعب قوم

دلَّل عليـه أبـداً            )آيـة (ومل يذكر غرابة هذا العمر لديهم؟ وملْ يشِر لنا أنّهـا             ؟ بـل، مل يـ
سياق كالم نوح أو كالم قومه عنه؟ ومل تستبِن إشارة قرآنية عليه سـواء  حديثـه عـن       

ة تتّسـق مـع عمـر              أهل نوح وأبناء نو    ح ودعوة نوح، األمر الذي جيعـل األمـور كلّهـا طبيعيـ
 حياتي طبيعي يرتاوح بني اخلمسني والثمانني؟

مـن  ( جـيال    ١٩األقـلّ    سنة قومـاً واحلـال أنّهـم علـى           ٩٥٠ هل يعقل أن يدعو نوح       -
؟ أم كانـت أعمـارهم      )بقـاء نـوح فـيهم     مـدة   سـنة   ٩٥٠=سـنة ٥٠×جيـل ١٩ :عمر اخلمسـني  

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةطوفان نوح بني احلقيقة واألوهام - )١(
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وإعجازيــة كعمــره؟ فهــذا منــافٍ للتــاريخ والطبيعــة البشــرية العامــة، فــرد واحــد   مديــدة 
ا القـوم املكـذّبون كلّهـم فهـذا         يعقل هـذا عنـه، خبارقـة ربانيـ         ة لـه واختصـاص حكـيم، أمـ

 سـنة بشـهادة القـرآن ثـم يهـبط           ٤٠خرق ال خارقة، الطبيعة تقول أن الرجل يبلغ أشـده           
 سـنة مـن دون تـدخل إهلـي      ١٠٠٠وشيبة، فكيـف يصـل إىل       ويذوي من بعد القوة ضعفاً      

 أن القرآن أثبت أن املكـذّبني  ثُم! ؟ وحيفظ ساعة األشد دائمةً خاص يوقف ساعة العمر   
العـذاب،  وحـدهم   فقط، ليستحقّوا بعدها هم      لنوح هم جيلٌ أو جيالن ولو زادوا فثالثةٌ       

 .ال غريهم

 املكذّبني به املاليـني بـل املليـارات مـن            سنة النتشرت من   ١٠٠٠لو عاش قومه معه     
أنسال أنساهلم املكذّبني أيضاً، ولصار كلّ شخص يرى املاليني من أحفاده حتّـى اجليـل               

 !اخلمسني من نسله؟

 كيــف يعــيش داعيــاً فــيهم مئــات عديــدة مــن الســنني ثــم يســتخدم القــرآن وِحــدة  -
ــدعوة   ــة لل وهنــاراً (زماني ــيال ــى  ) ل ــدلّ إالّ عل ــايل    وهــي ال ت ــة، متــارس اللي دعــوة طبيعي 

واأليام؟ وكيف نزعم وجود عشرات طبقات األجيال واألحفاد من أعدائه وهو مل يـذكر           
ــا   ( األوالد إالّ جيــلَ ــده إِلَّ ــه وولَ ــزِدْه مالُ ــمْ ي ــنْ لَ ــوا معاتَّبــوْنِي و صــمْ ع إِنَّه بر ــالَ نُــوح قَ
 .)١٢:نوح()أَمْوالٍ وبنِنيويمْدِدْكُمْ بِ(و، )٢١:نوح()خساراً

اآلية، لتناسب املنطق العقلي والتارخيي والعلمـي؟ كـأن         ) نلوي( هل لنا احلق أن      - 
 "دعـوة " جنعلها، أو   )ساللة نوحية، آل نوح   (جنساً مثال يعين عدة رسل      ) نوح(جنعل من   

 ال أنّه رسولٌ فرد؟ سنة رمِز هلا بنوح باعتباره أشهر رسلها، ١٠٠٠ امتدت "رسالةً"و

مـع أن عصـر     )  سنة فقط  ٥٠٠٠( أو ربما نفرتض أن نوحاً مل يوجد تارخيياً قبل           -
 ألــف ســنة، وأدوات احلضــارة ٥٠ منــذ قُرابــة بــدأ فقــط اًاإلنســان العاقــل علميــاً وقرآنيــ

ا ال  كالبيوت اخلشبية والسفينة والزراعة مل تظهر إالّ  العشرة األلفية األخرية، فلماذ           
) السـنة (حيـث   ! نفرتض أن نوحـاً ربمـا عـاش قبـل مليـون أو مئـات اآلالف مـن السـنني؟                   

 ٣ويومهـا كـان حمـدود السـاعات يصـل إىل         (بتلك األزمنة السحيقة كانـت قصـرية جـداً          
وْت     (متغافلني أن هذا يهون شكوى نوح       ) ! حبسب قول البعض   !ساعات عـإِنِّي د بقَالَ ر

اراًقَوْمِي لَيْالنَهن أو ثالث ،)٥:نوح() وإذْ ما أهون الدعوة لساعتي ! 
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 أن ســنتَهم ســتُعادل أجــزاء مــن ســنتنا، ونــوح عــاش فــيهم مبقــدار عمــر  صــلةفاحمل
ــه لبثـــوا معـــه املـــدة نفســـها، فـــال  ! )١( بســـنيهم هـــم١٠٠٠طبيعـــي حسِـــب  وكـــذلك قومـ

، وعلـى هـذا الـرأي    )٢(أيضـاً اختصاص له وحده باللبث الطويل فيهم ألنّهـم البثـون معـه          
  )!!العام(و) السنة(ملْ جنِد تفريقاً بني 

 ا أن يكون للسـنة مقيـاس      إمف! (ربما ال تدلّ على عدد    ) ألف( أو نقول، أن مفردة      -
  حبيــث يكــون العــام الواحــد   ، حبــدث"العــام" يكــون ربــط  آخــر غــري الــذي نعــرف، أو أن 

 ســنة مــن ٩٥٠ تكــون النتيجــة ال تســاوي  أي  كلتــا احلــالتني،أكثــر مــن ســنة" احلــول"
 ال تعـين    "ألف" تكون السنة من مقاييسنا ولكن لفظة        وهناك احتمال آخر أن   . مقاييسنا

 تعــين " ألــف " ولكــن تعــين جمموعــة مــن الســنني حيــث أن،٥٠٠ + ٥٠٠عــددا يســاوي 
 "فألــ"ومنــه جــاء العــدد . اللســان العربــي انضــمام الشــيء إىل الشــيء واألشــياء الكــثرية 

.  عبارة عن جمموعة من السـنني نقـص منـها مخسـون عامـا              "ألف سنة " يأ. "التأليف"و
 ). )٣()٩٥٠(ففي هذه احلالة أيضا ال تكون النتيجة 

معلومــاً مــن جمهــول، ) حســابياً(هــل يعقَــل أن القــرآن يطــرح : والســؤال الــوارد هنــا
 ٥٠ –سـنني   ) س= (طوهلـا    أن نوحاً لبث  قومه مـدة         -وهو العربي املبني  -ويقول لنا   

هــذا منطــق حنــن ال نقولــه، فــال يقــول  !! ؟)جمهــول ال يعلمــه إالّ ا= حيــث س! (عامــاً
 !!إالّ مخس دقائق) مدةٍ(سأتّصل بك بعد : أحدنا

ــني       - ــرق ب ــاج فحصــاً، فــال ف ــاً ال حيت ــر طبيعي ــرب األم ، وأن )عــام(و) ســنة( أو نعت
هـــو  ،تســـعمائة ومخســني ســنةً  : أن يقــال  دون التعــبري بــألف ســنة إال مخســـني عامــاً    (

ــع العــدد  )٤()للتكــثري ، وال نــدري مــا فائــدة هــذا التكــثري   )ألْــف(، أي التكــثري للســامِع بوقْ

                                                 
ا يعـدون     : ( كان األوىل هبذا االعتبار أن يقول القرآن    - )١( ةٍ ممـبزيـادة عبـارة   ) ولبث  قومـه ألـف سـن
 !كون داللةُ القرآن مبينةليقينا طوالَ هذه املدة من كلّ هذا الوهم الذي حصل، ولت" مما يعدون"
 .١٢١، صنوح بني القرآن واألساطري هشام عبد الصبور شاهني، - )٢(
 .٣٦٨، صالكتاب والقرآن حممد شحرور، - )٣(
 .١١٤، ص١٦، جتفسري امليزان الطباطبائي، - )٤(
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ــرقم    ــل ال ــاعي وهتوي ــةً بالنســبة     ) لفظــاً(اإليق ــةً وفتن ــد األمــور ال منطقي ــا؟ إالّ أن يزي لن
رين، يعبـرون بـه أحيانـاً       والغريـب أن هـذا هـو رأي معظـم املفسـ           ! للسامع، فتعظم حريتُه  

ــا العــام والســنة، فــآراؤهم ال ختــرج عــن أنّهــا      جبمــل طويلــة وأحيانــاً بإجيــاز شــديد، أم
ــ فلــم جــاء املم :  قلــتفــإن! (ضــرورة بالغيــة يبالعــام(وثانيــاً ) بالســنة (الز أو(قلــت  : ألن  

        إال إذا وقـع ذلـك   ،  البالغـة  باالجتنـاب تكرير اللفظ الواحد  الكالم الواحـد حقيـق 
، فسـبحان   ))١(!!تنويـه أو حنـو ذلـك      و  م مـن تفخـيم أو هتويـل أ         ينتجـه املـتكلّ    ألجل غـرضٍ  

  .ربي

ة الطــرح تقــرتب مــن  أن جيعــل نــاتج عمليــأن هــذا الــرأي يحــاول جاهــداً: نــاوتعليق
عمــر طبيعــي=  ع ٥٠ -س ١٠٠٠ :عمرنــا الطبيعــي، أي أن.  ــا أنالســنة وهــي س(فإم (

، أي أنّــه ســيجعل األمــر مــع تغــيري قيمــة طويــل جــداً) العــام وهــو ع(، أو أن اًقصــرية جــد
 مـن مائـة     ليخرج بناتج يساوي قريباً   ) ٩٠٠-١٠٠٠(أو  ) ٥٠-١٥٠(السنة أو العام وكأنّه     

خالف مفهوم السنة والعام الذي اجتهد ل          مثالؤخذ عليه أنّه سيل إليـه الكاتـب     ي، ويتوص
ة بعـد أن    سألة تعقيداهتا ألنّه يبقيهـا  طـور اللغـز واهوليـ           نفسه، فضال أنّه يزيد امل    

 مـن كـثري،   جعل قيمة السنة أو العام غري ثابتة، أما أسوأ ما  األمر فإنّه سيطرح كـثرياً   
ألفـا  (وعادة العرب باملنطق العقلي واللغوي أنّها تطرح قليال من كـثري، كمـا قـال القـرآن                  

 !وال أشباهها إالّ على حنو النكتة)  تسعمائةألفا إالّ(وال يقول عاقلٌ )  مخسنيإالّ

رة واملفكّـرة واجلـادة،            عرضْنا هذه اآلراء املتضـاربة لعقـولٍ مـن خـرية العقـول املُفسـ
 !لنري القارئ أن املعضلة حقيقية، وأن القرآن ملْ يفتَح بعد

 

 : خمرج غري نافذ

أحداً احتمله، هو أن ه بقد نقرتح رأياً، ال نظننفس ل ـ الذي لبث فيهم ال نوح 

لبث فيهم ألف سنة، باعتبار أن رسال قبل نوح قـد سـبقت نوحـاً               ) إرسالُنا الرسلَ (
ث عـن إهـالك قـوم نـوح وتُمهلـها منـذ أول رسـول                          املالئكـة تتلبـ إىل تلك األقـوام، فظلّـت

                                                 
 .، تفسري سورة العنكبوت٣، جالكشاف الزخمشري، - )١(
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مـر ألـف سـنة إالّ    بعث إليهم، حتّى ختمت الرسل بنوح إليهم  آخرِها، استغرق هذا األ       
 .مخسني

ولقـد أرسـلنا نوحـاً إىل قومـه، كـآخر           (كأنّنا لـو أعـدنا تعـبري اآليـة بلغتنـا البسـيطة              
ه (فرصة، فَبهذا    (لبـث   ) فَعليـ   ة ألـف سـنة إالّ مخسـني عامـاً،             ) إرسـالُنا رسـالفـيهم، مـد

؛  مـن تلـك الرسـل   فأخذهم الطوفان على رأس تلك املـدة واملهلـة،  عصـر آخـر رسـول         
 ). آخر فرصة بعد هذا اللّبث والرتيث الطويل، وهو نوحفكان 

 :وهبذا نستطيع أن نقرأ اآليات هذه

ــدْنَا      ( ــةً وأَعْتَـ ــاسِ آيـ ــاهمْ لِلنـَّ لْنـعجمْ وــاه ــلَ أَغْرقْنـ سـوا الرــذَّب ــا كَـ ــوحٍ لَمـَّ ــوْم نُـ وقَـ
 .)٣٧:الفرقان()لِلظَّالِمِني عذَاباً أَلِيماً

ــوْ( ــذَّبتْ قَ ــلِنيكَ رْســوحٍ الْم ــوح أَال  (مرســلني قبــل نــوح  ) م نُ ــوهمْ نُ ــمْ أَخ ــالَ لَه إِذْ قَ
١٠٦-١٠٥:الشعراء()تَتَّقُون(. 

وتكـــون الضـــمائر صـــحيحة  عودهـــا إىل أمـــرٍ يفهـــم  الســـياق، هـــو موضـــوع   
 :احلديث، ال إىل آخر لفظ

ذَهمْ       ولَقَدْ أَرْسلْنا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِث فِيهِ      ( اماً فَأَخـع مْسِنيةٍ إِالَّ خنس مْ أَلْف 
 ونــالِم ــمْ ظَــــ ـــ هـو ــان ــفِينةِ وج *الطُّوفَــــ ـــ ـــــحاب السـَّ ــاه وأَصـْ ـــ ــةً  فَأَجنَيْنـ ـــ ــا آيـ ـــ اهـلْنع

الَمِني١٥، ١٤:العنكبوت()لِلْع(. 

  لـيس  ) إالّ مخسـني   ألـف سـنة    (الذي لبث  اآليـة األوىل     بناء على هذا الرأي، أن      ف
 .، ألنّه املُتكلَّم عنه)اإلرسال(نوح بل هو 

، ليســت الســفينة، بــل  ، وهــو الصــحيحوالــيت جعلــت آيــة للعــاملني،  اآليــة الثانيــة  
العقوبة وحادثة إغراق أولئك املكذّبني، وهي ما زالت آية مفزعـة، وظلّـت تُـذكَر كآيـة        

لَ          و(القرآن يهدد ا هبا كـلّ مكـذّب ومنحـرف عـن الفطـرة                سـوا الرا كَـذَّب قَـوْم نُـوحٍ لَمـَّ
ــةً  ـ مْ لِلنَّــــاسِ آيـــــاهلْنعجمْ وــــاهقْنــنْ  (، )٣٧:الفرقــــان()أَغْر ــلْ مِــ ـ ــةً فَهـ ـ ــا آيـ ـ اهـكْنلَقَــــدْ تَرو

 .فاإلغراق، عقوبة املكذّبني، هو اآلية، ال السفينة املذكورة ، )١٥:القمر()مدَّكِرٍ
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اً         آنفاً رأي قد يرفع كثرياً من اإل       اً ومنطقيـ كسـائر   شكاالت، ويبقى عمـر نـوح طبيعيـ 
 )!شيخ املرسلني(الباقني، حتّى ولو جتاوز املائة عاماً أو قريباً منها، حبيث يصبح 

سـوى أنّـه   فلن يؤثِّر  هـذا الـرأي،      ) عام(و) سنة(ومهما كان التفريق بني مفردتي      
 :يؤخذ عليه اآلتي

فَقَــدْ لَبِثْــت : (فــيهم؟ قــال تعــاىل) لبــث( هــل جيــوز لُغــةً أن يكــون اإلرســال -١
         راً مِـنْ قَبْلِـهِ أَفَـال تَعْقِلُـونم(، وقـال  )١٦: يـونس ()فِيكُمْ ع :        جْنِ بِضْـع فِـي السـ فَلَبِـث

٤٢:يوســف()سِــنِني( ،)ــا قَلِــيال ــتُمْ إِلَّ ــمْ (، )٥٢:اإلســراء()وتَظُنــون إِنْ لَبِثْ ولَبِثُــوا فِــي كَهْفِهِ
ون ، فهناك ثالث)٤٠:طـه ()فَلَبِثْت سِنِني فِي أَهْلِ مدْين(، )٢٥:الكهف()ةٍ سِنِنيثَالث مِائَ 

ثناء، أي تعـين    ت، كلّهـا علـى هـذه الشـاكلة مـن دون اسـ             )لبـث (ورودا  القرآن لفعل     
 . مكانٍ على حالٍ واحد زمنا ما) أشخاص(بقاء 

ة النظـام الرقمـي للقـرآن، اكتشـفوا اآل            -٢ نوحـ  (تـي    أصحاب نظريـ اًمعلـوم أن 
 ٩٥٣ سنة، والالفت لالنتباه أن عدد حروف سـورة نـوح هـو         ٩٥٠قد لبث  قومه     

ــ ــر، هــي أن حــرف احلــاء        حرفً ــدعو إىل البحــث أكث ــا، والــيت ت ا، واملالحظــة هن
 الــثالث، أي أن حــرف )نــوح( مــرات، وفقــط  كلمــات  ٣الســورة قــد تكــرر فقــط  
  .)١()!!فتأمل .  إال  كلمة نوح كلها  نوحاحلاء مل يرد  سورة

علـى قومـه    ) النياحـة /النـوح (لـيس مـن     ) نـوح (وحنن نضيف؛ إذا قُلنا أن اسـم        
ه علـيهم ال يناسـب شـكره لعقوبـة ا فـيهم، وتُنـاقض مـن جهـةٍ             زعم، فنواحـكما ي

، فــإن حــرف احلــاء  )٢(ثانيــة دعــاء نــوح علــيهم بــاإلهالك حــني الطوفــان نفســه  
واإلناخة هي اللبث والتوطّن والراحـة      (و إالّ مبدل عن السرياني نوخ       ليس ه ) نوح(

 ٩٥٣، أي هو حرف غري أصيل نُطقاً، رمبـا عرفنـا السـبب  عـدها                 )بعد التجوال 
والنوخ هو اللبث   ). Noahنو  (، فهو حرف يسقطه السريان نُطقاً ويلفظ        ٣بزيادة  

                                                 
(1)  - http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm 

اراً            (- )٢( يـد الْكَـافِرِين ضِ مِـنلَى الْـأَرع ال تَذَر بر قَالَ نُوحدعـاء قالـه نـوح وقـت إغـراق      )٢٦:نـوح )(و ،
 . )٢٨:نوح)(وال تَزِدِ الظَّالِمِني إِلَّا تَباراً(القوم، بل أردف بطلب املزيد من اإلهالك هلم 
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كمـا يلفـظ      ) نوخ/نوح(وأن  ! هنفس) نوح(أي أن اللبث املديد ارتبط باسم       ! نفسه
 !التوراة، تعين اإلناخة واللبث الطويل متاماً، فاالسم دالّ على مراد اآلية نفسه

ــات  -٣ مجيــع املروي ة  وصــحابته وأهــل بيتــه، ) ص(عــن الــنيب   إناتّفقــت بعــد 
 سنة، بل ومجيـع     ٩٥٠، على أن عمر نوح هو        أو مدسوسةً   كانت سياقاهتا صحيحةً 

بة واملسلمني مل يشـذّوا عـن ذلـك، ال علـى أنّـه تفسـري موهـوم ومكـرر                    أفهام الصحا 
 روايــات، و (لآليــة، بــل كأنّــه معلومــة مســلّم هبــا، حتّــى عــرِف بشــيخ املرســلني 

 .)١()زيارات نوح املروية

                                                 
نية عن طول عمر نوح حتى أنشـد أبـو العتاهيـة  اخلـريزان وجواريهـا            لقد ساد  الثقافة الدي     - )١(

 :حني مات املهدي
  ـكني إن كنت تنوح* * *نُح على نفسك يا مسـ 

 ـرت ما عمر نوحـ * * * ـو عمــلتنوحن ول
ملوقـف أحـدهم مـع رسـول ا         ): (ص(روي عن الـنيب     ؛ و ٤٣٣  ص    ،٩١ج   ،سري أعالم النبالء   ،الذهيب

كنـز   ،املتقـي اهلنـدي   )ى ا عليه وسلم يغرب فيه وجهه أفضل من عمر أحدكم ولو عمر عمـر نـوح         صل
أن عمــارا : (عـن أبــي سـعيد اخلــدري  ؛ و١٨٧، ص١ جســند،امل ،أمحــد بـن حنبــل ؛ ٢٤٩ ص،٣١ج،العمـال 

 ــرت فينــا عمــر نــوح   ): ص(قــال لرســول ا أنّــك عم ع(وددت( فقــال رســول ا ،)ــار، ): "ص يــا عم
؛ ١٦٣ ص،٢١ ج،مســتدرك الوســائل  ،املــريزا النــوري ..") .يــاتي خــري لكــم، ووفــاتي لــيس بشــرٍّ لكــم    ح

غائـب  ) ع(ولـدى بعـض طوائـف املسـلمني اعتقـاد بـأن املهـدي            ؛  ١٤٤، ص ١٧ ج حبار األنـوار،   ،السي
   شــابه طــول عمــر نــوح، وقــد رووا بــذلك روايــات عــن الــنيبطــول عمــره ي ــة أهــل) ص(وأنوبعــض أئم 

  أهــل البيــت ميألهـا قســطا وعــدالً كمــا ملئــت  ... وخيـرج  ): (ص(البيـت، ففيمــا رووا عــن الــنيب قــائم
الصراط  ،علي بن يونس العاملي  ). ظلما وجورا، له عمر نوح، وغيبة موسى، وحلم داود، وهباء عيسى          

ة مــن نــوح،  القـائم منــا ســنن مــن األنبيـاء، ســن  ( ورووا عــن اإلمــام احلســني ؛١٤٠ ص،٢ج ،املسـتقيم 
 : (قولـه ) ع(، ورووا عـن زيـن العابـدين      )فأما مـن آدم ومـن نـوح فطـول العمـر           .. .وسنة من إبراهيم    

 ورووا عن اإلمام الصادق ؛٢١٧، ص٥١ جحبار األنوار، ،السي) القائم سنة من نوح وهو طول العمر
القطــب ..) .ل عمــره ســنة مــن نــوح وهــو طــو    : إن  صــاحب هــذا األمــر ســننا مــن األنبيــاء     ): (ع(

 .٩٣٦، ص٢ جاخلرائج واجلرائح، ،الراوندي
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 مدونــة التــوراة مبــا هلــا ومــا عليهــا، إالّ أنّهــا ســبقت القــرآن وجــوداً، وفيهــا -٤
 ، وهــي مل تأخــذ مــن القــرآن معلومتــها، والقــرآن   )١( ســنة٩٥٠أيضــاً أن عمــر نــوح  

قـد " روايـة "، فهـو لـيس احلـال كمـا لـو كانـت               منـها  ه معلومتـ  مل يأخـذ  قطعاً   الكريم 
 .حتمل لنا معلومة التوراة بثوبٍ إسالميوغرضُها أن  تكون مدسوسةً

 لقــد أثبــت القــرآن وجــود امــرأتني لنــوح واحــدة جنــت  الســفينة وأخــرى  -٥
ةً    ودخلت النـار، فكيـف حـلُّ      خانت   األسـاطري والتـوراة تكلّمـت عـن           هـذا، خاصـ وأن 

 الناجية معه  السفينة فقط؟

 أثبت القرآن أن نوحاً،  الوقت الذي هدد قومـه بالطوفـان، فـإنّهم كـانوا                 -٦
غـيض األهنـار وحـبس      هالك املزروعـات و   مهددين باالستئصال من نقص األوالد و     

ماء  يرْسِـلْ السَّـ    *مْ إِنَّه كَان غَفَّـاراً    فَقُلْت اسْتَغْفِروا ربَّكُ   (وح، ففي سورة ن   األمطار
ــلْ لَكُـــمْ *علَـــيْكُمْ مِـــدْراراً جْعـيــاتٍ و ــلْ لَكُـــمْ جنـَّ جْعـيو ــنِني بـالٍ وــدِدْكُمْ بِـــأَمْو  ويمـْ

عمائة سـنة    تسـ  يـت أجيـالُهم    فأين موقع هذا التهديـد، وكيـف بق        )١٢ -١٠: نوح()أَنْهاراً
ــؤثِّر فــيهم  مــع  ال جفــاف وال قحــط وال عقــم هــذا الوضــع البــائس املُهلــك ومل ي 

 بل كيف صار هلم أمـوال وأوالد حتـى قـال فـيهم نـوح                  !كوهنم مل يستغفروا ا؟   
ا خسـاراً      (األخري   وا هـم إن ظلـّ  وأخـرب أنّ ) ٢١:نـوح ()واتَّبعوا منْ لَمْ يزِدْه مالُـه وولَـده إِلـَّ

 !؟)٢٧:نوح()وال يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً(

؟  معـاً  فهل هناك رأي غري هذا، يعاجل هذه اإلشكاالت، ويوفّق بني مجيـع املعطيـات             
سـر   حـني نبحـث عـن      -كمـا قـدمنا   - مع العلـم أنّنـا       وال يقيم قواعده على حطام أخرى؟     

 !ي أيضاً؟عمر نوح األلفي فإنّنا نبحث عن سر عمر آدم األلف
 

 :لّ األحجيةفرضية حل

ــدْنَا   ( - ــةً وأَعْتَ ــاسِ آي ــاهمْ لِلنَّ لْنعجمْ وــاه قْنــلَ أَغْر سوا الرــذَّب ــا كَ ــوحٍ لَمَّ ــوْم نُ وقَ
 .)٣٧:الفرقان()لِلظَّالِمِني عذَاباً أَلِيماً

                                                 
 ).٢٩ : ٩التكوين )( نُوحٍ تِسع مِئَةٍ وخمسِني سنةً وماتأيامفَكَانَت كُلُّ  (- )١(
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- )لِنيرْسنُوحٍ الْم تْ قَوْم١٠٥:الشعراء()كَذَّب(. 

 .)٧٩:الصافات()ى نُوحٍ فِي الْعالَمِنيسالم علَ( -

  .)٢٦:نوح()وقَالَ نُوح رب ال تَذَرْ علَى الْأَرْضِ مِن الْكَافِرِين ديَّاراً( -

 أن نوحاً أُرسـل إىل  فرتض، قد ي)ع(إن املتأمل  جمموع آيات القرآن املعتنية بنوح    
ــة العربيــ   ــه  املنطق ــســر(ة قوم ــ)راةيان الس ــة   وه ــاع مكّ ــراه   (ي بق ــلّ ق ــة بك ــيم مكّ  إقل

 سـنة، لكـن بطريقـة       ١٠٠٠ ملـدة     بينـهم  ، وكانت قـرى كـثرية، فلبـث فـيهم يتنقّـل           )ونواحيه
 )عامـاً ( مثّة مخسـون     )سنة(، من األلف     لديهم  وتبدو عادية جداً    األزمان غريبة وجمزأة 

ه وجيـول              ) تلـك القـرى   ب(مل يلبث  قومـه       إىل ربـ عـاد      بـل ينقطـع وحيـجي البقـاع، ثُـم
 أي يتجـدد شـبابه ويسـتأنف        ، لكن هبيئة رجل غري مسنٍّ     إرساله حلقبةٍ أخرى مستأنَفة،   

 !ساعة عمره

فالتســعمائة ومخســون ســنة هــي مــدة اإلرســال فعــال، إرســال نــوح  قــرى قومــه، 
ــة هلــا قســط زمــين طبيعــي مــن هــذه            ــلّ قري ــدعوهم، ولكــن ك ــيهم ي ــه ف ــدة لبث وهــي م

 لبــث بــني قــرى قومــه يمــارس ٩٥٠تطاولــة، فنــوح عــاش ألــف ســنة، منــها  التســعمائة امل
  .الرسالة واإلنذار

 خـرج عنـهم     هي األعوام اليت  واملطروحة من األلف، ف     الباقية األعوام اخلمسون أما  
لـيت اسـتوفت قسـطها     اقرىدث فيهـا أحـداث البـأس بـال      لتح وتوقّفت الرسالة واإلنذار،  

، فكان  ..)عام اجلفاف   / عام اجلوع / عام الطاعون / بعام اجلد  ( من قبله  من اإلنذار 
بقــي مــن آمــن بــه إن صــلحت القريــة كــوالةٍ عليهــا وحفَظــة للنســل الســليم نــوح خيــرج وي

فيها، أو يوزّعهم رسال ودعاة  األرض إن غلب الكفر والفساد واإلجرام علـى القريـة،                
 االستئصــال بعــد خروجــهالعقوبــة و)  أو أعــوامعــام( علــيهم تــهجم ل مــن القريــةفيخــرج
  .منهم

 أن كـلّ قريـة أو بلـدة كـان ميكـث      -لغايـة التوضـيح احلسـابي فقـط       – فلو افرتضـنا  
 يدعوها لإلصالح وينذرها العقوبات، فعليه سيحتاج نوح        )مخسني سنة (فيها نوح ملدة    

 وخـرج   بقعـة مـن بقـاع قومـه غـري الـيت سـبق        ممارسـة لـدعوة     ١٩ إرساالً، أي    ١٩إىل  
ــة الــرب  هــذا (منــها،   = ١٩ × ٥٠ =  ســنة١٠٠٠، )يــذكّرنا بــنص تــوراتي، ويــذكّرنا خبطّ
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، ) مـن قبـل نـوح   تـرك وخـروج وانقطـاع    (للـبالءات    عامـاً    ٥٠ +  للـدعوة  )لبـث ( سنة   ٩٥٠
 . شيئاً فشيئاً للقارئه الفرضية ودالئلهاوسيتبين شرح هذ

ة عظيمـة، زمنـها يـوم ر           ) كآدم قبله (إذن، نوح    اني واحـد    متّ اختيـاره ملهمـ ١٠٠٠= بـ 
 ).قمرية(سنة 

     ــم ــى ســؤال آخــر ومه ــاه،  هبــذا جنيــب عل ــرآن   ســبق وطرحن ــم الق ــاط بفه ــه ارتب ول
 فهـي أكثـر   !؟)فلبث فيهم تسـعمائة ومخسـني سـنة   (ملاذا مل يقل القرآن : وحتكيم نظامه 

إذ  ؛ةالعبـارة القرآنيـ   مثيلتـها   وأقصر مـن     ، وأدلّ، وأسهل على الذهن   ، وأضبط ،اختصاراً
 ــ أنن مـن  العبـارة القرآنيمخســني- إالّ- ســنة- ألــف-فـيهم  -فلبــث: ( كلمــات٧ة تتكــو - 

، بــل قــد )ســنةً - ومخســني- تســعمائة- فــيهم-فلبــث(وهــذه مــن مخــس فقــط  ) عامــاً
؟ فلمــاذا اإلعــراض عــن    )فلبثــوا  كهفهــم ثالمثائــة ســنني   (اســتعمل مثلــها بقولــه   

، ويربـك  الذي يلـف ثـم يرجـع عـداً     واستخدام احلساب املعقّد    طالة؟إلهة ا االختصار جل 
مع ذلـك    ثم نزعم أن القرآن أدلّ كالم وأصدقه وأبلغه وأخصره، و          !؟من ال يعرف الطرح   

 !  التفسري؟األمرخنالف 

  حيصل عليه من يتّبـع النظـام القرآنـي كمـا هـو ال كمـا تـراءى مـن جـواب          فاجلواب
 فهــذا جــواب ، كمــا يظــننة أن نوحــاً مل يلبــث فــيهم تســعمائة ومخســني ســ ، ذلــكســريع
  كمـا قـال القـرآن،      ، متامـاً   بـل لبـث ألـف سـنة فـيهم           ال أنّه لـيس دقيقـاً،       من أصل  خاطئ

 - الحـظ الرسـم التقـرييب االفرتاضـي     ( ثناياهاختلّلها جمموع مخسني عاماً متوزّعة  
 وتولّيه عنهم لتقـع فـيهم العقوبـات الـيت           لبثه فيهم   نوح  ترك ، هي مدد  ))٧(الشكل رقم   

منـاطق  عمـوم   الـذي سـيأتي علـى         لألجل النـهائي    القرى املُنذرة   فلم يتم تأخري   ،وعدهم
، وكانــت آخــر بقايــاهم اجتثّــت بالطوفــان، بعــد  قبلــه بــل انــبرتوا)أي الطوفــان(قــوم نــوح 

ورثـة  ظـلّ بعضـهم ك     رسـال  األقطـار و      سـيرهم نـوح   الـذين   مراكمة تشـكيل الصـاحلني      
 .يعياً طبلألرض املباركة بعد غسلها
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 العقوبات) ألعوام(ة فيها نوح  قرى قومه، وختيلياليت مكث ) للسنني(بيانيةٌ افرتاضيةٌ : )٨(الشكل رقم 
 

 بني السنة والعام -ج

، والـبعض ملْ يفـرق      )العـام (ومـا   ) السـنة (اختلف املفسرون واللغويون  حتديد ما       
 كلّ ما توصلوا إليه ال ينطبق علـى االسـتعمال   ة أنؤسفبينهما ومضى، إالّ أن النتيجة امل     

) العـام (و) السـنة (القرآني  آياته أبداً، وال يصلح للتطبيق حتّى  آيـة واحـدة مجعـت                
السـنني، فـالبعض     حيث متّ طـرح األعـوام مـن       ) ألف سنة إالّ مخسني عاماً    (كهذه اآلية   

   السنة مشسي قال أن    طـرح القمـ        ة والعـام قمـريونقـول هـل ي ،ري    كمـا      مـن الشمسـي 
الســنة مشســي يقــول آيتنــا أعــاله؟ وكيــف أن كُرْهــاً (ة وا تْهضَــعوكُرْهــاً و ــهأُم لَتْــهمح

ــنةً    س ــني ــغَ أَرْبعِ ــدَّه وبلَ ــغَ أَش ــهْراً حتَّــى إِذَا بلَ ش ــون ــالُه ثَالثُ فِصو ــه ، )١٥:األحقــاف()وحمْلُ
ة       فاحلمل والفصال واألشهر وال    (، وقولـه تعـاىل      )١(سـنني هنـا كلّهـا قمريـ    د وإِنَّ يوْمـاً عِنـْ

                                                 
، خيرج شاهراً كالسيف، ومسي شـهراً ألن    )القمر  وضع اهلالل   (حبد ذاهتا تعين    ) شهر( كلمة   - )١(

رف تقـدير احلسـاب ال         ) ورأي ظه(اشتهار   كـة العقـارب، فبـه عـة متحر حساب الزمن به كسـاعة كونيـ
وأيضـاً  ) Monat(بأوجهه األربعـة ومـا زالـت كمـا هـي باألملـاني       ) مناة(بالشمس، لذلك مسته العرب  

)Mond(     ي القمر باإلجنليزيةموس ،)  مونMoon (  والشهر)  مونثMonth (   ويوم القمر)Mon-
Day ( وكلّهما من اجلذر     وهو االثنني ،)رشد         ) منىراقَب دائماً لير وحسب، وألنّه الوجه الذي يأي قد
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    وندةٍ مِمَّا تَعنكَأَلْفِ س كبة تبدأ بليلة قـدر          )٤٧:احلج()راني كألف سنة قمريواليوم الرب ،
اني     لتـدبري األمـر وتنتـهي مبثلـها        ) حبسابنا قمرية( أي األلـف سـنة   ( هنايـة اليـوم الربـ

 . روجه وتدبري غريهلع) القمرية

بْع سِـنِني دأَبـاً        (هذا على آية يوسف     تفريقهم  هل ينطبق   بل   سـ ون عـثُـمَّ  . . .قَالَ تَزْر
     ادشِد بْعس عْدِ ذَلِكأْتِي مِنْ بي. . . اس : يوسـف ()ثُمَّ يأْتِي مِنْ بعْدِ ذَلِك عام فِيهِ يغَاث النـَّ

ــاً   الغــوث وهــو ) عــام(، فكيــف دخــل )٤٩-٤٧ صــبح قمريمشســي، لي ســنني(مــومسي (
ملاذا ال يتوحد املعيار الـزمين؟ كأنّنـا نـتكلّم عـن ديسـمرب وينـاير، ثـم                  ! املواسم الشمسية؟ 

 !وبعد ذلك يأتي صفَر: نقول

 هلــوقل ، علــى الرخــاء يــدلّ)العــام( علــى القحــط، و تــدلّ)الســنة(والــبعض قــال أن 
دِ ذَ     (تعاىل   اس وفِيـهِ يعْصِـرون             ثُمَّ يأْتِي مِنْ بعـْ ام فِيـهِ يغَـاث النـَّ عـ وملـا  )٤٩:يوسـف ()لِـك ، 

، ولكـن   )١() يوسـف  اجعلها عليهم سنني كسـين    : ()ص ( دعاء النيب  منأخرجه البخاري   
ون   (فاته قوله تعاىل أن العام جاء  الكوارث والفنت أيضاً كقوله           فْتَنـمْ ي أَنَّهـ وْنرال يأَو

ــا ــلِّ ع ــرَّتَيْنِفِــي كُ أَوْ م ــرَّة اخل.. وعــام اخلســف " عــام احلــزن"، وتســمية )١٢٦:التوبــة()مٍ م ،
نةً      (  قوله   القرآن ال تساعد هذا وأحدها فقط       )ةالسن(واستعماالت   سـ عِـنيلَـغَ أَرْببو

     تَكنِعْم أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر بلقحـط  ومـا هـو ا     ! فمـا هـو القحـط هنـا؟        )١٥:حقافألا()قَالَ ر
ــدون ( تنــزل األمــر اإلهلــي  يومــه   ــا تَع ــنةٍ مِمَّ ــأَلْفِ س ــةُ ( وعــروج )٤٧:احلــج()كَ الْمالئِكَ

 !؟)٤:املعارج()والروح إِلَيْهِ فِي يوْمٍ كَان مِقْداره خمْسِني أَلْف سنةٍ

    السنة(والبعض قال أن ( ل حتى الشهر األخري، وتبدأ بالشهر األو) يبـدأ مـن   )العـام 
ــى االســتخدام         ــات أيضــاً وال عل ــى اآلي ــق عل ــها، وهــذا ال ينطب ــهي إىل مقابل نقطــة وينت

                                                                                                                        
م     )Monitor(الناس للجهة والزمن ومعرفة احلساب، صار املرشـد واملرقـاب املنظـور لـه                ومنـه قُسـ ،

رات منازلـ      ) القمـر (كما قُلنا هو    ) الشهر(وألن  ). Minute(الزمن إىل درجات دقيقة      ه، نفسـه  تغيـ
ا       )Mond(كالمهـا   ) الشـهر والقمـر   (احتفظت اللغات هبذه الرابطـة، فاألملانيـة         نـواإلجنليزيـة كمـا بي ،

ــث    ــاء التأني ــارق ت ــون (بف ــتMoonم ــث /، مون ــر   )Monthمون ) Lune(، والفرنســية الشــهر والقم
 )! ماه(والقمر أيضاً ) ماه(وهي كالفارسية، فالفارسية الشهر ) مواه(وتُلفظ ) Mois(وأيضاً 

 .١٩٥، ص١ جالصحيح، البخاري، - )١(
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الـذي  ) احلـول (بــ  ) العـام (العربي، بنسبة األحداث املهمة إىل أعوام، وهذا خلط مفهـوم           
ام  د عوينتهي بعد ) عام(يبدأ من نقطة       عـامٍ ( قابـل تلـك النقطـة    إىل م) سـنة ( أيـ (

ــامِلَيْنِ  (اىل قــال تعــ  ،تــالٍ ــوْلَيْنِ كَ ــنَّ ح هأَوْالد ــعْن ــدات يرْضِ ــيَّةً (، و)٢٣٣:البقــرة()والْوالِ وصِ
ــوْلِ  ــى الْح ــأَزْواجِهِمْ متَاعــاً إِلَ ــنةً (ثــم أن آيــة ، )٢٤٠:البقــرة()لِ س ــني ــغَ أَرْبعِ  )١٥:االحقــاف()وبلَ

 !وغريها ليست ملواليد حمرم أو يناير فقط

  ل (وهي  ) (العام (هي) السنة(إني،     بـاملفهوم لـو أردنـاهم     ) )١()احلـو احلسـابي الكمـ 
ام ا              )العام(إىل  ) السنة( إالّ أن نسبة   ة كوحـدة زمنيـة إىل أيـ ام العاديـام  ( كنسبة األي أيـ

ؤرخ، وكنسـبة خـرزات السـبحة       ) املالحم والكوارث واألفعال املذكّرة بالسماء     والـيت هبـا يـ
 .ت مثلها لكن معلّمةإىل شواهدها وهي خرزا

ة       ) ة أو مشسـية   قمري(ة  هي حقبة زمني  ) السنة( ة زمانيـالعـام . (معيـار لقيـاس مـد (
عـام الفيـل، عــام احلـزن، عــام    : تــاريخ(هـو احلقبـة نفســها لكـن منسـوبةٌ لظــرف حـدث      

ومضمون؛ ، هي معيار حدث     )طوفان، عام الغيث  اهلجرة، عام الفتح، عام الغرق، عام ال      
 حـول  (، وال منذ )٢()سنة الفيل( سنة، ال منذ ١٠٠٠مضت  ) عام الفيل (منذ  : نقول مثال

 .مع أن السنة تُساوي العام فعال). الفيل

ــا الكــالم عــن حمــض زمــن أخــذنا بقيــاس الســ       ــإذا أردن ــوا(نني ـف  كهفهــم  ولبث
ولـيس الغايـة مضـمون    وهـذا عـددها،    ، فالغايـة رصـد املـدة أنّهـا كـثرية            )ثالمثائة سنني 

 ).ةكالرقدة والتقليب والضرب على اآلذان والغراب(املدة وأحوالُها تلك 

 وتُـؤرخ  ،)بل لبثت مائةَ عام(وإذا أردنا أن نتحدث عن حدث املدة، وعن مضموهنا  
   ،ث اإلماتـة العجيـب        بأعوام اللبث لعزير النيباحلـديث عـن حـد تـاً بـال    ( أي أناللّبـث مي

 .عام) املائة(استمر مائة عام، ال على العدد أنّه ) تغير وال حتلُّل مادي

                                                 
 اًعي وهـو أخـص مـن السـنة حيـث يصـلح فقـط للمنقرضـات سـر         ،لفظ من حـال حيـول    ) احلول ( - )١(
 . ال أكثر)حولني( أو )حول(وأشباهها، لذا غاية ما يستخدم ) متتّع املرأة املتوفّاة زوجهاوالرضاعة، ك(
، الكتـاب والقـرآن   حممـد شـحرور،     : يب من هذا، انظر    لقد توصل الدكتور حممد شحرور إىل قر       - )٢(

 .٣٦٦ص
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، فهـذا حـديث عـن مضـمون مـا  الـزمن، وهـو                )حصل  سـنة كـذا     (لذا ال نقول    
ون   (لذلك قال القرآن ) حصل  عام كذا(حدث، ينبغي أن نقول   فْتَنـمْ ي أَنَّهـ وْنرال يأَو

) فرتات/أحداث(لية عبث بتواريخ    وقال عن النسيء الذي هو عم      )١٢٦:التوبة()فِي كُلِّ عامٍ  
ــه عامــاً : (احلــالل واحلــرام مــن األشــهر  ــه عامــاً ويحرمونَ ، واإلحــالل )٣٧:التوبــة()يحِلُّونَ

مكـان  ) سـنة (والتحريم هو لشهر حرام  ذلك العـام، ال للعـام كلّـه كـزمن، ولـو وضـعنا          
أنّهـم يحلّـون شـيئاً مـدة سـنةٍ           (:هكـذا ولصار معنـاه    لفسد املعنى إىل غري املراد،      ) عاما(

كم حسـابي عـددي، لـذلك قـال     ) السنة(، ألن   !!)كاملة، وحيرمونه السنةَ التالية بكاملها    
ــاب (تعـــاىل  الْحِسـو ــنِني السـ دــد ـــوا عـعـــدد (، وال )لتعلمـــوا األعـــوام( ال )٥:يـــونس()لِتَعْلَم
 حتّـى وإن    وليسـت عـداً بـل مضـموناً       فاألعوام معلومة دائماً الرتباطها حبدث،      ) األعوام

قَـالَ  (، فالعـد هـو للسـنني    )٥:السجدة()أَلْف سنةٍ مِمَّا تَعدون(، وأيضاً )١(عدت فكمضمون 
سِنِني دد١١٢:املؤمنون()كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ ع(. 

 :قياسالوحدة هي سنني أن الجند  القرآن لذلك 

ــة ــو : (أمثل عــالَ تَزْر ــاً  قَ ــنِني دأَب ـبْع سِ سـ ٤٧: يوســف()ن( ،)    ــجْنِ بِضْــع ــي الس فَلَبِــث فِ
داً      (،  )٤٢:يوسف()سِنِنيدع لَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِنيا عبْنلَبِثُـوا فِـي    (،  )١١:الكهف()فَضَرو

ـــعاً ـــلِ فَلَبِثْــــت سِــــ(، )٢٥:الكهــــف()كَهْفِهِــــمْ ثَــــالث مِائَــــةٍ سِــــنِني وازْدادوا تِسـْ نِني فِــــي أَهـْ
ندْي٤٠:طـه()م(  ،)       سِـنِني دد ا مِـنْ    (، )١١٢:املؤمنـون ()قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عـ فِينـ لَبِثْـتو

 رِكَ سِنِنيم١٨:الشعراء()ع(  ،) مْ سِنِنياهتَّعْنإِنْ م أَيْتةٌ (، )٢٠٥:الشعراء()أَفَررَّمحا مقَالَ فَإِنَّه
 .)٢٦:املائدة() أَرْبعِني سنةًعلَيْهِمْ

هل اإلنسـان عليـه أن يعـيش سـنني، أم عامـا بعـد عـام، أي هـل يعـيش أزمنـة                : اآلن
 حمضة، أم أحداثاً متوالية؟

  :اجلواب

ى          : (نقرأ قوله تعاىل   ةٌ علَـى عروشِـها قَـالَ أَنـَّ اوِيـخ هِـيةٍ و لَى قَرْيـرَّ عأَوْ كَالَّذِي م
امٍ ثُـمَّ بعثَـه                 يحْيِي هِذهِ    مِائَـةَ عـ ه ا فَأَماتَـه اللـَّ وْتِهـم د ه بعـْ لْ لَبِثْـت مِائَـةَ       .. .اللـَّ قَـالَ بـ 

                                                 
 .)١٤:لقمان)(وفِصالُه فِي عامينِ: ( كقوله- )١(
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 مـات مائـة عـام، ال مائـة سـنة، ألنّـه كـان عليـه أن يعـيش أحـداثها، ألنّـه                         )٢٥٩: البقرة()عامٍ
أعـوام إماتـة   ( أن نقـول  نيب، وألن اإلماتة الغريبة حدث رباني يؤرخ، بإمكاننا لـو عرفنـاه       

ر  زيـهلــا       ) املائـة العجيبـة   - قـرن اإلماتـة   - عتـا، وأوأي األعـوام الـيت بقـي فيهـا عزيـر مي
، ويبـدو أن اليهــود افتقــدوه  )١٠٠رقــم (عـام اإلماتــة، وآخرهــا عـام البعــث   ) رقـم واحــد (

ـــةً  ولِنجْعلَــــك...(فــــأرخوا لفقــــده وعودتــــه، بــــدليل قولــــه تعــــاىل  اآليــــة نفســــها   آيـ 
 .)٢٥٩:البقرة()لِلنَّاسِ

)         ر ولَتَجِدنَّهمْ أَحْرص النَّاسِ علَى حياةٍ ومِن الَّذِين أَشْركُوا يود أَحدهمْ لَـوْ يعمـَّ
 . جمرد حقبة زمانية، املهم أن يعيشوا)٩٦:البقرة()أَلْف سنةٍ

)      عِـنيلَغَ أَرْببو دَّهلَغَ أَشتَّى إِذَا بالَّتِـي               ح تَـكنِعْم كُر نةً قَـالَ رب أَوْزِعْنِـي أَنْ أَشـْ سـ 
نٍ قطعـه أي امـرئٍ وبلغـه،              )١٥:حقافألا() ..أَنْعمْت علَيَّ وعلَى والِديَّ    الكالم عن حمـض زمـ
األربعني أنّها مليئة بأحداث  ) ناسني(، فما أدرانا ما       )عاماً(وال يعقل أنّنا نبلغ أربعني      

لَ    ..(.أم فارغة، وال يهم، املهم الـزمن اآلتـي الـيت تريـده اآليـة                ) ي هي أعوام  أ( أَنْ أَعْمـو
الِحاً تَرْضَاه١٥: األحقاف()ص(. 

أصـاهبم  : إذا أردنا الكالم عن حمض الفرتة، بـال حلـاظ مضـموهنا، قلنـا             : باختصار
 . سنني، مثال١٠اجلدب 

 /ولد فالن  أعوام اجلـدب   (، لقلنا   )نيةإحداثية زم (إذا أردنا أن نُؤرخ بأحداث      
 .باعتبارها فرتة موسومة معلَّمة) عقْد اجلدب

، )املــدة(العالقــة بينــهما تُشــبه العالقــة بــني الــزمن والعصــر، حيــث الــزمن للســنني 
كحقبـة  (، كمـا تُشـبه العالقـة بـني الـزمن            )للحدث والسمة واملضـمون   (والعصر لألعوام   

ــتِ  (كحقبــة حــدث، قــال تعــاىل   ) الوقــت(و ، وحمــدد الــزمن وهــ )حمضــة ــوْمِ الْوقْ ــى ي إِلَ
 !)٣٨:احلجر()الْمعْلُومِ

 

  غاية األعمار املُعمرة املديدة-د

واخلضر أيضاً وربما غريهم كما     ) (ع(، وإدريس   ) سنة ١٠٠٠(يبدو أن آدم الرسول     
ع احليــاة ، أُعطــوا أعمــاراً كــوهنم رفعــوا إىل منبــ    ...)يــروى عــن أعمــار شــيث وأنــوش     
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، ليكونــوا عمــاراً  األمــم )مــاء احليــوان/شــربوا مــن عــني احليــاة(وأُرجعــوا إىل األرض 
 للـرب، مقـداره     مـدة يـومٍ   ويمارسوا خالفتهم الكاملـة الفاصـلة بـني لـيليت قـدر ألفيتـين،               

ــذ       ،ألــف ســنة  ــة أخــرى، فصــاروا رســل حضــارة وإميــان ونب ــدار خبطّ ــديل األق ــل تب   قب
ب مثلـهم، ولقـد نُسـِ   ) ع(  اآلفـاق، ونـوح        اإلنسـانية  الساللة) تطهري ( وحتسني اهلمجية

 املعدلــة  اآلفــاق،  اإلنســانيةعــن ذي القــرنني، مبــا يشــبه هــذا، فهــم مــن نشــر الذريــة 
ة نـرى أعمـار األنبيـاء                ( القدميـة     اإلنسـانية  وأنسنوا الساللة  لـذلك ملّـا انتـهت هـذه املهمـ

 ).روفةعادت قريباً من طبيعتها املع

منها لبثهـا كمجمـوع مبعثَـر       ) سنة (٩٥٠ سنة،   ١٠٠٠مارس الرسالة ملدة    ) ع(فنوح  
مل يلبثهــا فــيهم؛ ألنّهــا أعــوام األحــداث الــيت  ) عامــاً( قــرى قومــه الســريان، مخســون 

عـام الطوفـان األخـري    (أصابت من عوقب من تلك القرى، ومنـها تُحسـب وتُطـرح أعـوام        
ــده   ــد        ) ...وعــام االحنســار بع مهــوح وجيــول لي ــا ن ــيت خيتفــي فيه ــك األعــوام هــي ال  تل

 .لالنتقال برسالته إىل قرى أناس آخرين من قومه، كشخصٍ ورسولٍ جديد فيهم

ولَتَجِدنَّهمْ أَحْرص  (فحني أخرب سبحانه عن اليهود الذين واجهوا جتديد الرسالة          
 ــو كُوا يأَشْــر الَّــذِين ــن ــاةٍ ومِ يلَــى حةٍالنَّــاسِ عــن س أَلْــف ــر ــوْ يعمَّ ، )٩٦:البقــرة()د أَحــدهمْ لَ

ون        يتمنـ ألنّهـم   ) ألـف سـنة  (فليس عبثاً وال مبالغة وال خياالً أجوف، بل هم فعال ،بالعـد
يعلمون إمكانيتها لعلمهم حبصوهلا قبال  عمر آدم ثم بـاألخص نـوح، والروايـات أتـت                  

، )٢()وددت أنّــك عمــرت فينــا عمــر نــوح ()١()لــو عمــر عمــر نـوح (بشـبه هــذه الصــياغة  
ذَابِ أَنْ        (وا مل ينفِ قابلية هذا التعمري بل عقّب بقابليته           الْعـ حْزِحِهِ مِـنزبِم وا همو

مَّرع٩٦:البقرة()ي(. 

) للتبسيط الرياضي فقـط   (فنوح اختري من الرب رسوالً  سن معينة، وسنفرتض          
ــة مـــ  ــراة(اتمعـــات حـــول املركـــز  /ن القـــرىأنّـــه أُرســـل موعـ ، لتســـعة عشـــر )السـ

 قــرى ١٩، وكلّهــم مــن قومــه الســريان   )ســالم علــى نــوح  العــاملني (عــالَم /جمتمعــاً
                                                 

وا ملشهد يشهده رجل يغرب فيه وجهه مع        : (، واحلديث هو  ١٨٧، ص ١، ج املسند  اإلمام أمحد،     - )١(
 ص(رسول ا ( ر عمر نوحأفضل من عمل أحدكم ولو عم)ع.(( 

 ).ص(، من قول من عمار لرسول ا ١٤٤، ص١٧، جحبار األنوارلسي،  ا- )٢(
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، وال نـدري النتيجـة،     )١( سـنة  ٥٠حوايل مكّة، جـاء إحـدى قـرى قومـه السـريان ودعـاهم               
 وأرسل بعضهم إىل اآلفـاق،      لكن ندري أنّه أدى ما عليه وبلّغ رساالت ربه، وآمن من آمن           

) السـنة اخلمسـني  (ومن أفسد أنذره بالعذاب، وإن مل يتوبوا ينذرهم بأن هذه آخر سنة      
                ليتوبوا، فإن تابوا جعل فيهم الصاحلني من ممثّليه، وخرج عنـهم، وإالّ فيضـرهبم الـرب

ذْنَا آلَ  ولَقَـدْ  (األحـداث والـيت متتـد لسـنة أو سـنني، مشـاهبا لقولـه تعـاىل               ) بأعوام( أَخـ
ونذَّكَّرمْ يلَّهاتِ لَعرالثَّم نَقْصٍ مِنو نِنيبِالس وْن١٣٠:ألعرافا()فِرْع(. 

رَّاءِ                     (ولقد قيل    اءِ والضـَّ أْسـا بِالْب ذْنَا أَهْلَهـ ا أَخـ ةٍ مِـنْ نَبِـيٍّ إِلـَّ ا فِـي قَرْيـلْن ا أَرْسـمو
ونضَّــرَّعــمْ يلَّهــث فيهــا نــوح  دورات ، )٩٤:ألعــرافا()لَعفقــد أُخِــذت تلــك القــرى الــيت تلب

رســالته بالبأســاء والضــراء قطعــاً ألن اآليــة مغلقــة ال تســتثين أحــداً، وقــد بــين نــوح           
يرْسِـلْ  (األحـداث أشـار هلـا  قولـه     ) أعـوام (الكوارث اليت أصابت قومـه، مـن القـرى، و         

بِــأَمْوالٍ وبــنِني ويجْعــلْ لَكُــمْ جنَّــاتٍ ويجْعــلْ لَكُــمْ   ويمْــدِدْكُمْ *السَّــماء علَــيْكُمْ مِــدْراراً
ــاراً هــذه  ، )١٢، ١١:نــوح()أَنْه  القــوم مصــابون وضــرهبم الــرب مــن مفهــوم اآليــة نُــدرك أن

ــع أمطــار الغــيم     لتمن أو ) مســاء(األمــور إذاً؛ فأحيانــا لــبعض القــرى كــان اجلــدب ســواء
ــال    ــماء  ()٢()مســاء(نضــوب ســيول أعــاىل اجلب ــلْ السَّ ، أو مــوت املاشــية وخــراب  )يرْسِ

ات (فقـد الــ     (الزروع باألوبئة أو باجلراد أو بالرياح،        نني (، أو هـالك البـنني       ))جنـَّ بـأو ) و
ــاراً (غــيض األهنــار  ــمْ أَنْه ــلْ لَكُ جْعيأشــياء أخــرى غــري  ) األعــايل(، أو إرســال الســماء )و

                                                 
هنا، افرتاضية حمضة لتيسري التقسيم، والفهـم احلسـابي، وال عالقـة هلـا بـالواقع            )  سنة ٥٠( الـ   - )١(

 أجيال علـى األقـلّ، فاجليـل األول الكبـار     ٤التارخيي، وإن دعوة جمتمعٍ ما مخسني سنة تسمح هلداية       
 سنة، سيحظى خبمسني سنة دعـوة مـع بلوغـه املائـة مـع هنايـة الـدعوة           ٥٠الذي كان عمره    ) اضاًافرت(

 سنة سـيحظى خبمسـني سـنة دعـوة ويصـبح      ٢٥ورحيل نوح، واجليل الثاني الشباب الذي كان عمره          
 مع هنايتها، واجليل الثالث الذي كان رضـيعاً سـيحظى خبمسـني سـنة دعـوة ويصـبح عمـره                     ٧٥عمره  

 سـنة حلـني والدتـه، سـيحظى بعـد والدتـه       ٢٥ع انتهائها، واجليل الغائب والـذي بـاقي عليـه      مخسني م 
اجلد واألب ( سنة مع هنايتها، فأربعة أجيال ٢٥خبمسة وعشرين سنة من بقية الدعوة ليصبح عمره  

 .لتعديل النسل اإلنساني ليعود إىل الفطرة، فرصة كافية جداً وعادلة) واالبن واحلفيد
، فلـه مصـاديق كـثرية يحـددها السـياق،      )مثـل العـالء  (لغةً هي كلّ ما عال وهـو شـريف     ) السماء( - )٢(

 .فقد تعين اجلبال، أو اجلو، أو السحاب، أو العالَم العلوي  بعده اآلخر
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يرْسِـلْ  ) (واألدخنـة السـامة مـثال ورامجـات احلجـارة      محـم الـرباكني     (سيول املاء النافعة    
اءة أيضا كما سيأتي)السَّمكما دلّت على ذلك أسطورة أتراحاسس البابلي ،. 

أو يمحق معظمهم ال كلّهم، وتنتـهي حقبـة         ) تلك القرية احملددة من قومه    (فتنكسر  
 قريـة أخـرى ال تعرفـه، بعـد          رسالة نوحية إىل اليت تليها، ليعـاوِد الكـرة فينتقـل نـوح إىل             

كأنّـه فـوق    (، فيدخلها بنفس العمـر      )١(رحلة مقدسة إىل الرب يجدد فيها نفسه وشبابه       
، أو ربما يعود فـيهم علـى أنّـه          )٢()كأنّه من اخلالدين حسب أسطورة جلجامش     /األربعني

ف ال ا   ) نـوح (هبذا نعرف أن اسم     (أحد أبناء نوح األول ذاك، كنوحٍ ثانٍ         سـم، ونُـدرك    وصـ
مـرة أخـرى ويفعـل      ) نـوخ /ينـيخ (، يلبـث    )تعدد أمسائه  األساطري اليت هي أوصاف لـه        

 سنة، ونوح كأنّه دائماً فـوق       ٩٥٠ = ٥٠ × ١٩ مرة افرتاضاً،    ١٩األمر نفسه، ويكرر هذا     
ال يـثري إعجـازاً لـدى القـوم وال شـبهة، لـذلك فهنـاك أكثـر مـن             . سن األربعني حني يقدم   

ت تصــف نوحــاً بالرســالة واإلرســال إىل قومــه ومل تصــفه باالبتعــاث، كمــا قيــل تســع آيــا
ؤْمِنِني         ( و )٤١:الفرقان()أَهذَا الَّذِي بعث اللَّه رسوالً    ) (ص(حملمد   لَـى الْمـع ه نَّ اللـَّ لَقَدْ مـ

اخل، واإلرسـال مـن   ، ألن البعـث مـن الـد   )١٦٤:آل عمران ()إِذْ بعث فِيهِمْ رسوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ     
اخلــارج، مــن قريــة ثانيــة أو جمتمــع أو جــوار آخــر، فيــدخل نــوح مرســال ال مبعوثــاً، إىل   
القرية اجلديدة املنوطة مبهمته، كأنّه  األربعني وخيـرج منـها بعـد كمـال عدتـه وكأنّـه               

لـذلك نـرى جلجــامش   (فـوق سـن الســتني مـع أن عمـره الظــاهري لـديهم يبلـغ التســعني       
 a plant that(وحاً سـر اخللـود، ويعطيـه النبتـة الـيت تعيـد لـه شـبابه الـدائم          يسأل ن

                                                 
 شبيه هلذه احلالة  قدرة ا الواسعة، ما ينال األشرار من جتدد أجسامهم لنيل نصيبهم من                  - )١(

 .)٥٦:النساء)(كُلَّما نَضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها لِيذُوقُوا الْعذَاب(اب العذ
مل يكن أوتونفشتم قبل اآلن سوى بشـر فـانٍ، ولكـن منـذ اآلن سـيكون أوتونفشـتم وزوجـه مثلنـا              (- )٢(

ملحمــة طــه بــاقر، : وأيضــاً. ٣٢٨، صامليثولوجيــا الســوريةوديــع بشــور، : انظــر مــثال") األربــاب"حنــن 
 :وكذلك. ١٦٤، اللوح احلادي عشر، صجلجامش

(Previously Utanapishtim was a human being. But now let Utanapishtim 
and his wife become like us, the gods!)  
http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/gilgamesh/tab11.
htm 
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would renew youth()ني رهنــوا   )١النظــر عــن رموزهــا، ونــرى الســومري بغــض ،
أيــا أي احمليــي، رب مــاء احليــاة، حــوض الكــوثر،   /أوتونافشــتيم، بــالرب حيــا /زيوســدرا

 ).أنگي-املخلّص واملنجي 

كالية هالك امـرأة نـوح أم جناهتـا، فـالقرآن الكـريم سـرد جنـاة                وهبذا، تنفك لنا إش   
 كأهلٍ لنوح، لكنه خصنا بسر آخر أن امرأة نوح أُهلكت أيضاً، فكيف؟ " امرأة نوح"

ــيْنِ    (إن امرأتــه الصــاحلة كانــت معــه  الفلــك    ــيْنِ اثْن ــلٍّ زَوْج ــنْ كُ ــا مِ ــلْ فِيه احْمِ
أَهْلَك٤٠:هـود ()و(   الً وأثبتت ذلك أسطورة جلجامش قدمياً فأو: )   لـداخل الفلـك أصعدْت

عندئذ صـعد إنليـل إىل السـفينة،         (:و النهاية مع مالك الرب    ،  )كلّ عائليت وأقاربي  
أمسكين بيدي، أخـذني إىل سـطحها، أخـذ زوجـيت وجعلـها جتثـو إىل جـانيب، وقـف                    

نيـاً، واآلن صـار مـع      حتّى اآلن كان أوتونفشـتم إنسـاناً فا       : "بيننا، ملس رأسيْنا وباركنا   
رجْ مِـن الْفُلْـكِ       (، ثم التوراة    )٢()زوجته مثلنا معشر األرباب    نْـت وامْراتُـك وبنـوكَ      أاخـْ

  كعم نِيكب اءنِس(، فهذه غري املرأة اهلالكة اليت قال سبحانه عنها       )١٦: ٨التكوين  ()و بضَر
وحٍ وامْــرأَت لُــوطٍ كَانَتَــا تَحْــت عبْــديْنِ مِــنْ عِبادِنَــا اللَّــه مــثَال لِلَّــذِين كَفَــروا امْــرأَت نُــ

            ـع مـ ـال النَّــار قِيــلَ ادْخــيْئاً و ـهِ شـ ـا مِــن اللـَّ مـنْهـا ع غْنِيــا فَلَــمْ ي مـيْنِ فَخَانَتَاهـالِح صـ
١٠:التحريم()الدَّاخِلِني(. 

تشـكيل األتبـاع    ، قـد اكتفـى نـوح مـن          )آخـر دورة  (ففي آخر مخسني سنة افرتاضية      
والذراري الصاحلة الذين ابتعثهم بعيداً عن املركز رسال ودعـاة وبنـاة حضـارات وهـداة               
ا                    د ممكنـا إمـ الفساد  تلك القرى حبيـث ملْ يعـ إىل النسل الصاحل الرشيد، وقد اشتد

ا نُـو  ( جينياً وإما تربوياً والدة أبناء أسوياء على الفطرة حتّى من نوح نفسه    قَالَ يـ  ه ح إِنـَّ
وال يلِدوا إِلَّا   ( فضال عن أبناء الفاسقني      )٤٦:هود()لَيْس مِنْ أَهْلِك إِنَّه عملٌ غَيْر صالِحٍ      

                                                 
(1)  - After Gilgamesh made a dangerous journey (Tablets IX and X) in search 
of Utnapishtim, the survivor of the Babylonian flood, in order to learn from 
him how to escape death. He finally reached Utnapishtim, who told him the 
story of the flood and showed him where to find a plant that would renew 
youth (Tablet XI). http://www.piney-2.com/Gil01.html 

 .٣٢٨، صامليثولوجيا السوريةوديع بشور، :  اللوح احلادي عشر، أحد املصادر- )٢(
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، فكــأن آخــر عــذاب، وهــو االستئصــال النــهائي بــاإلغراق الكاســح )٢٧:نــوح()فَــاجِراً كَفَّــاراً
الـذي عليـه أن     ) العـذاب العظـيم   (للقرى مجيعاً، موافق ملا أُعلِم عنه منذ بداية بعثه أنّـه            

) أو معظـم (أيضـاً، هـذا كـان يتبـع دورة كـلّ      " عـذاباً أليمـاً  "ينذر به دائمـاً، بيـد أن هنـاك     
اخلمسني سنة الرسالية االفرتاضية، فامرأته اليت قـص القـرآن أّنهـا أُهلكـت لكـن لـيس               

اخلمســني  مــن حقــب -زوجــة ســابقة  أحــد تلــك الــدورات الرســالية (بالطوفــان هــي 
عـذابات األعـوام الـيت يحتمـل        (خانت الرسالة فأُهلكت بأحد العـذابات       ) سنة املفرتضة 

وربما كـان العـذاب بركانـاً       ) أن تعقب كلّ مخسني سنة، ال الطوفان، فهذا آخر العقوبات         
رأَت لُـوطٍ        (نارياً كما حدث لزوجة لوط، إلشارة خفية من قولـه تعـاىل              رأَت نُـوحٍ وامـْ امـْ

يْئاً              كَ اللَّهِ شـ ا مِنمنْها عغْنِيا فَلَمْ يميْنِ فَخَانَتَاهالِحادِنَا صيْنِ مِنْ عِببْدع انَتَا تَحْت
    الدَّاخِلِني عم ال النَّارقِيلَ ادْخة       )١٠:التحريم()و النار الربزخيـ الـيت هـي علـى يسـار        ، مع أن

، كـلّ عـاصٍ ميـوت     بعـذاهبا    وتتلقّـى    قدسـة،  تلـك اجلبـال امل     أسـفل  موجودة اآلن جنة آدم،   
ــة جهــة إقلــيم جنــوب ) برهــوت(إىل وجــود مــا عــرف بــوادي  عــدة وأشــارت مرويــات  مكّ

 .اليمن

ــطورة أتراحاســـس    ــرأ  أسـ ــن نقـ ــدوا  )١()Atrahasis(وحنـ ــرة أفسـ ــه مـ  أن قومـ
 ياهـاملــقنــوات وصــخبوا، فضــرهبم إنليــل بالطــاعون، و فــرتة الحقــة ضــرهبم جبفــاف    

 القحــطو قة بااعــةـالحــثة بــاألمراض، وفــرتة ـثالــ، و فــرتة األهنــار وغــور الينــابيع و

                                                 
، وترمجـه املستشـرقون   )حاسِس-أترا( سبق وأن حلّلنا معنى اسم نوح السومري هذا الذي دعوه       - )١(

، أنّــه أحــد ثالثــة أوجــه تبعــاً لإلبــداالت الصــوتية لنطــق الســريان، ثــم  )الفطــن( الســياق أنّــه بنــاء علــى
 :للرتمجة الغربية مرة أخرى لألحرف، إما

أي أدرى الناس وأثـراهم إحساسـاً باملسـئولية وبـأمر السـماء وأدراهـم بـاخلري            (أدرى حاسِس   / أثرى -أ
 ).والشر، والسنن

= ومعنـاه املخصـوص بــاإلطراء   (كمــا كتبـها لنـا الغـرب    ) هاسـس -إتـرا ( إطـرا خاصِـص، وسـتُلفظ    -ب
 ).سالم على نوح  العاملني

الـذي خـش    ) (حاسـس -إتـرا ( عرتا خاشش، والسريان يقلبون الشـني سـيناً واخلـاء حـاء، وسـتُلفظ                -ج
 ).احتفظ بالذّرية السليمة= العرتة 



 

252 

يفعــل ذلــك مــرات كــلّ مــرة يستأصــلهم بعــذاب  ، )١(بــالرتاب املــاحل حتــى أكــل األب ابنــه و
   ــم ــنوات، ثـ ــلّ فـــرتة عـــذاب تأخـــذ سـ ــاة ســـريهتا األوىل (خمتلـــف، كـ ويعـــود ) تعـــود احليـ

ــع هــو  وآخــر عــذاب   مــرة أخــرى، أتراحاســيس ضــرهبم بالطوفــان املبيــد   مــاحق للجمي
ــأن ، بــل )٢(للجميــع ير فقــط عمليــة للشــراقــرتاح مــالك احليــاة  كانــت ات اإلبــادة اجلزئي

، بقالبٍ أسطوري شعري املقصود منه املوعظة، حسـب         )إنليل(، مناشداً رب الروح     )إيا(
 : أسطورة جلجامش

ل املعتـدي إ         (  ولـو أنّـك بـدالً مـن      ،ثـم اعتدائـه   محِّل املُخطئ وزر خطيئتـه، ومحـِّ
وبــدالً مــن  .. إحــداثِك الطوفــان، ســلّطْت الســباع علــى النــاس فقلّلــت مــن عــددهم     

فتـك  " إيـرا " لـو أن  الطوفان لو أنّك أحللت القحـط  الـبالد، وبـدالً مـن الطوفـان            
أي اتّقـد،  " أر"أنّـه إلـه الوبـاء والطـاعون، ونـرى أنّـه مـن الفعـل              " إيرا"، فسروا   )٣()بالناس

هو نار الربكان، والـذي  ) إيرا(، فـ )War(احلرب  ) أوار(أوار، ومنه سمي     واشتعل، ومنه 
 .بالضرورة سيجلب املزيد من الشر بفورانه من حرق وجثث ومسوم وجوع وأوبئة

ال  ( املـاحق  هي ضربة الطوفان  كذلك تارخيياً،   وبقيت  ) آية للعاملني (فاليت صارت   
  السفينة، كما ي  فـة لكـلّ          )أنّها اآلية، فهي لآلن مل تُكتشف     بظنالطوفان هـو اآليـة املُخو ،

، هو العقوبة املفزعة اليت جرفـت تلـك القـرى وأبـادت             )العاملني(تلك اتمعات والقرى    

                                                 
-هـدد "وليمنـع    جـوعهم، يقل الزرع الذي يسد  ول فلتُقطع مؤونة الطعام عنهم،   : ( قال الرب إنليل   - )١(

 وجتـف  ولتعصـف الـريح   و األسفل لتتوقف الينابيع عن التدفق،  مطره عنهم،"رب الرعود واألمطار 
: انظــر لرتمجــات عربيــة ..) لتقلــل احلقــول مــن غالهلــا، لتنعقــد الغيــوم دون أن ترســل مطــراً األرض،

 .١٧٩-١٧١، صمغامرة العقل األوىلفراس السواح، 
("Cut off supplies for the peoples, Let there be a scarcity of plant-life to 
satisfy their hunger. Adad should withold his rain, And below, the flood 
should not come up from the abyss. Let the wind blow and parch the 
ground, Let the clouds thicken but not release a downpour, Let the fields 
diminish their yields"). http://www.grisda.org/origins/11009.htm 
(2)  - http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html 
http://www.piney.com/Atrahasis.html 

 .١٦٣، اللوح احلادي عشر، صملحمة جلجامشطه باقر،  - )٣(
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ن كان يعرف نوحاً وسبق منـه إليـه الرسـالة  دورات سـابقة               آية ملَ ما عليها بال رمحة،     
 ذراريـه أيضـاً، فقـد أرسـل إلـيهم رسـال عنـه، باعتبـاره كـان                    تلك األحنـاء والـيت فيهـا       

داعــيهم يومــاً، أن توقّــوا العــذاب العظــيم الطوفــان، توقّــوه بالســفن أو بــاهلجرة البعيــدة، 
لَ          (فمن كذّب الرسل، رسـل نـوح ونوحـاً، هـذه املـرة، أُغـرق                 سـوا الرا كَـذَّب وقَـوْم نُـوحٍ لَمـَّ

املُغرقـون  ،  )٣٧:الفرقـان ()همْ لِلنَّاسِ آيةً وأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِني عذَاباً أَلِيماً      أَغْرقْناهمْ وجعلْنا 
لكن نوح مل يكن أول رسول هلذه القرى بل     جعلوا للناس آية وأداة إغراقهم الطوفان آية،        
لِني       (سبقه رسل؛ آدم وإدريس وغريه، لقولـه تعـاىل           رْسـنُـوحٍ الْم تْ قَـوْم١٠٥:لشـعراء ا()كَـذَّب( 

سواء هي تعاليم الرسل اليت سبقته، أو الرسل غري املباشرين اليت انتدهبا هـو هلـم قبـل                  
ــه        ــه فيهــا، حينمــا كــان يمــارس دعوتــه  قــرى غريهــا،  إحــدى دورات مقدمــه وحلول

 ).كرقمٍ افرتاضي طبعاً(الرسالية التسعة عشر 

) أجــل مســمى(ان احملــدد فمنــذ أرســله ســبحانه  أول دورة، أعلمــه بأجــل الطوفــ
ــنةألـــفدون  ــه  سـ ــددة ، ولديـ ــدة احملـ ــذه املـ ـــ  هـ يــة الذر ــل علـــى تنقيـ ــة  ليعمـ ة  املنطقـ

واستخالصها، فمن آمن واستقام إنساناً ستبقى ذريته ومن كفـر وأجـرم سـتهلك ذريتـه                
رة نـوح، أنّكـم إن   فقال هلم  اآلية الرابعة مـن سـو    ،)٢٧:نوح()وال يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً    (

اء ال              : (آمنتم هِ إِذَا جـ لَ اللـَّ ى إِنَّ أَجـم سـلٍ م رْكُمْ إِلَـى أَجـخؤ يـغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُـوبِكُمْ وي
   ونلَوْ كُنتُمْ تَعْلَم خَّرؤر؟ مهـا               )يؤخ الذي ال يـ ى، وما هو أجل افما هو األجل املسم ،

 حـرف عطـف، واجلملـة الثانيـة تعليـل لـألوىل، أي               بـدليل العطـف بـال فصـل وال         واحد،
جمـــيء أجـــل ا الـــذي ال يـــؤخر هـــو علّـــة إمهـــاهلم وتـــأخريهم فقـــط إىل هـــذا األجـــل 

آخر أجلٍ وهـو     أجل ا، فكأن اآلية قالت طاملا استغفرمت فسيؤخركم ا إىل         /املسمى
 .الذي ال يؤخر إذا جاء، ألنّه طبيعي جيولوجي مقدر

  الف سنة، وأجلُ  األ سيأتي دون ) محدد/معلَّم(أجل الطوفان الطبيعي مسمى     ف
عصاة الفطرة به وعدم إنقاذهم، هو نفس تارخيه وموعـده، هـذه            باقي   إلغراق   النهائي

     ى، هو    الدعوة أطلقها  كلّ دورة رساليغاية حتى ة، فتأخريهم وإمهاهلم إىل أجلٍ مسم
   ة أيضـاً لتنقيـة               حصول الطوفان كأجل مسم وله غايـة إهليـ كوني ر ألنّه طبيعيؤخى ال ي

 .الروح، ينتج منه أن من آمن سيستنقذ ومن كذّب سيهلَك بعنادِه
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ــؤخرْكُمْ(لكـــن التـــأخري إىل الطوفـــان    يـدهم بعقوبـــات    )وهـــدن أنّـــه يبـــيأخـــرى ، ي
ــرد والتــأخري إن  مستأصــلة تســبق الطوفــان، وهــي    ــة لل ــوا،قابل  ويوقفهــا االســتغفار  آمن

ا           /هي قبل  واإلميان والصالح،  وهـذه كمـا بينـ ،ردطـاعون،   :دون أجل الطوفان الذي ال ي 
اخل، بعض القرى أصاهبا وآخـر     .. ، أمراض وأوبئة،  رمال، جماعة، جفاف، بركان، زلزال    

، الـيت  إقاماتـه فـيهم  /"نوخاتـه "خـالل  (ة أُخر عنـهم، خـالل دورات نـوح الرسـالي     إلمياهنا  
 ").قومه"صيرت أولئك 

         مـع بعـض الروايـات، زعمـوا        ) التوراة(وهبذا العمر املديد نستطيع أن نفهم كيف أن
 ويفضــل عشــر ٩ = ٥٠ ÷ ٤٦٠( ســنة، فـــ ٤٦٠ابنــه وهــو بعمــر  ) ســام(أن نوحــاً أجنــب 

  الـدورة الرسـالية التاسـعة بعـد          )سـام  (أجنبـه ) ع(أنّـه   هبـذا االفـرتاض يعـين       ) سنوات
، وهبــذا نفهــم وجهــاً آخــر لقولــه تعــاىل      )١( تاســع قريــة بعشــر ســنني   ) نوخــه/بثــهل(

                                                 
من تلك القرية إذا صلحت، أو أرسـله داعيـاً          ) ع(ذا يصبح سام هو وصي أبيه نوح بعد ارحتالِه           هب - )١(

قريـةً بعيـدة تليـق بالصـالح     ) سـام وإخوتـه  (مع املؤمنني به حلظة خروجه إذا فسدت القرية، لينشـيء         
 وال يافـث،    وبالصاحلني، وربما عاش سام كعمر طبيعي وتـوفّي، فلـم يشـهد الطوفـان، ال هـو وال حـام                   

فهؤالء كانوا أبناء نوح من حصيلة دورة حياتيـة واحـدة سـابقة، ومل تكـن الـدورة اخلمسـينية األخـرية،                      
 ن أنبعــض الروايــات تُبــي ة بعــض عناصــرها إالّ أنّهــا مؤلّفــة وخمرتعــة، بــل إنفروايــة التــوراة مــع صــح

ن  (ألنّهم من صـنف  (دث مساكن سام جنوباً من احلدث فوق جبال السراة، كانت مبنآى عن احل   إالّ مـ
حبيث يحتمل ) على حد تعبري اآلية القرآنية، فجبالُهم وموقعهم اختري بعناية ليعصمهم من املاء     ) رحِم

 . أن نوحاً أوى إليها بعد انتهاء الكارثة
ــر بكــثري مــن ســام وحــام           ــة األخــرى أكث ــدورات احلياتي ــهم مــن ال ــذين أجنب ــوح ال ــاء ن ــل أن ذراري أبن ب

 . وغريمها
األخرية من أدوار عمر نوح الرسايل األلفي، فمـن احملتمـل     ) أي اخلمسون سنة االفرتاضية   (أما الدورة   

ه   (جداً أنّه مل يكن لنوح إالّ ولد واحد هو ذاك الذي غرق، كما قص القـرآن وقـال            ابنـ ومل ) ونـادى نـوح
) زوجتـه (فقط وأهلـه  ) ع(نوح، فنجي  الفلك نوح وكأنّه املوجود الوحيد املعروف ابناً ل  ) ابناً له (يقل  

 . املؤمنة هذه املرة كما بينت األساطري أيضاً، ومن آمن معه
بـل ولِـد قريبـاً مـن     )  سـنة  ٥٠٠(وربما أخطأ كهنة التوراة بتاريخ والدة سام، فلـيس والدتُـه وعمـر نـوح                

لتأكيد أن نوحاً  هذا العمر هو هبيئة  سنة، مع ا٨٥٠أي وعمره (، ١٨آخر دورة حياتية لنوح، الدورة 
من عمر نـوح، وجعلـت      )  سنة ٦٠٠(، خاصة أن التوراة جعلت الطوفان لـ        )بيولوجية كابن مخسني سنة   

أكـرب إخوتـه،   " سـام "والدة سام وحام ويافث قبل الطوفان مبائة سنة متامـاً، مـع أنّهـم ليسـوا تـوائم بـل              
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)   اقِنيالْب مه يَّتَها ذُرلْنعجففي ختام املطاف، الذين بقوا  تلك املنطقة   )٧٧:الصافات()و ،
وجنوا كانوا ميتّون بالنسل إىل نوح، إذ كان يزرع نسـله الصـاحل  كـلّ قريـة مـن القـرى                      

ــد   ) املفرتضــة( عشــر التســعة ــهِ بع ــدو  ســن   ( ســنة ٩٥٠وضــواحيها، ومل ينت وهــو يب
إالّ )  سـنة األخـرية مـدة لبثـه فيهـا     ٥٠+ سـنة حـني دخولـه آخـر قريـة        ٤٠التسعني؛ كأنّـه    

كابنـه  (والقرى تلك مملوءة بالصاحلني من ذريته ونسلهم، وبالطاحلني أيضاً من ذريتـه             
 . وذراري غريه ارمني) الغريق

ا أصــحاب آخــر حقبــة أُرســل فيهــا، فلــيس فــيهم أحــد مــن ذريتــه، هــم ينتســبون أمــ
إِذْ قَــالَ لَهــمْ (لألمــم الســابقة كمثلــه متامــاً، لــذلك قــال تعــاىل عنــهم وعنــه أنّــه أخــوهم  

  أَال تَتَّقُون مْ نُوحوهن آمـن بـه منـهم         )١٠٦:الشعراء()أَخ وأنّه ال يعلـم مسـبقاً عـن ماضـي مـ ،
ن آمـن بـه ليسـوا مـن ذريتـه، بـل                )١١٢:الشعراء()لْمِي بِما كَانُوا يعْملُون   قَالَ وما عِ  ( مـ وأن ،

الـدورات  (من املؤمنني به فقط، خبالف من ظلّ على اإلميان با من أصـحاب القـرى                
الـدورة  /قـوم نـوح األخرييـن   (الثمانية عشر السابقة، فهنـا  القريـة األخـرية           ) ةيالرسال

 .)١١٨:الشعراء()ونَجنِي ومنْ معِي مِنْ الْمؤْمِنِني (قال) التاسعة عشر

     نـذر مـا حوهلـا مـن         )١(، من مكّة  )ع(كآدم السرياني   ) ع(لقد انطلق نوح السريانيلي 
وأنشـأ  (جبـال أرزهـا   أخشاب وهناك صنع سفينته من ،  اإلنسانيةالقرى لرتميم الفطرة 

                                                                                                                        
 ! كما قالوا

: هذِهِ موالِيد سامٍ  (الطوفان أقلّ من مائة، ناهيك عن إخوته، لقول التوراة          فقطعاً كان عمر سام وقت      
           لَـدةٍ ون مِئَـةِ سـ ناب امس ا كَاننِ       ألَمتَين الطُّوفَـانِ بِسـ د عـب اد فَكْشـ١٠: ١١التكـوين   )(ر(    إذ هـذا يعـين أن ،

طبعـاً هـذا علـى أكثـر       ! ١٠٠عمـره    سـنة ليصـبح بعـد الطوفـان بسـنتني            ٩٨سام حـني الطوفـان عمـره        
أي ولدوا بني  (١٨تقدير، أما حام ويافث األصغر فهم أقلّ من هذا العمر، ما يعين أنّهم والئد احلقبة 

اليت أجنب فيها نوح ابنه     ) ٩٥٠-٩٠٠بني  ( األخرية   ١٩وليسوا والئد احلقبة    )  من عمر نوح   ٩٠٠-٨٥٠
 سام وإخوته بأبيهم، كزائرين من القرى ااورة على أنّهـم           الغريق الوحيد، هبذا من املعقول أن يلتحق      

ويسـاعدونه  بنـاء الفلـك، ال علـى أنّهـم أبنـاؤه، فهـذا منـافٍ للخطّـة الربانيـة                    ) نوح(مؤمنون بالرجل   
أو أكـرب منـه قلـيال    ) ع(اخلفية وغريب على القوم أن يكـون األسـن ابنـاً لألصـغر، فهـم يبـدون  سـنه            

 .حني الطوفان ووقت الدعوة، وهبذا يصح احتمال أنّهم ركبوا السفينة معهلدى الناس 
 .أي السيد املثيل للرب) املكّي(وتعين فيما تعين ) ملك( وسبق أن ذكرنا أن اسم أب نوح - )١(
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لـذلك هـدد سـبحانه أهـل        ،  )١()ملقامسفينته من خشب لبنان بني زمزم وبني الركن وا        
ــة( ــا  ( بالــذّات باحتمــال تكــرار الكارثــة إن أجرمــوا ومســخوا بواطنــهم    )مكّ ــمْ أَنَّ ــةٌ لَه آيو

ون    *حملْنا ذُريَّتَهمْ فِي الْفُلْكِ الْمشْحونِ  رْكَبـا ي مْ مِنْ مِثْلِـهِ مـا لَهلَقْنخأْ   *و إِنْ نَشـو
 إذ أن الطوفــان جرفهــا وحيــث، )٤٣-٤١:يــس()يخ لَهــمْ وال هــمْ ينْقَــذُوننُغْــرِقْهمْ فَــال صــرِ

)   بقاع مكّة هي الظاهر من    ،  )٢()ل ما نضب موضع الكعبة    املاء قد نضب وأو وحيث أن
أول بيت وضِـع    "املقر الرباني، وحيث    " سرهتا"بكّة اخلفية الروحانية الرفيعة، حيث        

ق أمور التدبري واخلالفة الربانية لكافّة الناس، فمنـها انطلـق           ، وحيث منها تنطل   "للناس
كرسول، وهذا مـا سـجلته أسـطورة جلجـامش، بـاحلرف الواحـد، سـجلت هـذه              ) ع(نوح  

؛ )أوتونفشـتم (وهو املسـمى  ) نوح(املعرفة السرية اليت ملْ يبح هبا ألحد قبال، فتعزو إىل   
ــع = حوطـــو أي احملـــيط واحلـــافظ، نفشـــتم  =أوتـــو( نفـــوس، فهـــو حـــافظ "نفـــس"مجـ ،

ة (، تعزو إليه جوابـاً  حـواره مـع جلجـامش ملـك أوروك                )النفوس حـني قطـع    ) العراقيـ
، جبـال السـراة، ليلتقـي بنـوح      )٣( إىل اجلبال السبعة، جبـال مكّـة      شرقاً الفيا ورحل 

 :أرض اخلالدين ومقر األبرار، فيظهر له شبح نوحٍ هناك ويكلّمه هبذا

حيــث :  أوروك، يــا أجــرأ إنســان، هــاكَ معرفــةً ملْ تُكشــف ألحــدٍ قبلَــكيــا ملــك(
مقـر  ،  )ثـور بكّـة   /سـرة بكّـة    ("بـك -شـورو "تقبع هناك مدينـة تسـموهنا       " الفرات"ينبع  

أرســل هنــاك طوفانــاً إلمخــاد الصــخب   ) رب الــروح(" إنليــل"تلــك األربــاب العظــام؛  
ا  ،  )سـرة بكّـة    (بك-كانوا  شورو  ) همثالثتُ.. (البشري املتواصل، آنونو، آنو، إنليل       أمـ

                                                 
 . ٤٣، ص٩، جتفسري القرطيبالقرطيب، :  الرواية عن ابن عباس، انظر- )١(
 .٣٣١ص، ٣ج، الدر املنثور ،جالل الدين السيوطي: ر  الرواية عن ابن عباس، انظ- )٢(
 وامللـل أمـة بعـد أمـة         األمـم مـا تتناسـخه      معظمـا حمر   األرضفلم يزل البيت منذ أهـبط آدم إىل          (- )٣(

وملة بعد ملة، وكانت املالئكة حتجه قبل آدم، فلما أراد إبراهيم بنـاءه عـرج بـه إىل السـماء فنظـر إىل                       
يــا خليــل ا اخــرتت :  لــه اخــرت، فاختــار موضــع مكــة، فقالــت املالئكــة ومغارهبــا وقيــلاألرضمشــارق 

  معجــم يــاقوت احلمــوي، ) (مــن ســبعة أجبــل ، فبنــاه وجعــل أساســه األرضموضــع مكــة وحــرم ا
ــة، ال خــارج الغــالف اجلــوي كمــا     : مســاء العــروج(، )٤٦٤، ص٤، جالبلــدان هــي حيــث املقــر، حيــث بكّ

ظني.(! 
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" إيـا "فهو الذي مهس بكالمه، عبْر قش سقف بييت، ألصغي لـه،            ) الرابع" (حيا/إيا"
 .)أوحى إيل (اليقظ الدائم كلّمين

(Utnapishtim said to him in swift reply: 
"King of Uruk surely there is no one more bold 
Here is knowledge that no other has ever been told .. 
Near where Euphrates born sits a city you call Shuruppak, 

home of those divine . 
Enlil send from there a flood to stop noisy human babbling 

all the time. 
Anunu, Anu, and Enlil were at Shuruppak. 
But it was Ea who did speak in whispers through my roofly 

straw to tell me to attend to what he says; Ea the ever vigilant 
did to me speak) )١(.  

 العــراق ال عالقــة هلــا  ) شــوروبك(فــالنص جلــي جــداً، أن املدينــة الــيت مسوهــا   
، وتقع علـى ضـفاف    )مشال أوروك قليال  (حبدث الطوفان البتّة، ألنّها  جنوب العراق        

بـل الفـرات العراقـي ينبـع مـن هضـاب            ) الفـرات (فرات العراق، ال أنّها منها تبـدأ منـابع          
ــميت بعدئــذٍ    أرمينيــا وتركيــا علــى بعــد أ  شــوروبك"كثــر مــن ألــف كيلــومرت عــن الــيت س "

ة           ) فـرات (فـالفرات املتحـدث عنـه       ! العراقية ة الـذي كـان ينبـع مـن اجلنـ اجلزيـرة العربيـ
ــوراة، والروايــات اإلســالمية   ( ــة    ) كمــا تقــول الت وينحــدر شــرقاً مــن الســراة ليســقي بري

" بكّـة "، ال )٢()بـك -شورو( هي سرة بكّة املقر اليت جنبه متاماً /اجلزيرة العربية، واملدينة  
-درازيوسـ (الها وأخصبها، حيث مقر املالئكـة، و األسـطورة أن           أي أع " سرة بكّة "بل  

                                                 
(1) -  http://www.mythome.org/gilgamesh11.html 

بالعربي، وهي اليت وردت  التوراة كمعلم ملوطن أبنـاء إمساعيـل            " شور" شورو بالسرياني هي     - )٢(
مام جمِيعِ أ. شورأمام مِصر حِينما تَجِيء نَحو أ الَّتِي   شور لَىإوسكَنوا مِن حوِيلَةَ    (حوايل مكّة وجباهلا    

 ).١٨: ٢٥التكوين )( نَزلَخوتِهِإ
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وأن الـذي فـاض هـو مـاء أيـا وهـو أنكـي وهـو                 ) حيـا (معبد أيـا    /كان يسكن  مقر   ) نوح
 :حوض األبسو نفسه كما بينا  حبوث سابقة، ولك أن تقرأ

The importance of Ziusudra in the King List is that it links 
the flood mentioned in the Epics of Ziusudra, Atrahasis, 
Utnapishtim, etc. to one specific flood of the Euphrates River 
about 2900 BCE. This river flood left sediments in Shuruppak, 
Uruk, and Kish. The flood hero was king of Shuruppak at the 
end of the Jemdet Nasr period (3100-2900) which ended with 
the river flood of 2900 BC. 

Ziusudra being king of Shuruppak is supported in the 
Gilgamesh XI tablet by the reference to Utnapishtim as "man 
of Shuruppak" at line 23. 

A Sumerian document known as "The Instructions of 
Shuruppak" dated by Kramer about 2500 BCE, refers in a later 
version to Ziusudra. Kramer concluded that "Ziusudra had 
become a venerable figure in literary tradition by the middle of 
the third millennium B.C .)١(  

ون لقد ظن املؤرخون   وجـود األ  والباحثون واملهتمـ واح الطينيـة  العـراق، الـيت    لـ  أن
 املالحم السومرية والبابليـة     تهون ووجود ملك الطوفان الذي د     ، ثبت امللوك  وتؤرخحتكي  

 بــأن اًظنــأورثهــم ، )ع(أتراحاســس وهــو نــوح زيوســدرا وأوتنفشــتيم ثــم واألكاديــة باســم 
، وأن الفرات الذي فاض بالطوفان فـرات العـراق، وأن شـوروباك         )٢(حا كان  العراق   نو

ا لكــل الشــعوب هــي شــوروباك العــراق، وهــم معــذورون، لكــن حقبــة نــوح صــارت معلمــ   
عـات   ة،  العاملني  العربيـ         شـعوب    ، أي جتمة الرابعـة  املنطقـة، فكـان التـأريخ هبـا، فاأللفي

                                                 
(1)-  http://en.wikipedia.org/wiki/Utnapishtim. 

كـان قـوم نـوح    : (، حيـث يقـول  ٢٤، صأطلـس القـرآن  شوقي أبو خليل،  :  انظر مثال آخر ما أُصدِر     - )٢(
           العراق، حول موقع مدينة الكوفـة حاليـاً، واجلـودي جبـل قُبالـة جزيـرة عمـر، عنـد ملتقـى        :  جنوبي

 )!دود السورية الرتكية حالياً، على الضفة الشرقية لنهر دجلةاحل
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ــك زي  ) م. ق٣٠٠٠( ــة املل ــك     هــي حقب ــيس املل ــة، ول ــذكور  األســطورة البابلي وســدرا امل
      خ سـومريجزيـرة العـرب عـرب كهنـة              اًا وبابليـ  البابلي أو السومري، بل املؤر  وأكاديـا ثـم 

 .التوراة والقرآن
 

 
 

 ومنبع الفرات يبعد ألف كيال  الزاوية اليسار العليا) شوروباك العراقية(خارطة ): ٩(الشكل رقم 
 

ذا االفرتاض اآلنف هلندسة اآلية، تنفك عقـدة اآليـات الـيت ظلّـت عصـية        ختاماً، هب 
علــى حقيقتــه العربيــة دون لــف، وتتبــين اآليــة علــى ) لبــث(عــن الفهــم، ويحــافظ الفعــل 

ــها باســتعمال   ــة، ويظــلّ  ) عــام(و) ســنة(حقيقت ــة متناهي كتعــبري عــن العــدد  ) ألــف(بدقّ
ويحفــظ ألصــحاب النظــام الرقمــي عصــر نــوح بطــول ســنتنا، ) ســنة(الصــحيح، وتبقــى 

        جهدهم واكتشافهم، ويبقى عمر نوح كما هو ثابت قرآني ـ     ا وروائيا بـال   ا ومن قبـلُ توراتي
وجـود سـن كهـذا،      ) النظـري (حاجة للقفز عليه ألنّا فقط ملْ نفهمه، فـال ينـاقض العلـم              

     انيراً بعناية ربأن يكون عم د شـ      فضالة  (بابه ة حكيمة حتـتفظ لـه حبيويتـه وجتـد وقصـ
دليـل  ) العبـد الصـاحل   ( سنة أحياء كشباب نـائمني، ثـم اخلضـر           ٣٠٩أهل الكهف ولبثهم    

ة ال تزيــد علــى ، وبــه حيــتَفظ للعقــل احرتامــه،  جعــل الــدعوة اإلميانيــ ))١(قرآنــي آخــر

                                                 
 لقد بين القرآن بإشارة خفية إىل إمكانية جتاوز آلية املوت أو التحلّل اجلسماني مع أناس أنبياء          - )١(
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مخسني سنة، فالعقل ال يستسيغ وجود دعوة  قوم أجياهلم طبيعية متتد أللـف سـنة                
 امللـل وإمهـالٌ غـري معقـول، وهـو فـوق أن يتصـوره عقـل حيسـب األمـور                      فهذا باعث على  

ة وأنّنـا جنـد أن عمـر جلجـامش                  درك الواقع، ويأنف اخلرافة والتجهيل املُبالَغ، خاصـوي
ة الثالثـة قبـل املـيالد       وصديقه أنكيدو وأناس تلـك احلقبـة كـان طبيعيـاً، وهـم  األلفيـ               

 . قرون، أي عقب الطوفان بثالثة )م. ق٢٦٥٠(

آيــة ألنّهــم مل يــروا العمــر " خـارِق عمــره "وبـه حنــلّ معضــلة أن قــوم نــوح مل يــروا   
ــيش         ــة يعـ ــلّ قريـ ــوح  كـ ــلّ نـ ــد ظـ ــهم، فقـ ــة عنـ ــة خفيـ ــت العمليـ ــاملرة، إذْ ظلّـ ــد بـ املديـ

ــ) ينــوخ/يلبــث( ــة، فلــذا مل يــذكر القــرآن أحــواالً وال  عمــراً طبيعييــة طبيعيا ولــه فيهــا ذر
 .حمددين) قرية(مديد لنوح مع قوم اباً ينبئ عن عمرٍ كالماً وال استغر

 

 ملخّص إشكالية عمر نوح* 

      ومن قبله الـرتاث  )رض(واآلل والصحابة ) ص(القرآن الكريم ومعه مرويات النيب ،
املندائيني، ومـن قبلـه الـرتاث األسـطوري العراقـي،           ) كنزا ربا (الديين للمنطقة كالتوراة و   

ــر  قومــه قرابــة ألــف ســنة، فــال جمــال لــنقض هــذا التــواتر    كلّهــا أكّــدت أن نوحــ ًا عم
 .املتعدد املصادر عرب آالف السنني، وفيه من مصادر الوحي

ــة قضـــاء نـــوح هـــذه األلـــف ســـنة، لنحـــتفظ    املعضـــلة كانـــت  تفســـري كيفيـ لكـــن
 :ألصحاب املنطق مبنطقهم الذي حنرتمه، وهبذا نسجل اآلتي

فلبـث  : ( بعبارة حمكمة لكنها تشاهبت على القوم، وهي        أن القرآن صاغ املسألة    -١
، هذه الصياغة صارت مشكلة لدى مفكّرين حـاولوا  )فيهم ألف سنة إالّ مخسني عاماً    

ــرين           ــار أن معظــم املفكّ ــوح، وباعتب ــر ن ــي لعم ــنص القرآن ــى هــذا ال ــز عل ــل والقف التحاي
                                                                                                                        

أصحاب الكهف حيث احتفظـوا بشـباهبم مـدة ثالمثائـة سـنة،             : أو دون األنبياء،  ثالث موارد؛ األول      
ر علـى هيئـاهتم فتسـاءلوا إن كـانوا                        بدل تغيـ يل أنّهم حني استيقظوا من رقـدهتم مل يشـهدوا مالمـح أي

اخلضْر، العبد الصاحل الذي يعرف أين عين مـاء احليـاة، بـدليل             : ناموا جمرد يومٍ أو حتّى أقلّ، الثاني      
ر مائـة عـام       مـوت : الثالـث . دبيب احلياة هناك إىل السمكة اليت حيملـها فتـى موسـى معـه كغـداء                زيـع 

دون أن يتغير جسمه أو يتحلّل، فحافظ على هيئته كما هو، حتّى أنّه ملّا بعث من موته بعد مائة سنة، 
 "!يوماً أو بعض يوم"ظن أنّه لبث 
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لى القرآن، فالذين تناولوا هذه     اإلسالميني ال يأهبون عادة باملصادر املعرفية السابقة ع       
املعضــلة ليفكّوهــا مل يتنبهــوا إىل أن كــلّ مصــادر الــوحي قبــل القــرآن قالــت املعلومــة          
ة حسـب           ها، وهم مصيبون  عدم قبوهلم هـذه املعلومـة، ألنّهـم رأوهـا غـري منطقيـنفس

د ذاهتـا،  الدارج واملشاهد، بل أن اآلية نفسها بصـياغتها الغريبـة والـيت هـي مشـكلة حبـ                 
، بــل أطالــت الصــياغة  )تســعمائة ومخســني ســنة (وال ) ألفــاً إالّ مخســني ســنة (مل تقــل 

ــا زاد األمــر إرباكــاً، هــذا اإلربــاك أتــاح    ) عــام(و) ســنة(واســتعملت وحــدتين للــزمن   مم
مساحةً ألولئـك املفكّـرين بـاخلروج عـن الـنص، لكـنهم مل يتوصـلوا إىل حـلّ ولـن يفعلـوا                 

قتضيات النص، فالنص املعضلة هو نفسه احلـلّ، فمـن أدرك معنـى             طاملا خرجوا عن م   
 .لن جيد إالّ حال واحداً أمامه يفسر املسألة برمتها) عام(ومعنى ) سنة(

 أن نوحاً وحده دون قومه هـو الـذي طـال عمـره، بـين هـذا القـرآن باختصـاص                      -٢
حبسـب أسـطورة     -ه  وحـد ) نوحـاً (، وأن   )معهـم (، ولـيس    )فلبـث فـيهم   : (نوح بقوله عنـه   

ألنّها ) علمياً( لديه سر اخللود وطول العمر، وأن املسألة صارت ال منطقية            -جلجامش
اني إلطالـة                      ل الربـولـيس معقـوالً أن يكـون التـدخ ،اني غـري طبيعـيل ربإنّما جرت بتدخ

أيضــاً وهــو يهــددهم بفنــائهم إن مل يســتغفروا، بــل حنــن   ) ع(أعمــار العصــاة مــن قومــه  
نستنكر عقال أن تكون الدعوة امتدت لعشرة قـرون، وإنّمـا هـي موزّعـة  قـرى قومـه،                    

هناك جمال للقول أن رجاالً إهليني غري نوح        . كلّ قرية قرناً أو نصف قرن أو بعض قرن        
كما يروى، وال جمـال للقـول       ) اخلضر(و) شيث(و) كآدم(أطيلت أعمارهم بتدخل رباني     

هــم مبــن فــيهم قــوم نــوح العصــاة كــانوا طــويلي األعمــار حتــى يبلــغ    أن أعمــار األوائــل كلّ
أحدهم ألف سنة، فهذا مناقض للتاريخ والعلم واملنطـق وللمـروي، ومل يقـل بـه أحـد، ال           
القرآن وال الرتاث، ال أعمـارهم طـوالٌ وال أجسـامهم ضـخام، فهـذه خرافـة، فـإن البشـر           

الالهتم أُخِـذ كائنـان لتخليـق آدم وحـواء     اهلمج الذين وجِدوا ملاليني السنني ومن آخر سـ    
منــهما، طــول قامتــهم كــاليت لــدينا، حســب األحــافري واألركيولوجيــا واآلثــار واملنحوتــات  

اهلمـج  ) شـجرة (واألدوات املكتشفة، وأن آدم اإلنسان األول حني عصى وتزاوج مع أنثـى             
ان تـزاوج ونسـل وال      قبل قرابة مخسني ألف سنة، كان طوله بطول تلك األنثى وإالّ ملا كـ             

 !كان هني ملنع تزاوج العمالق الفائق من قزمٍ فائق

 : أنّه ال يمكن تصور عمر أحد بطول ألف سنة إالّ وفق أحد احملتمالت-٣
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 أن تكون األلف هـي العمـر الطبيعـي، فعليـه أن يتـوزّع تقسـيمات عمـره حبسـب                     -أ
ن كلّ شيء عشر أضعاف أو      هذا، أي أن نشاطه اهلرموني يتناسب مع هذا العمر، فيكو         

 سنوات، ويفطـم مـن رضـاعته بعـد          ٧ أضعاف املقياس الطبيعي، فحمله  بطن أمه         ٨
وال أحد يقول أن نوحاً كان  !  سنة ٤٠٠ويصري رجال بعد    !  سنة ١٤٠ويبلغ بعد   !  سنة ٢٠

 .هكذا، وهذا أمر سخيف

 ألنّـه ال يبلــغ   هكـذا كمـا حنــن، وهـذا مسـتحيل علميــاً،    اً أن يكـون األمـر طبيعيــ  -ب
املرء مائة عام إالّ وفقد معظم قوته، ولن يبلغ مائيت عام إالّ وقد دخـل القـرب، وإن صـار      

اخل؟ ... املستحيل وبقي فهو أشبه باملوميـاء، فكيـف بثالمثائـة، وأربعمائـة، ومخسـمائة               
لن يصل األلف وهو حي إالّ وهو حبجم كـف اليـد مـن التقـزم، وال يقـول أحـد هـذا عـن           

 .وح، وليس  هذا سر خلود، بل سر عذاب اخلزي لو حصل ألحدٍ هذان

 أن يكون األمر ليس طبيعياً بل بتدخل رباني، وهبذا ال يدخل قوم نـوح  هـذا                   -ج
 :العمر، وهذا له احتماالن

ــه  حلظــةٍ مــن حلظــات عمــره، األربعــني أو اخلمســني،    -١ أن يبــدأ طبيعيــاً، لكن 
 قرون فال يتغير بعدها، حتّى قريب من هنايـة األمـد املضـروب        تُوقف ساعة عمره لعدة   

لــه، ثــم يرفــع ا عنــه ذلــك لتســتأنف ســاعة عمــره مــرة ثانيــة دقّهــا، فيعــيش طبيعيــا   
، وهـو  "عـني احليـاة  "الـذي شـرب مـن    " اخلضـر "ليموت طبيعيا، وهذا هو ما يحكى عن     

ة عــام مل يتســنه  مــا حــدث ألهــل الكهــف، ومــا حــدث لطعــام عزيــر وشــرابه بقــي مائــ     
ويفسد، وهو ما يرويه بعض طوائف املسلمني عن املهدي أنّه غائب وقد بلغ عمره فـوق           

 .ألف سنة، لكنه بعمر رجل ابن أربعني حني يظهر

 أن يبدأ طبيعياً، ويشيب، ويبقى  قرية عمراً طبيعيـاً،  ومـا أن ينـهي رسـالته           -٢
قريـة أخـرى ال تعرفـه ولـن تعرفـه             فيها وخيرج، يتجدد شـبابه ليسـتأنف الـدعوة            

 إىل ٤٠أجيال جديدة شابة ما رأته وال يمكن أن تكون رأته، فيعيد كرة الفـرتة مـن عمـر               
 ).األلف سنة( سنة، عدة مرات، حتى انتهاء األمد ٨٠

ومــن االحتمــالني األخرييــن، ال يصــلح إالّ الثــاني، ألن األول معجــزة أمــام القــوم، أن 
 شاب ال يتغير مدى الدهور، فهذا كفيـل باإلميـان بـه، وال يناسـب كونـه      يبقى فيهم وهو 
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، ويستبطن أن دعوته كلّهـا  حملّـة واحـدة متـر عليـه األجيـال ومتـوت                   "شيخ املرسلني "
 !وهو واقف العمر ال يشيخ

ويوافق االحتمال الثاني آيات القرآن اليت ال تتفسر منطقياً على احلقيقـة إالّ وفـق             
وحده يفسر هـذه الفرضـية، فـإن نـوح السـرياني تعـين              " نوح"رضية، بل أن اسم     هذه الف 

، أي املُنــيخ، املرتــاح، )Rest(بالفصــحى، وهــو كمــا ترمجــوه  التــوراة أنّــه يعــين  " نــوخ"
 ) نـوخ (الباقي، املُقيم، فهـم يرحلـون وهـو يقـيم مـن قريـة إىل أخـرى، وكـلّ مـرة ينـيخ                        

 .اليت كُفّل وكُلِّف هبا) مكّة(قرية من قرى أم القرى 

ر أسـطورة جلجـامش، وكيـف جـاء لنـوح ليعـرف سـر خلـوده،  الــدنيا            وهبـذا نفسـ
، )Renew youth(طبعاً، ثم دلّنا نوح على الطريقة بـأن أعطـاه نبتـة جتـدد الشـباب      

 أليس هذا ما قُلناه؟

ــه اصْــطَفَى آدم ونُوحــاً وآلَ(وهبــذا نعــود لــنفهم  ــران علَــى إِنَّ اللَّ ــراهِيم وآلَ عِمْ  إِبْ
الَمِنينـوح (العاملني، فـأُقيم    > آل عمران   = آل إبراهيم   = نوح  = فآدم   ،)٣٣:آل عمران ()الْع (
أي (، أي أُقــيم مقــام ذريــة يتنــاوبون للرســالة جــيال بعــد جيــل علــى عــالَمٍ  )آل(مقــام الـــ 
) اآلل(صطفى قام مقام عدة أجيال مـن        امل) فنوح(تلو عالَم تلو عالَمٍ تلو عالَمٍ،       ) جمتمع

 .املُصطفَين من بعده  حقبٍ الحقة

الَمِني       (وهي نفسها إشارة     لَى نُـوحٍ فِـي الْعـع المالـيت تعـين تواجـد       )٧٩:الصـافات ()س ،
، أي تلــك القــرى الــيت عــاش فيهــا وجاهــد   )١(زمانــه) عــالَمني(نــوحٍ  عــدة جمتمعــات  

ــم والتــوحش، ويعيــد هبــاء الفطــرة واالتّصــال    اإلنســاني و) الســالم(ليصــنع  ميحــو الظل
 .باخلالق

                                                 
الَمِني     (ففي سورة الصافّات قال سبحانه     - )١( لَـى نُـوحٍ فِـي الْعـع الم ٧٩:الصـافات )(سـ(   حيـث خـص ،
، فهو يزامن عاملاً بعد عالَم، عمراً بعد عمر، جيال بعـد جيـل،              " العاملني "سالم عليه   فقط بال " نوحاً"

مـن عـاش عمـراً اعتياديـاً مزامنـاً      عـن   ذلـك  قـل سـبحانه  قريةً وجمتمعاً بعد قريةٍ وجمتمع، بينمـا مل ي        
ــراهِيم (، كــإبراهيم وغــريه؛   فقــطلعــالَم واحــد  ــى إِب ــالم علَ ١٠٩:الصــافات)(س( ،)ــالم ــى  س وســى م  علَ

ونــار هـــافات)(و ــني (، )١٢٠:الصـ ــى إِلْ ياسِـ ــالم علَـ ــافات)(سـ ــلِني (، )١٣٠:الصـ سـرــى الْم ــالم علَـ سـو (
 ).١٨١:الصافات(
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، بـل   )حيثمـا كـان الـداء كـان الـدواء         ( عوداً إىل اآلية املعضلة، الـيت هـي احلـلّ، و           -٤
هـي نفسـها آيـة      !) ملُعاجلتـها (وكلّ اآليات اليت وجد املفسرون فيها غرابة وحـاولوا ليهـا            

 .بدالً من أن يعاجلوها) معالِجتَهم(العالج لو أنّهم جعلوها هي 

 لـيس هلـا إالّ معنـى واحـداً،          )١٤:العنكبـوت ()فَلَبِث فِيهِمْ أَلْف سنةٍ إِلَّا خمْسِـني عامـاً        (
هــو وحــدة ) العــام(كوحــدة عدديــة زمنيــة متامــاً، وباعتبــار ) ســنة(فهــو لبــث فــيهم ألــف 

منــذ عــام (كقولنــا أحــداث ومضــامني، فــال يمكــن طرحهــا مــن النهايــة احلســابية، إنّهــا  
 -" بعض املسلمني املهاجرين عاشـوا باملدينـة عشـر سـنوات إالّ عامـاً واحـداً               "اهلجرة  

، فليس معنى هذا أن هؤالء املهاجرين عاشوا  املدينة تسـع سـنوات       )ونعين عام الفتح  
، بـل يعـين هـذا أنّهـم عاشـوا       )السنة التاسعة(للهجرة حتى   ) السنة األوىل (ابتداء من   

 الســنة الثامنــة وهــو عــام  (ختلّلــها ) الســنة العاشــرة(إىل ) الســنة األوىل(دينــة مــن امل
 .بقاؤهم  مكّة ذلك العام بطولِه أو مبا بقي منه) الفتح

 ، واألعــوام تعــين معــامل أحــداث عمــت)ســنني(مــن ) أعــوام(فــال حــلّ ملعادلــة طــرح 
، إال )ســنني(تــدة ، طرحهــا مــن فســحة زمنيــة مم )أعــوام(وهــي ) عــام(فصــار واحــدها 

وهـي  ) (األعـوام (ومل يلبث فيهم ) السنني(لبث فيهم ) ع(بطريقة منطقية واحدة، فنوح    
وجممـوع اللبـث العـام واملفارقـة        ) عامـاً  (٥٠، وفارقهم   )سنة (٩٥٠لبث  ). سين األحداث 

  .  سنة١٠٠٠

ن قـال أن نوحـاً لبـث  قومـه                  سـنة، بـل لبـث فـيهم ألـف           ٩٥٠لذلك قلنا خبطـأ مـ 
نة متاماً، ختلّلتـها أعـوام مخسـون متفرقـة، وقعـت فيهـا أحـداث العقوبـات الـيت وعـد               س

تلك القرى هبا ففارقهم وخرج إىل غريهـا مـن قـرى قومِـه، هـذه اخلمسـون املتفرقـة                      
للتكــثري والتــهويل كمــا يقــول  ) ألــف(البــين هــي املطروحــة مــن احلســاب، فلــيس العــدد   

قة، وهذا هو احللّ الذي ينظُم كـلّ اإلشـكاالت واملعـارف            املفسرون قاطبة، بل هو احلقي    
الرتاثية والقبول املنطقي  عبارة مكّونة من سبع كلمات، فيها األحجيـة واحلـلّ، الـداء               

 ).فلبث فيهم ألف سنة إالّ مخسني عاماً(والدواء 
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  البطون الكثرية آلدم، ومغزاها-هـ

 آدم وتُخرب بكثـرة البطـون  أوالده،     لقد مرت علينا روايات خمتلطة متطّ  عمر       
تل هابيـل،   قُأنلد له سبعون بطنا  كل بطن غالم وجارية إىل       و )ع( آدم   إن (:مثل

 فبقـى   ، النسـاء  إتيـان فلما قتل قابيل هابيل جزع آدم على هابيل جزعـا قطعـه عـن               
 ي فغشـ ،ى ما به من اجلزع عليه يغشى حواء مخسمائة عام ثم ختلّ     أنال يستطيع   

وغريها بعبارات أخـرى وبـاختالف      . )١()ا وحده ليس معه ثان    ثواء فوهب ا له شي    ح
فلـو أخـذنا منـها عناصـرها املشـرتكة، ألمكننـا الوصـول إىل بعـض           .  السنني والبطون  

 :احلق فيها، مثل

كنـوح، بعمـره الرجـويل الثابـت، فينبغـي أن يعـيش             ) ع(لو احتفظ آدم الرسـول        -
ة   (أعمار طبيعية،   ظاهرياً أكثر من عشرة      ينتقـل خالهلـا بـني بقـاع        ) عشر دورات حياتيـ

 .األرض إلنشاء الذرية الصاحلة وتأسيس القرى املتأنسنة املُعلّمة شئون احلضارة

-      هـو وزوجتـه   (ة، وعلى قريـة مـن القـرى، أجنـب            أحد تلك الدورات احلياتي (
ة لشـر فيـه،     الرئاسـة الروحيـ   مباشرة، أو أجنب أبناؤه، قابيل وهابيل، فأُبعِد قابيل عـن           

 .ما دعاه لقتل أخيه، فحزن آدم حني مسع اخلرب

 عــام بــني قتــل ٥٠٠نســتطيع أن نســتوعب اآلن وجــود وإن كنــا نســتبعد، لكننــا   -
ــة،     ــهما  دورة حياتي ــة(هابيــل ووالدة شــيث، ألن كــال من ــة/زماني ختتلــف عــن  ) مكاني

 .اآلخر

كــثريين، قبــل هابيــل وقابيــل،    ) دأوال(نســتطيع أن نســتوعب وجــود بطــون     -
 .الدورات احلياتية األوىل آلدم الرسول

)  آالف سـنة ٨قبـل  ( فرضية، سنأتي هبا الحقـاً، سـنفرتض أن آدم الرسـول        -
، أُهـبط مـرة أخـرى مـن اجلنـة،      ) ألـف سـنة  ٥٠  قرابـة  قبل(هو آدم اإلنسان األول نفسه      

 أن زوجتـه هـي حـواء مـرة          -١:  تفسري شيئني  ليعيد إنشاء النسل الصاحل، هبذا نستطيع     

                                                 
 . وغريه١٩، ص١، جعلل الشرائعابن بابويه القمي،  - )١(
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، ليكون ما تُنتجه اآلن من أوالد هم بطـن          )ها معه هباطأُعيد إ (أخرى ألنّها أُهبطت معه     
 عبـارة   -٢.  مـن أنثـى اهلمـج       ألـف سـنة    ٥٠ قبل    آلدم  غري الذي كان   ، البطن السليم،  آخر

ل أُعيــد إحيــاؤه ملهمــة ، فــآدم الرســول، لــو كــان هــو آدم األو)عــه عــن إتيــان النســاءقطَ(
خاصة، فال يمكن أن يتزوج بأحد من النساء، ألن مجيع إناث األرض بناته، فينبغـي أن                
ميتنـع عــن النســاء، ويقتصــر فقــط علــى الــيت كانــت لــه وحــده منــذ البــدء، حــواء فقــط،  

، )علــى جبــل عرفــة (لــذلك نــرى روايــات تعــرف آدم علــى حــواء بعــد اهلبــوط مــن اجلنــة
 .   والدة شيثقبل )ثم عرف آدم امرأته (عبارةالتوراة وجند  
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 خامتة الفصل
  يبقى قوالً   والقولَ ،الرأي يبقى رأياً  إن ،   بـاع   منه فيكون أوىل باالتّ     حتى يأتي أحسن

ئِــك هــمْ الَّــذِين يسْــتَمِعون الْقَــوْلَ فَيتَّبِعــون أَحْســنه أُولَئِــك الَّــذِين هــداهم اللَّــه وأُولَ(
ابِ   للعاقـل مـن مسـاع اآلراء واألقـوال وعـدم تقديسـها                ،  )١٨:الزمـر ()أُولُو الْأَلْبـ اء والبـدجـر 

ــلٍاهباانتســ ــم مع إىل قائ ــ،ظَّ ــا اإلســرائيليات    فإنّ ــا  ه مــن هــذا البــاب اخرتقتن  وعمــل فين
ــ مدسوس  علــى لســان الــنيب ــعت ، وإن أكــرب مــدميات والصــحابة واآلل) ص(ها حــني وضِ

 أو م عـالِ غري املمحصـة، ) الفكرة(وذلك حني يدخل على خطّ    ضالل الفكري هو هذا،   ال
ــر ــعمفكِّ  حبكــم االعتيــاد  نتاجــه األدبــي أو علــى لســانه  اطئــة الفكــرة اخل فيكــرر، المِ

 اجلديـد   العائـلَ هـو     هذا املفكّـر أو العظـيم      صري زمخاً آخر، وي    الفكرة سبغُ، فتُ والتسامح
ف عــريال إن احلــق (، و مثــل هــذا قيــل    وعلــى لســانِه بــه يم ينتشــرللفــريوس القــد 

 . واملُحيِيةِ للباطل لوجود هذه الثغرة املميتة للحق)١()بالرجال

 وانعكـاس    األلفي املديد  لقد رأينا أن معظَم اآلراء واألفكار  خصوص آدم وعمره         
 احلضـارية األوىل، وقصـص     تلـك احلُقَـب  بنائـه وأحفـادِه   ذلك  أعمار الرسـل مـن أ       

ــة   ــة  بســيطةأبنائــه شــيث وقابيــل وهابيــل، هــي أفكــار اجتهادي تنحــو  وحمــاوالت توفيقي
 ، رغم أنف النصوص    للفكرة البائدة  ااهت إجناز مقارب  تحاول لتبني مقاالت كهنة اليهود،   

أقـرب   واإلتيـان بشـيء       الركـام   أنّه باإلمكان جتـاوز مجيـع ذلـك         القارئ أريناحنسب أنّا   و
ــاريخ، أحســن تفســرياً   إىل احلــق وأحســن تفســرياً؛   ــة، للت ــيم،   وللّغ ــرآن احلك ــات الق وآلي

 مــن املعاضــل العلميــة واالعتقاديــة والرتاثيــة الــيت ، ولكــثريٍ أيضــاًوللــنص التــوراتي نفسِــه
أشـــبعت الواحـــدة منـــها الكتـــبة  واملســـاجالت  الكـــثريةـــة،الضوضـــائيكقابيـــل التارخيي 

فسـرناها   والفرق بـني السـنة والعـام، وغريهـا مـن مفـاهيم،               ية عمر نوح،  وهابيل، وأحج 
 شامل جيمـع أجـزاء املعـارف املتشـظّية ليعطـي الصـورة الكاملـة لوجودنـا                  ضمن منظورٍ 

ا      ملـ  اًوانتشارنا، ثم لكيفية تشـكّل معارفنـا وعقائـدنا، توخيـ           ـراد منـعلـى    إنسـانياً   ا ي بنـاء
هتا ابكبواهتـــا أو باســـتقامســـواء ة مســـريتنا اإلنســـاني الـــيت هـــي ،تلـــك اخلارطـــة األوىل

                                                 
 .٦٥٨، ص١، جميزان احلكمة حممد الريشهري، - )١(
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ــجِهجعـــل مـــن خـــيط الســـماء عقـــداً ال ينقطـــع بـــدأ ة، لتالرســـالي ــلُبنسـ احلضـــارة  رسـ 
 إىل   وانتهى برسل العربية العرباء وحـوى  البـين رسـال بكافّـة اللّهجـات               )يونالسريان(

ــروا قلــوب البشــر بــاألخالق والتعــاليم  األمــم عمهــم األخيــار الــذين  كيــة والعِلــم الزا، لي ،
حبسـب  " إنليلـيني "أي  ( وخلفـاءه     ا  آلَ صـري رون أفضل ما فينا ليأخذوا بأيدينا لن      يظهِ

ــيأتي  ــا سـ ــومريني، كمـ ــدائيني )السـ ــاء لـــدى املنـ ــا جـ ــارون إىل أرضِ (، وكمـ ــأتي املختـ  يـ
 ء  ديانـة   ، وكمـا جـا    )١()حيطون جبفناتي، ثم يصعدون هبا إىل بلد النـور        املعمورة، ي

ــة " (مــاني" املانويManichaeism ( أنّهــم)    ــأتي مــن عــامل النــور لتســتنقذ صــرخة ت
 .)٢()أولئك الذين يبحثون عن النجاة من عالَم الظالم

                                                 
 :وانظر كذلك . ٨٩ اليسار، الكتاب الثالث، التسبيح الثامن عشر، ص-يمالكنز العظ: كنزا ربا - )١(

http://bahzani.org/Maqalat ordner/M78.html 
(2)  - The "call" from the world of Light to those seeking rescue from the 
world of Darkness  - http://en.wikipedia.org/wiki/Manichaeism 
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 الفصل الرابع
 آدم وأوادم رساالت احلضارة
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)املُبـــدِع هـــو الـــذي ينظـــر إىل    اإلنســـان 
ا هـي، إنّـه      عن األمور كم   العامل وهو غري راضٍ   

ــه يريــد أنْ ينفــع    يبتغــي حتســني مــا يــراه، ألنّ
   )العامل

 ألكسندر جراهام بيل
 

 ات هــذا الفصــل ســنلقي املزيــد مــن الضــوء علــى التفريــق بــني آدمــني، والروايــ     
ــاهيم واألســس   ــيت تُواملف ــع  مالحــق      مب شــعِرال غه، وسنتوســق وتُســو ــل هــذا التفري ث

ل املعلّمـني السـريان     الرسـ قي الضوء علـى حقبـة تلـك         ، لنل ومستتبعات مثل هذا التفريق   
 والذين مل يرضـوا باملسـتوى البشـري، بـل      وجودهم) الرسولآدم(األوائل الذين استفتح   

  بــدعني حبــقة فصــاروا معملــوا علــى الثــورة علــى اجلمــود وحتســني مســتوى اإلنســاني ،
ــات إجنــازاهتم الشــاخمة    ــةونســتقرئ مــن الرواي ــأثري  رت  الــيت أثــّ  الالمتوقّع  أعظــم ت

 رهابقائها و  و ةسريورتنا اإلنسانيتطو    الرسـول، كرمـز تواجـد لـدى        " آدم"، وسنكتشف أن
  اإلنسـان )آدم(كلّ الشعوب، عـرب معلِّمهـا الروحـي الـرأس، وسـندرك بـذلك سـر تسـمية                   

 وسنشــفع ذلــك بفرضــية عــن انــدماج للــرب،) مثــيال( كونــه  مــرة أخــرى، الرســول،)آدم(
ــاً علــى األقــلّ    اآلدمــني ، بفــرتةٍ مــداها  بعــد أن أثبتنــا طــوال تلــك الفصــول متايزهــا زمان

 . يتجاوز أربعني ألف سنة بني الزمانني
 

حقبة الرسل ومعلّمي احلضارة-الًأو  

مـــا مســـات حقبـــة آدم الرســـول، أو الرســـل عمومـــاً، الـــيت متيـــزت عـــن االنبعـــاث   
 ؟ انفجارها بالتعليم احلضاري الذي أدى إىلاإلنساني األول
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ماذا كـان دور الرسـل والنبـيني  تعلـيم احليـاة واحلضـارة والـدور العملـي املنـوط                     
 باإلنسان فرداً واجتماعاً؟

مـا الـذي حــدا بـاألمم أن جتعــل مـن مؤسسـيها ال آدمهــا اخلـاص هبــا فقـط وأصــل        
دم وجودها، بل رأس إنسانية الدنيا مجعاء، كما حدث لنا  جعـل آدمنـا الرسـول هـو آ                  

 !اإلنسان األول؟
 

  أربعة سريانيون   -أ

الــذي قــال فيــه نــيب األمــة بأنّــه أصــدق  أبــو ذر اهرو إن رأس اخلــيط روائيــاً مــا قــد
  :  قــال ؟  يــا رســول ا كــم الرســل منــهم : قلــت(  :)ص ( ســأل الــنيب النــاس هلجــة، حــني

  آدم وشـيث   :ونريانيسـ مـن الرسـل     أربعـة   يـا أبـاذر       .  غفـري  مثائة وثالثة عشـر جـم     ثال
ــوح  إدريــس وهــو أو  وأخنــوخ وهــو  ــالقلم ون ــنْ خــط ب هــود  :  وأربعــة مــن العــرب  ،ل م 

    ل،               ). مكوشعيب وصـاحل ونبـيآدم هـذا هـو أبونـا آدم األو لـة أنل وهألو فالقـارئ سـيظن
خاصة أن هذا احلديث يأتي أحياناً خمتلطـاً ليـوحي بـذلك، فالـذي جيـب أن يسـتوقف                   

 :نالباحث أمرا

كمــا بينــه الــرتاث   )صــحف/كتــاب(ول، أي صــاحب رســالة ـأن آدم هــذا رســ: األول
ون  ، وآدم األول ال أحد معه إالّ أبنـاؤه        الديين اهلمجيـ            احتـاج إىل شـيء فقصـاراه أن فـإن ،

    هـذا حصـل           ( وتـدبري معاشـه     السليم حيتاج إىل تكوين النسل اإلنساني وال نعتقـد أن
هـو  آدم اإلنسـان    ، و ) ألـف سـنة    ٥٠النسل اإلنساني الصفي قبـل      تلك احلقبة، أي تكوين     

 بالتوحيــد، ولديــه مــن العلــوم الضــرورية مــا يقــيم إوده، وإن قصــرت    واضــحعلــى علــم 
، لذلك كانت األنبيـاء بعشـرات األلـوف،    )وأهله(  حده األعلى لنفسه  إهلاماًفسيحتاج  

ــا الكتــاب   اس  حــال اخــتالفهم وهــي  فتــأتي لــتحكم بــني النــ  ) الشــريعة/الرســالة(أم
ــة متقدمــة جــداً  جمتمعــات   ــال تعــاىل    اإلنســانيةمرحل ــا ق ــيحْكُم   (، كم ــهِ لِ ــابِ اللَّ كِتَ

، وكما سنبين الحقاً بالتفصـيل، فـال معنـى للرسـالة  أول الـدهر،       )٢٣: آل عمـران  ()بيْنهمْ
 . اختالف جمتمعيةقضاياجمتمعات أناسية، وال فما مِن أحد يرسل إليه، وما من 
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ة                 : الثانيالسـرياني ثبـت أنـال هنـا لنة، وليس الغة آدم الرسول هي السرياني أن
ما هي إالّ هلجة عربية، أي هي فرع للغة أم هي العربية القدميـة، فإثبـات ذلـك عسـري،                    

 علينـا   وحيتاج للمختصني  اللّغات وعلم الشعوب، وحيتاج فوق ذلك جترداً مما أهاله           
ة وغريهـا،              ة وعربيـ ة وكنعانيـة، وهندو أوروبياملستشرقون مبصطلحاهتم من لغات سامي
     جتعــل لغتــها هــي أم ــة الــيت حتــاول كــلّ منــها أن ات القوميداً مــن العصــبيوكــذلك جتــر
اللّغات بال سلطان وال برهان، لكن اجلميع يقر بأن العربية موغلة  القدم وال يعـرف                 

اية، واجلميع مقر أنّه ليس هلا أم، وأنّها ملْ تتطور بنظامها إالّ النادر، وما من لغة                هلا بد 
حية اآلن بثراء العربية وميزاهتا ورقيهـا، وال بقـدمها، بـل ربمـا لـو غـاص فيهـا الباحـث              
ــأتي للمســلم         ــة  هــذا، ن ــة تقــرتب مــن القداســة، وخشــية اإلطال ــة طبيعي لوجــدها لغ

ــة  بشــاهدٍ مــن قــولٍ آ  األم معضــلة لغــة آدم، ذلــك هــو   ) ص(خــر لــنيب ــيفــك ) ص( هقول
)أحب ة لثالث وا العربي : ألني عربي  لسان، و ، والقرآن عربي      فمـن   ) أهـل اجلنـة عربـي ،

هــم أهــل اجلنــة؟ إنّهــم أوالً آدم وحــواء، هــي اللغــة األوىل، وهــي األخــرية الــيت كانــت لغــة  
 .ين اخلامت الذي ستقوم عليه النهايةواألمة اخلامتة والد) ص(النيب اخلامت 

لكــن املُحيــر  احلــديث هــو اقتصــار الســريانية علــى أربعــة رســل، والعربيــة علــى   
تكلّــم الفصــحى مبجاورتــه لقبيلــة ) ع(أربعــة رســل، فهــذا منــاقض للتــاريخ، فإمساعيــل  

ة، لســانه الســرياني) ع(جــرهم بعــد ســريانيته حتّــى ســمي العــرب املســتعربة، وإبــراهيم  
أو ما اشتُق منها من هلجات كاآلرامية، ) ع(ومعظم أنبياء بين إسرائيل كموسى وعيسى      

، فكلّ األنبياء عرب باعتبار     للّسان، أما على مستوى ا    )اللهجة(هذا على مستوى الشفة     
ة       ة الغربيـة واآلمورية الشرقييت الـيت   (السريانيم ة  سـ هـي هلجـات    ،والفصـحى )  فينيقيـ  

 .بية األم القدمية العر)لغات(

سر "ولكن ماذا على مستوى العرق واجلنس؟ فإذا كان تثبيت نسب السريان ألبناء       
داً      "رب بـن أنـوش    "إىل  ) أرب/عـرب (، والعـرب    "بن أنوش  حممـ يـة      ) ص(، فـإنهـو مـن ذر

د   نبينـا   ، فنسـب    )ع (، مـن سـام بـن نـوح        )ع (إمساعيل بـن إبـراهيم     ع(ونـوح   ) ص(حممـ (
 عربياً وسريانياً إالّ على مستوى التاريخ والنسب      ) ص(حممد   أن يكون    سواء، وال يمكن  

ة يمكــن اجلمــع بــني الســرياني ال لكــن ، واللغــة أيضــاً فقــد يوجــد مــن يــتكلّم بعــدة لغــات  
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ــ ــاء والعربي ــز وفصــل     ة العرب ق وميفــر الــذي قــد ــوي  أن نوحــاً علــى مســتوى الــنص النب
داً عربيوحمم ما احللّ؟، إذن فسرياني 

، أي أن قالـــب "أربعـــة مـــن الرســـل"ن احلـــلّ يكمـــن  الـــنص نفســـه، حـــني قـــال إ
ة العربـاء،              ة، واألربعة اآلخرون فقط قالبها العربيـكان اللّهجة السرياني رسالتهم اللّغوي

الــذين أوصــلوا ) ومنــهم إبــراهيم وإمساعيــل وهــم ســريان (علــى خــالف ســائر البــاقني  
، بعـد أن    األمغري الفصحى الكـثرية املتفرعـة عـن         باللّهجات العربية   أينما حلّوا   رسالتهم  

عةبادت السريانيأو تشظّت إىل هلجات كثرية متنو ة األم. 

ــفل ــ) اتجــهلأي (ات غ ــثرية، والعربي ــة    اللهجــة ة ك ــا  حقب ــور نظامه الفصــحى تبل
ــة  نـــة وتارخييـات، ومفرداهتـــا وقواعـــدها  معيبـــوحي النبـــو هتـــا اســـتقامت ووتـــدتوماد

 أحصــوا أن  لــذالغــات العــرب، خنائــل اســتلهمتها مــن باقــة متنوعــة مــن أجــود مــا  
مفـردات مـن أكثـر مـن        مـا وافـق     ) الفصحى(مفردات القرآن الكريم، وهو باللغة العرباء       

ـــ  ــة عربي ــة ثالثـــني هلجـ ـــ (ة قدميـ لغـــات القبائـــل العربي ــرة ة األم ــها  بطـــن اجلزيـ ومنـ
ة السريانيةة والنبطي١()واحلبشي(. 

 آدم وشـــيث ( برتتيبـــهم التـــارخيي الفعلـــيوإن تقـــديم أربعـــة رســـل ســـحيقني جـــداً
ــوخ  ــم الرســل الســريانيون، ثــم توقّــف اإلرســال       )  ونــوح-إدريــس وهــو-وأخن علــى أنّه

 مثمـرة للعـامل كمـا سـنرى         كلهجة متميزة " السريانية"سريانية، يعين أن حقبة     لهجة ال بال
، ليحـلّ   بعـدة أجيـال محلـوا إرثـه الرسـايل إىل أمـم الـدنيا               )ع (تهى بعد نوح   قد ان  الحقاً،

ة    ة وفارسـية و   ة وآشـورية وآراميـ    حملّها فروعها األخرى املُطورة من بابليـ       ة ومينيـ فينيقيـ
ة قدميـة  (ةٍ غريهـا مـن خلـيط بـني فــروع هلجـاتٍ سـرياني      وحبشـية و  ابتعـدت عــن  ) عربيـ

ز اللهجة األممتي . 

وإن    هود وشعيب    : وأربعة من العرب   (ة عرباء بعد نوح هم     جميء أربعة رسل عربي 
 مكوصاحل ونبي(       بـاءز العرمتي وحي أني ،) الفصـيح،        ) الفصـحى وتبلـور قالبـها اإلعرابـي

ا بـاقي                    ما بعد نوح وقبل هود، ليكون أربعة رسـل منـها باخلصـوص، أمـراً، ربظهر متأخ

                                                 
 . لغات القبائل الواردة  القرآن الكريم، بي عبيد القاسم بن سالمأ:  انظر- )١(
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، )ةومنـها فـروع السـرياني     (يت ترجع للعربية األم القدمية      الرسل فمن خليط اللهجات ال    
وليس من رسول إالّ يتكلّم بلهجة القوم الذين أُرسِل هلم، ألن هذا ما يـدعو إليـه املنطـق                  

التواصل  العقلي هو ما   ، و  ليتمانِ قَوْمِهِ       ( تعاىل   ه ب خربنايولٍ إِلَّا بِلِسسا مِنْ رلْنا أَرْسمو
نيبمْلِي٤:إبراهيم() لَه(  . 
 

 )العبادلة( و)إبراهيم( و)أبرام(معنى * 

ــراهيم  مبــا ســبق  ــدرك أن إب ــم مزجيــاً مرتاوحــاً بــني الســرياني   ) ع( نُ ــاء تكلّ ة والعرب
وه عـربي وعـابر،          كونـه جـواالً  األرض العربيـ        )١( أيضـاً  وهلجات ما بينـهما    ة لـذلك مسـ

ــ وتـــوطّن ،)٣()بـــرامأ/عـــربام ()٢(ةوبـــالتعريف بـــامليم اخلتاميـ مكّـــة مقـــام " وحـــني اســـتقر
ــاه الــرب شــهرته األول الالئــق بــدوره  ؤســسلي" إبــراهيم يتــه، مســرهيم( ذرهيم/عِبإبــر :

 ؟)إبرهيم(، فما هو معنى )وهكذا هي كتابتها حسب الرسم القرآني

 .هيم+ نقسمها إىل إبرا  : إبراهيم

                                                 
، كثري من القادة اليوم، والساسة، والدعاة، وأهل الفن، اجلوالني  البالد العربية،              )ع( كإبراهيم   - )١(

ــون أو  ــون(يتكلّم غنــيج ) ي ــان )هلجــة املصــري (، و مصــر )هلجــة اخلليجــي ( اخلل هلجــة (، و لبن
، ويتكلّمـون  املنـاطق الـيت ال يجيـدون هلجـة لسـاهنا كـاملغرب            )هلجـة العراقـي   (، و العراق    )لشاميا

 .العربي بالفصحى
ر (وتعين سيدة وشريفة ورفيعة من      ) Maryماريا  ( امليم اخلتامية كتعريف مثل      - )٢( ومنـها مـرء،    ) مـ

 .وتعين السيدة بالتعريف) مريم(صارت ماريا ماريام 
ماديــا جــاء العبــور اجلســماني مــن مكــان إىل آخــر، والعبــور الــذهين إىل املعنــى  " عــرب"مــن الفعــل  - )٣(

، والعبــور العــاطفي إىل موقــع التــأثّر  )عــرباهيم" (إبــراهيم"الكــامن ألخــذ العِــربة الــذي نتبينــه  اســم  
ر عــن بلوغنــا  )العبــرة/العبــرات(فيسـتدر الــدموع   ثّر، ومنــه جــاء أيضــاً مشـهد التــأ ) عبورنــا إىل(، لتُعبـ

) أريـج (للرائحـة الطيبـة ألنّهـا تعـرب األرجـاء إىل املناسـم واملشـام، وألنّهـا تعـرب األرجـاء، صـارت               ) عبري(
روج (صـار اللـون األمحــر   ) راج، يـروج، روج (أيضـاً، وهـي الـيت تـروج أي تنتشـر، ولعـلّ مـن هـذا الفعـل          

Rouge (اإلجنليزيــة والفرنســية وغري  ــف األمحــر أطــول األطيــاف الــذي اســتقرالطي هــا اآلن، ألن
 .وآخرها نفاذاًً لطبقة الغالف من جوانبها، فرواجاً وانتشاراً، وهلذا حيمر األفق  الغداة والعشي
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ضـمري  ختالف  اللهجات ليس إال،       وهو نفسه إيل، واال    )ا( فهي نفسها    :"هيم"
، )Him(باإلجنليزيـــة " هـــو"الــــ ، وبقيـــت حتـــى اليـــوم  ضـــمري "هـــو"عائـــد إليـــه، أي 

 ). منحة ا وعطية ا=هيم + مناح = مناحيم (وجندها الحقة أمساء قدمية مثل 

ام مـن            : "إبرا" ن، وكان من العـرب تلـك األيـر والناطق واملبيطلـق  هو عربا، أي املعبي 
 أو اً من جعـل مـن نفسـه خادمـ     وهم كلّ،)ا+ عبد (حنت كلميت من  ،"العبادلة"عليهم  
أي حياً أو ناطقــرجــال ،ــلّ   عــن جهــة مقدســة فهــو  كــي عــن ا ــدا، وك ــدا، عب  عب

  ".عبادلة" يطلق عليهم من هم ، عبدالرمحن،عبداإلله
 رأى القمـر بازغـا    فحـني ،  مر هبا  يؤ ف أشياء مل  ه تكلّ  ألنّ )العبادلة(إبراهيم هو أحد    

ه   عبـادة القمـر وكأنـّ        افرتاضـاً   أن يـدخل   هغرضو  كما حكى القرآن،   ...قال هذا ربي    
ر " و  عن احلقيقـة ليعمـل علـى دحضـها         باحث عبـعـن بطالهنـا   " ي  فيمـا   اليهـود  ، وجنـد أن
ة إبطالـه           "التكتيك"هذا  وا  عملاستبعد   ن ال   لكـ  نفسه مع أهل اإلسالم فيدخلون فيـه بنيـ

            ة وتبيني وحترير عقل بل عن مكيـدة وحـرب نفسـيهنـا     فـإبراهيم ،  ة وخبـث  عن حج 
 حبسب هداه العقلـي ورشـده واتّبـاع    ف الشيءما تكلّهذا املوقف مل حيمل رسالة بعد إنّ  

 رفضـها   ا كأوثـان،  قومه يعبـدوهن  و تماثيلكان أبوه يصنع ال   وا  ا كان صبي  ، كذلك ملّ  فطرته
ــ( : أبــوهفخاطبــه ــراهِيم  أَراغِ ــا إِبْ تِــي يــنْ آلِه ع ــت   امســه ابــراهيمفكــان ،)٤٦: مــريم()ب أَنْ

    ر عن اعبـ     كرجل يتكلّم ويأن ، وإمنـا أوحـي عليـه بعـد ذلـك بعـد              وح إليـه   وهو بعد مل ي
،  باملنجنيق مع ابن أخيه لـوط      ه رمي كانآخر امتحان   أمتّ كلمات ا املكتوبة بامتحانه، و     

شياء بـدون   ألف ا وكان يتكلّ على الفطرة،   ة احلنفاء   يتعبد على ملّ   كان   )ص(حتى حممد   
 .، قبل أن يأتيه الوحييكلَّف ويؤمرأن 

ــة أن العـــني!) عـــربي(، ولـــيس كمـــا يقـــال أنّـــه )ســـرياني(كاســـمٍ ، "إبـــراهيم" حليثيـ 
 فإّنها تلفـظ العـني    " لغة عربية "، خبالف ما مسوها      كما السريانية   لُفظت ألفاً  )عربهيم(

إ" كانت بالسريانية " إبراهيم" ، كما هي  اعينوما زال أهل فارس وهم بقايـا هلجـة         " مهِبر
 ون  سـريانيسـمــ، فهــي تعـين   )إبـريم ) (إبــراهيم(ة يوموسـى هــو   واملـتكلِّم  ر املعب ،عــن ا

 . أيضاً األصليهبذا املعنىهو كليم ا فم عن ا متكلّ
     ر عن اوسف أيضاً ناطق ومعبر للملك عـن وحـي رؤيـاه            ويأَفْتُـونِي  (، فهو من عب

ونرؤْيا تَعْبإِنْ كُنْتُمْ لِلر ؤْياي٤٣:يوسف()فِي ر(.  
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سـرائيل يعـين    إ ف ،عبدأسري و يعين  : إسرا،   بالسريانية )ا(عين  ت )يلإ(: سرائيل  وإ
 ،عبدافهو من العبادلة الناطقني عن ا.  

هِ آتَـانِي الْكِتَـاب وجعلَنِـي             (: فيقول هو من العبادلة     )ع (ملسيحاو د اللـَّ ي عبـْ قَالَ إِنـِّ
د   (أخرب القرآن ا من العبادلة حيث      هو أيضً  )ص (نبيناو،  )٣٠:مريم()نَبِياً وأَنَّه لَمَّا قَـام عبـْ

كَاد وهدْعداًاللَّهِ يلَيْهِ لِبع كُونُون١٩:اجلـن()وا ي(.  
 الوحي،تكليفـه بـ    قبـل     إرشـادية  ، ويتكلّـف مسـئوليةً    عـن ا  م  فهو وضع نفسه يـتكلّ    

      ة وب   ) ص(وهذا ما قام به النيبف بـالنبو سـقط  أُ  فقـد رسـالة الأيضاً قبل نبوته، فلما كُلـِّ
                ا أَنَـا مِـنْ      . ..قُـل   (بقولـه   ) ص(تكلّف نفسـه واجتـهاده الشخصـي، هـذا مـا أُمِـر الـنيب مـو

تَكَلِّفِنيإِ   *الْم وإِنْ ه  الَمِنيلِلْع هو  فما جاء به هلم     ،)٨٧،  ٨٦: ص()الَّ ذِكْراآلن وليس وحي 
   .تكلّفاً من عند نفسه ليجوز هلم خمالفته

 :ةلنخو باملسئولية وحس اهلشعور) ع(من قبل إبراهيم  فمناذج التكلّو
ــاً      (- يقاً نَبِيــد ــان صِ ــه كَ ــراهِيم إِنَّ ــابِ إِبْ ــي الْكِتَ ــرْ فِ ــه   – واذْكُ صــديقاً أي كــان فعل

ا ال                 -مطابقًا ما كان عليه متاما قبل أن يصير نبياً         مـ د تَعْبـ تِ لِـم ا أَبـ إِذْ قَالَ ألَبِيـهِ يـ
يْئاً           شـ ك ا لَـمْ                  ،  يسْمع وال يبْصِـر وال يغْنِـي عنـْ نِي مِـنْ الْعِلْـمِ مـاء ي قَـدْ جـ تِ إِنـِّ ا أَبـ يـ

ــك ــدِكَ   -بــل إحســاس العقــل والفطــرة واإلهلــام    وهــو لــيس الــوحي  – يأْتِ ــاتَّبِعْنِي أَهْ فَ
اً                .. صِراطاً سوِياً  فِيـبِـي ح كَـان ه ي إِنـَّ بـر لَـك أَسْتَغْفِرس لَيْكع الم٤٧-٤١مـريم   ()قَالَ س(، 

  .قد تكلّف كلّ ذلك دون وحي لكونه أواهاً على ذنوب قومه وابتعادهم
ده  )٥١:نبياءألا()بْراهِيم رشْده مِنْ قَبْلُ وكُنَّا بِهِ عالِمِنيولَقَدْ آتَيْنا إِ ( - أعطيناه رشـ ،

  . املطابقة لصدق مشاعره الشريفةولكن ليس الوحي وكنا عاملني بأفعاله
ــة تقــــول  ــا أن نالحــــظ أن اآليــ ــه   : (ولنــ ــالُ لَــ ــذْكُرهمْ يقَــ ـ يـ ــى ــمِعْنا فَتــ ـ ــالُوا سـ قَــ

اهِيمــر  أنّــه ،يقــال لــه، أي يــزعم: فهــي كقولنــا منــهم، وهــي مشاتــة وإنكــار، )٦٠:نبيــاءاأل()إِبْ
والنـاطقون  ، ألنّهم يرون أنفسهم هـم أهـل ا   )هيم-عربا" (متكلّماً عن ا "يطلق عليه   

  عـن طريقتـهم املثلـى فضـال عـن االدعـاء أنّـه نـاطق                وأصحاب الدين، وهو خارج   بامسه  
 أو  قام ما يسمى حبـزب ا بكـذا        (اليومة  األخباريعن ا، وهو كقول بعض اإلذاعات       

د     قـام حـزب ا بكـذا      (بـدالً مـن قوهلـا       ) جيش حممد بكذا   حممـ ألنّهـا تنكـر   )  أو جـيش 
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ــا وتُشــكِّك كــون ذاك  ــد  حزب ــف . أو اآلخــر جيشــاً حملم لمــراهيم (ا أعطــاه ا  )أي إب
ــق عليــه نفــس االســم الــيت أعطــوه إيــ      "عبــدا"ا تعــين  األســاس  هــاه ألنّالــوحي أطل

  وه إبراهيم   ،والناطق باسم او التوراة  . أي مس) :        د مك بعـْ دْعى اسـْ لْ  أبْـ فَال يـ بـ امر
 كاسْم كُونإبياهِيم٥: ١٧التكوين ()ر(. 
ة إىل      العابر اجلوال الذي عب    أي) عربام ( تعين )أبرام(: فملخّصاً أرض جبـال  ر الربيـ

  .نتوطّلياملركز 
ر عـن ا، لسـان ا، داعـي ا              أي) عرباهيم(تعين  ) إبراهيم(و ر، املُعبـ قائل العِبـ  

حف إبـراهيم كلّهـا أمثـاالً وتعـابري         والناطق عنه ومؤدي رسالته    را (، لذا كانت صـ ١()عِبـ( ،
راً (وتعاليمه ودعوتـه كلّهـا رمـوزاً و      فيـزاً  إىل املـراد حت هبـا  تُحفّـز العقـل وتٌـثريه ليعـرب     ) عبـ

ــذكاء اإلنســاني و  ــربه وألغــازه، تكســريه       لل ــرتاث بعضــاً مــن عِ ــا القــرآن وال ــين لن ــروح، ب لل
، نظـره  النجـوم      )٢(لألصنام وتركه واحداً منها رمـز وعـربة مفتوحـة للتـدبر إىل يومنـا              

                                                 
، جـالل الـدين     )هـا  أمثـال كلّ    :  قـال   ؟  فمـا كانـت صـحف إبـراهيم         : قلت يـا رسـول ا     : عن أبي ذر   (- )١(

 .٧١، ص٧٤، جحبار األنوارالسي، : وأيضاً. ٥٩٢السيوطي، الدر املنثور، ص
)٢( -                    ره بإسـحاق وهـو  سـن له قبـل أن يبشـ اسم إبراهيم بدأ بتسمية ا لقد زعم كهنة التوراة أن 

ورٍ  أجعلُك أنِّي ألراهِيم إبرام بلْ يكُون اسمك أبفَال يدعى اسمك بعد (التاسعة والتسعني   هـمبـا لِج  مِـن 
) إبـراهيم (هو الذي قاد لتصـور أن  ) أبا جلمهور من األمم(بـ " إبراهيم"وتعليل ) ٥: ١٧التكوين  )(ممِألا

أي أب الذريـة، وهــذا وإن كـان الواقـع ال ينفيـه، وهـو مـن ســعة       ) أب رحِـم (، أو )أب رحـيم (هـي مركّـب   
ألن ) إبــراهيم(لنبــوة والكتــاب  ذريــة العربيــة وتنــوع دالالهتــا، ويســاعده القــرآن أيضــاً أن ا جعــل ا

بنــو (الذريــة الرحيمــة، أو األرحــام املطّهــرة هــو أبوهــا حينــذاك لتلــك املنطقــة، فكــان منــه آل يعقــوب    
 لكن مع هذا فـإن القـرآن يثبـت أن اسـم الشـهرة إلبـراهيم                   .وآل عمران، وأخرياً آل حممد    ) إسرائيل

لعبـوره الربيـة الباديـة إىل سـفوح جبـال      ) أبرام/عربام(قّب بالعابر  قومه حني حطّم أصنامهم قبل أن يل      
ر               ) عربهيم" (إبراهيم"السراة غرباً، كان هو      عبـالـذي ي ،ر عـن حكمـة ا عبـر، ي أي صـاحب العِبـ ،فعال

عن أفكاره وحكمته بتعابري رمزية، كحادثة تكسري األصنام، إذْ نقل لنا القرآن قول قوم أبيه عنـه حـني                   
كســر أطرافهــا وتــرك منظــراً حميــراً لألذهــان ومعبــراً بوضــع الفــأس علــى عــاتق كــبري تلــك األصــنام،   

راهِيم         (فرد بعضُهم   ) ؟من فعل هذا بآهلتنا   (فتساءلوا   إِبـ قَـالُ لَـهي مهذْكُر يـ ا فَتىنمِع٦٠:األنبيـاء )(س( ،
نذ توقّـده ورشـده واتّخـاذه درب الصـدوع مبـا            ، اسم شهرته هذا، م    )إبراهيم(يقال ويزعم أنّه    ) ع(فهو  

منـذ النشـأة، وهـذه احلادثـة     ) إبـراهيم (آمن به بفطرته، وآزر أبـوه يناديـه هبـذا أيضـاً، ال أن امسـه هـو        
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      هه للكوكب وللقمر والشمس وأفوهلا رمز وعربةإىل اآلن، رؤياه بذبح بكْره بعد كـرب        وتوج 
رمــز وعــربة، حماججتــه مــع امللــك الكــافر  اإلحيــاء واإلماتــه وإتيــان الشــمس مــن ســن 

ة علـى    هـي   املغرب رمزية وعبور، طلبه من الرب إراءة كيفية البعث باألربعة طيور             رمزيـ
ون                     ات جبـال التـدبري يلبـ حيطون مـن اجلهـات األربـع، مـن منصـرين يأربعة املالئكة املدب

ر عنـه بـالنفخ  الصـور أو           ع النـاس بالكلمـة اخلالقـة      نداء الرب ببـث أنفـس مجيـ        املعبـ 
عْياً    (، يدعوهم فيستجيبون حبمده سراعاً      البوقنفخ   سـ كأْتِيننَّ يه٢٦٠: البقـرة ()ثُمَّ ادْع( ،

 الـيت ال تُكـرم اجلـار    ،إمساعيل زوجتـه غـري الالئقـة بـه        ابنه  وخلّف لنا الرتاث كيف طلّق      
  خال  وال تشكر أنعم ر هـذا البيـت    فـاً لألخـالق اإلبراهيميـة املضـيافة الكرميـة          اولـدو 

 م النبــويــة النــاس بــذر القــيإبــراهيم عليهــا ،  أم وكــان جمهــوالً لــديها(فحــني مــر (
ــة، محّلـــها عبـــارة رمزيـــة لتقـــوم   زوجهـــا ابنـــه بإيصـــاهلا لورأى عـــدم لياقتـــها األخالقيـ

   !)قويل له يبدل عتبة دارِه(د هبا إىل فهم املرا) يعرب ( إذا حضر،إمساعيل
تتّضـح سـريانيته حيـث العـني تُلفـظ ألفـاً، وال             كمـا قُلنـا     ) إبـرهيم /عربهيم(واالسم  

وه زيفـاً           الـذي يلفـظ العـني كمـا هـي، وقـد            ) هيـربو /عـربي (عالقة له باللسان الـذي مسـ
   ل باد    ) عربام/عربيال(رأينا أنن جتوـ ال تعين إالّ وصفاً إلبراهيم ولكلّ مة العربية ية الربي

     ل إىل سفوح اجلبال الغربينة التوراة نفسها خري شاهد       ليعربها ويتحوة السروات، ومدو
 . )١(، بل كلّ من عبر ولو على ظهر سفينة هو عربي أي عابرعلى هذا

                                                                                                                        
حــدثت قبــل أن يعــرب إبــراهيم الربيــة الشــرقية إىل جبــال الســراة قــرب مكّــة مــع ابــن أخيــه لــوط، فلمــا  

جنــاه ا منــها، ســار مــع لــوط ألرض املركــز املباركــة ليصــنع رســوالً أوقــدوا لــه نــاراً وأرادوا إحراقــه و
الَمِني      (لألمم، أباً روحياً جلمهور األمم       ا لِلْعـا فِيهكْنارضِ الَّتِي بلُوطاً إِلَى الْأَرو اهنينَج٧١:األنبيـاء )(و( ،

ن قبل املسـلمني أيضـاً ولألسـف، عـن     جدير بالذكر أن ال شأن للخارطة التوراتية املزورة اليت تُسوق م        
من جنوب العراق إىل مشاله إىل أقصـى مشـال سـوريا إىل فلسـطني ثـم إىل مصـر                    ) ع(هجرة إبراهيم   

فهذا إسقاط يهودي وتفسري فج مسطّح للعقل خمالف حتّى لنص التوراة نفسـها  ! ثم فلسطني ثم مكّة  
شـوقي أبـو    : تب قصص األنبياء والتفاسـري أو مـثال       راجع للفهم التقليدي مجيع كُ    . (قبل القرآن الكريم  

نــداء الســراة، اختطــاف جغرافيــا :  وراجــع لتصــحيح الفهــم حبــث)(٤٩-٣٧، صأطلــس القــرآنخليــل، 
 ).، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةاألنبياء

ــونس الــذي هــو    - )١( ــوراة  ســفر ي ــان"  الت ــديهم و" يون ــالغربي  (ل ــاه ب ركــب ، حــني ي)Jonahجون
أَخبِرنَا ِبسببِ من هذِهِ الْمصِيبةُ علَينا؟ ما هو عملُك؟ ومِن أَين أَتَيت؟ «: فَقَالُوا لَه(السفينه فيسألونه 
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ــم الفصــحى املُ    ــم الســريانية أوالً ث ــا إمساعيــل فقــد تكلّ رت   أممــا تطــوــة، بــل رب بين
أُهلـم إمساعيـل هـذا    (وأهـل بيتـه   ) ص( على يديه، فقـد روي عـن الـنيب      الفصحى وحياً 

،  )ع(ة إمساعيـل بـن إبـراهيم        أول مـن شـق لسـانه بالعربيـ         (،)اللسان العربي إهلامـاً   
ــق علـــى لســـان   ( ــة كمـــا شـ العربيـــة اندرســـت فجـــاءني هبـــا جربئيـــل غضّـــة طريـ إن

 !)١()بينة إمساعيلأول من فُتِق لسانه بالعربية املُ(، ))ع(إمساعيل 
ــا أولئــك الرســل الثمانيــة املــذكورون  الــنص فلــم خيرجــوا عــن إطــار لســاهنم      أم

فقــد كــان  جتوالــه ) ع(الســرياني مــن جهــة أو العربــي اآلخــر أينمــا حلّــوا، ومنــهم آدم  
             د القرى انطالقاً مـن مكّـة وصـوالً إىل فـارس السـريانيشيته ليمارس دعوته بسريانية ي

قيع، وهي لـدى السـومريني        : گيو(وقد فسرنا هذا سابقاً     ) مرد-گيو( مسته   اليت
،  )رجـل، آمـر، أمـري   =امـرؤ " مـر "مـرد، مـن   (و ) سيد األرض= عني القاع   ) گي-آن(اسم  

ع      امـرؤ القيـ فمعناها كامال/               د األرض، واألرض أساسـاً ومنطلقـاً هـي مكّـة أمأمـري وسـي
، القاعــدة، املرســى األول، جيــو أو  )Geb(دئي، اجلــب القــرى واملــدائن، هــي القــاع البــ  

گيو، لدى عرب وادي النيل أيضاً نفس األمر، ألن الكلّ جذورهم سريان، ومنـها صـار                
مكّـة،  ) Sheriff(لغة القاع، وصار سيد مكّـة، شـريف         ) : لوجي-جيو(علْم قاع األرض    

 وذهبت غرباً إىل أمريكـا  هو رأس الفضائل وحامي القانون  اتمع وحافظ املدنية،   
لـيعين املركـز والقِبلـة والغايـة واملطمـح      " مكّـة " كما ذهب اسم      القدمية، )شريف(هذه الـ   

)Mecca  !(    د البقاعدعى سيد ملكّة، يد البطحـاء، متامـاً كمـا كـان عبـد      /هذا السيسي

                                                                                                                        
ائِف مِـن الـرب إِلـَ       «: فَقَالَ لَهم، »ما هِي أَرضُك ومِن أَي شعبٍ أَنْت؟     أَنَـا خـو انِـيرذِي   أَنَـا عِب ماءِ الـَّ هِ السـ

  رالْبو رحالْب عنـرينا      )٩-٨: ١يونان  )(»صة يـونس  التـوراة ولـدى مفسف قصفالتحريف مع أنّه حر ،
ة، فقـد وقـع  ترمجـات التـوراة بنحـوٍ أسـوأ،             هلا إىل خرافة غـري منطقيـوحو أيضاً عن البيان القرآني

 I am a(كمـا الحظنـا أعـاله، وباإلجنليزيـة ترمجوهـا أنّـه قـال        ) يأنـا عربانـ  (بالعربية كتبوها أنّه قـال  ف
Hebrew(      ة ى بالعربيـسـممبا ي سخة األصل أيـونس  ) עברי" (عـربي "كُتبـت  (!) ،  حني أنّها  الني وأن

سفن مبعنى عابر سبيل، وهذه ما زالت يستخدمها املتنقّلون  ال) ما أنا إالّ عربي(، أي )أنا كه عربي(قال 
 .)عبارة(، ويسمون وسيلة النقل البحرية )عِربية(والسيارات، فيسمون ركوب السيارة 

 .١٨٦٤، ص٣، جميزان احلكمة؛ حممدي الريشهري، ٢٨٦، ص٦،جفتح الباري ابن حجر، - )١(
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    النيب الم التعريف   : ملك(، وأب نوح    )ص(املطّلب جد +كـ /، املكّي )مة   املچي وبالسـرياني
 ).Macho(مچو، اليت صارت هي الرجولة واملروءة والبطولة حبق،  الغرب 

 

  معلّمو احلضارة-ب

ومـا   ، ويفتّح الـوعي العقلـي اهلـاجع،       اإلنسانية لق آدم من مكّة، ليبذر بذور     ـلقد انط 
) ع(لرسـول  قصة بنـاء بيـت ا احلـرام  مكّـة املُشـتهر  الروايـات إالّ علـى يـد آدم ا                  

 .الذي أراه جربائيل املناسك كلّها
ــا العربيــ -علــى وجــه التشــبيه -وكمــا  ــرز  أمتن ة بعــد موهتــا وختلّفهــا معلِّمــون    ب

هنضويون آملهم ما ناهلا فكان مههم االنبعاث لتعليمها أسباب املدنية واحلضارة وترقية            
ــــ اإلنســـــانيةاإلرادة واإلمـــــام حممـــــد عبـــــده، ة، كجمـــــال الـــــدين األفغـــــاني، واإلميانيـ 

ني حني سبات البشرية مجعاءوعبدالرمحن الكواكيب، فكذلك كانت بعثات النبي. 
فتعليم الدين، احلكمة، األخالق، العدل، اللغـة، اإلبـداع، النظـام، الزراعـة، النسـج،               
النحــت، التجــارة، املالحــة، الفلــك، احلســاب، اهلندســة، الطــب، سياســة امللــك، ركــوب      

البيــوت واملخــازن واألهرامــات، الصــناعات، اســتعمال األدوات، املوســيقى،  البحــر، بنــاء 
ة  الرسم والنقش، الكتابة، السـدود، التـدبري، نبـذ         ني         ..  اهلمجيـهـي بعـض نفحـات النبـي

واملرسلني  األمم، ولكنهم كـانوا مـع كـلّ علـم طبيعـي يعلّمـون معـه احلكمـة ألن مههـم              
    درك سرواجلهـل             القفز بالوعي اإلنساني لي وجوده، وهو إظهـار خـريه واسئصـال الشـر 

 املعرفـــة، ماديهـــا التـــوازن والتنـــاغم بـــني مكونـــات فيدعونـــه إىل  الـــذي فيـــه لـــيس إالّ،
 .، وشاهدنا اآلتي حتى ال تأتي إحداها على حساب األخرىوروحيها،

ه كــان قــد ولــد لــه أنــوش  زمــن أبيــه آدم وأوصــى ا مــا يتعلــق بشــيث فإنّــأمــ(و
ىل أنوش بعد موت أبيه بسياسة امللـك وتـدبري الرعايـا علـى منـهاج أبيـه مـن              شيث إ 

 . )١() ل من غرس النخل وزرع احلب ونطق باحلكمةأو  وال تبديل وهوريتغي غري
 

                                                 
  :١ جاملنتظم  التاريخي، بن اجلوز ا- )١(

http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=179&CID=6#s1 
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 هرمز معلّم الكتابة البساً قناع طائر أبي منجل الدالّ على احلكمة والدقّة/إدريس/حتوت): ٢٤(الصورة رقم 
 

ا  حـوط  -ت/ حتـوت :أمـ)Thoth  - Djehuty, Tahuti, Tehuti :(  طذو حـو
، فربما هو   )هرموز(ووضع الرموز   ) إدريس(الذي علّم الكتابة ودرس العلوم      ) اإلحاطة(

ــه     ــدائيني ينســبون إلي ــى أن املن ــة املشــرفة الــيت يقدســوهنا    ) ع(أشــهرهم، حتّ ــاء الكعب بن
 وهنا بيت احليسميبيت هي(أيضاً، وي .( 

هبرمس، قال القفطـي    ) ع(ويسمى  (الت آثار املؤرخني العرب واملسلمني عنه       فقد ق 
 :  كتاب إخبار العلماء بأخبار احلكماء  ترمجة إدريس

ولـد  : اختلف احلكماء  مولده ومنشئه وعمن أخذ العلم قبل النبوة فقالت فرقة (
ب ر إرمـيس وعـ  ةهـو باليونانيـ  : مبصر ومسوه هرمس اهلرامسة، ومولده مبنـف، وقـالوا       

ة طــرميس، وهــو عنــد امســه باليونانيــ: وقــال آخــرون. هبــرمس، ومعنــى إرمــيس عطــارد
. خنـوخ، ومسـاه ا عـز وجـل  كتابـه العربـي املـبني إدريـس               أالعربانيني خنوخ، وعـرب     

أغثـاذميون املصـري، ومل يـذكروا مـن         :  معلمـه امسـه الغوثـاذميون وقيـل        إن: وقال هؤالء 
إنـه أحـد األنبيـاء اليونـانيني واملصـريني، ومسـوه أيضـا              :  أهنم قالوا    كان هذا الرجل، إال   

:  الثالث، وتفسري غوثـاذميون السـعيد اجلـد، وقـالوا          أورين الثاني وإدريس عندهم     أورين
خرج هرمس من مصر وجاب األرض كلها ثم عاد إليها ورفعه ا إليه هبـا، وذلـك بعـد        
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إن إدريس ولـد ببابـل ونشـأ هبـا وأنـه            : أخرىوقالت فرقة   . اثنني ومثانني سنة من عمره    
    ــم شــيث بــن آدم وهــو جــد ــه، ألن جــدأخــذ  أول عمــره بعل ــارد بــن    أبي  إدريــس ابــن ي

وملـا  .  أغثاذميون هـو شـيث     إن: قال الشهرستاني . مهالئيل بن قينان بن أنوش بن شيث      
ــهم شــريع         ــهى املفســدين مــن بــين آدم عــن خمالفت ــوة فن ــاه ا النب ة آدم كــرب إدريــس آت

وشيث، فأطاعه أقلهم وخالفه جلهم، فنوى الرحلة عنهم وأمر من أطاعـه منـهم بـذلك،                
وبابـل   -وأيـن جنـد إذا رحلنـا مثـل بابـل؟            : فثقل عليهم الرحيـل مـن أوطـاهنم فقـالوا لـه           

رزقنا غـريه     :  فقال -ة النهر وكأهنم عنوا بذلك دجلة والفرات      بالسرياني  إذا هاجرنا .
ا إىل أن وافوا هذا اإلقليم الذي مسي بابليون، فـرأوا النيـل ورأوا              فخرج وخرجوا وسارو  

بـابليون،  : واديا خاليا من ساكن، فوقـف إدريـس علـى النيـل وسـبح ا وقـال جلماعتـه                  
 إن: هنـر مبـارك، وقيـل     : هنـر كنـهركم، وقيـل       : هنر كبري، وقيل  : واختلف  تفسريه فقيل   

 معنــاه هنــر أكــرب،  لغــة  كــالم العــرب، وكــأن ة مثــل أفعــل الــيت للمبا  الســرياني" يــون"
هم  علـى ذلـك إال العـرب فـإنّ         األمم بابليون، وسائر فرق     األممفسمي اإلقليم عند مجيع     

يسمونه إقليم مصر نسبة إىل مصـر بـن حـام النـازل بـه بعـد الطوفـان، وا أعلـم بكـل           
 والنـهي عـن     وأقام إدريـس ومـن معـه مبصـر يـدعو اخلالئـق إىل األمـر بـاملعروف                 . ذلك  

                عز وجـل، وتكلـم النـاس  أيامـه بـاثنني وسـبعني لسـانا، وعلمـه ا املنكر وطاعة ا
عـز وجــل مــنطقهم لـيعلم كــل فرقــة منــهم بلسـاهنا، ورســم هلــم متـدين املــدن، ومجــع لــه     

 فرقـة  ة وقـرر هلـم قواعـدها، فبنـت كـلّ        طاليب العلم بكل مدينة فعرفهم السياسة املدنيـ       
  زمانـه مائـة مدينـة ومثـاني     أنشـئت  أرضها، وكانت عدة املدن اليت     مدنا   األمممن  

ل مــن اســتخرج احلكمــة وعلــم أو وهــو. ومثــانني مدينــة أصــغرها الرهــا وعلمهــم العلــوم
 عــز وجــل أفهمــه ســر الفلــك وتركيبــه ونقــط اجتمــاع الكواكــب فيــه      النجــوم، فــإن ا 

. طر باســتقرائها إىل ذلــكوأفهمــه عــدد الســنني واحلســاب، ولــوال ذلــك مل تصــل اخلــوا 
 سنة بأهلـها، وقسـم األرض أربعـة أربـاع، وجعـل              إقليم تليق كلّ    سننا  كلّ   لألمموأقام  

 ملك بـأن يلـزم أهـل         ربع ملكا يسوس أمر املعمور من ذلك الربع، وتقدم إىل كلّ           على كلّ 
قبــل  وهــذه أحاديــث وأنبــاء تنتــهي إىل مــا  . انتــهى موضــع احلاجــة . . ربــع بشــريعة كــلّ
 بقاء ذكره احلـي بـني الفالسـفة وأهـل العلـم            لتاريخ ال يعول عليها ذاك التعويل، غري أن       ا

 العلـم إليـه، يكشـف    أصـول جيال بعد جيل وتعظـيمهم لـه واحرتامهـم لسـاحته وإهنـاءهم         
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ه من أقدم أئمة العلم الذين ساقوا العامل اإلنساني إىل ساحة التفكـر االسـتداليل    عن أنّ 
 )١().)ع(ة أو هو أوهلم  املعارف اإلهليواإلمعان  البحث عن

طبعــاً، ال نســتطيع مناقشــة خلــيط آراء املــؤرخني والــرواة والقصاصــني إالّ بشــكل    
ــأثّرٍ بإســقاطات        ــاً لت ــها تبع ــرواة جغرافيت عاجــل ومقتضــب، فكــلّ األمســاء الــيت نقــل ال

توراتي    ر، وكـوثى   ة، فبابل األصل، ودمشـق، ومنـف، وقريـة مصـ          ة، هي  اجلزيرة العربي
قــرى ) ملــن راجــع التــوراة جيــداً(الــيت منــها جــاء إبــراهيم اخلليــل وقــريش، كلّهــا ) كوفــة(

ة جلزيـرة العـرب، ثـم       ة الغربيـ  بـادت  سـروات اجلبـال والربيـ        ) مدائن(وقالع وحصون   
حني انطلـق األنبيـاء ليجوبـوا األرض ويشـيدوا املـدن، أطلقـوا تلـك األمسـاء مـرة أخـرى                      

ثما حلّوا، فجاء املؤرخون ليخلطوا الصورة باألصل، ويكفي أن نعرف أن هناك       تيمناً حي 
 العامل اجلديد، غري لندن     ) مكّة(و) اإلسكندرية(و) لندن( يومنا هذا العشرات من      

       ة (السـريانية   ) أور(بريطانيا، وإسكندرية مصر، ومكّة املسلمني، وأن ك -أور(و) البابليـر
الـيت  ) York(حتولـت مـن أورك إىل يـورك        ) بلية، املدينة الراقية  املغارة اجل = أوروك  = 

ــدة     ــا وكنـــــدا، حيـــــث أشـــــهرها يـــــورك اجلديـــ ــم إىل أمريكـــ ــا، ثـــ ــا وبريطانيـــ  أوربـــ
)NewYork(      إطاللة واحدة على ريـك ببيـان بـديع             ، وإنأمساء جغرافيـا العـامل كلّـه ي

 ه، وجبالـه، وأهنـاره، وهـذا حبـث        أن املعلّمني السريان هم من حنل العـالَم أمسـاءه، بلدانـ           
ض لشذرات منه الحقاً آخر، للقارئ أن يتحقّق منهواسعوسنتعر ،. 

وهي مركّب سرياني بسقوط العني،     ) مون.ذي.غوثا) = (غوثاذميون(وإن شيث هو    
هــي أل التعريــف  اللــهجات القدميــة وال زالــت تعمــل كحــرف صــلة وهــي الــيت  ) ذي(و

ــارت  ــة و) The(صـ ـــ ) De(اإلجنليزيـ ــويتاهتا األملاني ــباه تصـ ــية وأشـ ــا، الفرنسـ ة وغريهـ
، لكـن بعـض السـريان ال        )معـن (هو معني أي الرب ولدى اليمن كتبـوه         ) مينا/مني/مون(

هبـة  (الـذي يرتجـم أحيانـا       ) إغاثة املعـني  (،  "غوث الـ معاون  : "يلفظون العني، فاالسم هو   
وهو صحيح) ا. 

  ظهر ال معنى هلا بتاتاً، فإدريس    ) نانيني واملصريني ه أحد األنبياء اليو   إنّ(وأن مجلة   
 .قبل ظهور اليونان إىل الوجود بآالف السنني

                                                 
 .٧١، ص١٤، جتفسري امليزان الطباطبائي، - )١(
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 ــ-بــاب) بابــل(وأنالً  ســراة اجلزيــرة العربيهــي كمدينــة بــدأت أو ،ة، إل، ثغــر ا
حني كانـت املـدن  مغـاور وفتحـات اجلبـال، وكانـت إحـدى املغـاور املسـكونة تقـود إىل                       

ــة املفقــودة، ثــم مــع انطــالق    مغــاور مقدســ ب كمــداخل إىل اجلنتقــرفيهــا وي عبــد اة ي
الشاخمة  العراق أخذت ذات     ) بابل(املعلّمني دعيت مناطق أخرى باالسم نفسه، مثل        

االسم، أما سيب اليهود املفسدين فقد متّ  جزيرة العرب، حني بعث ملك بابل العـراق                
ر  --األحـد وهـو ا   ) = خـدا /خـذ ( حـد  -- ملهم نيب، مسدد،= نبو (نبوحدنصر   نصـ 

بعـث جبنـوده ليوقفـوا فسـاد اليهـود            ) ناصر، فاملتوقّع أنّـه امللـك نـيب األحـد ناصـر           = 
  وهو اإلفساد  األرض الـذي تكلّـم عنـه القـرآن              (ة حوايل مكّة    طريق التجارة الدولي

حاميـة  /ةمدينة عسـكري  /حصينة، فأسر منهم الكثري وأجالهم إىل قلعة        )سورة اإلسراء 
ـــميت هــــذه املدينــــة الصــــغرية  عاصــــمة ) بابــــل(تصــــغري ) بــــابلون(مــــن حامياتــــه، وسـ

ا تسـمية أرض مصـر       اإلمرباطوريالقـبط أنّهـا بـابليون قـدمياً، فهـي تيمنيـة            /ة آنذاك، أم
ة وكـذا فـرات العـراق    أيضاً، كما سمي النيل نيال، باسم نيـل األصـل  اجلزيـرة العربيـ             

و تيمين، متّـت هـذه التسـميات علـى يـد أمثـال إدريـس ومـن أقـيم مـن ملوكهـا األوائـل                          ه
           ا فعله إدريس بأنسـننا   لألممأقام  (بواسطته كأوزيريس وإيزيس، كما قرأنا أعاله عم 

 ربـع   م األرض أربعـة أربـاع، وجعـل علـى كـلّ           ة بأهلها، وقسـ    سن  إقليم تليق كلّ    كلّ 
، وشـيث قبلـه فعـل األمـر نفسـه وجنـد       .). .لـك الربـع  ملكا يسوس أمـر املعمـور مـن ذ       

قرى  عاملنا العربي تُنسب إىل النيب شيت، وآدم فعـل األمـر نفسـه أيضـاً، لـذلك قيـل                     
 ! دفنه أنّه  العراق و عمان و مكة و اهلند

إال العرب فإهنم يسمونه إقليم مصـر نسـبة إىل مصـر بـن حـام النـازل               (وأما قوهلم   
فليس صـحيحًا، فـالعرب تُسـميها بـالد القـبط، كمـا  رسـائل الـنيب                  ) لطوفانبه بعد ا  

، ومصر اليت نزهلا حام هي قرية مصرين نفسـها لـو صـحت روايـة التـوراة، وهـذا           )ص(
، فمصر مل يسـتقر عليهـا أنّهـا مصـر إالّ بعـد متصـري عاصـمتها            من التحريف اجلغرا

، غـري نـافني   )١( عهـد اخلالفـة اإلسـالمية     جلباية األموال إليهـا     ) القاهرة/الفسطاط(

                                                 
ــة نـــداء الســـراة، اختطـــاف جغرافيـــا األنبيـــاء:   راجـــع للمزيـــد حبـــث- )١( ــة التجديـــد الثقافيـ مجعيـ ،

 .االجتماعية
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ة إىل أفريقيـا والبحـر العربـي        أن أبناء حام وغريه انطلقـوا عـرب سـواحل اجلزيـرة العربيـ             
 .واهلندي كمعلّمني للحضارة

أيضـاً الـذي دلّ تنـوع أمسائـه باللـهجات علـى جتوالـه ومهـام                 ) إدريس(كما نرى     
 على يديه كنموذج للنبيني املعلّمـني، فهـو الـذي          ية اإلنسان وظائفه الربانية وانتشار علوم   

إنّين (والنقوش الكتابية، كما أخربت إيزيس بذلك       ) بالسريانية( العلوم الناس    )١()درس(
أنا إيزيس، عاهلة البالد مجيعاً، لقد تعلمت على يد هرمز، وابتدعت باالتفاق مـع            

  نـت    )٢() واحـدة   شـيء حبـروف    ة حتى ال يكتب كـلّ     هرمز الكتابة الشعبيإيـزيس "، وبي "
أيضاً فضلها مع إدريس  تعليم الناس  مشال أفريقيا خصائص التمدن واحلضارة             

                                                 
مبعنـى  " درس ودرس"الـذي جـاء منـه فعـل      " إدريـس " من احملتمل أن يكون اجلـذر األصـلي السـم            - )١(

س + إدري "بالسـريانية، أي أن إدريـس مـا هـو إالّ           ) إدري(والدراية واألمر منـه     ) درى( هو   خفي وعلّم، 
ذو الدراية اليت انتشرت، العالِم الذي نشـر العلـوم املقدسـة وهـو قريـب                ) ع(، فهو   "التقديس واالنتشار 

ربيـة بكـل    كفعـلٍ عربـي بـنفس املعنـى أيضـاً ألن الع           ) درس(كمـا سـيأتي، وصـار       " حتوت/حتوط"ملعنى  
 .هلجاهتا قائمة على قيمة احلرف، فلذلك تعطي الداللة نفسها

وهذا النص جيده القارئ  كثري من املواقع        . ٥٦٠-٥٥٩، ص ديانة مصر القدمية   أدولف إرمان،    - )٢(
 :األجنبية 

I am Isis, mistress of the whole land. I was instructed by Hermes, and with 
Hermes I invented the writings of the nations in order that not all should write 
with the same letters. I gave mankind their laws, and ordained what no one can 
alter. I am the eldest daughter of Kronos. I am the wife and sister of the king 
Osiris. I am she who rises in the dog star. I am she who is called the goddess if 
women. I am she who separated the heaven from the earth. I have pointed out 
their paths to the star. I have invented seamanship . 
I have brought together men and women. I have ordained that the elders shall be 
beloved by the children. With my brother Osiris I made an end of cannibalism. I 
have instructed mankind in the mysteries. I have taught reverence of the divine 
statues. I have established the Temple precincts. I have overthrown the 
dominion of the tyrants. I have caused men to love women. I have made justice 
more powerful than silver and gold. I have caused truth to be considered 
beautiful. Come unto me and pledge unto me your loyalties as I pledge mine 
unto you. 
http://www.golden-dawn.org/isis.html 
http://www.philae.nu/philae/aretalogy.html 
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 والعلــوم  اهلمجيــةمــن أنســنة وحــب وعــدل وحكمــة وعبــادة وقــانون وتعــاليم أســرة ونبــذ
الـذي علّـم النـاس نسـج اللبـاس حتّـى اشـتُهر         ) ع(الواسعة وأسـرار الصـناعات، وهـو      

اثا، وكان إدريـس خياطـا، وكـان نـوح جنـارا، وكـان هـود          حر) ع(كان آدم   (ا املروي   تراثن
  تــاجرا، وكــان إبــراهيم راعيــا، وكــان داود زراصــا، وكــان موســى  ادا، وكــان ســليمان خو

، أي أن إدريس مع أنّه ليس أول من ابتكر احلياكة الـيت             )١() ..أجريا، وكان عيسى سياحا   
، إالّ أن إدريــس قــد نشــر اخلياطــة والنســيج     ) ن حــاك آدمل مــأو (بــدأت قطْعــاً بــآدم   

ــات وغــزل          ــل مــن النبات ــة، ب ــات فقــط كالدباغــة واحلياك ــود احليوان وطــوره، ال مــن جل
خيوطها أيضاً كالقطن واخليش والكتان وصوف احليوان وشعره أيضاً، ومـا زال العـامل     

ــبة إىل     ــذه النســ ــتفظ هبــ ــوم حيــ ــس(إىل اليــ ــذه الع ) إدريــ ــذي درس هــ ــان  الــ ــوم، فكــ لــ
مبعنى خياط ونسج وصف اخليوط، وراحـت الكلمـة للغـرب           ) درازي/درزي/دراز/إدرِزْ(

 .أي لباس ونسج) Dress(لتكون من إدريس نفسه 
ــوت/ حتــوط"وكمــا دعــي لــدى عــرب وادي النيــل بـــ   ذو  ()٢(" Tehuty/Thoth/تُ

ز  +اء التعريـف  هـ " (هرمـز "عوبٍ أخـرى  ـ، فهو لدى ش  )رارـالدراية باألس /اطةـاإلح ارمـ( ،
م          + أخ  : معلّم الرمـز والـنقش والكتابـة، وهـو أخنـوخ           نـوخ، أخ اإلناخـة وصـاحبها، أي معلـِّ

والنسيج والتدجني وبناء املدن  التوطني من وسائل استقرار ومتدن واستيطان كالزراعة   
سـم  ور(وقد قرأنا أعاله وصف املؤرخني فعله ... والصناعات والتخزين وشق اجلداول   

ر ة وقـر  فهم السياسة املدنيـ    مدينة فعر  هلم متدين املدن، ومجع له طاليب العلم بكلّ       
وه أيضـاً      )هلم قواعدها  هـي تصـويت آخـر لكلمـة           " حنـوك "، ومسـ حيـث   "خنـوخ "وسـواء ،

                                                 
 .٥٧، ص١ جالدر املنثور، جالل الدين السيوطي، - )١(
)٢(-      ن باسم النيبتوت  / حتوت" إدريس" صار التيم)بادئة  أمساء )أي ذو اإلحاطة بالعلوم  : حتوط ،

عـين والرقيـب مـن أخ    أخ أي املُ+ عـني  " = عـنخ "و" تـوت عـنخ آمـون   "ملوك مصر بعدها عرفاناً له، مثل       
ــى االســم هــو        ": آمــون"آمــون، وا هــو   ــى احلقيقــي للوجــود، فمعن ــن، أي املعن ــا، مع آمــني، مــني، مين

كثالثـة أصـوات تـأتي      " عـنخ ). ("خليفـة ا  /العـالِم املعـين     ) (احمليط بالعلوم املعين صـاحب آمـون      (
 -٢. املعين أخو آمون، أي املنتسب آلمـون      " عنخ آمون "املعين أخو كذا، مثل     = خو  +  عني   -١: بسياقني

عني حي، عني احلياة، فبعض احلاء خاء سـريانياً، وهـذه التسـمية هلـا رمـز علـى شـكل              = خي  + عني  
  ).مفتاح هبيئة صليب، هو سر احلياة  احلياة اآلخرة
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احملنـك، ذو  (اخلاء تنقلب حاء أو كاف فمدلوهلا هو كما السابق، أو هـي أصـلية مبعنـى                
 - الكتابـة )القـبط  ( مصر  حبق إذ علّم   )١(موسوعة) ع(، فهو   )تاحلنكة والتجربة واخلربا  

ــون واملســاحة والعمــارة والفلــك واحلســاب    -الرســم والتصــوير والرمــوز   والنحــت والفن
  ....وغريها )٢()مبعنى ركوب البحر(واملالحة   والريواهلندسة والنسج

 مشــال وحيثمـا حـلّ إدريـس  منــاطق قومـه السـريان،  غــرب اجلزيـرة، مصـر،       
أفريقيا، الشام، العراق، ساحل اخلليج الـذي دعـي مضـيق هرمـز بامسـه، اهلنـد، وطّـن                   
نفسه على تعليم الناس، ونصب أولياء له ورسـل يقيمـون أمـره ويواصـلون مهامـه، وقـد                   

 معــه  مصــر النيــل، والــذين بــدورمها نشــروا علــوم ) إيــزيس وزوجهــا أوزيــريس(رأينــا 
ين أنـا امللـك أوزوريـس    إنـّ (ن أوزيـريس ملـك بـالد القـبط يقـول        ، حتّى ينقل ع   اإلنسانية

هـا حتـى بقـاع اهلنـد اخلاويـة، وحتـى منـاطق              الذي أدار احلرب  أحناء األرض كلّ      
ين أنـا االبـن األكـرب لكرونـوس، وقـد      إنـّ . الشمال إىل منابع الـدانوب، ثـم إىل احملـيط    

 مل أبلغـه، وقـد منحـت    وليس  العامل مكـان . ولدت جنيناً من بيضة مجيلة شريفة   
   )٣().الناس أمجعني ما وجدته

                                                 
سـومرياً فيقـول   آثاراً له  املعمـورة، وجعـل أصـله       " بل أن بعض الباحثني أثبت أمساء أخرى له، و         -)١(
)     هرمس هو امللك السومري يه بريوس " أنسيبازي أنّا"أنسمار "الذي حكَم مدينة " إيفيدواكس"ويسـب "

املعارف والعلـوم ونشـرها شـرقاً إىل فـارس واهلنـد، ورحـلَ غربـاً إىل                " إنكي"قبل الطوفان، وتسلَّم من اإلله      
ه علَـم السـحر والطـب            وربمـا يكـو   " إدريـس "و"  تـوت  -هرمس"مصر وسمي هناك     ن قـد بنـى األهـرام، ولكنـ

م العلـوم للبشـر            .. والعرافة واحلكمـة للمصـريني       وبـذلك يكـون هـرمس السـومري أول عـالِم موسـوعي علـَّ
           التـاريخ الـديين  ١٠٥، ص  ميثولوجيـا اخللـود   خزعـل املاجـدي،     ) كلّها، ويرتقي هرمس إىل مرتبة الـنيب. 

هو مفيد األقاصي، أو مفيد احلق، إن كانت السني سـني اخلتـام             "  اكس -يفيدوإ"وربما أقرب حتليل السم     
 ضافة، مع أنأي العابد) عوبيد(اليت هي ) أوبيد(هي أحياناً تصويت آخر لكلمة ) أوفيد(م. 

، )نـوح /نوخ( كلمة املالحة، بدأ هبا السريان الذين تنقلب لديهم اخلاء العربية حاء والعكس أيضاً     - )٢(
ركبوا البحـر، وسـخّروه واصـطادوا أمساكـه، وعملـوا املرافـئ واملالجـئ، وأنشـأوا مـوانئ ختـزين                  الذين  

بالفصـحى، مكـان التملـيح، ثـم        ) ملحـا (أي  ) ملخـا (وهـي   ) ملگـا /ملقا(السمك بتمليحه، مثل جزيرة     
" مالحـة "، وصار اآلن حتى السفر  اجلو "مالحة"صار ركوب البحر لصيد السمك ومتليحه، يدعى       

ية بعد نسيان األصلجو ! 
 .٥٦٠، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، - )٣(
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 )Ankh (Key of Life) عنخ= خي -عني(مفتاح احلياة ): ٢٥(الصورة رقم 
 

، )٢٤: ٥تكــوين ()خــذَهأنَّ اَ ألخْنــوخُ مــع اِ ولَــمْ يوجــدْ أوســار (و التــوراة قــالوا 
ر هبـا القـرآن أ            خطـأً وفُسـ وفهمهـا أهـلُ    ! يضـاً كمـا هـو الـدأب لألسـف         وهي اليت فُهمت

دْ ألَنَّ اَ         (اإلجنيل أيضاً فقالوا     وجـلَـمْ يو ،وْت ى الْمـر وخُ لِكَـيْ الَ يـانِ نُقِلَ أَخْنبِاإلِمي
 نَقَلَه-َقَدْ أَرْضَى ا بِأَنَّه لَه هِد٥: ١١عربانيني () إِذْ قَبْلَ نَقْلِهِ ش(. 

اني خـاص، إالّ أن الكرامـة                فمع أنّا ال نُنكر اح     ة بـإكرام ربـ تمال دخول إدريـس اجلنـ
مــع ا ونقلــه هــو ســريه  البلــدان  ) إدريــس/أخنــوخ(احلقيقيــة لرفعــة إدريــس وســيرِ  

، وقد انفقـد مـن حملّتـه        )مبرافقة وتأييد مالئكة له   (شرقاً وغرباً برعاية ا وصحبته      
ة كمـا ظُـن واشـتُهِر، وإالّ فكـلّ             طوالَ دهره، ال أنّه ارتفع      ) مسقط رأسه ( مِل إىل اجلنـوح

هذا األمـر اجلهـادي العظـيم بـاجلوالن       ! األنبياء واألبرار رفعوا إىل اجلنة مبجرد موهتم      
       انياذْكُـرْ فِـي    (ة أخرب عنه القرآن      األمم لتعليمهم ذاك العلم املوسوعي واإلحاطة الربو

، فهذا هو املكان    )٥٧-٥٦:مريم()ورفَعْناه مكَاناً علِياً   *ديقاً نَبِياً الْكِتَابِ إِدْرِيس إِنَّه كَان صِ    
العلي الذي رفعه ا إليه عنده ولدى مجيع الشـعوب الـيت متـنت لـه  بقائهـا ورفعتـها        

         اني كريم لإلنسـانياجلليل، نرباسٍ جم هنا، مقام املعلِّم املوسوعية مجعـاء،    ومتد)  طبيـب
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، طبيب روح وعقل وبدن واجتماع، كـان لفضـله وصـربه أكـرب األثـر  تطـور                   )بهدوار بط 
مسرية اإلنسان، مسرية تستدعي توطني النفس على الغربـة وشـدة احللـم والصـرب علـى                 

 اجلهاالت العقلي اعِيلَ  (ة للناس، لـذلك ميتدحـه الـرمحن بالصـرب بقولـه            ة والنفسيم وإِسـْ
، فهؤالء أنبياء عظام قُدر هلـم التغـرب         )٨٥:األنبياء()كُلٌّ مِن الصَّابِرِين  وإِدْرِيس وذَا الْكِفْلِ    

 . اإلنسانيةبغري بيئاهتم متهيداً لتطور عموم) ذا الكفل(ليتكفّلوا 

ابـن  " Perseusوس  ـبريسـ "ق أن   ـاطري اإلغريـ  ـ أسـ    )١( حبث املعصية  وقد رأينا   
امليدوســــا  "هــــو الــــذي ذبــــح    " هِــــرمس "وبســــيفٍ قلّــــده إيــــاه    ) )٢((!"Zeus وسـزيــــ"

Medusa")٣(فــارس ابــن ضــيا أي أن  )ــةاستأصــل) بريســوس زيــوسة  اهلمجيبــأثر قــو 
 .إدريس/تعاليم هرمس

 

  آدم املؤسس الرمز-ج

 كــان هلــؤالء املعلّمــني األثــر األبــرز  شــعوب البشــرية، حتّــى أن والدهتــم التارخييــة
: مثـل (لذلك ال نستغرب أن سميت املناطق بأمسـائهم       تبدأ بتاريخ معلّميهم، ف    اإلنسانية

                                                 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية احلقيقة دون قناع–وعصى آدم :  راجع حبث- )١(
اليت جـاء امسهـا   " أوروبا" زيوس شخصية آمورية حقيقية، وأحد من هلم الفضل  بناء حضارة           - )٢(

ــة مــن اســم األمــرية ال  بــالفينيقي" أوروبــا"تُلفــظ " (عروبــة"عربي (   جهــا، لكــنالــيت خطفهــا زيــوس وتزو
يلفـظ  (اإلغريق الذين ابتدأ تارخيُهم هبذه احملطّة، متاهى لديهم البشري باإلهلي فصار السيد ضياء               

وتقــول ! ربــا لألربــاب ويســتخدم امســه وشخصــه  ميثولوجيــا التكــوين واألصــول ) بالســرياني" زيــو"
دا    "إيـدا "جبـل   قضى مرحلة شبابه بني الرعـاة فـوق  سطورة أنّه األ وهـي اجلبـال الـيت    (، وهـو جبـل إحـ

 ). اجلزيرة العربية" أُحد"تُسمى 
ــة مبعنــى الــذي وأل     "  س-إدو-م" أقــرب حتليــل لكلمــة  - )٣( حيــث املــيم قــدمياً أداة ربــط  الكنعاني

" إدو"الفواعل واملفاعيل والظـروف واملصـادر وغريهـا، و        تعريف أيضاً، وهي أيضاً كالعربية تأتي بداية        
فالدال والذال واحدة قدمياً واللهجات السريانية خيتم مفردها بالواو، والسني ظلّ يضيفها       " أذى"هو  

ال، فــ     " األذى"أو  " املؤذيـة "اإلغريق كخامتة لكلّ األمساء اعتباطاً، فهـي         لُهـا فعـة  " مـؤذٍ "وهـذا فع العربيـ
 .ريانياًس" ميدو"
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، مـا جعـل الشـعوب       )١(قيل مها أمساء معلّمين مـن أحفـاد نـوح السـرياني           ) فارس، إيران 
اس، وآدم                          نيـا النـكـلُّ شـعبٍ أنّـه أصـلُ د هذا املعلِّم الوافد آدمهـا الروحـي، هبـذا ظـن تعد

 نوحــاً"منــه، وال عجــب أن "  القــرآن قــد ــه"مــع أن قَعوــا نــراه  " م  جزيــرة العــرب، إالّ أنّ
موجـوداً كمــواطنٍ لــدى السـومريني، ثــم البــابليني، ولـدى اهلنــود أيضــاً، بـل وعنــد قبائــل     

ــة كــذلك، بــل هنــاك ال أقــلّ مــن     ــة كلّهــا تُمركــز بطــل   ٣٣أمريكــا الالتيني وثيقــة تارخيي 
 آبائها األوائل أمساء لتلـك      الطوفان لديها، حلقيقة أن الشعوب صارت تتّخذ من أمساء        

ــة املُوحـــاة أو العكـــس، كمـــا رأينـــا  انيـرمـــزاً آلدم  بابـــل، ولـــدى " إيتانـــا"القصـــص الرب
 الفينيقــي مــع بدايــة اخلليقــة" زيــوس"وهــو " ضــيا=ضــيو /زيــو"اإلغريــق متــاهى الســيد 

ةٍ وحضـارة وتعلـيم،       ) آدمهم (اإلنسانية مدنيـ د ربال جمـر اً فعالروه ربفالتـاريخ  وصي-
 يبـدأ لـديها مـن أصـول آبائهـا، وكـذلك       -على مستوى األمساء والشخصيات على األقـلّ    

ونصبوه بداية للتاريخ اإلنساني، ألنّهـم انـدثر لـديهم مـا            ) ع(العرب، بدأوا بآدم الرسول     
ــه ناهيــك عــن عــدم    ــنها آدم    قبل إالّ بعــد حقبــة الرســل الــيت دش ــي  وجــود حضــاري فعل

 أن بعدبالنقش أو غريه والتأريخ مل يبدأ اخرتاع التدوين الرسول، فضال. 

أمــا عــرب وادي النيــل فقــد بــدأوا بــإدريس مــع إيــزيس وأوزيــريس فعــال وكحقيقــة   
ــوم       ــة فعــال فضــٌل علــى العــالَم بنشــرهم العل ــة، إذْ كــان هلــؤالء الثالث ةتارخيياإلنســاني  ،

لَ األلـف اخلـامس     وادي النيـل وأسسوا حضارة  مصر   قبـل املـيالد وعلّمـوا النـاس      قبـ
ــةالزراعــة هنــاك واملالحــة والكتابــة واحلســاب والفلــك واملهــن الصــناعية ونبــذ   اهلمجي  

وتدشــني األســرة والنظــام االجتمــاعي، لكــن النــاس بعــد دهــورٍ مديــدة مــاهوا بــني تلــك   
وبــني أصــول اخللــق مــن جهــة أوىل وبدايــة التــاريخ العــالَمي        ) أمسائهــا(الشخصــيات 

 .ساني من جهةٍ أخرىاإلن

                                                 
وزعـم الفـرس أن طهمـورث امللـك، وهـو عنـدهم             : (٢٨٩، ص ١، ج معجم البلـدان   ياقوت احلموي،    - )١(

 دولتــه، فــأقطع أوالد إيــران بــن ألكــابر عليــه كتــاهبم املعــروف باالبســتاق، أقطــع الــدنيا ، دلّ)ع (مبنزلــة آدم
ومكـران وأصـبهان وجـيالن      خراسان وسجستان وكرمـان     : ، وكانوا عشرة، وهم   )ع ( بن سام بن نوح    األسود

    و ). ر لكل واحد من هؤالء البلد الذي مسي بـه ونسـب إليـه             وسندان وجرجان وأذربيجان وأرمنان، وصي
فارس بن ماسور بن سام ابـن  : ، وقال ابن الكليب)ع (مسيت بفارس بن علم بن سام بن نوح  : (٢٢٦، ص ٤ج

 ). إرم بن سام بن نوحالذي أحفظ فارس بن مدين بن: نوح، وقال أبو بكر احللواني
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ة بـني       لشـعبِ مصـرِ النيـل وبـني آدم            " أوزيـريس "وختتلط القصـ اني كـأبٍ ربـ الفعلـي
األول كأبٍ لإلنسـانية مجعـاء، ألنّـه كمـا قُلنـا أن التـاريخ اإلنسـاني  مصـر النيـل يبـدأ            

ة وفتــاح كقـوة ربانيــ  ( اإلنسـانية بـأوزيريس فيتّحـد لــديهم بشـخص آدم، فكــان آدم فـاتح    
" أوزيـريس "، بـل وتبـدى    )أوزيـريس (  مصر     اإلنسانية متماهيًا مع فاتح  )  Ptahيدعى

) أوزيـر -سـكر -فتـاح (، وظـن املرتمجـون أنّهـا ثالثـة آهلـة            "سكَر" شخصية ثالثة تُدعى     
ة اإلنسـان           )١(اندجمت  واحد كالثالوث املسيحي     ة لقصـوملْ يدروا أنّها رموز تقديسـي ،

 "فتــاح"مــع " أوزيــر" تتمــاهي مــع األصــل اجلغــرا لإلنســان، فتمــاهي   مــن أولــه آلخــره 
ــة  " فتــاح"ال " (أي آدم "اإلنســانية انيــة  )اخللــق، وهــو القــدرة الرب ى الســتقدام إحداثيأد ،

ة "سكَر"املركز األول إىل الذاكرة وهو       د  )٢(، وهو جبل من سراة شبه اجلزيرة العربيـ أحـ ،
الحقـاً،  " أوزيـرس /أوزير" آدم كأصل، وحيث دفِن فعال فيها        معامل البقعة اليت كان فيها    

، هــو  اإلنســانيةودليــل آخــر أنّهــم اســتهلّوا بــأوزيريس متثــيال عــن آدم األول أب اخلليقــة
ــور  )٣(جعلــهم مــيالد أوزيــريس اخلــامس والعشــرين مــن ديســمرب    ومــا هــو إالّ مولــد الن ،

اه القـرآن            ، والذي كـر   )خلْق آدم (اإلهلي، ومتثّل الروح     ة الواحـدة ومسـ األمـ ليلـة  "ره تـراث
 .)٤(تيمناً به) ع(وصار حيتفل به املسيحيون بعدئذ على أنّه مولد عيسى " القدر

                                                 
(1)  - Sokar (Seker) was the primary god of the Memphite funeral cult and 
its nearby burial grounds and tomb sites. He was seen as a manifestation 
of the resurrected Osiris, and in later dynasties he was combined with 
Ptah and Osiris into one deity, Ptah-Sokar-Osiris. 
http://touregypt.net/godsofegypt/seker.htm. 

، وهـو  "سـكر /شـكر "، وجبل محومة أو احلمـة، وجبـل       )ص( حديث لرسول ا     " شكَر" وسمي   - )٢(
ر لدى الفينيقيني، وأشكار لدى بابـل وسـومر، وملزيـد التعـرف             يقع بالقرب من أُحد رفيدة، صار أسكا      

، ٤٠٤-٣٩٩، ص املركـز  "-١تـاريخ سـوريا احلضـاري القـديم      على معامله راجـع مـا كتبـه أمحـد داوود،            
 .١٣-١٢ لفؤاد محزة، صتاريخ عسريوما نقله عن هاشم النعيمي، وعن محد اجلاسر،  

 : راجع املئات من املواقع مثل- )٣(
 http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm 

 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية عيد اخلليقة-ليلة القدر:  راجع حبث- )٤(
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ة أخـرى حيـث اتّحـد هـذه املـرة آدم الرسـول                         وهذا بالتمام مـا جنـده  بقـاع عربيـ
رس فقـد اتّحـد جـدهم       أما لدى الفـ   . بآدم األول لدى عربِ اجلزيرة ومنهم بنو إسرائيل       

ــس وجــودهم  تلــك البقعــة     جيــومرث"األعلــى وملكهــم ومؤس "  ــآدم أيضــاً فقــالوا أن ب
، حـني مناظرتـه لعلمـاء فـارس     "زرادشت"وهذا ما ذكره . )١(!جيومرث هو آدم أبو البشر   

  ني، فقــال أنــوثني ــذور بــين       "ال ــه ظهــرت ب ــذي من ــومرد أول البشــر، وال ــل كي أهرمــان قت
" ديفلـس " وهـي مثـل      )٤("ديفـا "ولـه أعـوان     ) الشـيطان ( هو روح الشر     )٣(رمان، وأه )٢("آدم

ــي ــ(بلـــس أ ذي وهـ ــتزالله    )٥()سياألبلـ ــل روح آدم باسـ ــو قتـ ــل هـ ــذا القتـ ــح أن هـ ، وواضـ

                                                 
 ،١٢ ص،١ ج،اريخ الطـربي تـ ؛ الطـربي،  ٢٢ ص،فهرسـت ابـن النـديم   ،  البغداديابن النديم:  انظر- )١(

ــعودي، ١٣٢ص، ١٠٤ص، ٩٨ص ــه ؛ واملســ ــرافالتنبيــ ــد أن . ٧٥ص ،واإلشــ ــو"وأعتقــ ــرت-جيــ أن " مــ
ع (گيو هي گيع  /جيو ن أنّهـا تسـمية سـكّان جبـال، حيـث السـهول          ) قِيـبـيأي قيعـان األرض، وهـذا ي

جاءت جيولـوجي، أي لغـة األرض وأسـرارها،         " جيو"هي القاع، وهم سريان جبال السراة العرب، ومن         
هـو السـيد   " مـار /مر"، و"مرأ"ل، والعربية   بالفارسية أي الرجل والبط   " مرد"وصارت بعدئذ   " مرت"أما  

والبعل والشريف، وما زال يضاف كلقب لرجال الدين املسيحي ومنـه مـاري أيضـاً، ولعلّهـا جـاءت مـن                     
سـيد  "أساساً الذي منه تشعب األمر واألمـري  اجلـذور القدميـة، فالـذي يبـدو أن معنـاه                    " أمر"الفعل  
 ".البقاع

 .٢٩٩، صالدياناتقصة  سليمان مظهر، - )٢(
)٣( -   الشيطان، وهي سريانية كما نرى، أحرميان،  / أهرميان رمز للشر)    إحرميـان، علـى وزن سـليمان

د وامللعـون، ومـا زالـت بعـض اللـهجات تســتعمل           )ونعيمـان  إذن، أهرميـان هـي احملـروم والشـقي واملُبعـ ،
إحرميـان، إسـليمان،    (نية نقول   صياغات كهذه ففي العامية اليت طُويت فيها معامل الصياغات السريا         

 ).عبد أرحمان= عبد الرمحن (، والبعض يسمي )إمحيدان
) دف/ذف(، فالفعــل )أم الــذيفان(واملصــائب املهلكــة ) ذيفــان( مــا زلنــا إىل اليــوم نُســمي اهلــالك - )٤(

 .أي املفسدون املهلكون" ديفا"مبعنى هالك، فـ) Death(مبعنى أهلك وأفسد ومنه جاء 
قالوا أنّها من اإلبالس أي اليأس، وهذا معقـول، لكـن ال يعـين أن إبلـيس منـذ وجِـد كـان         " إبليس "- )٥(

بـه  القـرآن منـذ متـرد         " إبلـيس "امسه إبليس، وهذا ما صار يشكل على البعض، بل لقد اقرتن اسـم              
مشــروع جعــل (حدث أن جيــد لــه موضــعاً  املشــروع الربــاني املُســت) يــئس(علــى األمــر ال قبــل، كأنّــه 

ثم زاد وتكبر وانـتفخ وطغـى وحتـول إىل شـيطان رجـيم، فلـم يسـمه القـرآن  أحـداثِ                       ) خليفة بشري 
                ات ال اعتباطـاً كقولـه         " أبلـس "بعدئذٍ إالّ شيطاناً، وقد أكّد سـبحانه أصـل هـذا الفعـل العربـيأربـع مـر
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ة تعيـد إنتـاج    ")مـرت -جيـو " ("مـرد -كيـو "وإخساره مقامـه، وآدم أبـو النـاس هـو        فالقصـ ،
 .نفسها وتوطينه

خالقي واالعتقادي واألسطوري  حضارات العـالَم       ولقد تشابه الرقي املدني واأل    
القديم، مع عدم وجود أي جسر بينها، ما يدلّ على انبعاث معلّمني ربانيني مـن مشـكاة          
واحدة إىل تلك البقاع البعيدة، لذا جند أسراراً كالفلَك وبنـاء األهـرام وصـناعة السـفن                 

 نُعلّـــل انبثـــاق اتمعـــات ال نســـتطيع أنْ( مكـــان، يقـــول هنـــري فرانكفـــورت  كـــلّ
املتحضّرة  مصر و ما بني النهرين على أساس االحتكاك احلضاري واالتّصـال             
باخلارج، إذ أن هذين البلدين كانـا األولـني اللّـذين ارتفعـا فـوق املسـتوى العـام مـن                    

 .)١()الوجود البدئي
 

  تعليم اإلنسان بني املالئكة والنبيني-د

    اً أنوتنطلـق، والنتشـار   ) بكّـة (مسار اهلدايات كانت تبدأ من املركـز  من الراجح جد
اإلنسان  كلّ بقاع العالَم، اقتضت عدالة ا ورمحته أال يرتَك سدى بال نذير ومعلِّم،               
فكان التعليم املالئكي على قـدم وسـاق للبشـر يسـد الثغـرات، فلـذلك جنـد اإلعجـازات                    

د علـوم      احلضاريهم سـواء علـى مسـتوى األهـرام أو اهلندسـة أو            ة  أمم املاضني، وتوح
الفلك أو األدويـة أو ارتبـاطهم بـأرواح الطبيعـة وقواهـا أو ظـاهرة القـرابني أو القـوارب،                   

ــى بــات علمــاء اآلثــار  حــرية كــوهنم جيــدون حضــارة صــينية، وبابليــ      ة، ومصــرية، حتّ
ـ   وأفريقيـ          ة، وأمريكا جنوبيعمـار واآلالت والعقائـد     ة  امل  ة، تتّفـق كلّهـا علـى أسـس علمي

                                                                                                                        
ــوم الســاعةُ ( ــبلِسويــوم تَقُ يــونرِمجهنــا الكهنــةُ   )١٢:الــروم)( الْمــة هــي الــيت دوهــذه اللفظــة العربي ،

دي هي ذي مبعنى الـذي وهـذا واضـح فلـيس إالّ الم التعريـف مضـافة، أي الـذي           ) (أبلُس-دي(التوراة  
ـة  )أبلــس صــارت بالالتينيـ ،)Di-abolos( ديــابول"، ثــم) " وبــاإلجنليزيdiabolic هــي شــيطاني  (

ة كانـت زائـدة حسـب عـادة اإلغريـق                  حذف املرتمجون السني من الالت     السـني النهائيـ اً منهم أنة ظنيني
، ودليـل أنDevil(  (ل يفيـ ء، واليت تُسـمى اآلن د     لفال، باإلقالب بني الباء وا    يفوبإضافات السني، ثم د   

وهـي الشـرEvil (    (األوىل أصلُها حرف التعريف العربـي، أن حبـذفها  اإلجنليزيـة، ينـتج لنـا                 ) دي(
 !لشيطنة واألبلسة نفسهاوا
 .١٣، ص فجر احلضارة  الشرق األدنى هنري فرانكفورت، - )١(
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        من دومنا دليل ملموس على وجود حلقات متازج حضاري    بينهم، مـا أدى      والتقاء ثقا
هبــم الفــرتاض وجــود حضــارة أم مشــرتكة أســبق، أو معلّمــني أوائــل أقــدم، وكــال األمــرين  
صحيحان، لكن الوجود األسبق هذا مرهون باستالم اإلنسان خالفته اليت تنـازل عنـها              

ط فيها، فمارست املالئكةُ دور كافل اليتيم حتّى إذا بلغ رشده دفعوا إليه حقّهوفر. 

 وح فقــط كرســالة قــدومســألة وحــي املالئكــة ألحــد البشــر غيبــاً علــى مســتوى الــر
ا كنبـوة وتعلـيم فلـم تنقطـع منـذ آدم األول وأبنائـه، أو متثّـل املالئكـة          )ع(بدأت بنـوح    أمـ ،

وانتـهت بنـوح، لـذلك      ) ع(شـري كـداعم لـه، بـدأت قبـل نـوح             كبشر واقرتاهنم مع رسـول ب     
أَوْ جاء معه الْمالئِكَـةُ     (احتج عليه قومه بعدم نزول مالئكة، كما كانت مع آدم الرسول            

قْتَرِنِني٥٣: الزخرف()م(  ،)   لَكم هعم اء١٢:هود()أَوْ ج(،)        ه عـم كُـونفَي لَـكهِ م لَوْال أُنْزِلَ إِلَيـْ
هِ ملَـك    (،)٧:الفرقان()ذِيراًنَ يشـهده  " اإلنـزال " أي يعاينونـه ملَكـاً فــ   )٨:األنعـام ()لَوْال أُنْزِلَ علَيـْ

الوعي، أو ممارستهم دور التعليم بتمثّلهم شخصياً ومشيهم  الناس، وقـد ظلّـت هـذه            
ا ملَـك كـَ            ( الذاكرة حتّى قالت نسوة يوسف        ذَا إِلـَّ راً إِنْ هـ شـذَا با هم٣١:يوسـف ()رِيم( ،

 .)٥٠:األنعام()وال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملَك(وقال نوح 

ــا ملَكــاً     (فقولــه تعــاىل  هــذا الصــدد    لْنــوْ أَنْز ــك ولَ ــهِ ملَ ــزِلَ علَيْ ــوْال أُنْ ــالُوا لَ وقَ
    وننْظَرثُمَّ ال ي الْأَمْر نـاً بصـو        )٨:األنعام()لَقُضِينزول امللك معاي ـ  ، يعين أنة ال  رته املالئكي

ة هو ما طلبوه كقوهلم      البشري)    الئِكَةِ قَبِيالالْمبِاللَّهِ و قَـالَ  ( وأيضـاً   )٩٢:اإلسـراء ()أَوْ تَأْتِيو
تَكْبروا فِـي                       ا لَقَـدِ اسـْ بَّنـى رالئِكَـةُ أَوْ نَـرا الْم لَيْنـنَا لَوْال أُنْـزِلَ علِقَاء ونرْجال ي الَّذِين

 فهذه حالة تنم عن عناد وتعجرف، ال أنّها تصـف  )٢١:الفرقان() وعتَوْا عتُواً كَبِرياً أَنْفُسِهِمْ
 ة تُشبه قوهلم     حالة تارخييالئِكَـةِ     (ة حاصلة، فهذه احلالة غري طبيعيا بِالْم ا تَأْتِينـ لَـوْ مـ

   الصَّادِقِني مِن ٧:احلجر()إِنْ كُنْت(         قّبـت بالتعقيـب نفسـهألنّها ع )  ُا ن ا      مـ زلُ الْمالئِكَـةَ إِلـَّ نـ
  ــرِين ــانُوا إِذاً منْظَ ــا كَ مو قــالْح ضــاف للرســاالت الــيت   ة ت، أي هــي إعجازيــ )٨:احلجــر()بِ

يعقبها عذاب مع الكفر، وقد نُسخت هذه الظـاهرة مـع رقـي العقـل اإلنسـاني السـتالم                   
الرسـل وتقويتـهم    فال عودة للـوراء هبـذه التأييـدات إلسـناد           ) ص(خالفته بالنيب اخلامت    

وهــو أمــر احلــوار  " لقُضــي األمــر"الــيت جتــئ مــع كامــل توابعهــا، لــذلك عقّــب ســبحانه    
فهـذه  " ثـم ال ينظـرون   "واادلة باليت هي أحسـن وإتاحـة االختيـار وهـو اإلنظـار فقـال                

ــال  ــاءت الستئصـ ــة جـ ــاالت خاصـ ــةحـ ــة إىل   اهلمجيـ ــة البقيـ ــر وإثابـ ــرام  البشـ  واإلجـ
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محة وخامتية واستحقاق الرسالة اخلامتة، ورشد البشـر ووجـود      رشدهم، وال تناسب ر   
 .كفاية" هادين"

أما التمثّل املالئكي التارخيي، فهو أمر طبيعي رافق النبـوات مجيعـاً، سـواء شـهده                 
مشــاهباً لصــورة ) ع(إذ كــان جيــيء جربيــل ) ص(النــاس أو ملْ يشــهدوه، وحصــل حملمــد  

ــن  ...( قــدور معاينتــها الصــحابي دحيــة الكلــيب ســواء بامل  ــةِ آالفٍ مِ ــمْ بِثَالثَ ــدَّكُمْ ربكُ  يمِ
 لِنينْزالئِكَةِ مهتا بإرداف كـلّ مـؤمن          )١٢٤:آل عمران ()الْمأو مل يعاينوها وشهدوا آثارها وقو 

ــل بشــراً   ــأَلْ   (بشــبيهه املتمثّ ــدكُمْ بِ ــي ممِ ــمْ أَنِّ ــتَجاب لَكُ ــمْ فَاسْ ــتَغِيثُون ربَّكُ ــن إِذْ تَسْ فٍ مِ
ــرْدِفِنيالئِكَــةِ موحــدث التمثّــل مــع مــريم، وإبــراهيم، ولــوط، وداود كمــا )١()٩:ألنفــالا)(الْم ،

حكاه القرآن، لكنه مر  حقبتين ثم انقطع، حقبة يكـون تعامـل املالئكـة املتمثّلـة بشـراً           
ــة امللكــين املُعلّمــين ببابــل وهــو أمــر أشــار       القــرآن مــع النــاس مباشــرة، كمــا جــرى لقص

ــه  ــن        (لقاعدت ــيْهِمْ مِ ــا علَ زَّلْنلَن نيــن ــون مطْمئِ مْشــةٌ ي ــأَرْضِ مالئِكَ ــي الْ ــان فِ ــوْ كَ ــلْ لَ قُ
ــوالً   ســاً ر ــماءِ ملَك ــأتي إىل أحــد      )٩٥:اإلســراء()السَّ ــزل املالئكــة مــن الســماء كرســل ي ، فتن

ي مـع أحـد أفـراد       وجود ملك أرضي بـني النـاس، أو بشـر روحـاني بينـهم، أ              : مستهدفين
ــوا بشــراً هلــم أم جــاءوا روحــاً        ــه، ســواء متثّل ــزلُ (البشــر الطــاهرين، كمــا ســبق أمثلت ني

 .)٢:النحل()الْمالئِكَةَ بِالروحِ مِنْ أَمْرِهِ علَى منْ يشاء مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِروا

 ونـــزول الـــرب والعجيـــب أن اإلنســـان حتّـــى اجلاحـــد منـــه بـــدعوة الرســـل، يعـــرف
املالئكــة، مــا يبــين اســتقرار هــذا األمــر  الــذاكرة البشــرية منــذ القــدم، فالــدين أقــدم  

اء    ( قرنـاً حيكـي القـرآن عنـهم قـوهلم            ٤٥شيء  اإلنسان فهذه عاد ومثـود قبـل           لَـوْ شـ

                                                 
 هذا التمثّل شهده املسلمون  املعركة ومل يفهموا سره حتى أخربهم به سبحانه بقوله  سورة         - )١(

نِكُ        (-١: األنفال  ثالث مواضع    يـفِـي أَع تُمإِذْ الْتَقَي موهرِيكُمإِذْ يو  قَلِـيال فكيـف رأوا   ) ٤٤: األنفـال )(م
األعداء قليال لوال أنّهم رأوا عدد صفوفهم هم قد تكثّر وزاد، وأخربهم سبحانه أن الشيطان رأى هذا                 

 -٢املدد فتولّى فزعا مخاطباً معسكر املشركني الذين مل يـروا هـذا األمـر مل يسـمعوا خطـاب إبلـيس                      
) نوــر ــا ال تَ ى مــي أَر ، وأراد ســبحانه مــن املــؤمنني أن يثبتــوا هــذه احلقيقــة ويعــززوا    )٤٨: فــالاألن)(إِنِّ

ــى     إ (-٣اإلميــان حبصــوهلا بقولــه   ــوم الْتَقَ ــانِ ي ــوم الْفُرقَ ــدِنَا ي بــى ع ــا علَ لْنــا أَنز مــهِ و ــتُم بِاللَّ نآم كُنــتُم ِن
ــدِير   ــيءٍ قَ ــلِّ ش ــى كُ ــه علَ ــانِ واللَّ عمن هــم   ) ٤١: األنفــال)(ٌالْجل يــوم الفرقــان يــوم التقــاء اجلمعــيفــاملُنز

 .املالئكة املردفون
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ونا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرالئِكَةً فَإِنَّا بِملَ ما لَأَنْزنب١٤:فصلت()ر(. 

اً أو معلنـاً، هـو االنتقـال بـالفرد مـن بشـريته إىل إنسـانيته             فك ان دور املالئكـة، خفيـ
ار الشـيطان، بتسـفيل الفـرد مـن إنسـانيته وجتريـده                    سجودها له، على عكس تيـ ليصح

ال روح له، ليصح عـدم سـجوده لـه، فصـراع املالئكـة      ) بشراً من طني  (منها ليبقى فقط    
 !ظر، لو طالعناه بعني سياسيةمع الشيطان هو إثبات وجهة ن

  

 )دوموزي(الراعي الصاحل ..  مهمة آدم الرسول -هـ

وكما كان هدف املالئكة  اإلنسان، فكذلك هـدفت الرسـل اإلنسـانيون وانصـبت               
  واالجتمـاعي   الفـردي  مبكارم األخالق والصالح النفسـي    (جهودهم، فرفع درجة الوعي     

دم الرســول إلرجــاع النــاس إىل إنســانيتها ومقارعــة هــي مهمــة آ) وتفتـيح مــدارك العقــل 
، متامــاً كاملهمــة الــيت فعلتــها واختصــرت عباراهتــا إيــزيس بــالد  اهلمجيــةوإزالـة مظــاهر 

 إلجيـاد احملضـن     اً اجتماعيـ   اهلمجية  تُحاصر مظاهر  النيل، ونصب شرائع القانون اليت    
  السليم، وقد هي  سنبياء قبلـه  بقـاع العـامل علومـاً          ن هبيئة البشر، واأل   ودأ املالئكة ا

لرفــع اإلنســان وتــوفري ضــروراته مــن غــذاء ولبــاس وســكن ودواء وحيــل ودفــاع، فكانــت   
 .ملعر الذي وصلت إليه البشرية اخزون املراكمالرسل ُت

 الـدين انفتاحـا     ، يـوم كـان     وسـادهتا   البشـرية  ولقد عدت األنبياء واملصـلحون ملـوكَ      
  والدنيوي الديين وحباً ومعاملة ال انغالقاً وعصبية وجهال، يوم كان    على العالَم وإبداعاً  

 وكانــت علــوم العرفــان واألخــالق والفلَــك واهلندســة واحلســاب والصــناعة  واحــداً،أمــراً 
والزراعة والطب والكيميـاء والرياضـيات واالجتمـاع واألدب واملوسـيقى يمارسـها عـالِم               

لقيادة حنك   هو األعدل واألصلح واألرحم واأل     السياسين  م كا وي الدين ألنّها من الدين،   
 !  أو تسويق كذب الكالمشعبه، ال األقدر على القفز فوق ظهر الشعب  غفلة

ــأن    ــراهيم بـ ــبحانه علـــى آل إبـ ــنت سـ ــاب  (لـــذلك ميـ ــراهِيم الْكِتَـ ــا آلَ إِبـْ ــدْ آتَيْنـ فَقَـ
ا قَـوْمِ اذْكُـروا       ( ، و)٥٤:ءالنسـا ()والْحِكْمةَ وآتَيْناهمْ ملْكاً عظِيماً  ى لِقَوْمِـهِ يـ وسـإِذْ قَـالَ مو

                    داً مِـن ؤْتِ أَحـ ا لَـمْ يـ آتَاكُمْ مـلُوكاً ولَكُمْ معجو اءلَ فِيكُمْ أَنْبِيعلَيْكُمْ إِذْ جةَ اللَّهِ عنِعْم
ــالَمِني ــدة()الْعـ ــزى،   )٢٠:املائـ ــاً براعـــي املعـ ــلح دائمـ ــد املصـ ــبه القائـ ــراف  ر(، وشـ اعـــي اخلـ
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ــربانيني  ()العظــيم ــال عيســى   )١٣: ٢٠رســالة الع ــا ق ــبين إســرائيل  ) ع(، كم ــي   (ل ــو الرَّاعِ ــا ه أَنَ
لْ إِالَّ     (، وقـال    )١١: ١٠يوحنا  ()الصَّالِح والرَّاعِي الصَّالِح يبْذِلُ نَفْسه عنِ الْخِرافِ       لَـمْ أُرْسـ

ــالَّةِ    ــرائِيلَ الضَّ ــتِ إِسْ ــرافِ بيْ ــى خِ ــى ()إِلَ ــوا مؤسســهم   )٢٤: ١٥متّ ني مسوقــدامى املصــري ،
، وكــذلك )١()the good Shepherd(ومعلّمهـم وملكهـم أوزيــريس بـالراعي الصــاحل    

أيضـاً،  ) متوز(والذي صار  ) دموزي(السومريون مسوه الراعي الصاحل، وراعي اخلراف       
ــة بصــمة علــى خارطــة انتشــار ملــوك الصــالح  البشــري     ــى وهــذه اللفظــة العربي ة حتّ

أقاصي الغرب فضال عن الشرق، وسنرى أن قاموس الراعي الصاحل انتقل لغةً بكامله،         
 فكيف ذلك؟

 ".دموزي"نعلم ذلك إذا علمنا معنى 
 

 
 

 !املسيح الراعي العظيم خلراف بيت إسرائيل الضالة): ٢٦(الصورة رقم 
 

أحـد  " ور الـوحش  الث"بينما كان   ) بار، خملص :  زي - ابن: دمو((): دموزي(قالوا    
.. غـري واضـح   ) االبن البار املخلص(ألقابه العديدة، واحلقيقة أن مدلول اسم هذا اإلله    

                                                 
(1)  - http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm 
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ل      " تقدم األستاذ جاكبسون بتفسري جديد فقال إنّه يعين          ١٩٥٣و سنة    عجـهـو الـذي ي
أي يقــويهم، يكســبهم الصــحة، كــأن رأيــه هــذا مســتمد ممــا هــو معــروف عــن " بالصــغار
 !!)١(" ..)راعي الغنم واملاشية "دوموزي

، ال يشفع هلـذه     )دموزي(وال ندري كيف اجتمعت هذه املعاني املتناقضة  مدلول          
ا اآلراء إالّ سقم الرتمجة والتخبط  االجتـهادات بـدون الرجـوع إىل أصـل اللفـظ عربيـ       

)(، وبدون التحليل املنطقـي حيـث متّ حتليـل دمـوزي إىل مقطعـني          )اسريانيDumu( و 
)Zi()٢(       بينما كان املنطق يقول أن ،)وهـي حـرف     فالدال هي التاء،  ) متوز(هي  ) دموزي 

  ).موز) + (د أو ت( فهي مقطعان فعال لكن بتقسيم آخر التعريف،

 القطيع، سواء كان من مهمة قائـد القطيـع أن           راعيهو فعال   ) دموزي(سنجد أن   و
تـه إن كـان مثلـهم أن يكـون الثـور الـوحش، أي               ، أو مـن مهم     فعال يعجل بالصغار ويقويهم  

 .الرائد القوي القائد واحلامي عن القطيع
 

 

 
 

Dumuzi  feeding the goats of inanna (sumer 3200 b.c( 

 )إينانا( سنة قبل امليالد، فيها دموزي يطعم جداء الطبيعة ٣٢٠٠لوحة سومرية ): ٢٧(الصورة رقم 

                                                 
 . ٢٦، ص عشتار ومأساة متوز فاضل عبد الواحد علي، - )١(
 .١١٩، صسومر أسطورة وملحمة فاضل عبد الواحد علي، - )٢(
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هــي ذال التعريــف القدميــة الــيت مــا زالــت  ) دي(مــوزو، -، مجــع دي"مــوزي-دي"فـــ 
، وهي أيضا   )الذي(وأداة الوصل   ) ذي( أمساء اإلشارة     عربيتنا الفصحى    موجودة  

  ."ذي عيال" "ذي القرنني"راعي كما  /للملكية أي صاحب) ذي(

" أمعــوز"معــز، مـاعز، وجنــد  حمـيط احملــيط أن   :  الســريانية، هـي معــزو )مـوزو (
 . )١( والسرب من الظباء ومجاعة األوعال، مجعها أماعيز وأماعزهي املعز

ــهجات العربيــ     ــا  الل ــيم كم ــوز، وبتســكني امل ــوز"ة أمع ومــع عــدم لفــظ العــني    " مع
وز"ة تُصبح   احللقيـ               " مة، والسـريان كعـرب، حركـة ضـمة املفـرد لـديهم صـوت واو ختامي

مفـرد  " = كبريو"مل  الفصحى،    مجع املذكر السا  ) ياء ونون (واجلمع ياء فقط بدالً من      
مــوزي، فالنتيجــة أن /مــوزو مفــرد، واجلمــع معــزي /عــزوم. مجــع كــبري" = كــبريي"كــبري، 

 . القطيعراعيأي ) ذي األمعوز(هي ) موزي-دي(

ــوز عــوز الــيت هــي ســرب الظبــاء ومجاعــة األيائــل، أليســت هــي الــيت    /نعــود إىل م م
، وصـــــارت )٢(ة الشـــــماليرة أمريكـــــااآلموريـــــون العـــــرب  قـــــاأطلقهـــــا الفينيقيـــــون 

تُلفـظ باللـهجات    " مـوظ " و )٣("مـوظ "اليت رجعت تُعرب خطـأً إىل       " moose/موز/معوز"
قريبـة أيضـاً إىل     ) مـوس /مـوز (هذا عدا أن    ! مرة أخرى " موز"تلك أيضاً كلهجات الشام     

" يةماشـ "مجـع   " مـواش "بإبدال السـريان والفينيقـين بـني السـني والشـني، وهـي              ) موش(
 ").مواشي) = "مجع(موزي (اليت هي بنفس املعنى، 

 

                                                 
 .٨٥٦ ص،حميط احمليط البستاني، - )١(
ــر( - )٢( ــا-آمِ ــا-عــامِر: ك ــديل آمــور  +هــذه أرض عــامرة، أو آمــور  : ك ــل وب ــا أي مثي ــب  ك مــوطن ومنتس 

 .)اآلموريني وهم الفينيقيون أنفسهم
 .٥٩١ص، املوردمنري البعلبكي،  - )٣(
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 !)موظ(وهو املاعز واأليل اليت راحت تُرتجم لنا ) مْعوز) (Moose(): ٢٨(الصورة 
 

. دو مـوزي  = ذو مـوزي    )= معـوز /أيائـل /ظبـاء /معـزى (الــ   " ذو املاشية "الراعي  : إذن
دموزي  ســوريا  عــدوني ســيد اخلصــب املقابــل لــ    = أدونــيس /وهكــذا أيضــاً أدونــي  

 .وفينيقيا، رمزه الكبش واجلداء

لذلك نقرأ  شرح معنى دميوزي أنّه الراعي، ورب قطعان األغنـام، ويلـبس تاجـاً                 
 :)١(منرياً من قرنني الذي تطور مع األيام  الشكل ليصبح تاج امللوكية، فاقرأ التايل

DUMUZI: Also called "the shepherd" and "lord of the sheepfolds." 
Dumuzi known from his horned lunar crown   

ــاً : دمـــوزي( ، ويشـــتهر بتاجـــه املـــنري ذي  "رب احلظـــائر"، و"الراعـــي"ويســـمى أيضـ
 .))٢(الراعي امللكي، اإلله اإلنسان( و)القرنني

الـذي  ) عني سو/أنزو(لقد سبق للسومريني أن بينوا معنى التاج املنري،  أسطورة       
اإلنليـل  /ق تاج إنليل ورداءه امللوكي، وفسرناها أنّـه الشـيطان حسـد بعـني السـوء آدم          سر

  البشري) اإلنساني ة إكليـل النـور             ،)الرب هالـة  / فسلب منه رداءه الروحـاني وتـاج امللوكيـ
ــا ملـــوك وادي النيـــل يعتمـــرون هـــذا اإلكليـــل املـــنري    /النـــور وعيـــه الســـامي، ولقـــد رأينـ

                                                 
(1)  - http://www.piney.com/BabGloss.html 

 . ١٨٨-١٨٣، صاألسطورة واملعنى فراس السواح، - )٢(
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)Lunar : كقـرصٍ للشـمس بـني قـرنني،        ) الـذي أنـار، بالفصـحى     = أنـار   +ة لِ وهي عربي
هذا القرون الذي يصور امللك أنّـه الثـور العظـيم وأمـري املاشـية، هـو الـذي صـار عالمـة                   
للتاج، فكانت التيجان بداياهتا خوذ قـرون ثـم تطـورت لتصـبح بأشـكال متطـورة، خـوذة                   

) قـرون ( اإلجنليزيـة، و   ) Hood(وهـي نفسـها     ) هـود (لُفظـت لـدى السـريان       ) خوذ(و
فالسـريان  ) Sheep(أما  ). Crown(ة  فصار التاج باإلجنليزي  ) كرون(لفظته السريان   

أي الســائبة  الفصــحى، أي الــيت ترعــى ) ســيب(يقلبــون الســني شــينا والعكــس، فهــي 
) گـداء /جـداء (، أما اجلداء وهم صغار املاعز،       ١٠٣لوحدها وذكرها القرآن  املائدة      

= كمـا دمـوزي     (، والـدال أحيانـا تُقلـب تـاء          )گ( يلفظون اجليم جيما مصـرية       فالسريان
 .گت/ منها أو من كوهنا تقتات على قت)Goat (فيحتمل أن، گتاء )متوز

 مبـن    اجلزيـرة   لـدى البـابليني وعـرب      Tammuz ، متوز  السومري وتسمية دموزي 
مي هبــا الشـهر احلــار حيـث منتصـف الصــي     فـيهم اليهـود   شــهر )يوليـو (ف ، هــي الـيت سـ 

ة     واجلفاف  املنطقـة العربيـ راعـي املـاعز   احلر عـداً     ا) متـوز (، ألنحلقيقـة، يأخـذ ب
، فهو أيضا املرعى نفسـه، الـذي جيعـل القطيـع ترعـى، وحيـث يوجـد يوجـد                    ورمزاً أكثر 

ســبب /راعــي/رب( فهــو  فهــو الــذي حيفــظ وجودهــا ويقويهــا مــرة أخــرى، قطيــع املعــز،
، هبـذا نفهـم أسـطورة مـوت متـوز أسـفل األرض، أي مـوت املرعـى ويبـاس                     املعزى) وجود
ــزرع ــم ، و واندراســهال ــه رب اخلصــب نفه ــرها   هــو  أي أنّ ــر خصــب األرض وخمضّ مظه

  .أي جنة املرعى" أدونيس/عدن"نفسه الذي لُقّب  سوريا ، وأنّه ومحييها بعد جفاف

ــا رويــال رِيــال /أم)Royal :(  فكــان مــن عــادة ،العــرب الســريان قــدمياً،  أي ملكــي
  خامتــة ) إل(وعلــى رأســهم آدم الســرياني الرســول، نســبة األشــياء واألمــاكن إىل ا 

ــل= إل (األمســاء هتــذيباً للعقــل البشــري علــى ذكــر علّتــه األوىل      ــه،  ) عِ ــة الوجــود كلّ علّ
ــه اإلنســان، مثــال علــى ذلــك       ــلُ األعلــى ملثيل -إمســع"وتشــوقه إىل األصــل وهــو ا املث

كلّهـا بـنفس املعنـى إجابـة ا، واألمـاكن      " مسو إل /صمو إيل /مشعو إيل /مسعو إيل /لإي
ــميت "بيــت إيــل"مثــل  ني الــذين وصــلوا الســاحل  " إيــل-بــراز"، ومنــه ســارة الفينيقــي للبح



 

303 

ــا       ــامهم مسوه ــرزت أم ــأول أرض ب ــة ف ــا اجلنوبي ــل "الشــرقي ألمريك أي " Brazilبرازي
 . التيه  عرض احمليطاألرض اليت أبرزها ا هلم بعد

، راعـي ا، روعيـوإل،      "إل"، وا هـو     "روعيو"بالسريانية هي   " راعي"إن  : إل-روي
= ومع عدم نطق العني لدى شعوب كثرية تأصلت وتعلّمت هلجاهتا من السـريان، تُصـبح    

ة تُعـد رعايـة ا، وامللـك راعٍ مـن ا               . رويوئِل، اليت هي رويال    امللوكيـ خ(ألن  ليفـة ا (
مصـطلح             بالروحاني األرض    (ة اليت تُشـرق فيـه، فلـذلك فـإن  صـحيح، لكـن    ) ظـلّ ا

يوم كان  ظلّ بوجود سادة أنقياء البواطن حيبون خري البشر ويفيضون علماً ورمحة،     
ال الذين انتحلوا أثواب الدين وانتحلوا الطهارة ونزوا على مناكب الناس وما زادوهم إالّ              

 !وبعداً عن ا وعن إنسانيتهم وأهدافهم العلياخسارا 
 

 

 )آدم(شخصيتيْن  تسمية سبب -ثانياً

ــمي آدم الرســول  : لقــد ســبق وطرحنــا  بدايــة البحــث ســؤاالً يقــول   آدم"ملــاذا س "
 فـإن هـذا كـان األسـاس الفعلـي األول لوقـوع كـلّ هـذا الـوهم           اإلنسان األول؟"آدم"باسم  

 .التزوير، وال اجلهل، بل احملاكاة االمسية هي سبب التشويشوااللتباس، فليس 

طبعاً هذا كـالم فيـه الكـثري مـن الصـحة، إالّ أنّنـا ال يمكننـا أن مننـع النـاس مـن أن                          
يسموا أنفسهم بأي اسمٍ شريف يدميون به قـيمهم وانتسـاهبم، ال سـيما إذا كـان االسـم                   

بارك هبا، فاسم مثل عبدا، تَسمى به       يشي حبقيقة متواجدة  الشخص نفسه أو يت       
ــا الكــريم       ــاريخ لــيس أحــدهم والــد نبين ، )ص(عشــرات اآلالف مــن األشــخاص عــرب الت

؛ علـي   "علـي "اإلثـين عشـر أربعـةً امسهـم         ) ع(ويكفينا أن جند  سلسلة أهل بيت النيب         
ابــن أبــي طالــب، علــي بــن احلســني، علــي بــن موســى الرضــا، علــى بــن حممــد اهلــادي،    

، فهـل املفـروض أن خيتـار كـلّ منـهم            )ع(فالثالثة األواخـر تيمنـوا باسـم جـدهم العظـيم            
مٍ تارخيي؟ امساً آخر ملنع وقوع وه 

ــه؛ األول     ــالن اختيــار االســم نفسِ ــا هنــاك جبــوابني يعلِّ ــاً بــذاك االســم  : وأجبن تيمن
ن بنــت مــرميي وقــد ســبق وذكرنــا أن القــرآن والتــوراة واملرويــات أثبتــوا وجــود   ،الشــريف
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األوىل أخـت هـارون وموسـى، والثانيـة أم          ) ة، كمـا  التـوراة     بالسرياني" عمرام("عمران  
) إمساعيــل(و) يهــوذا(مثــل عيسـى، وبينــهما أكثــر مــن ألــف سـنة، وأوردوا أمســاء أخــرى   

تــدلّ علــى أكثــر مــن شخصــية واحــدة خــالل التــاريخ    ) .. يوســف(و) فرعــون(و) عــاد(و
 .  الديين املسرود

الشــبيه واملثيــل، مثيــل : معنــاه) آدمــو(ة وبالســرياني) آدم(ألن : كــان جوابنــا الثــانيو
الرب، فكان آدم األول مثيل الرب ألنّه نَفَخ فيه من روحه وعينه ليكون خليفته األرضـي   
لكــن آدم اســتعجل اخلــروج مــن اجلنــة وعصــى معصــيته الــيت بيناهــا، أمــا الــذي ابتُعِــث  

خليفـة  (أي مثيل الـرب، ومبعنـى آخـر إنّـه متامـاً             ) آدم( األمم فهو حبق     كأول رسول إىل  
 .وهذا هو معنى آدم الضمين) ا  أرضه

مـاذا لـو كـان آدم    : أما اجلواب الثالث الذي أخرناه، فهو جواب افرتاضي، مضـمونُه        
ه وتـاب عليـه،                 اجتبـاه ربـ ندم واسـتغفر، ثـم ل الذي سقط  االمتحان، ثممـات   األو ثـم

ظ بفرصـة إصـالح خط           تـه مل حيـبقولـه تعـاىل        ئـ ودخل جن ه عمـال)       ذِين ك لِلـَّ ثُـمَّ إِنَّ ربـَّ
                      ا لَغَفُـوردِه ك مِـنْ بعـْ لَحوا إِنَّ ربـَّ دِ ذَلِـك وأَصـْ عمِلُوا السوء بِجهالَةٍ ثُمَّ تَابوا مِـنْ بعـْ

حِـــيمجـــاءت الفرصـــة بعـــد عشـــرات )١١٩:النحـــل()ر آالف الســـنني، فـــأُهبِط آدم أبـــو، ثـــم 
 ه األول، أُهـبِط هـذه املـرة كـآدم السـرياني      ئ من اجلنة مرة أخرى إلصالح خط      اإلنسانية

موجــودة، وأُهبِطــت معــه ) مــن بنيــه؛ بــين آدم(، الرســول املعصــوم، وأمــم النــاس )١(لســاناً
 الـذين كـانوا     ، عرفهـا وعرفتـه مِـن بـني النـاس          )٢(حواؤه أيضاً، وتعارفا علـى جبـل عرفـة        

موجــودين ومنتشــرين، حيــث ال يليــق بــه امــرأة إالّ هــي دون ســائر النســاء ألن الباقيــات 
 هر، ماذا لو كانت هذه الفرضية صحيحة، ألَن يكـون الفـرق بـني    بناته من نسلِه منذ الد

 آدمني هو فرق زماني ال شخصي؟
                                                 

)١( -    مع أن )          فت اللهجـة تلـك          ) سر من أبناء أنوش من أبناء شيث من أبناء آدم الرسولهـو الـذي صـن
، إالّ أن اللهجة كلهجة كانت موجودة يـتكلّم هبـا األب واجلـد قبـل تصـنيفها ونسـبتها              )سريانية(بامسه  

نية، أي أنّـه تكلّـم   باسم احلفيد إالّ حـني متـايزت هلجـات أخـرى عنـها، هبـذا نقـول أن آدم تكلّـم السـريا                  
 .اللهجة اليت سيتم تصنيفها فيما بعد تارخييا وتُشتهر باسم اللهجة السريانية

وحي باسـتهجان الفكـرة، هـذا                 - )٢( ة مـا يـحـواء  : وسـط تصـفيق آدم وأوالده     : ( كتب أحـد الظرفـاء مـر
 ! أنثى موجودة إالّ هي، طبعاً ال يمكن أن تفوز مبلكة اجلمال وليس من!)تفوز بلقب ملكة مجال العامل
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-  إجنيل توما اإلكـويين     الوارد) ع(وربما من املناسب التأمل ملياً  قول عيسى         
ر عـن سـؤال الطفـل ابـن السـبعة            لـن يتـأخ    الشيخ الطـاعن  السـن     : قال يسوع  (٤

فكـثريون مِـن األوَّلـني سـيكونون        . أيام عن مكان احلياة، وذلك الشـخص سـوف حييـا          
 .سنأتي لتفصيل هذا األمر. )آخرين ويصريون واحداً

 

 املثال واملثيل ، السومري)إنليل (-ثالثاً

ــ باعتبــار أن  الرســول وقــع االلتبــاس فحســب، بــل   )آدم( اإلنســان و)آدم(يس بــني ل
 الصـفات، فقـد     ) مثيلـه (املُحتـذى ليكـون اإلنسـان علـى صـورته أي            ) املثال(الرب هو   

    ( و )آدم(بني  وقع االلتباس األسطوريترمجـِة     أيضـاً  الذي نفخ فيه من روحه    ) الرب  ،
دعى          وقـوع ومن أمثلـة هـذا ال     ،  نصوصٍ كثرية  يـ للـرب سـومري ىعـي     "إنليـل " مسـمكمـا د 

 نفسـها؛ حيـث   )الـرب (ووقـع االلتبـاس ثالثـاً  كلمـة         بل  ،   أيضاً "إنليل"اإلنسان اخلليفةُ   
ظن البعض أنّها خاصة با تعاىل، بينما العرب األوائل كانوا يطلقوهنـا علـى كـلّ مـربٍّ       

 املدبرين، كجربيل وميكائيل أرباباً، ويسـمون السـادة       ومعلِّمٍ سامٍ، فكانوا يسمون املالئكة    
ألحـد السـجينين    ) ع(يوسـف    البشريني احملسنني أرباباً، وقد ورد  سورة يوسف قول        

راً              ( ه خمـْ قِي ربـَّ دكُما فَيسـْ ا أَحـ جْنِ أَمـَّ يِ السـاحِب ا صـقولِـه لـه بعدئـذٍ         )٤١:يوسـف ()ي ثُـم ،
ــنَّ   ( ــذِي ظَ ــالَ لِلَّ ــك    وقَ بر ــد ــي عِنْ ــا اذْكُرْنِ مــاجٍ مِنْه ــه نَ ــل )٤٢:يوســف()أَنَّ ، وورد  اإلجني
ــوع ونَظَرهمــ ( سي ــت ــا فَالْتَفَ مــالَ لَه ــانِ فَقَ عتْبــاذَا تَ: ا ي ــاالَم ــانِ؟ فَقَ ــي : طْلُب بــذِي (ر الَّ

هتَفْسِري : لِّمعا م؟ ) يتَمْكُث ا()أَيْنوحنخ فيلون      ، ونقل الد  )٣٨: ١يكتور أمحد داوود عن املؤر
ــه كتــب ــ: (اجلبيلــي أنّ أقــدم النــاس، وخباص ة الفينيقــيني واملصــريني، الــذين كــانوا  إن

   الكبار هم أولئك الـذين  " األرباب"كمرشدين جلميع الناس اآلخرين، كانوا يرون أن
تـه، بـني   قوا اكتشافات ملساعدة وجودنا، أو الذين عمموا اخلري، مهما تكـن طبيع  حقّ

وقــد دعــي هــؤالء حمســنني بســبب أعمــال اخلــري الكــثرية الــيت يــدين هلــم  . الشــعوب
  .)١("الناس هبا

                                                 
 .٩٠، ص"املركز "-١تاريخ سوريا احلضاري القديم  أمحد داوود، - )١(
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ــا   –والقــرآن الكــريم   ــلٍ العتقاداتن ــمٍ وقــولٍ فص " مفــردة"مل مينــع اســتخدام   -كمعلِّ
)خيدم سياقه   ) أرباب(و) رب األسـرة،         وغرضـه العاقـل    كلفظ عربي البيـت، ورب كـرب ،

ان (، وال اشـتقاقاهتا مثـل كلمـة    )هو وسادته ومسـئول  و التدبري أي قيم (ري  وأرباب التدب  بـر (
ــي(الســفينة، و ــي) رِبــم واملُرب ــاني(، ووهــو املعلِّ س، بــل منــع ال)ربائــب( و)ربالعقيــدي تلــب 

ة هـو  رداء قُدسـياً    ) اًربـ (املوسوم بكونـه     حبيث تنحلُ للمفردة   منازعـةً ، فتكـون   خاصـ 
 العلي    اًأو شرك به   اًجحود أو سـة لـ     مع   اً ربوبية الواحـد األحـد،       الساحة املقدالعـز رب

" مـن دون ا " أوالً، ثـم  "فاالتّخـاذ "، )١() مـن دون ا     أربـابٍ  اتّخـاذَ (أي منع بلغة القـرآن      
ــا أن يكــون واحــ ثانيــاً، مهــا املمنوعــان  تــ ، أمأســرته أو حملّتــه أو أم رب تــه،دأو  ه أو مهم

بل  عقدياً به،    فال إشكالَ الذي آواه  بيته ربه،      ) ع(ربة القبط، وسيد يوسف     " إيزيس"
ــة بلفــظ   مثــل علــى حتّــى تســري  بــل وحــده) أربــاب(األشــكلة علــى اللفــظ ليســت خاص

 فاعتبــار أي أحــد معينــاً أو حبيبــاً أو مرجعــاً أمــر ؛ وغريهــا)مرجــع(و) حبيــب(و) معــني(
 هـي   )مـن دون ا   (صٍ أو جهةٍ معيناً أو حبيباً أو مرجعاً         مقبول وعادي، أما اتّخاذ شخ    

  .املشكلة نفسها

احلـي   ان، أي إخراج  ـ كيف أن عملية خلق آدم اإلنس      )٢(ابقةـلقد علمنا من حبوث س    
ة غـري   ة زمنيـ  ، قـد متّ  إحداثيـ      )ةالبشـري ( من حضـيض     )اإلنسانية( من امليت، بإخراج  

 اً وفقابلة للنسيان تارخييفها سـبحانه  قولـه  سـورة الـرمحن    لكياً، كش)  نالـرَّحْم* 
الْقُــرْآن لَّــمع*ــاناإلِنس لَــقخ *ــانيالْب ــهلَّمع *و انٍ الشَّــمْسسْــببِح ــرالْقَم * الــنَّجْمو

دس  أن الرمحن أتى إىل الكـائن البشـري املعـدل واملهنـ          ،)٦ - ١: الـرمحن ()والشَّجر يسْجدانِ 

                                                 
)١( - مبراجعــة اآليــات الــيت وردت ذم )األربــاب (ســواء -جنــدها أنّهــا أكّــدت علــى عــدم اتّخــاذ غــري ا

ســواء بــالنص " مِــن دون ا" أربابــاً مــن دون ا، وضــعت هــذا القيــد  -كــانوا بشــراً نبــيني أو مالئكــة
) ــاً مــن دون ا ــه     ) أرباب ــاملفهوم الســياقي، كقول ــوارد، أو ب ــا  معظــم امل ــأمركم أن تتخــذوا  (كم وال ي

رٍ أَن    (فقط، لكنه ورد هكذا لالختصار تعقيباً مباشراً على قولِه        ) املالئكة والنبيني أربابا   شـلِب ا كَـان مـ
كْمالْحو الْكِتَاب اللَّه هتِيؤاداً لِي ياسِ كُونُوا عِبقُولَ لِلني ثُم ةوبالنونِ اللَّهِ ود فعبارة )٧٩:آل عمران)(مِن ،

)(هي الوجه املقابل لعبارة ) كونوا عباداً يل من دون اا من دون ااتّخِذوني رب.( 
ة   قـة دون قنـاع    احلقي-وعصـى آدم  : ، وأيضـاً حبـث     عيد اخلليقة  - ليلة القدر    : انظر حبث  - )٢( مجعيـ ،

 .التجديد الثقافية االجتماعية
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يت هـي   ة الـ  ونفخ فيه من روحـه الربانيـ      ،  )اإلنسانية(اجلاهز لنفخ روح    واملسوى واملخلّق   
  ل خملـوقٍ إنسـاني عاقـل مبـدع مثيـل                    لـدينا  جمهـول سرإىل أو البشـري ل الكـائنفتحـو ،

  الرمحن(للرب (  يموس)١(آدمو/آدم( (   ضِـع     /أي املثيل املصغّر للربوقـد و ،خليفـة الـرب
اخل، ..ناجمه الذي فيه مقاديره وعلومه ومدته  األرض ومستلزمات خالفته           معامل بر 

 ومضـمونه   ،"معاملـه " أي حـدد     )َعلّم القرآن ) (القرآن(وسمي هذا املخزن العلمي بعدئذ      
، وما هـذا املصـحف الـذي بـني أيـدينا إالّ الظـاهر الـذي جتلّـى  حـروف                      )٢()امليزان(بـ  

ة إنســانيــا باطصــوتينــه ففيــه علــم حقيقــة اإلنســان منــذ وجــد حتّــى قيــام ســاعته ة، أم 
 ).علم األولّني واآلخرين (وأصول وقواعد علم ما حيتاجه

                                                 
شــبه (مبعنــى املثيــل والشــبيه  اللغــة الفصــحى، و الســريانية مبعنــى    ) دميــة( مــا زال جــذر - )١(

ــاكلة ــاً ) ومشـ ــر(أيضـ ــده،  : انظـ ــري عبـ ــة مسـ ــريانية العربيـ ــية  )٨٥، صالسـ ــة والفرنسـ ، و اإلجنليزيـ
)Dame (  و)Madame (  دة، وهيدام،  - ما أي السي)ما (  ،األم)ة    ) دام ة اآلراميـ املثيل، ولـدى املندائيـ

أو مـا يعـرف اليـوم       " Democracyكراسـي   -دمـو "دموثا، ودمو أي املثيل، وهي اليت دخلت  مركّب          
، )Demonstrate(، وصـار الشـرح والتعلـيم باملثـال          )السكّاني/السجلّ اآلدمي (مبعنى  " دميوقراطي"

 ).Demos(وعموم اآلدميني 
كمـا  ) الـنفس (، اليت قال البعض أنّهـا       )دم(هي اليت حتتفظ باجلذر بل حتّى كلمة        ) دمية(وليس فقط   
نا        (قال الشـاعر     الظبـاة نفوسـ تعـين الشـبيه واملثيـل     ) نفـس (يعـين دماؤنـا، فكلمـة    ) تسـيل علـى حـد

ــنا (أي مثـــل، ووردت  القـــرآن  قولـــه  ) أعطـــين نفـــس مـــا أعطيتـــك (اســـتعماالهتا فنقـــول  وأنفسـ
الـيت تصـف    ) األديـم /األدمـة ( املباهلة، فاآلدمي هو مثيل الرب بروحانيتـه، ولـدينا كلمـة             ) وأنفسكم

، فهو مثيل البشـرة ولكـن باطنـاً، ولـيس عبثـاً كـان هـذا، فمرتبـة              )البشرة(الغشاء املبطّن أسفل اجللد     
    تنــا مــن بشــريــة، هــي كمرتبــة آدمي تنا، فــاألوىل للقلــب والثانيــة  األدمــة الباطنــة مــن البشــرة اخلارجي

 .للقالب، وا مل يكرمنا كبشر بل كبين آدم
 هــذه القواعــد الدقيقــة الضــابطة للكــون األرضــي ولإلنســان الــيت حيتاجهــا اخلليفــة املــدبر ال       - )٢(

 قوله  اآلية اليت تلي سياق خلـق  ) امليزان(حمالة، هي علم إدارة األشياء حبكمة، مساها سبحانه     
ــزان   : (اإلنســان هــذا  ــع الْمِي ــا ووضَ هفَعر اءــم السانِ   * وــز ــي الْمِي ــوا فِ ــا تَطْغَ ــرمحن()أَلَّ ــع )٨، ٧:ال ، ورفْ

هنا، هو رفع اإلدارة السماوية التلقائية السابقة، وحتويلها وختويلها إلدارة أرضية وضِـع هلـا         " السماء"
ل هبـذا امليـزان، ريثمـا يسـتوي اخلليفـة لينضـبط بـامليزان               تُدبر األمر به، باشر املـدبرون العمـ       " ميزان"

أوالً وال يطغى، ليسلَّم إليه  النهاية مقاليد السماوات واألرض لكوننـا األرضـي إلدارهتـا، وهـي الـيت                    
 ).١٣٣:آل عمران()وجنةٍ عرضُها السماوات والْأَرض(أخرب سبحانه أهنا وراثته 
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ة والربهــان بالعقـل واللســان، أي مل    ) البيــان(ومـع خلـق اإلنســان ترافـق     وهـو احلجـ
خيلُ اإلنسان من منطق عقليجد؟  ولسانيجد، فمتى ومنذ و  

ة الـيت ال تكـون إالّ كـلّ مخسـني           مع تلك النزلة الربانيـ    ) فيهأي متّ نفخ الروح     (وجد  
        ألف سنة، بدأت مبجـيء الـرب)  وجـه ا/ إىل هـذا الكوكـب، وتنتـهي مبجيئـه     ) نـور ا

تِ الْـأَرْض دكّـاً دكّـاً     (مرة أخرى يوم احلساب كمـا  قولـه سـبحانه            ا إِذَا دكـَّ اء   *كَلـَّ جـو
ــفّاً ص ــك ــفّاًربــك والْملَ ــة حــدث فيهــا اقــرتان   )٢٢، ٢١:الفجــر() ص هــذه اللحظــة الكوني ،

ر القـرآن عـن      ،  )الشَّمْس والْقَمر بِحسْبانٍ  (احلساب الشمسي والقمري  البداية       وعبـ
ــر  (مثيلــها حلظــة اخلامتــة بقولــه   الْقَمو ــمْس ــع الشَّ ، حيــث كــان القمــر  )٩:القيامــة()وجمِ

، أي كــان )مــوت الشــمس(لشــمس  أبعــد نقطــة عــن األرض  ، وا)مــوت القمــر(حماقــاً 
، )خلـق آدم (الكون األرضي ظلمة فأناره ظهور احلق فيه، مبجيء الـرب وخلْـق اإلنسـان             

الشــمس والقمــر، الــذي قــال عنــه الــنيب حبقــوق  التــوراة  ) غيــاب/مــوت(زمــن توقّــف 
ائِرةِ      اَلشَّمْس والْقَمر وقَفَا فِ   (مناجياً الرب حني قدومه      ي بروجِهِما لِنورِ سِهامِك الطـَّ

 .)١١: ٣حبقوق ()لِلَمعانِ برْقِ مجْدِكَ
، وبعد احندار اإلنسان بظلمه وجهلـه،        املهيبة األوىل  ثم بعد تلك اللحظة التخليقية    

ــعلة أرواحهــم   ) املعلّمــون( و)األنبيــاء( صــار الــذين اتّصــلوا بنفــائس دواخلــهم واتّقــدت ش
هــم التمثيــل  صــاروا   عــرب آالف الســنني،  املديــدنثــورون عــرب مســاحة الــزمن  املو فــيهم،

ــة األوىل  لتلــك الــوالدة اآلدمي ــة) قوابــل( علــى أيــدي احلقيقــي انيرين الربوا ليكونــ ،املــدب
 .)الدعاة إىل طاعته والقادة إىل سبيله( و)خلفاء ا  أرضه وحججه على عباده(

 

 القدَّسة رية بثّتها حظ أنبياء األمم أوادم رباني-أ

 روح الـرب نفخ  العاقل إذّاك، وولد النور، نور اإلنسان بـ       /ولِد اإلنسان القابل للكمال   
 ١، وافـق ذلـك    من حماقـه اً وهالل القمر، متزامناً مع والدة قوة شعاع الشمس فلكي    فيه

ـمي عيــد الفطــر      ال للقمــري فسـيــوم   ديســمرب، ٢٥، و)أي فطــر اإلنســان وخلْقــه  (شــو 
ــريس  ــد الشــمس فلكيــ   ،)كريســماس(التك ــد االنقــالب الشــتوي    وهــو مول  ٢٤-٢١(اً بع
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ــانيني )١(مولــد الشــمس/، واحتُفــل بــه علــى أنّــه مولــد النــور )ديســمرب فكــلّ الرجــال الرب ،
ث آدم      ة أو أُرسِلوا كمعلّمني عوملوا كـآدم، وكـأنّهم بعـتمعات البشريالذين انبثقوا  ا 

)خــون احتفــاالً ملواليــد أبــيهم ومعلّمهــم     حمــيط)مثيــل الــربؤرفقــاموا ي ،هم البشــري
 بــل هــم يعلمــون أنّهــم مــا   ديســمرب،٢٥علــى أنّهــا  ) وإن خالفــت ذلــك(وبطلــهم األول 

 ولــدت مثّــت، الــوالدة الروحيــة  اإلنســانيةولــدوا  هــذا اليــوم، لكــنهم يــدرون أن الــروح
ــم الكــبري ورائــد اخلــري قــد بلــغ ذروة اإلنســان   متّــت هنــاك، فكــأنّهم أدركــوا أن هــذا امل  علّ

، واملقـام   )٢()Nirvana النريفانـا (ببلوغه االستنارة الكاملـة     ) كما لدى البوذيني  (الكامل  
، فهم املستحقّون فعال لينتسبوا لـذلك الـزمن   )ص(احملمود والكمال لدى نبينا األعظم      

                                                 
مِس  -كْـرِس /متـس -كريسـمس هـو قـرص مشـس، كـرس         /ن معنى كريستمس   البعض يفرتض أ   - )١( سـ
ــرس( ــرص: كـ ــس(، )قـ ــس: متـ ــس/مسـ ــا       ) مشـ ــني، كمـ ــني والشـ ــاء والسـ ــاء والثـ ــني التـ ــدال بـ لإلبـ

. مشونو/مسان/متان/شعلب باللهجات العربية سيما السريانية بفروعها، ومثان      /سعلب/ثعلب/تعلب
 آالف سـنة توثيقـاً، إذ      ٣لمسيح، قد سـبقته بـأكثر مـن         اليت اشتهرت ل  ) Christ(وكانت كلمة كريست    

، حيـث   )KRST(ملك وادي النيـل ومؤسـس وجودهـا، ابـن إيـزيس وأوزيـريس، أنّـه                 ) حورس(نُسب لـ   
كالعــذراء وعيســى حتمــل قــرص ) إيــزيس(، ونعلــم أن أمــه )حــروف لــني(كانــت الكتابــة بــدون حركــات 

أي دائـرة الشـمس، والـبعض يفـرتض أن          ) قـرص مؤنّـث   /قرصت(الشمس على رأسها، فهي قريبة من       
ويخلّـص  " يكـرس "هي كرس من التكريس، حيث كان املمسوح بالزيـت لـدى الكهنـة              ) Christكرست  (

، وهبـذا صـار هـذا       )Christاملكـرس   (أي املمسوح واملنذور للـرب، تعـين متامـاً          ) املسيح(للرب، فكانت   
" كريسـت "تُرتجـم  " املسـيح "هو املنـذور، هلـذا جنـد    " كريست"هو املنذور و" فاملسيح"، )ع(اللقب لعيسى   
 أرض النيـل    " حورس"كانت لقبا آلخرين منهم     " كرست"ال ترمجة معنى، و   " مآل معنى "وهي ترمجة   

ــدة آالف ســنة، وهــو أيضــاً لكريشــنا      ــه بع ــد، حيــث  ) Krishna(قبل ــريش" اهلن حتــوير صــوتي  " ك
كْـريس،  (عكس، وصـار تُطلـق علـى األمسـاء املشـهورة اآلن             ، فالسـني شـني لـدى سـريان وبـال          )كـريس (لـ

 ...).، خريستو )ومنه خروشوف(خروش 
الفنـاء  (وهـو  ) فنـاء =نور، فانـا =نري(تتجلّى رجوعه للعربية القدمية  معناه    ) فانا-نري( مصطلح   - )٢(

ــالنور، حبســـب    )  النـــور ــاء شـــهوات الـــنفس بـ ــه مبعنـــى انطفـ ــاه املرتجـــم أنّـ ــال معنـ ــذا فعـ ــة وهـ  اللغـ
 :السنسكريتية القدمية اليت أصلها سرياني، ففي

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana) 
(Nirvana: is a Sanskrit word that literally means extinction (as in a candle 
flame) and/or extinguishing) 
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   ل، وليكون مصاديق حقيقياألو  بيديه ونفـخ        ة للمخلوق اإلنساني ل الذي خلقه الرباألو
الـذي  فـذلك اليـوم، يـوم املـيالد ايـد،            فيه من روحه وأسـجد لـه مالئكتـه وأباحـه جنتـه،            

مسي بالكريسماس لدي الشـعوب وآخـرهم املسـيحيون الـذين أزاحـوا بعـد أكثـر مـن أربعـة                     
ن السـادس مـن ينـاير،       من تارخيه الفعلي سواء كـا     ) ع(عيسى  املُعلِّم   مبولد   مقرون، احتفاهل 

ة       وهأو احلادي والعشـرين مـن أبريـل، أو احلـادي مـن مـايو، ليثبتـ                 ة الفلكيـ هـذه اإلحداثيـ  
ة ، ولو راجعنا الثقافـات    )١(ةالكونيحمفـور      اإلنسـاني ذاكـرة  اً لرأينـا هـذا االحتفـال العـاملي  

، )٢(نة قبـل املسـيح     ألـف سـ    ١٣يعود إىل أكثـر مـن       ربما  وقبل ستة آالف سنة     تاريخ الشعوب   
ــ وكريشــنا، وبــوذا، ومــيرتا،  وآتــيس، وبعــل، وأدونــيس،  وأوزيــريس، وحــورس،  ن دمــوزي، فمِ

 كلّهـم يحتفـى مبـيالدهم مـع مولـد قـرص الشـمس،         )٣())٢٩( رقـم    انظر الصـورة  (وغريهم،  
 : البشرية لآلنا ال تعرفهثالثة أمورٍ قدلذلك تُحاط رسومهم هبالة الشمس، لتعين 

 ديسـمرب   ٢٥ مـع والدة قـرص مشـس      ) برمزهـا آدم   ( اإلنسانية لد تزامن مو  -١
 .)عيد الفطر؛ فطر اإلنسان(األول من شعبان هالل مع  )عيد ميالد اإلنسان(

٢-     وح الــيت هــي ســبب والدة اإلنســان مــن الطــور البشــريــر  الســابق هــي   ال
 .)٤(بالفعل هالة نوراء حتف باإلنسان

                                                 
(1)  - The actual birthday of Jesus was forgotten by the early Christian 
movement. in those days, various groups celebrated his birth on JAN-6, 
APR-21 and MAY-1. By the 4th century, the church selected the 
approximate time of the winter solstice as the date to recognize Jesus' 
birth 
http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm 
(2)  - This has been the major festival in the life of human beings for at 
least 6,000 years, and quite possibly the last 15 to 20,000 years .  
http://www.truthseeker.com/truth-
seeker/1993archive/120_6/ts206i.html 

 : ،  مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، وانظر موقع عيد اخلليقة-ليلة القدر :   راجع حبث- )٣(
http://www.wilsonsalmanac.com/jesus_similar.html. 

إن األرواح ال تُمـازج البـدن وال تُواكلـه، وإنّمـا هـي كُلَـلٌ للبـدن حميطـةٌ                   ): (ع( قال اإلمـام الصـادق       - )٤(
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ــ-٣ لا اخللــق جغرافيهــي  األو  بقعــة الــيت يتولّــد فيهــا هــذه اهلالــة الــيت  أحــق
  اللغــات صــناعة ســرياني يســني، وألنرفــت هبالــة القدى "اهلالــة" و،ةعهــالو" تُســم" 

 !)Halo ("وهـال "  الشـمس والقمـر والقـديس   "هالـة "لديهم فما زال الغـرب يسـمي    
ذا  هـ  على وجه األرض كلّها مـن حيـث املغناطيسـية هـي بقعـة مكّـة،                وإن أشد بقعةً  

بـأثر ظـاهرة      جلية لـيال    وعلى جباهلا تبدو اهلالة على الرؤوس      ما اكتشفه العلماء،  
 الليــايل التكهــرب الســاكنة، حتــى أن تلــك البقــاع قبــل اكتشــاف الكهربــاء كانــت   

 وجعـل  سـرواله      وأوقـف شـعره بالعقـال،      )الغـرتة  (، وما لـبس العربـي      منرية ظهرت
ميت         ألرض إالّ إىل ا اخليوط املتدلّية    الكهربـاء إالّ    لتفريغ الكهرباء الساكنة، ومـا سـ

) Electron(فجاءت كلمـة    ) الكرتا) (القرتة/الغرتة( السريان    حيث نطقت  من هذا 
 ).Electric(ومنها 

 

 
 

Maya and Buddha; Isis and Horus; Mary and Jesus; Devaki and Krishna 
 .، عيسى وأمه مريم، كريشنا وأمه ديفاكي)حيزي(ه إيزيس بوذا وأمه مايا، حورس وأم: )٢٩(الصورة رقم 

 

                                                                                                                        
 ).١١٢٩ص ، ٢حممد الريشهري، ميزان احلكمة، ج)(به
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 اهلالة اليت تُرسم حول القديسني تُعبر عن مولد النور : )٣٠(الصورة رقم 
 )روح اإلنسان، رجوع شعاع الشمس، والدة القمر(

 

ثـم بعـدها بعـدة     فـارس   )١()DiMithra(بل أن تلك الـديانات كالديانـة الدميرتيـة          
ة، وافقــوا رمــزاً وأســطورة  موافقــة مــوت شــفعائهم الروحــانيني مــوت  ملســيحيقــرون ا

ــام    انبثاقــه واشــتداده صــبيحة   )  ديســمرب٢٤-٢٢مــن (شــعاع الشــمس لثالثــة أي ــم  ٢٥ث
! مـن املـوت بعـد دفنـه لثالثـة أيـام  مغـارة              ) أو املسيح /ميرتا(ديسمرب، بقيامة اإلنسان    

ام ببنـاء مـدافن ال يدخلـها النـور إالّ عنـد االنقـالب                عـ  ٤٠٠٠ولقد قام اإليرلنديون قبل     
ــا الســومريون فســبقوا )٢() ديســمرب٢٤-٢١(الشــتوي  أم ،  ة( اجلميــع برســم الــربالقــو (

                                                 
أي مثــري، مكثِّــر، ) ميثــرا(حــرف التعريــف القــديم الــذي انتقــل للغــرب، و ) ذي(هــي : ميثــرا- دي- )١(

 .منعِم، مخصب، مِعطاء، فهو نبيهم ومعلِّمهم ومصدر خريهم الوفري وثرائهم الروحي واحلضاري
(2)http://news.nationalgeographic.com/kids/2003/12/wintersolstice.html 
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ط   إذ خيرج حياً من قمة اجلبل الرباني  ) أي الشمس (مشش   أرض املركز الـيت تتوسـ  
 ! أوان خلق اإلنسانالعالَم،

 

 
 

رب املاء يفيض من اجلبل، ) حيا/إيا(خترج من بني قميت اجلبل األول، و) لشمسا(مشش : )٣١(الصورة رقم 
 .وشجر عشتار ينبت، وروح الرب كطائر يرفرف فوق املاء

ة هـي الـيت علّمـت    ، وأن التعاليم الربانياًواحد بدأ اإلنسانيهذا يبين لنا أن الرتاث      
* سـبان  حب  والقمـر  الشـمس  (ريم  قولـه   اإلنسان وبينت له املعامل، بـل إن القـرآن الكـ          

ه الليلـة    يخربنا حبقيقة غاية  الدقّـة عـن هـذ          ،)٦،  ٥:الرمحن() يسجدان شجر وال النجمو
م الْقُـرْآن    *منالـرَّحْ (اليت حدث فيها مـا بينـه سـبحانه  سـورة اإلنسـان بقولـه                   * علـَّ

ـه الْبيــان *نســانخلَــق اإلِ لَّمـليلــة مظلمــة، تنتظــر النــور    قــد كانــت ، ف)٤ -١:الــرمحن() ع 
ألنّهـا  ) الشـهب (الرباني، أخفتت كلّ أنوارها، ال مشس وال قمر، وتشهد تساقط النجوم            

، وألن موكب املالئكة النازل من السماء هو أشـبه   ة خمصوصة تقع ضمن دورة فلكي   أوالً  
ة أنّها ليلة التقدير    ، فلذلك جاء  الذاكرة الديني     بنجمة حتطّ على ذاك اجلبل املقدس     
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 أدعـى  )١()Shooting Star(ة ويسـمى باإلجنليزيـ  ) جنم ساقط(حبيث أن رؤية نيزك 
 وتوجوهـا  )النجمـة (هـذه   ا، ثـم اتّخـذو  )Make a wish(لتحقيـق األمـاني، فيقولـون    

 .على عصا حتقيق األماني لدى ساحرة خيالية

 

  
 

 جنمة القدر، وحتقيق األمنيات: )٣٢(الصورة رقم 
 

  واثمجم  حصول  قصر مـع والدة دميـرتا     نزول ذاك النمع والدة املسيح، واألمـر تكـر
والدة حممــد  حصــلت لعبــد املطّلــب مــع) أو رؤيــا(وحــورس، بــل وروي عــن حالــة كشــفٍ 

علـى اجلبـال، أو شـاهدها ثالثـة         أيضاً، مبشاهدة جنم أو كوكب أو أنـوار سـاقطة           ) ص(
 !كنجمٍ ساقطٍ على بيت حلم مع والدة املسيح) رعاة(

 

 

                                                 
)١( -          لقد سبق  حبوث سابقة أن قلنا أن )ة وكـان جنمـة    ) عسـتار /عشتار(ما هي إالّ   ) إستار العربيـ

 !دالة على النجم)  Starستار(الصباح رمزها، فصارت كلمة 
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 امللِك القادم/قضاة يرتصدون رؤية النجم ملعرفة اخلليفة: )٣٣(الصورة رقم 
 

، فـاألمر  )١(مع أن الفلكيني يؤكّدون عدم مرور مذنّب معروف  سين والدة املسيح       
  انيحني خ    ة حصلت   كلّه ظاهرة رب ل،      مع نزول الربأولـق اإلنسـان األو      نـزول روح الـرب 

 أو متـى   بشكلٍ منـتظم )٤:القدر()تَنزَّلُ الْمالئِكَةُ والروح فِيها( كلّ ألف عام ة ظلماء ليل 
مشع من السماء حلظة اهلبوط، وهـذا قـد حصـل مـع     ) جنمي(، بنزول نور     استثناء شاء

 .)١:لنجما()والنَّجْمِ إِذَا هوى(صال بالرب  معراجه حلظة االتّ) ص(النيب اخلامت 

 

                                                 
(1)  - But modern astronomers know which comets were close enough to 
earth hundreds and thousands of years ago and there was no comet 
visible to humans around the time of Christ's birth. 
(http://www.twilightbridge.com/hobbies/festivals/christmas/star.htm) 
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 تصورهم لسقوط النجم على بيت حلم: )٣٤(الصورة رقم 

)The star over Bethlehem on Christmas Eve( 
 

  نـاً               وبيت حلم جغرافيى  فلسـطني تيماً ليس حيث ذهبوا إىل املوضع الـذي تسـم
سري ليال فوق محار مع طفلـها عيسـى مـن بيـت حلـم          ت) ع(وجعلوا مريم   ! أو إسقاطاً 

    ة  فلسطني حالية مصر  أفريقيا     الضفة الغربيقَـدْ     ! (اً إىل مجهوري كُ الرَّبالإِذَا م
  رظَه      لْـمٍ قَـائِالفِـي ح فوسلِي :        ر ربْ إِلَـى مِصـْ ه واهـْ بِيَّ وأُمـَّ ذِ الصـَّ خـ١٣: ٢متّـى  ()قُـمْ و( ،

سنتني وأم على محار يقطعان هذه املسـافة هربـاً لـيال وكـأن ال قـرى بينـها                   طفل دون ال  
ة فمصـر التوراتيـ   ! مـا أغـرب هـذا املنطـق عـن املنطـق           ! وال مساحات شاسعة من القفار    

قرية جتارية قرب مكّة، وبيت حلم قريـة علـى سـفوح اجلبـال قريـب منـها، واملسـافة ال                     
 . ويقطعوها ليالتتجاوز بضعة كيلومرتات، لتناسب املنطق
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 )Rode to beth lehm! (املسري ليال من بيت حلم إىل مصر: )٣٥(الصورة رقم 

 
 

 
 

  (!!)Jesus Taken to Egypt: )٣٦(الصورة رقم 
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ــال         ــة للســكن والقداســة، مــن مغــاور جب ــة قابل فبيــت حلــم ليســت إالّ مغــاور جبلي
سة  الظهور على سطح الكوكب،     السروات قرب بقاع مكّة، البقاع اليت بدأت كأول ياب        

والتحمــت محمــه فــوق غمــر املــاء مكونــة جيوبــاً وأنفاقــاً ضــخمة، ومساهــا الســومريون   
حلمـو  (السريان الذين احتفظوا بقصة اخلليقة  معاملها األوىل وضمنوها أسـاطريهم    

 حيث هناك بيت املقدس األصل وبكّة، هذه احلمم املتربدة هي الـيت         )  Lahmoوحلامو
لـدى  ) األبسـو (شكّلت املغارات اليت تنبع منها جداول األهنار من اخلزان املـائي الضـخم              

ثقافــة الســومريني، مغــارات كــاليت ولــد فيهــا املســيح تقــف علــى باهبــا خنلــة، وفتحــات     
ةعميقة  اجلبال ذات طوبوغرافيا صخري . 

اليابسة منـذ عـدة     فلو تصورنا هطلة الغمر األول على الكوكب امللتهب حني خلقت           
مليــار ســنة، لتصــورنا أول مــا يمكــن أن ينــتج، بعــد أحقــاب مــن امتــزاج املــاء بالصــهري،     

 هــو مــادة )١(محــة متصــلّبة يصــدر عنــها ضــجيج الــدخان والبخــار وزبــد البحــر/صــهارة
ــذٍ    ــة بعدئ حلمــو (اليابســة الرتابيLahmu()ــاطن   )٢ حلــامو ( وصــهري ســائل حبــيس الب

                                                 
خبــار ودخــان يعلــو ليصــنع الســماء  :  نــتج عــن التحــام حبــر املــاء األول بالكوكــب الصــهري، أمــران  - )١(
ــي   ) خلــيط املــاء بالصــخر املتــربد (اء ، وزبــد املــ)الغــالف(  ) ع(ليصــنع اليابســة، لــذلك روي عــن عل

مـن  : )ع (؟ قـال األرضفمـم خلقـت   :  من خبار املاء، قال):ع ( قال ؟فمم خلقت السموات  : قال(أجوبته  
 ). ٤٨، ص١، جتفسري نور الثقلنياحلويزي، )(زبد املاء

 حرهـا، والنـار احلاميـة، واليحمـوم، هـو األسـود مـن         أي) محْـو الشـمس   ( ما زلنا نرى  العربية       - )٢(
                ة أحياناً ال تسكّن الم التعريف، بل تبدأ هبا مكسورة، فمـثالاحلمـار "النار والدخان، واللّهجات العامي "

تُلفـظ  " الْحمو"، و"لْأَب"تُلفظ " األب"، وغالباً تبدأ بالّالم مسكّنة من دون نُطق األلف، فـ       "لِحمار"تقول  
و أخـف مـن احلـامو،                  "لْحـامو "تصري  " احلْامو"، و "لِْحمو" احلمـ عطيـان نفـس األمـر سـوى أنوكالمهـا ي ،

فاألول هو ما اسود وبرد وصلب، والثاني ما زال محيماً لذلك نقرأ  أسطورة اخللق عن تيامت أنّها                
واحـد هـو محـم الـرباكني وسـيوهلا          وهـذا كلّـه معنـاه       ) "حلـامو "لقد أثارت التـنني والثعبـان املتـوحش و          (

ة                " حلمو"املتلوية كالثعبان الناري، و    شـكّل جيولوجيـاً اجلبـال الربكانيـإذن ال يثور ألنّه برد، وهو الـذي ي
الصـهري السـائل حتـت األرض حـني يرسـله إنكـي       " حلامو"وجند ). بيت حلم(ومغاراهتا القابلة لإليواء    

 Go now! The fifty lahama of the subterranean(السـرتجاع ألـواح األقـدار مـن إنانـا      
waters are to take the Boat of Heaven away from her(!راجع : 

 http://theoldpath.com/inanaenki.htm 
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Lahamu .(واقرأ)احلمو    (:)١ حـوض األبسـو،    /هـو الـذي صـنع بيـت       ) ملتحم/حلم(أن
، كما جند     )هو الذي يصنع االلتواءات األرضية    ) احلميم(أي خزان املاء، وأن احلامو      

أن حلمــو وحلــامو يعينــان الــرب   ) إينومــا إيلــيش -حينمــا أوالً(ملحمــة التكــوين البــابلي  
ــة / القضــاء علــى البحــر اهلــائج  ) مــردوخ( ــة+ تِ /تيامــة(اليم بــإخراج اليابســة،  ) مي

لينشق املاء احمليط بالكوكـب بواسـطة الريـاح العاتيـة نصـفني نصـف يتبخّـر  اهلـواء،                    
طه يابسـات          تتوسـ حلمـو (ونصف حبري بـدأت (     ةكحـواجز أرضـي) اتقـال تعـاىل     )قـار ،

ــلَ       ( عجــاراً وـا أَنْه ــلَ خِاللَهـ عجاراً وقَــر ــأَرْض ـلَ الْ عـــنْ ج ـيْن    َأمَّ ـلَ بـ عـجو ــي ـا رواسِ لَهـ 
ــه   ــع اللَّ م ــه ــاجِزاً أَإِلَ يْنِ حــر ــا هــي اليابســة، هــذا مــا قالــه    )٦١:النمــل()الْبحْ  فــاألرض هن

واليابسـة هـذه بـدأت تظهـر فـوق املـاء كحـاجز  بـدأ مـن نقطـة، هـي                       . السومريون أيضاً 
ألول الـذي تتّصـل بـه       ، كـرأس الرمانـة، هـي اجلبـل ا         )سـرة األرض  (أشبه بسرة اليابسـة     

عروق قشرة اليابسة مجيعاً، كما تتّصل خاليا جلد اإلنسان كلّهـا مبركـز عصـيب واحـد                 
، )٢(، حســب ملحمــة جلجــامش)ســادة املالئكــة( الــدماغ، وهنــاك مقــر أربــاب التــدبري 

٣(ة، كما لدى االسكندنافوحسب األساطري العاملي(. 

                                                 
(1)  - Lahmu and Lahamu. These names ('the hairy one' or 'muddy') 
known in Sumerian times in the 21st century BC (texts of Gudea, 
Cylinder A). They have three pairs of curls. Lahmu is the gatekeeper of 
the Apsu, seen as the domain of the god Ea (Sumerian Enki). In other 
texts there are more Lahmu's, sometimes 8, but also 50. Gudea (on lay 
Cylinder cylinder A) speaks about 50 Lahama's of the engur (approx. 
syn. with abzu). This large number is in this creation epic Enüma elish 
reduced to the pair Lahmu and Lahamu because of the analogy in this 
theogony to other pairs. 

 .هي اجلبال الربكانية وبرك احلميم اليت حتمي املركز وحتيط به وخبزان األبسو املائي  األعماقف
) .(http://xoomer.virgilio.it/bxpoma/akkadeng/enuma1_expl.htm 

(2)  - The centre of the earth was located in a place where the holy house 
of the gods is situated, a land into the heart whereof man hath not 
penetrated, a place underneath the overshadowing world-tree and beside 
the full waters (Gilgamesh Epic). 

 . ٢٦٧، ٢٥٧، صمعجم األساطري ماكس شابريو، - )٣(
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  وإحاطة عروقها باألرضYggdrasil )جنة غرس ا/أيْكة ( إيل- غراس-اإليك: )٣٧(الصورة رقم 
 

فما زال إىل اليوم حيتفل املسـيحيون        )٦:الرمحن()والنَّجْم والشَّجر يسْجدانِ  :(فاآلية
ــتار   ــجرة عشـ ــتمس(بشـ ــور     )الكرسـ ــا صـ ــون عليهـ ــة ويعلّقـ ــات الطبيعيـ ــجرة الكائنـ ، شـ

ية على اجلبل املزدهـر األول الـذي دعـي           األزواج األرض  "شجرة"احليوانات، إذْ بدأ خلق     
ر، وهـي األزهـار      : نورتـا   -ني(ة  بالسريانيو ة النـ أي ربـ(      وهـو اجلبـل العظـيم حيـث مقـر ،

 حيث عرش التـدبري الـذي كـان قـبال علـى املـاء، وحلقـة اتّصـال                   ،أرباب التدبري املالئكية  
اجلبـل الـذي سـافر إليـه        السماء واألرض، مهبط الوحي، وحملّ العروج، وبـاب السـماء،           

، وارحتـل إليـه ذو      )جبـل ماشـو أي التـوأمني، ذا القمتـين وذا القـرنني            (جلجامش ودعـوه    
تطلــع مــن ) قرنــاً(القــرنني لــذلك مســي بــه، وللواقــف الراصــد بــني القمتــين، يــرى قمــة  

تغرب خلفها الشمس غرباً مع     ) قرنا(خلفها الشمس شرقاً مع اإلصباح، وقمةً       /أسفلها
اني املختفـي هنـاك، لـذلك                      امل الربـ ساء، فالشمس تطلـع بـني قـرنني للواقـف حيـث املقـر

نــرى ملــوك مصــر مثــل ســيدهتم العظيمــة املعلِّمــة إيــزيس يصــوغون تــاج امللوكيــة لــديها  
ــة، بوضــع تــاج مــن قــرنني    ة والالغربيبتعزيــز االنتســاب هلــذه البقعــة املركــز، الالشــرقي

طهما الشمس، وليس كما ظنبعض املستشرقني أنّها تعبد الشمستتوس ! 
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 ولقــد حكــت ســورة الكهــف الشــريفة معــامل هــذه البقعــة املقدســة وجغرافيــة هــذه 
 :اجلبال وغرائبها  قصصها الثالث

 .  كهف أصحاب الكهف هناك-١

قـرب  ) الكـوثر (وعـني احليـاة     ) النـهرين ملتقـى   ( اخلضر وجممـع البحـرين       -٢
ــاه الســومريون   (الصــخرة  ــذي مس ــاال ــاة، ورمســوه كمجمــع    /إي ــا أي عــني احلي حي

ــه شــرقًا، هــو         ــاً، وهنــرين يفيضــان من ــه غرب ــع هنــرين يفيضــان من حبــرين؛ أي منب
 ). )٣٩( الصورة رقم – انظر اخلتم(جممعها 

أي لـــتطهري وحتضـــري ( رحلـــة ذي القـــرنين بـــني مطلـــع الشـــمس ومغرهبـــا -٣
 ).القمتينتلك وأنسنة قرى ما بني 

 

     
 

، تاج امللوكية اليت تُوهب من )بني يدي واهب احلياة(إيزيس وقرص الشمس بني قرني الثور : )٣٨(م الصورة رق
 .أي تدشني الرعاية الربانية باألحياء" قيامة رع"ويسمى ..) رع /مشش/أوتو(أرباب أرض املركز 
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هنار من جانبيْه، مشش خيرج من يفيض باأل) حيا/إيا(وشجرهتا، إنكي ) إنانا(نينورتا، عشتار : )٣٩(الصورة رقم 
 ختم أسطواني أكادي -) مقر التدبري(، يشرفون على جبل ذي القرنني املزدهر )القرنني/التوأمني(بني القمتني 

 .م. ق٢٢٥٠
 

آدم الـذي   (تلك هي أول بقعة تكونت جيولوجيا، وأول بقعة سكنها اإلنسان الواعي            
ــد/هــبط علــى أرض نــود  ــتء/الن الن (دعــاً؛ شــرقاً  وحــدجهاتــه تب )ــة األوىل ــع /القم مطل

مشاالً علـى يـده الشـمال وهـو         (، شاماً   )مغرب الشمس / القمة الثانية (وغرباً  ) الشمس
املركـز الـيت مساهــا    - ، البقعـة )مينـاً ألنّـه علـى ميينــه   (وجنوبــاً ) مواجـه للشـمس شـرقاً   

ومنها نبتت أشـجار احليـاة كلّهـا ابتـداء       ) ٣٥:النـور ()ال شرْقِيَّةٍ وال غَرْبِيَّةٍ   (القرآن تبعاً هلذا    
 .بالتني والزيتون وغريها

اجلبل العظيم ذو القمتني الذي قالـت اآلثـار واألسـاطري أن األرض تقـع بـني قرنـي                 
) ال ككوكـــب(ن األرض كيابســـة إ، وظـــن الـــبعض أن األمـــر خرافـــة وســـخافة، فـــ )١(ثـــور

الناتئني  السـماء، ومسامهـا قـدامى    مبسوطة للناس قد مدت من بني هذين القرنين  

                                                 
بركـان،  " ثـورة "ألنّـه اسـتوى مـن      " ثـور  "واجلبل الربكاني سمي  ) قميت جبل بركاني  (أي  ) قرني ثور  (- )١(

ة الفصـحى علـى يـد      " جبل ثور "وما زال مبكّة     هلا للعربيـوالسريان الذين كانت مكّة منطقتهم قبل حتو
حيـث احلـروف   (لعدم وجود الثـاء  حـروفهم    ) تور) (ثور(، كانوا ينطقون    )ع(جرهم وأبناء إمساعيل    

ــةالســـتّة ثخّـــذ وضـــظّغ أُضـــيفت متـــأخرة للحـــروف  مبعنـــى اجلبـــل، هـــي الـــيت " تـــور"، وهـــذه )العربيـ
 ).طور(استخدمها القرآن مبسماها السرياني 
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ــريني  ــن (املصـ ــن بـ ــيمني )بـ ــائني العظـ ــدين :  أي البنـ ــرنني (السـ ــة ذي القـ ــا  رحلـ ، )كمـ
 البحــر، ألنّهــم  ) اليابســة(وصــورومها كيــدي قــوة إيــزيس حتمــالن ســفينة املعمــورة    

ــدها هــو        يعلمــون أن اليابســة هــي قشــرة كســفينة تســبح علــى حبــر كوكبنــا، والــذي وتّ
تني أولّ تلـك الرواسـي،       املتالمحة على الصـدوع جلبال الرواسي ا وهـذا اجلبـل ذو القمـ ،

بيديه ) نوت(حيمل السماء   ) جب (ورمسوه أيضاً كشخص تقف قدماه على قاع األرض       
قـوة  (، و الروايـات أن ملَكـاً عظيمـاً          )شـو ( اجلـو    ) اللتان مها قمتا اجلبـل املقـدس      (

انيةرب (   مسك السماءبيديه  ي)تـان  اليـدان هنـا  وأن تقـع علـى األرض، ولـدى    )  طبعـاً القم
الئكة ـأن رب املـ    السومريني رمسوا القمتني تضع عليهمـا عشـتار قـدميها، و مأثورنـا            

رجليه علـى صـخرة      حني هبط وضع  ) ا الذي ليس كمثله شيء    ذات  وليس  (وسيدها  
 .شيء واحد، فكلّها رموزٌ وتقريبات وتلميحات ل)١(بيت املقدس

 

                                                 
ل شـئ حسـر عنـه بعـد         أو( هذه الصخرة هـي قلـب اجلبـل املقـدس نفسـه، وهـي الـيت جـاء فيهـا                      - )١(

الطوفان صـخرة بيـت املقـدس وفيـه يـنفخ  الصـور يـوم القيامـة وعلـى صـخرته ينـادي املنـادي يـوم                       
ها أصل انفجارها من حتت  كلّاألرضمياه (، و)١٦٦، ص٥، جمعجم البلدانياقوت احلموي، ) (مةالقيا

فهــي الــيت تقــع فــوق ) ١٩، ص٣، جســبل اهلــدى والرشــادالصــاحلي الشــامي،  ()صــخرة بيــت املقــدس
 بيـت املقـدس بقعـة مجـع         نإ فـ  األنبياء ببيت املقدس ومعراج     اليتمقابل الصخرة   (خزان ماء األبسو، و   

روضة الـواعظني  الفتال النيسابوري،   ) ( واملالئكة واملقربني  واألولياء األنبياء فيها خيار خلقه من      ا ،
ثم يبعـث ا نـارا مـن املشـرق ونـارا مـن املغـرب               (فهي إذن  احمللّة اآلمنة واملقر الرباني، و       ) ٤٠٩ص

ميـني الصـخرة وتزلـف       بيت املقدس فتحـبس         بينهما رحيان فيحشران الناس إىل تلك الصخرة      
ة للمتقني وجهنم  يسار الصـخرة  ختـوم األ          اجلن       فتفـرق اخلالئـق     ،نيرضـني وفيهـا الفلـق والسـج 

      ة دخلها من عند الصخرة ومن وجبت له النار دخلـها مـن عنـد    من عند الصخرة، فمن وجبت له اجلن
  . )٢٤٢، صحتف العقولابن شعبة احلراني، ) (الصخرة
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 )جب(ورجله  ختوم قاع األرض املنبسطة ) نوت(حتمل السماء ) شو(قوة جبل القرنني ): ٤٠(الصورة رقم 

 

 
 

 قمة هرمية من القمتني، كما حنت رمزه قدامى املصريني) بن بن(): ٤١(الصورة رقم 
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 البقعة )  الشمس، ومغرب الشمسمطلع(بني القمتني التوأمني ) الشمس ( مششحركة): ٤٢(الصورة رقم 
 األرضية األوىل

 

     يــد وبــثالقــرآن ا هــذا اجلبــل هــو جبــل قــاف الــذي ذكــره القــرآن كمركــزٍ لبــث
، )١(تأثورا، وأشـارت لــه املــ )١:ق()ق والْقُـرْآنِ الْمجِيــدِ (الرسـاالت والتعــاليم علـى الــدوام   

 يعـدها الـبعض خرافـة وهـي     الـيت " بلوقيا وحاسب كـريم الـدين  "وذُكِر  أسطورة رحلة     
، )٢(خرافة فعال لكنها تبتين على أسس وقصدها األول تربية اإلنسان، هو اجلبـل األول             

                                                 
خلق ا جبال يقال له ق حميط بالعامل وعروقه إىل الصـخرة الـيت عليهـا    : ( قالسعباعن ابن    - )١(

    عز وجلّ األرض فإذا أراد ا         ك العـرق الـذي يلـي تلـك القريـة      أن يزلزل قرية أمر ذلـك اجلبـل فحـر( 
 ).١٨٩ ص،٧ ج،زاد املسري ،ابن اجلوزي(

ة، فــ            ى بلغـة اجليولوجيـا اليـوم       هنـا ) الصـخرة (ولكي ال يستنكر القارئ على هـذه املرويـسـمهـي مـا ي 
ــاح ــخري الوشـ ــرة    ) األرض(، و)Mantle( الصـ ــم القشـ ــوم باسـ ــا يعـــرف اليـ ــروي، مـ ــودة  املـ املقصـ
 كلـم، مـا يعـين أن    ٧٠، وهـي تكـون بعمـق يـرتاوح بـني بضـع كيلـومرتات إىل                )Crust(اليابسة  /األرضية

اطة اتّصال املركز العصـيب باألعضـاء ال        هذا اجلبل ضارب إىل ختوم الوشاح الصخري، واإلحاطة إح        
 . إحاطة مادية، ولذلك سميت مكّة أم القرى، فهي مركز االتّصال جبميع األرض جيولوجياً وروحياً

ت دل بقعة وضعت  األرض موضع البيت ثـم مـ           أو :)ص( قال رسول ا     :عن ابن عباس قال    (- )٢(
 ،ابـن عسـاكر  )(ت منه اجلبـال لى وجه األرض أبو قبيس ثم مدل جبل وضعه ا ع أو نإمنها األرض و  

و ) ٧٦١ ص،١ ج، جــامع البيــان، جريــر الطــربيابــن(وشــبيه لــه ) ١٣٣ ص،٥٣ ج،تــاريخ مدينــة دمشــق 
، وأبو قبيس أحد تلك اجلبال األوىل اليت وتدها تعاىل، وليس           )٢٠٧ ص ،٤٥ ج ،حبار األنوار  ،السي(
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 )١(اجلبل احمليط، جبل الطور الذي فيه البيت املعمور ومن مادته أُنشئ السقف املرفوع            
سـاعة  ومنـه سـيأتي عـذاب ال      ) احلمـم (وأسفله يكمن البحـر املسـجور       ) الغالف اجلوي (

ة السـماء، و              (، و ملحمة جلجامش     )٢(واحلساب هو اجلبـل الـذي تبلـغ أعاليـه قبـ
 فالوصــف هــو أينمــا ذهبــت، هــو املكــان  )٣()األســفل ينــزل صــدره إىل العــالَم األســفل 

، " النفـوس  الـذي حـاط   "نفشـتيم   -أوتو( أرض اخلالدين حيث أُخِذ نوح       "دملون"الذي فيه   
فهـو أول بقعـة   ")  إحسـاس صـاحب أثـرى  "أتراحاسس  السومري، و " ذو الصدر "زيوسدرا  

ـــمي مطلـــع الشــــمس، و    املوضـــع الــــذي تُشـــرق منــــه   (أشـــرقت عليهــــا الشـــمس، فسـ
ألنّـه أول   ،  )وعـرب احملـيط إىل حيـث مطلـع الشـمس           (، وقصده جلجـامش   )٤()الشمس

ومنــه بــاقي يابســة األرض  وطلعــت عليهــا الشــمس  يابســة خرجــت علــى هــذا الكوكــب   

                                                                                                                        
 هــو النــور، النــار، ولعلّنــا نــذكر أن موســى ذهــب جلبــل الطــور  ، فــالقبس)أبــو قبــيس(صــدفةً تســميته 

 !ليقتبس ناراً، وهو  نفس تلك اجلبال احمليطة مبكّة
 :فـأخربني عنـك أيهـا امللـك؟ قـال         : قال له ذو القرنني   (ورواية أخرى تصف حوار ذي القرنني مع امللَك         

ــ ، ولــوال هــذا اجلبــل  )لّ احمللّيــةأي اليابســة ال أقــ ( كلــهابــاألرضي موكــل هبــذا اجلبــل وهــو حمــيط   إنّ
، )لـيس ارتفاعـاً بـل عظمـة وأمهيـة          ( جبل أعظم منه   األرض بأهلها، وليس على وجه      األرضالنكفأت  

 عـز      وهو أو السـابعة السـفلى   األرض، فرأسـه ملصـق بسـماء الـدنيا وأسـفله       وجـلّ  ل جبل أثبتـه ا 
هـذا اجلبـل، فـإذا أراد ا    إىل هلـا عـرق    مدينـة إال و األرضوهو حميط هبا كاحللقة، وليس على وجه  

كمـال الـدين ومتـام      ،الصـدوق )(كت العرق الذي إليها فزلزلـه     وجل أن يزلزل مدينة أوحى إىل فحر       عز
 ).٣٩٩ ص،النعمة

ة     ) السقف املرفوع( هناك باطن آخر لعبارة  - )١( ي، لـه عالقـة باجلنـاحمللّـة  (تدلّ على معنى غري مـاد
 .خر، بسقفها املرفوع عن األنظار بعدها اآل) اآلمنة

ورِ  (٧-١ سورة الطـور     - )٢( طُورٍ    *والطـُّ سـكِتَـابٍ مورٍ     * و شـنقٍّ مورِ    * فِـي ر مـعتِ الْم يـالْبقْفِ   * و السـو 
 ).إِن عذَاب ربك لَواقِع*  والْبحرِ الْمسجورِ*الْمرفُوعِ

 .١٣٤، صملحمة جلجامش طه باقر، - )٣(
والـنص عـن    . ٧٩، ص الرحلة إىل الفردوس واجلحـيم  أسـاطري العـراق القـديم            وداد اجلوراني،    - )٤(

.. زيوسدرا امللك الذي حـافظ علـى الـزرع، والـذي صـان ذريـة البشـر            (زيوسدرا، هو   : ذو الصدر /نوح
مـة  وهـو مـن ملح  ). و أرض العبور،  أرض دملون، املوضع الذي تُشرق منـه الشـمس أسـكناه هنـاك          

 .جلجامش
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د   - نـودي  مدت، جبل املُـد،    مـ)Nudimud (     ني    –الـذي أجنبـهآنـو  "-حبسـب السـومري "
الطـود الشـامخ، املوضـع      (رب السماء ليكون مصدر اخلري لألرض، جبل اخلري العميم،          

اسِ      (،  )١()بيت إنليل، إنّه جبل اخلري العميم     .. املطهر   تٍ وضِـع لِلنـَّ  )٩٦:آل عمـران  ()أَوَّلَ بيـْ
الســـماوي املقـــدس صـــار يطلـــق علـــى اجلبـــال  وبســـبب هـــذا اجلبـــل  ،حبســـب القـــرآن

، اجلبل الذي نصفه برد ونصفه نار، ألنّه حيوي مـداخل        )٢(العالية أنّها مساء  ) املقدسة(
 ة األرضية           اجلن أعلى قممـه الثلـوج وأسـفل قواعـده صـهري احلمـم الربكانيـ ة والنار، وألن

 والعديـد   ،...ن، الفـا، فلـق، فلقـان      تنني، لوياتـا  ، احلية، ال  "حواوى"، اليت سميت    )املامجا(
 !من األمساء حبسب نوع األسطورة والكتاب السماوي واللهجة

ة الســبعة األوىل، وهــي الــيت مــن   اجلبــل امتــدت سلســلة اجلبــال الربكانيــ مــن هــذا
ة، اختـار موضـع مكـّ     (أنّـه   ) ع(حجارهتا أساس بيـت ا  مكّـة كمـا ورد عـن إبـراهيم                

ة وحرم ا  األرض، فبناه وجعـل         ا اخرتت موضع مكّ    يا خليل : فقالت املالئكة 
ة الـيت أُمخـدت     ، وقد ورد عن هـذه اجلبـال السـبعة الربكانيـ           )٣()أساسه من سبعة أجبل   

ني  علـى التـن  لُ بعـ لـرب اخلـالق  ينتصـر ا  حـني   ة   األسـطورة األوغاريتيـ     البدء، رمـزاً     
  الـرب حيـث أن " إشـعيا " التـوراة  سـفر  وهذا ما جنـده  ة، لوياثان ذي الرؤوس السبع 

                                                 
 .٦٣، ص  أساطري آرام-امليثولوجيا السورية وديع بشور، :  نسخة النص مأخوذة من- )١(
ــن الســماءِ : ( كقولــه تعــاىل- )٢( ــزاً مِ ــوا رِجظَلَم لَــى الَّــذِينــا ع لْن٥٩:البقــرة)(فَأَنْز( ،) أَن تــتَطَع ــإِنِ اس فَ

عد           (،  )٣٥: األنعام)(ماً فِي السماءِ  تَبتَغِي نَفَقاً فِي الْأَرضِ أَو سلَّ      صـا ي جـاً كَأَنَّمـرقاً حضَـي هرد لْ صـعجي
ةَ      (،  )١٢٥:األنعام)(فِي السماءِ  نـالْج لُونخد ال يـاءِ وم السـ ابو أَبـ م لَهـ ٤٠:ألعـراف ا)(ال تُفَـتَّح( ،)  طِرفَـأَم

ماءِ     السـ مِن ةارا حِجنلَيا           (،  )٣٢:ألنفـال ا)(عرِهةٌ بِقَـد دِيـأَو الَت فَسـ اء اءِ مـم السـ لَ مِـن١٧:الرعـد )(أَنْـز( ،
ـــماءِ  ( السـ ــاً مِــــن ـــا علَــــيهِم بابــ نـفَتَح ــو ـــا  (، )١٤:احلجــــر)(ولَــ نـلَيع ـــت مــــا زَع كَمـ اءـــم ـــقِطَ السـ تُسـ أَو

ا كِتَابـاً             أَو تَرقَى فِي السماءِ و    (،  )٩٢:اإلسراء)(كِسفاً نـلَيلَ عز ى تُنـ ك حتـَّ قِيـلِر مِننُـؤ ٩٣:اإلسـراء )(لَـن( ،
ماءِ              ( السـ زاً مِـن ةِ رِجـ يـذِهِ الْقَر لِ هـ لَى أَهـع زِلُونناءِ إِلَـى          (،  )٣٤:العنكبـوت )(إِنَّا مم السـ مِـن رالْـأَم ربد يـ

ماء فَكَانَـت        (،  )١١:القمـر )(السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ  فَفَتَحنا أَبواب   (،  )٥:السجدة)(الْأَرضِ قَّتِ السـ فَـإِذَا انْشـ
ماءِ أَن يخْسِـف بِكُـم الْـأَرض           (،  )٣٧:الرمحن)(وردة كَالدهانِ  فِي السـ نم تُمقَّتِ  (،  )١٦:امللـك )(أَأَمِن انْشـو

 .)١٩:النبأ)(وفُتِحتِ السماء فَكَانَت أَبواباً(، )١٦:احلاقة)(السماء فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ
 .٤٦٤، ص٤، جمعجم البلدانياقوت احلموي،  - )٣(
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ــ يعاقــب بســيفه القاســي العظــيم الشــديد لوياثــان احليني الــذي  ة اهلاربــة ويقتــل التــن
ة السبعة اليت ظهرت  البحر البدئي، مع بداية تشكّل          ، أي مخّد اجلبال الربكاني    البحر

ـــ   ى قرآنيـاملســــم ،لْــــقِ(اً اليابســــة بعــــد تشــــكيل طبقــــات غــــالف اجلــــواتِ خاوـــم  السـَّ
ــأَرْضِ ــابلي جلجــامش       ،)١٦٤:البقــرة()والْ ــا امللــك الب ــا ســافر إليه  وهــي الــيت ســبق وأن قُلن

مقـام اآلهلــة،  ، رأوا جبـل األرز (ورفيقـه الروحـي أنكيـدو شــرقاً ألن فيهـا مقـر األربــاب      
ــوقاعــدة أ ــا أي غــور )ارنين ــا وهــي األم الكــربى   -، وأور نين أصــل وجــودات  /عشــتار(نين

ــته، وقاعــدهتا أي اجلبــل املزدهــر، فهــو قاعــدة خلــق كائنــات الطبيعــة )عــةالطبي ومنص  ،
، )جبـل ا " (جبـل إيـل  "، و"أرض إيـل  "جممـع األربـاب،  /ومقام اآلهلة ألنّـه املقـر الربـوبي       

، ال الذي ظنه بعـض   )١(أشجار األرز ، ألنّه مليء ب   )جبل األرز ( و حسب نصوص أوقريت،  
ــان، وح  ــه  لبن ــة     املرتمجــني أنّ ــوارد  النصــوص هــو مــن جبــال مكّ ــان ال  تــى جبــل لبن

، وحسب اآلثار لبنان من جبال اجلنة ألنّها هناك، ومن جبال العـرش ألنّـه هنـاك أيضـاً                 
، ومجعهــــا لبــــانون )Leban(ة تســــميها ومــــا زالــــت الفرنســــي" لبــــان"هــــي " لبنــــان"و
)Lebanon(        ومن أخشاب هذه اجلبال صنع نوح سفينته ) خشـب  وأنشأ سفينته مـن 

فال معنـى وغـري معقـول أن يكـون اخلشـب مـن          ،  )٢()لبنان بني زمزم وبني الركن واملقام     
وارتبـاط نـوح مبكّـة جببلـها لبنـان واضـح              ! ة اليوم والسفينة  مكّة    السياسي" لبنان"

 أحدا منـهم يصـلى ركعـتني  أصـحابه أفضـل      يا أبا ذر لو أن  ( )ص (رسول ا مروي ل 
د فيـه   )لبنـان  (، وهـذا اجلبـل  )بد ا  جبل لبنـان عمـر نـوح   عند ا من رجل يع    تعبـ 

 ذكـرت الكـثري عـن     الروايـات   ووأمه مريم، ثم دفنت أسـفله،       ) ع(حبسب الروايات عيسى    
  خون أسـقطوها علـى         ة املكّية األوىل،  هذه البقعة الربانيرون واملرتمجون واملؤراملفس لكن 

                                                 
دت منـه يابسـة         ) األرز( لعلّ تسمية شجر  - )١( ل الـذي مـهو من اجلبـل نفسـه ال العكـس، فاجلبـل األو

، وهـذا اجلبــل  )ض والســماءجبـل األر (، و أســطورة جلجـامش مســوه  )جبـل األرض (األرض، يسـمى  
مي الشـجر باسـم اجلبـل            شـجر  ) (شـجر جبـل األرض  (مملوء بأشجار اخلشـب والصـنوبر واملـرو، فسـ

ميت   )أرز(لدى السريان، كما نـرى لـدى فـارس والشـام ومصـر اليـوم تُسـمى                  " األرض"، و )األرض فسـ ،
واحد، ففعل  ) أرز(و) رصأ(و) أرض(األشجار باسم اجلبل ال العكس، هذا ناهيك عن أن جذر كلمات            

 ).رض املسمار ورص املسمار ورزّ املسمار، مبعنى(مقارب، نقول ) رض(و) رص(و) رزّ(
 . ٤٣، ص٩، جتفسري القرطيبالقرطيب، :  الرواية عن ابن عباس، انظر- )٢(
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ــ تــها األو جغرافيىل، وهلــذا وقــع اخللــط  كــثري مــن األمــور وســاد   ا أخــرى غــري جغرافي
  . الالمنطق  حماولة فهم عناصر املرويات

ــر بأشــجار األرز والســرو    ، املقــر  والصــنوبرفعــوداً إىل هــذا اجلبــل املقــدس املزدهِ
الرمحن ليخلق مِـن البشـر خليفتَـه      جمد  يه  عل حلّالذي شع جنم نورٍ، كنجمٍ هوى، حني        

ــان،  حظـــ  ــة،      ةرياإلنسـ ــن بكّـ ــي مـ ــى اخلفـ ــجد األقصـ ــدس واملسـ ــت املقـ ــدس وبيـ  القـ
ــوا يصـــورون حلـــول جنمـــة الســـماء علـــى شـــجرة عشـــتار     شـــجرة (فاملســـيحيون ال زالـ

ــذي حيــوي أشــجار الصــنوبر      ) الكريســتمس ــل املقــدس ال واألرز  )١(والســروحيــث اجلب
ر   حلول جنمـة أو ضـوء   يصورون والعرعر واملر واللبان والزيتون،   والصندل   املعبـ ،جنمـي

ـــمي  الــــرتاث الــــديين    تعــــاىل سـ ـــل ا مســــاوي مــــن قبـ عــــن هبــــوط كــــائن علــــوي
)وح األعظــم/الــرمحن/آنــو/الــربــروا عــن هــذه الــروح العظمــى  األســاطري   )الــر وعب 

هـبط هـذا الـروح    ، النوراني الذي تعود دورته كلّ ألف عـام       ) Pheonix(بطائر الفينيق   
   اني العلويالختياالرب    نفخ   ر كائن من األشجار األرضيوح األعلـى    فيـه مـن   ة يمثّلـه    الـرلي 

واإلنسـان   هـذه األمانـة هـو اإلنسـان،          الق حبمل  وكان الكائن الذي     ،)أي يكون مثيال له   (
) الـذي هـو الـروح     (، فـالنجم    )أي شـجر عشـتار    (يقف على قمة شجرة خالئـق الطبيعـة         

و املدبر لشـجرة اخلليقـة دونـه،        حلّ عليه، ليكون اإلنسان هو النجم اهلادي و        ا هـذا   ومسـ
، لكــن املؤســف أن اإلنســان  أجيالِــه الالحقــة شــجرة الكريســماسب املشــهد اخلالئقــي

شــوه هــذه املعــاني، وراح بعضُــه يتعبــد ويقــدس شــجرة عشــتار، ويضــحي هلــا بــالقرابني 
رة العظيمـة  أي الشـج ) أصحاب األيكـة (البشرية، وحيسبها رباً للخصب، كما حدث مع        

         الـيت  " ذات أنـواط  " السـدرة العظيمـة      ) ص(اليت حكاها القرآن، وكما حدث مع الـنيب
                العهـد باإلسـالم بقولـه للـنيب حديثي املشركني، فاقرتح بعض ص(يعكف عليها بعض :(

 !)٢() أنواط كما هلم ذات لنا ذات أنواطٍاجعلْ(

                                                 
، بينمـا  )مليثـرا (الحتفـاهلم بـامليالد   ) شجرة سرو عليهـا جنمـة  ( الديانة امليثرية  فارس اتّخذوا       - )١(

، )لعيسـى (لالحتفـال بـامليالد     ) شجرة صنوبر عليها جنمة   (األوربيون الحقاً ووفقاً للمسيحية اتّخذوا      
 .وكالمها بنفس املعنى

 .٩٤، ص١٥، جصحيح ابن حبان ابن حبان، - )٢(
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 ) اجلبل املقدس(، نزول النجم الضوئي على شجر األرز )النجم والشجر(): ٤٣(الصورة رقم 
 

  ــأن ــا ب ــة األقــدار واحــتفظ الــرتاث لن ــةٌاملــيالد و ليل  خيــرج فيهــا   حالكــةٌ مظلمــةٌ ليل
القضاة لقراءة أقدار السماء وترصد هبوط جنم ملعرفة تعـيني ملـوكهم أو عـزهلم، فـإذا                 

 !ملِك آخر اختارته السماء) بانبثاق(رأوا جنماً ساقطاً عزلوه، إيذاناً بوالدة 

 

 
 

 قاضي يرتقّب النجم الساقط لتعيني امللك الصاحل ):٤٤(الصورة رقم 
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، وتقوميهم أصح وأكثـر توافقـاً مـع الطبيعـة الكونيـة  بدايـة الشـهور                  وأهل فارس 
ام عـن التقـويم املصـطنع الغربـي،         بداية  و أيضـاً تبعـاً للـرتاث القـديم قبـل آالف           فهـم    األيـ

 علــى أنّهــا ليلــة مــيالد النــور، ) ديســمرب٢٥( و حيتفلــون بليلــة االنقــالب الشــتويالســنني
هم القـديم ميثـرا ابـن      نبـي (وهـي مـيالد     ،  )املـيالد /ليلة الوالدة (أي  ) شب يلدا (ويسموهنا  

 Mithra who is being born of His Virgin "أمــه العــذراء آنــا حيتــا 
Mother Anahita" )الكـربى  أي األ" آنا حيتا) ")١ دة محتقيـق    و احليـاة،  سـي فيهـا يـتم

هي نفس املظـاهر الـيت تسـلّلت        اخل و . . . الذرية املصائر ووالدات ) ليلة تقدير (األماني و 
 .لدى املسيحية بعدئذٍ

ــد أن     ــه بع ــون ب ــود حيتفل ــى اليه ــلقحتّ ــداً قوميــ ب ــوكهم   وه عي ــارخيي ملل اً النتصــارٍ ت
وقـد كـان    (احتفـاء مبلِكهـم     ) Hanukkah(انوكّـاه   املكابيني علـى أعـدائهم، ويسـمونه ه       

وتكريســاً لــه، ويــنريون  لياليــه املظلمــة مشعــداهنم الــذي  ) احتفــاء مبلِــك البشــرية آدم
، ويستهل تاريخ هذا العيد بآخر ثالثة ليـالٍ     "منورة"وهي عربية   ) Menorah(يسمونه  

 اً، واملوافـق مـن جهـةٍ   قبل والدة اهلالل اجلديد قمري    مشسـي اً،  أخـرى لالنقـالب الشـتوي
 ! من شهرهم الذي يوافق ديسمرب٢٥ 

(Hanukkah always begins three days before the new moon that is closest to 
the winter solstice. The new moon is when the dark side of the moon is facing 
Earth.)( 

 : ديسمرب٢٥ ) ماس-كريس( النور، يوم التكريس ونقرأ أيضاً، أنّه احتفال بيوم
(Hanukkah, also known as the Festival of Lights or Festival of Dedication, 

is an eight day Jewish holiday that starts on the 25th day of Kislev, which may 
be in December )٢()  

                                                 
(1)  - http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/Yalda.htm, 
      http://en.wikipedia.org/wiki/Yalda 
(2)  - http://en.wikipedia.org/wiki/Hanukkah. 
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 Menorahاملنورة اليهودية ): ٤٥(الصورة رقم 

 

ــى االحتفــال بعيــد املــيالد يقــوم علــى الفكــرة نفســها، لرؤيــة الــنجم  الليلــة       وحتّ
 Make (: متنىية ليلة قدرنا، فيقولون إذّاكـما نتمناه بأدعـلماء، ومتنيهم اخلري كـالظ

a wish(   ظلـمنصب أعالها مشعة، وتُطفأ األنـوار ويفكعكة امليالد على شكل برج، وي ،
، ثـم يـنفخ علـى الشـمعة إلطفائهـا إيـذاناً             "قـدر أمنيتـك   "غمض األعـني، ويقـال      املكان، وتُ 

 متثـايل زوج وزوجـة علـى بـرج كعكـة ميثّـل       بوضـع ، وحتّـى كعكـة الـزواج    حبصـول املـيالد  
   سكن الزوج اإلنسـاني          س، الـربج السـباعيل  اجلبـل املقـدز اجلليـل       األو إيـزا (، احليـ-

 .كما مساه السومريون) جل

ــ ــق أمــاني اإلنســان ويصــنع أقــداره علــى جبــل      فهب وط املوكــب املالئكــي الــذي يحقّ
ة القادمـة            كائنات عشتار، صوروه جنمةَ    روا املوكـب بالعربـة اإلهليـحتقيق األماني، وصو 

بابـا  (ر شخصـية مسوهـا       اجلبال، وتـوزّع هـدايا األمـاني، عبـ         من الشمال تقودها وعولُ   
ــل فظنهــا الــبعض  ) عمونويــل(العبــارة، فلقــد كانــت   ، وهــو احنــراف  اســتخدام   )نوي

، بينما  )نويل+ بابا  ( ليصبح   )باألب( )العم( ثم استبدل    !)نويل+ عمو   (: هكذا مقطعين
ـه    ـد شــيء امسـ وجـنويــل(ال ي (     بــل الــوارد  التــوراة واإلجنيــل ،وال عــم ال أب") هــوذا

، )٢٣: ١متّى() تفسريه ا معنا   الذي "العذراء حتبل وتلد ابنا ويدعون امسه عمانوئيل      
ــا (، )אל עמנו() = Emmanuel(و نعم ــه ــانو )١٠: ٨أشــعياء()ألَنَّ اللَّ ئيــل + ، عم =ــا عم ن

،اــا   أي ــه، وهــي معناهــا    أحاطن ــا برعايت ــا(ومشلن ــال أشــعياء  ) ا معن ــا ق ــا كم  وكم
 .فسرها اإلجنيل
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  بوالدة اإلنسانية األوىلمولد النورتعبر عن ا ذاهتاملظاهر ): ٤٦(م الصورة رق
 

، أو والدة )١(جنمة على شجرة، أو شعلة نور على شجرة مشعـدان األمر فسواء كان   
، أو صـليباً يلمـع كنجمـة مشـعة علـى             مسجدٍ أو دير   على قبة مقر عبادة   أو جنمة   هاللٍ  

ــةجبــل أخضــر مقــدس  غرفــةٍ  أجــواء عــة نُصــبت علــى بــرج كعكــة  أو مش،  أو علــى قب
فــالزمن واملغــزى واألمــر نفســه أنّــى ذهبــت، يعبــر عنــه مبظــاهر عــدة ويحــرف  مظلمــة، 

لكنــه  مــداه البعيــد يعــين والدة اإلنســان ! ويــوطَّن ويزخــرف ويمــذهب ويقــدس شــكلُه
ــاني     س؛ والدة النــور الربالعــايل املقــد ــاني  املقــر علــى جبــل الكائنــات  الربة الســماوي

ـمي اإلنســـان   واألرضــية  كيــان جديـــد أُ   سـ ـخ مرحلـــة )٢(عطــي أمانـــة روح الــرب نسـ ، 
ــة اهلمجيــه، ككــائن آخــر أمســى علــى األرض،      البشــري ة الســابقة وتســييد اإلنســان بدلَ

ر عنـه السـومريون             وكملِكٍ للخالئق وخليفة للرب، األ     عنـدما  (أسـطورة   مـر الـذي عبـ
قد عـين علـى   ) رب الروح(، أن إنليل   )٣(بأنّه متّ  عيد رأس السنة     )  األرباب املدينة  بنى

 ):سيد البشر(البشر غري املعبأ هبم سابقاً ملِكاً مساوياً للبالد 

                                                 
ا إلضـاءهتا فتُسـمى              - )١( هتا الشمعية، أمـيت نسبة ملادموهـي الـيت صـارت      ) قنـديل ( هذه الشمعة، س

 .Candle: للفظهم القاف كافا كمعلِّميهم السريان القدماء) كندِل(غرباً 
)٢( -)     لَى السانَةَ عا الْأَمضْنرا             إِنَّا ع لَهـمحا و هـمِن فَقْن أَشـا و هـمِلْنحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَراتِ واوم

ان٧٢:األحزاب)(الْأِنْس(. 
االحتفال باالنقالب  "عبارة  ) ١٩١١-١٦١٦ (  الصني   السجالت التارخيية لعهد أسرة تشنغ      - )٣(

 :جع را"الشتوي مثل االحتفال برأس السنة اجلديدة
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  الكبار أنوناكي حمددو األقدارألربابوا
 د تذاكروا وهم  امع بشأن البال

   الكون الذين خيلقون كلّ شكلأربابمع 
 )  ديسمرب٢٥أي  ( لقد حددوا للبشر عيد رأس السنة

 دون أنْ يعينوا ملكاً حيكمهم
رةٍ أو إكليـلٍ      مـ  ...ى ذلك الزمان    فلم يكن حتّ   وهـو التـاج الـذي هـو كقـرص        ( ن عمـ

 ...) الشمس وكهالة الروح
 وال مِن عرش قد أقيم حتى ذلك احلني

 شريوصدون األبواب وراء الب..  السبعة ألربابوكان ا
  عشتار ترغب  إجياد راعٍ للبشركانت

 فكانت تفتّش عن ملك للبالد
  التحري عن عروشٍ  السماء" إنليل"فأخذ 

  مكان عن عرش امللكففتّش  كلّ
 ه مل يكن بعد من ملك  البالدألنّ

 فقرر إنليل أن خيلق ملكاً للبالد

 )١(ة من السمواتكيووعندئذ نزلت املل
قد عبرت سـورة  فة من السماء، أي جاء الرب ليصنع خليفته،         لوكيفعندما نزلت امل  

اني     ر إالّ كلّ يـوم ربـالذي ال يتكر يء الباهر للربيسـاوي الواحـد   (الرمحن عن هذا ا
ــدنا اآل  ــه بع ـاني ، هــذا اــيء  ) مخســني ألــف ســنة  نمن ــة خلقنــا    الربـ ــع بداي حصــل م

 )٦:الـرمحن ()والنَّجْم والشَّجر يسْجدانِ(اني ، فمن مع)القيامة(وسيتكرر مع إعادة خلقنا     

                                                                                                                        
http://www.china.org.cn/arabic/78456.htm. 

وعصـى آدم  : ، وحبـث  كما بدأكم تعـودون –اخللق األول :  راجع األسطورة كاملةً مع الشرح، حبث      - )١(
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية احلقيقة دون قناع–
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 تلك اإلحداثي ن   ة،ة الزمانيتـيات اخللق لن ختـرج عـن كيفيكلّ عملي خلـق إبـدائي   :  أن
ر عنـه كلمـة         م (وهو تعبـ ر مـن خلـق آخـر                 ) )١(نَجـع ويتشـجأي ظهـر، وخلـق تكـاثري يتفـر

ر عنـه كلمـة               ر (كالغصن مـن اجلـذع، وهـذا تُعبـ(، فكـال عملـييت      )شـج الـنج  رم، والشـج (
جديـد، فقـد جـاء      خلقـي    نظـام  اً الحتمال بزوغ  يتوقّفان  تلك الليلة وخيضعان انتظار     

تخلّــق ال، أو يــأذن  مواصــلة البدايــة نظــام جديــديســتهلّ ، ولعلّــه الــرب قــديم النجمــي
والشجري. 

وهــو ) جنــم(ه قــد كــان مــا يحســب أنّــفللــنجم والشــجر،  ومــن جهــة عمليــة مرئيــة،
 ئ املوكب السماويشـبه مـا            املُهيتلـك الليلـة، ي حالة خضوع وامتثـال تـام  لقدوم الرب

ــوهلم   ــن بقـ ــه اجلـ ــر عنـ ــدِيداً    (عبـ ــاً شـ ــتْ حرسـ ــدْنَاها ملِئَـ جـفَو اءــم ــنا السـَّ ــا لَمسـْ وأَنـَّ
 .، والسماء هنا هي اجلنة املقر التدبريي)٨:اجلـن()وشهباً

ــر عنــها بأشــجار عشــتار،   )٢(كــلّ أشــجارف ر،والشــج كانــت ( الكائنــات الــدنيا، املعب
ة، ة، حيوانيـ أي أشجار الطبيعـة نباتيـ  )  راجع أعاله-عشتار ترغب  إجياد راعٍ للبشر  

ليلــة الظــالم الــدامس،  ســبتة  ها مصــريترقّــب حلظــة ت تلــك الليلــة كانــة، بشــري ،
هـذه  ( النور علـى أحـد تلـك األشـجار، ومحلَهـا             ، بانتظار أن ينفجر الوعي، ينفجر     مخود
ة اإلنسـان، لـذلك نـرى أن  القسـم الشـمايل مـن الكـرة األرضـي                 )  أمانـة الـروح    ؛األمانة

ة حيـث متّ ختليـق آدم  تلـك الليلـة  جنتـة األرضـي               /جبـال السـراة   (اليت فيهـا املركـز      

                                                 
وإذا كان األرض فما نتأ من حصـا  ، )جنم( فإذا كان  السماء فما تألأل      ، ما ظهر وبان   )النجم (- )١(

ز        )جنم(ونبات   ومـا كـان      )املنـاجم ( والتعـدين و   )التنجـيم ( ومنـه     منـه،  ، وإذا كان  الرتاب فمـا متيـ ،
، ومـا كـان    )جنم(من فكرة فيه  فما برز ذهن، وما كان  ال)جنم(مساحة أرض فالطريق الواضح  

 ):ع( قـول القـرآن عـن إبـراهيم          قـال الـبعض معنـى     ، وهبـذا    )جنـوم (األمور فما كان من ظهـور نتائجهـا         
)فنظرأي أنّه فكر  العواقب)   النجوم نظرة. 
 حقيقتها اللّغوية تعين كلّ ما تفـرع منطلقـاً مـن أصـل، فهـي       ) شجرة( لقد بينا سابقاً أن كلمة       - )٢(

، وشــجرة أتبــاع تعــين شــجرة الســالالت، والعوائــل، واملخلوقــات، وشــجرة النــار، وشــجرة اخلصــومات   
مفــردة مهمــة ومفتــاح رئــيس  فهــم ) شــجرة(، وأشــجار النبــات، حيــث أن )الشــجرة امللعونــة(إبلــيس 

ة       احلقيقـة دون قنـاع،       –وعصى آدم   : راجع حبث . معصية اإلنسان األول آدم    ة التجديـد الثقافيـ مجعيـ
 .االجتماعية
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ة هـي إحداثيـ           ،)ومقر أرباب املالئكـة    هـذه اإلحداثيـ متامـاً  ة االنقـالب الشـتوي     نـرى أن  ،
ــة زمانيــ          ــرد حمطّ ــدها، وهــي أب ــهار بع ــدأ مســرية تصــاعد الن ــة ظــالم، ليب ة، أطــول ليل

مــن حيــث املــدة " ســبوت"يــوان، تكــون  أغــور نقطــة احلفاألشــجار مبــا فيهــا النبــات و
 .وحيث العمق

ع ال(هذا   تجمـ(         ،ب تسـمية ذلـك اليـوم        الكـوني انتظـاراً خللـق آدميـوم    سـب ) مجعـة(، 
ثالثـــاء، /أحـــد، اثـــنني، ثالثـــة/واحـــد(وهـــو اليـــوم الســـادس مـــن األســـبوع ابتـــداء مـــن  

وهـي أمسـاء حسـب نطقهـا        ) سـبت /مجعـة، سـبعة   /مخـيس، سـتة   /أربعاء، مخسة /أربعة
الحـظ مخسـة   (ة واضـحة    سرياني/ مـيسمـا ، و )خلعلّـة خلـق اإلنسـان  يـوم اجلمعـة            رب 

 أي الذي متّ فيـه اإلعـراب وهـو          قدمني، أيضاً لدى العرب األ    )عروبة ( اجلمعة سمي يوم 
ه   ( املهيبـة  تلـك الليلـة   مشـهد    عـن غـة كمـا أخـرب تعـاىل         اإلبانة أي الوعي والفكـر واللّ      لَّمـع

ــانيحــني مجــع ) عروبــة) (اجلمعــة( وقــد أطلقــوا علــى )٤:الــرمحن()الْب زمــن كعــب بــن لــؤي
خـري يـوم طلعـت     (): ص(قـال نـيب ا      . قريشاً فخطبهم مبواعظه الدينية اإلصالحية    

ة، وفيـه أخـرج منـها، وال        دخـل اجلنـ   أُعليه الشمس يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه         
ــة    ــوم اجلمع ــة     (، )١()تقــوم الســاعة إال ي ج مــن اجلنخــرآدم ملْ ي ــا أن وقــد ســبق أن بين

بواسطة الرب، بل خرج بنفسه بنص القرآن، وأُهبِط مِن خارجها بأمر الرب، وال يوجد              
 ــه أمــر ــ  القــرآن كلّ ــة، بــل وجــد أمــر لــه بعــدم االخنــداع بــإبليس    ب إخراج آدم مــن اجلن

      ه منها، فالذي أخرج آدم من اجلنخرجالقرآن ة  لي يْكُمْ     (هو إبلـيس بنصو أَبـ جر ا أَخـْ كَمـ
ر يـوم اجلمعـة     ، فلماذا صا  )١١٧:طـه()فَال يخْرِجنَّكُما مِن الْجنَّةِ    (،)٢٧:ألعرافا()مِن الْجنَّةِ 
 خرج آدم من اجلنة بواسطة إبليس؟بركة ملّا أُ

      ة بركة؟ وهل يليق هنـا أن يكـون إبلـيس           هذا تناقض صريح، وهل اإلخراج من اجلن
أخــرج آدم؟ لــيس مــن حــلّ إالّ بفرضــية واحــدة؛ أن آدم رفــع إىل اجلنــة مــرة أخــرى بعــد   

معصـوماً إىل ذريتـه      ورمحـة ورسـوالً   مماته، وأُخرج منها مرة أخرى وأُهبِط ليكون بركة         
 !).بعد عشرات اآلالف من السنني) ع(اليت مألت األرض وهو آدم الرسول 

                                                 
، ٢، جســـبل الســـالم؛ الكحالنـــي، ٣٠٥، ص١، جالســـنن؛ الرتمـــذي، ٦، ص٣، جالصـــحيح مســـلم، - )١(

 .٤٥ص
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ملاذا إنليل هـو الـرب وهـو اإلنسـان لـدى السـومريني           : فجواباً على سؤالنا األول   
 العرب السريان؟ 

ـــ  ــة هـــي الروحاني واإلنليليـ ،اإلنســـان مثيـــل الـــرب ــة نفســـها، وهـــذه الروألن ة حانيـ
أولئــك " آدم"الناظمــة هــي الــيت ســوغت أن يجعــل كــلّ نــيب مؤســس مللّــة ولشــعب، جبعلــه 

يــد خلــع األقــوام، وينحــل تــاريخ املــيالد ال أو بعــض عالماهتــا، ويــة آدم األوعليــه قص
اني،      ) الكريسـتماس ( لـه، كإنسـانٍ كامـل، املولـود الربـ) رمـزاً، ألنّـه ابـن الســماء    ) ابـن ا

ــن ا ــروحواب ــلٍ مقــدس، ويرحــلُ حــني يغيــب أو يمــوت،       )روح ا (ل ، يهــبط هلــم مــن جب
، ولكــي يبقــى يشــع كنجمــة علــى جبــل )إىل الســماء(إىل جبــلٍ مقــدس ومرتفعــاُ صــاعداً 

 .فقد يصلب أُسطورياً ويوضع عليه اإلكليل

،  عـام ٦٠٠٠علـى السـومريني قبـل    ) الروحـاني (ولقد كان أثر هذا التخلّـق اإلنليلـي     
ــاً،    ــزومهم األخــالق طريق ــاً  ل ــوه    لقــد تعلــّ (جلي ــذ ممــا كتب ؤخق الســومريون كمــا ي

ـــ       ــة واحلري ــام والعدالـ ــانون والنظـ ــدق والقـ ــري والصـ ــب اخلـ ــوه حبـ ــالح ودونـ ة والصـ
واالســتقامة والرمحــة والرأفــة، كمــا كــانوا ميقتــون الشــر والكــذب والــزور وعصــيان      

اد وارتكاب املعاصـي والضـالل والقسـوة        القانون واإلخالل بالنظام والظلم واالضطه    
ــر القلـــب كّـــامهم وملـــوكهم يتبـــاهون دائمـــاً بـــأنّ. وحتجـهم أقـــاموا القـــانون وكـــان ح

     والنظــام  الــبالد ومحــوا الضــعيف مــن القــوي والفقــري مــن الغــين وحمــوا الشــر 
" آن" مــن لــدن اإلهلــني ه اخــتري بوجــه خــاصيفخــر بأنّــ) وامللــك.. (والظلــم والعنــف 

حلكــم الــبالد، لكــي ميكــن العــدل  الــبالد ويزيــل الشــكوى ويقضــي علــى  " لإنليــ"و
 !، أليست هذه هي أخالق الروحانية؟)١()البغضاء

) هوشــنج(أنّــه آدمهــم، ثــم بعــده    ) جيــومرت(وملــوك الفــرس الــذين اعتقــدوا     
 فاألعمال احلضاري       سـاً للوجـود اإلنسـانيرته آدماً ومؤسـ  ة اليت هبا صياً  وخليفـةً حقيقي

ل مــن ل مــن قطــع الشــجر وبنــى البنــاء وأو  هــو أو(نقرأهــا  مثــل هــذه النصــوص   
استخرج املعادن وفطن الناس هلا وأمر أهـل زمانـه باختـاذ املسـاجد وبنـى مـدينتني            

ــكانتــا أومــن املــدائن ومهــا مدينــة بابــل بســواد الكوفــة األرض علــى ظهــر ينل مــا ب 
                                                 

 .١٩٥-١٩٢، صمن ألواح سومر صامويل كرمير، - )١(
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 األدواتديـــد  ملكـــه فاختـــذ منـــه ل مـــن اســـتنبط احل هـــو أو. ..ومدينـــة الســـوس
ر امليــاه  مواضــع املنــافع للصــناعات وقــد،النــاس علــى احلراثــة والزراعــة    وحــض 

 وأمر بقتل السباع الضارية واختاذ املالبس من جلودهـا          األعمالواحلصاد واعتمال   
ــ.. . مــن حلومهــا واألكــلواملفــارش وبــذبح البقــر والغــنم والــوحش    ه بنــى مدينــة   وأنّ

 ٥٠٠٠، طبعاً هذه األمور واألعمـال قبـل         )١().. . واحلدود األحكامل من وضع    أوو ... يالر
ــاليم ربانيــ  (عــام هــي عظمــى االخرتاعــات    ــالطبع هــي تع ولوالهــا لبقــي اإلنســان   ) ةوب

 .حضارةمدنية ويوان بال كاحل

كاسمٍ صار يتماهى مـع كـلّ مثيـل للـرب، ومـع كـلّ زوج صـاحل                  ") آدم"كحال  " (إنليل"
م شـريف                 احتفظ ب  تعاليم األسرة والزواج الشرعي املقدس، ومع كـّل ملـك صـاحل أو معلـِّ

" إنليـل "للناس يسهم  متدينهم وحتضّـرهم وأنسـنتهم وإمتـام مكـارمهم، ولقـد وجـدنا                 
)Enlil (           يربواسطة الطري الشـر ته ولباسه امللوكيق منه تاج ملوكيسروقـد   "سـو -أن"ي ،

وAn-su)(   (؛ أن   "وعصـى آدم  "ث  فسرنا هذه األسطورة  حب     سـ هـو الشـيطان     )ءعِـني 
ه الروحـاني   ) وهـو إنليـل البشـري     (نفسه حسد آدم، فسرق من آدم        وجعلـه يعصـي     لباسـ 

 .ربه بعد فقْد روحنته اليت هي تاج ملوكيته وإكليلُ النور واهلالة اليت تتوج رأسه حقّاً

كـرب  ) عني ا، املُعين من ا= إينليل = عينليل = إيل  -لِ-عني(لذلك نرى إنليل    
 /أتراحاســس(فيعاقــب قــوم نــوح  )  اإلنســانيةســر(للــروح، يغــار علــى انتــهاك الروحنــة  

مرة بالطاعون ومرة بالطوفان املبيد، وأنّه هو الذي يبـارك نوحـاً            ) زيوسدرا/أوتونفشتم
ة مرثيـ نـص    وزوجته ألنّهما حافظـا علـى النسـل الروحـاني  أسـطورة جلجـامش، و               

فكـان زحفهـم كطوفـان إنليـل ال     "به الغـزو بــ   مهما الغـزاة، شـ  ـاللتني حطـ " ومر وأور ـس"
هيستطيع أحد٢(" صد(. 

، جــاءت بنســختها "يــلئ.ل.إيـن "ملحمـة اخلليقــة الســومرية الـيت تُعــزي اخللــق إىل   و
ملحمة    "مردوخ"ة لتسمه باسم آخر له      البابلي  ،"الً  ("ما إيليش إينوملْ ترتك   )حينما أو ،

                                                 
 .١١٤، ص١، جتاريخ الطربيالطربي،  - )١(
 .٣٥٤، صسومر أسطورة وملحمة فاضل عبد الواحد علي، - )٢(



 

339 

ف  من اللـوح السـابع ي      ١٤٥ قليال، ففي الفقرة     إالّالقارئ يتحير    إنليـل  " أنّـه   مـردوخ  وصـ "
   اآلهلة، فإنليل إذن وصاملالئكـة /األربـاب اآلهلـة هنـا تعـين       (، فهناك إنليـل اآلهلـة       ف(  أي ،

ة  . نسـان  وهـو روحهـا املُـدبر وهـو اإل         البشر قطعاً " إنليل"، وهناك   روحها املُدبر  فاإلنليليـ
 !مسات وصبغة

   إنليل"نستنتج أن "  ن  استُعمِلاسم؛ على مستويي       ،ومسـتوى بشـري ،مستوى مساوي 
اني للحضـارة هـو إنليـل ،               أو معلّـم ربـ فكـلّ نـيب ،مشرتك بني اإلنسان والرب ألنّه وصف

 . املنفوخة فيهألنّه خليفة للرب مبا امتلك من إبداع الروح

مسات تتعلّق بالروح، من تدبري وعـدل وعلـم، فهـي           )  إهلية عنياليت هي    (فاإلنليلية
هو مصدر قرار الطوفان على البشر حني اسـتولت        " إنليل"سر األنسنة لذا جند املظهر      

، ونقرأ أن محـورابي يعلـن       ) أسطورة أتراحاسيس   ( اإلنسانية  وضيعوا  اهلمجية عليهم
     مة شريعته أنخآن ومردو ( مقد (  داهة"زوليسوس البشر هبـا   " باإلنليلي)آن "، وكـذلك   )١

زودا أصحاب الشرائع من ملـوك السـومريني واألكـديني ليقيمـوا العـدل والرفـاه                " وإنليل
 .)٢(ونشر اخلُلق املتسامي

" الـروح "األصل، ذلك املدعو  الرتاث الـديين        " إنليل"فسيد املالئكة املدبرين هو       
)ــا   الـــذ) روح الـــرب ــيدٍ فيهـ ــاني (ي ينـــزل مـــع املالئكـــة كـــأمريٍ وسـ مـــع الربـأي روح ا

ــدبريي ــرٍ        (،)الت ــلِّ أَمْ ــنْ كُ ــمْ مِ ــإِذْنِ ربهِ ــا بِ فِيه وحــر ــةُ وال ــزَّلُ الْمالئِكَ ــزل )٤:القــدر()تَن ، ين
     ة علـى مثيلـه اخلليفـة اإلنســاني ويقـوم  النهايـة مـع املالئكـة صــفّاً     لإلفاضـة الروحيـ ،

ة املُودعــة فــيهم،  اإلنســاني/ةتظــار حســاب الــرب للنــاس علــى أمانــة روحهــم الربانيــ    الن
يــوْم يقُــوم (أســاءوا هلــا أو أحســنوا، صــاروا روحــانيني هبــا أم نســوها وقبعــوا نفســانيني  

 .)٣٨:النبأ()الروح والْمالئِكَةُ صفّاً

                                                 
 .١٠٢، صقاموس اآلهلة واألساطريإدزارد، .  د- )١(
هـو  " إنليـل ! "وكـان اإللـه   : ، حيث يقـول   ١٧٣ وأيضاً ص  ،١٩٣، ص من ألواح سومر   صمويل كرمير،    - )٢(

كان يعد إهلاً محسناً    " إنليل"وأن  .. وينظر إليه بعني الرضا،     " صوجلانه"الذي يعلن اسم امللك ويعطيه      
ــق أهــم العناصــر املنتجــة  الكــون        ــدبري وخل ــه ت ــاً ويعــزى إلي ــع البشــر   .. رحيم ويعنــى بســالمة مجي

 .وخريهم
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 وادم اإلنليليةأل التقمص األسطوري وا-ب

ة ذات       السـومري )١()إنليل وننليل ( أسطورة    اء  اجلنـة الـيت حتكـي عـن آدم وحـو
العينني النضّاختين، ثم عن معصية آدم، وتوظّفهـا لتُتلـى مـع طقـوس الـزواج السـومرية                  
للجمع بني زوجين صاحلني  جو احتفايل يعيد مشهد الزواج اإلنليلي املقـدس األول،              

ــها    ــا من ، نالحــظ أن الســومريني  )وعصــى آدم(  حبــث األســطورة الــيت عرضــنا بعضً
ــة، والتقائــه     ــة مــن اجلن ــص آدم ومتثّلــه بشخصــيات مالئكيأوردوا فيهــا رمــوزاً عــن تقم

                    املعلومـة أسـطوري يـة صـاحلة، ومـع أنات لينسـل منـها ذرة ثالث مـراء خارج اجلنة حبو
 تقريب املعنى السابق وهـو      حبتة إال أنّها ال ختلو من مضمون، فإما أنّهم أرادوا بنحو ما           

 ــة/آدم(أن ــزواج       ) اخلليف ــارس ال ــب اخلــري للبشــرية ويم ــلّ راعٍ صــاحل جيل ــد  ك يتجس
     تــهم وإىل حمضــن الــربس ويــدعو إىل الفضــيلة إلرجــاع النــاس إىل جنالشــرعي املقــد
وجمـــاورة مالئكتـــه، فكأنّمـــا كـــلّ مـــن يمـــارس آدميتـــه ويريـــد تطهـــري النســـل اإلنســـاني 

ة       واحملاف اني   (ظة عليه ليكون الئقاً باجلنـ الربـ هـو آدم التائـب، آدم املُجتبـى، آدم         )املقـر ،
الــذي عمــل بكلمــات ربــه الــيت تلقّاهــا خــارج اجلنــة ليعــود إليهــا كمقــره واعيــاً وحيظــى   

 .خبالفته بأهلية وجدارة

ة، هــذا يعــين مــرة أخــرى أن كــلّ النبــيني واملعلّمــني للحضــارات، هــم أودام إنليليــ         
 هــذا  أوزيــريس ملــك مصــر وادي النيــل، الــذي )٢(وخالئــف ا  أرضــه، لقــد رأينــا

ة حسـد إبلـيس آلدم     ) سـيث /شـيط (متاهت قصة قتله من قبل أخيه الشيطان     مـع قصـ
والتخطيط إلخراجه من فسحة اجلنة لضيق األرض وقتل روحنته، ورأينا كيف أن أهل            

ة،  مــن تكلــم بالفارســيأول أنيقــال (ألول فــارس جعلــوا مؤسســهم جيــومرت هــو آدم ا 
وهـو عنـدهم آدم أبـو       .  ومعنـاه ملـك الطـني      " شـاه  )٣(الكـل "جيومرث ويسميه الفرس،    

                                                 
 :كان مراجعتها  مواقع إلكرتونية كثرية منها باإلم- )١(

http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/enlil/enlilninlil.htm. 
 .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية احلقيقة دون قناع–وعصى آدم :   راجع حبث- )٢(
اإلجنليزي هــي الطــني، و  بــ) Clay(أي طــني بالفارســي كمــا هنــا، وجنــد اليــوم كْلِــه       ) كــل (- )٣(

تعين الوسخ الالبد املتيبس أسـفل القـدم، ومـع عـدم            ) كلع(تعين الرتاب، وأيضا    ) كلحم/كلح(الفصحى  



 

341 

وأما اوس فإهنم يزعمون أن قدر مدة الزمان من لدن ملك جيومرت     (،  )١()البشر
ثالثة آالف سـنة ومائـة سـنة وتسـع وثالثـون سـنة وهـم        ) ص(إىل وقت هجرة نبينا     

 .  )٢()ه آدم أبو البشر يذكرون مع ذلك نسبا يعرف فوق جيومرت ويزعمون أنّال

بعــد أن مــات آدم القــديم :  بشــغفلكــن هــذا ال مينعنــا مــن جهــة أخــرى أن نتســاءل
ــه األول ــد إىل جنت ــرة أخــرى ملمارســة        وأُعي ــة م ــن اجلن ــبط م ــد إىل األرض ويه ــم يع ، ألَ

 !خالفته اليت سقط فيها أول مرة؟
 

 فرضية رجعة آدم األول كآدم ثانٍ -ج

هـل للمـرء   : هل بإمكان فرد أن يعيش حياتني؟ أي بتحديد أكثـر   :بني حياتني آلدم  
أن يرجع إىل احليـاة الـدنيا ليكابـدها مـرة أخـرى؟ وهـل ال يعـارض هـذا قولـه سـبحانه                        

)ثُونبْعوْمِ يرْزَخٌ إِلَى يائِهِمْ برمِنْ و؟)١٠٠:املؤمنون()و 

ة مــن التــوراة واإلجنيــل والقــرآن ومــا قبلــها مــن تبعنــا الــرتاث الــديين هلــذه األمــلــو ت
ة، تاريخ األولـني ومـدوناهتم وعقائـدهم، لرأينـا عالمـات كـثرية تـدلّ علـى هـذه اإلمكانيـ                    

     النظر عن تفاصيل خالفاهتم االعتقادي بغض          ،كـائن اللـب ـة، فـإنة والتنظريية والكالمي
ف اإلسالم باالعتقـاد بـه بغـض النظـر عـن تفـاوت االتّفـاق علـى                فضال عن إمجاع طوائ   
 .كيفيته، حسب مذاهبهم

تَجبْنا لَـه    (أن أهله وأبناءه ردوا إليه بعد شفائه لقوله تعاىل          ) ع(قيل  أيوب     فَاسـْ
ــنْ عِ         ــةً مِ حْمــمْ ر هعمْ مــثْلَه ــه ومِ ــاه أَهْلَ آتَيْنــرٍّ و ــنْ ضُ ــِه مِ ــا بِ ا مــفْن ى  فَكَشــر ــدِنَا وذِكْ نْ

ابِدِين٨٤:األنبياء()لِلْع(    عيسى وأن ،)قام بإحياءات ملوتى عديدين، مـا يعـين أنّهـم مـاتوا            ) ع
وْتَى        (وعاشوا مرتين؛ قال تعاىل خمرباً على لسانه         أُحْيِـي الْمـو صالْـأَبْرو هالْأَكْم أُبْرِئو

هِ   اه   ) ٤٩:آل عمـران  ()بِإِذْنِ اللـَّ وْتَى بِـإِذْنِي      (وخماطبـا إيـ الْمـ إِذْ تُخْـرِج١١٠:املائـدة ()و( .  زيـرع)ع (

                                                                                                                        
 .، وهي نفسها)كْله) (كلع/كلح(نطق هذه احلروف احللقية احلاء والعني تُصبح الكلمة 

 .٢٢، صفهرست ابن النديمابن النديم البغدادي،  - )١(
 .١٢، ص١، جتاريخ الطربيالطربي،  - )٢(
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امٍ ثُـمَّ بعثَـه قَـالَ كَـمْ لَبِثْـت قَـالَ لَبِثْـت                 (الذي ورد  قولِه تعاىل       مِائَـةَ عـ ه فَأَماتَـه اللـَّ
ك أيضـاً وبعـث بعـد        حدث لـه ذلـ     )٢٥٩:البقرة()يوْماً أَوْ بعْض يوْمٍ قَالَ بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ        

ــيْنِ  (تكــون أربعــة أجيــال، زمــرة الكــافرين الــذين قــال ا فــيهم    ــا اثْنتَ تَّنــا أَم بَّنــالُوا ر قَ
بِيلٍ          وجٍ مِنْ سـرلْ إِلَى خا فَها بِذُنُوبِنفْنتَيْنِ فَاعْتَرا اثْنيْتَنأَحْين     )١١:غـافر ()وتيمـاتوا مـر ،

 .وعاشوا مرتين

لل اجلميـع علـى حصـول هـذا األمـر فيمـا مضـى، الـيت تكفينـا دلـيال                      ومع اتّفاق مِ  
ة فرضـية رجــوع آدم، إالّ أن طوائــف مـن اإلســالم كالشـيعة يعتقــدون ببقــاء    علـى إمكانيــ 
 خرجـه مـن قـربه                       هذه اإلمكانيه بـأن ي ففـي األدعيـة يـدعو املـؤمن ربـ ،ة لـآلن ومسـتقبال

 الــذي  بــيين وبينــه املــوت  حــالَ إنْهــماللّ(إذا حــان عصــره ) ع(لنصــرة اإلمــام املهــدي  
ا سـيفي   ا كفـين شـاهر    ؤتزرين من قـربي مـ     ا فأخرجْ ا مقضي ه على عبادك حتم   جعلتَ
جمرد   ـ ا قنـاتي ملبون أكثـر مـن مـائيت         )١() والبـادي  ا دعـوة الـداعي  احلاضـرِ       يوويـر ،

ت معينـة مؤمنـة     من بعد املوت ألفواج مِن أصناف وشخصـيا       ) الرجعة(حديث  إثبات    
ةٍ      (يقيناً وفاجرة يقيناً قبل يوم البعـث، مسـتدلّني بآيـات منـها        ر مِـنْ كُـلِّ أُمـَّ نَحْشـ وْم يـو

 ونوزَعمْ يا فَهبِآياتِن كَذِّبفهذا غـري حشـر النـاس مجيعـا الـذي      )٨٣:النمل()فَوْجاً مِمَّنْ ي ،
ر   (، ومنـها  )١١(بقة مـن غـافر   السـا ال يغادر اُ منهم أحداً، ومن األدلّة اآليـة      نْصـا لَن إِنـَّ

        ادالْأَشْه قُومي وْميا ونْياةِ الديوا فِي الْحنآم الَّذِينا ولَنسالرسـل       )٥١:غافر()ر فنصـر ،
           خـاص قيل أنّه بالقيامة الصغرى، أي هو بعـث معظمهم ماتوا قتال احلياة الدنيا مع أن

ا أعـاله، والبـد أن                قبل البعث العام، و    نـهذا جرى  األمم السابقة، كمـا بي استدلّوا بأن
 مـا كـان مـن       ة كـلّ  يكـون  هـذه األمـ       ()ص (رسول اللَّه يكون  هذه األمة مثله لقول       

، فهؤالء كلّهم ممن عاش حيـاتين   )٢()األمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة      
 .ف من املسلمنيأو سيعيش حياتين على قول طوائ

                                                 
ــي، - )١( ابــن  ؛٢٩٧  ص،اإليقــاظ مــن اهلجعــة   ؛ احلــر العــاملي، ٥٥٠ ص ،مصــباح الكفعمــي   الكفعم

 .١٦٩ ص ،مصباح الزائرطاووس، 
 .٢١٨، ص١، جعيون أخبار الرضا الصدوق، - )٢(
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ثه ـات ثـم بعـ    ـرنه فمـ  ـقـ  لىـربه عـ  ـرنني وضـ  ـن ذي الق  ـات ع ـرواي) ع(لي  ـورووا عن ع  
أن الفـرق بـني كـلّ       ) ع(، وعـن حفيـده جعفـر الصـادق          )١(دة فقط ـرة واح ـا مرتين ال م   

ــه خــرج  عصــر آخــر غــري عصــره   ٥٠٠إحيــاءتين كانــت   ســنة، وتكــررت مــرتني، أي أنّ
ــاألول مبســا ة هــذه  ! ة ســحيقة تُســاوى ألــف ســنة فة زمنيولــيس غرضــنا حتقيــق صــح

الروايات أو صواب االستدالالت مذهبية كانت أم حقيقية، مبقدار ما يهمنا وجود قول             
أو اعتقـاد هبــا  اجلملـة، وإقــرار القـرآن مبثلــها، مـن رجــوع بعـض األمــوات إىل احليــاة      

 .، وما فكرة الرجعة إالّ نوع من هذاملكابدهتا مرة أخرى فرصةً ثانية لإلصالح

ــارزٌ  هــذا االتّجــاه إذ أ       ــم ب ــة أصــحاب الكهــف معل ــلّ قص ــاىل رقــدهولع م ا تع
ـــا لَبِثُــــوا  (ثالمثائــــة وتســــع ســــنني  ـــى لِمـ يْنِ أَحْصـالْحِــــزْب أَي عْلَممْ لِــــنــــاهثْنعثُــــمَّ ب

 فيـه ليخرجـوا بعـد عشـرة          ا توفّاهم، أي أنّهم جتاوزوا عصرهم الذي       )١٢:الكهف()أَمداً
ة وأكّـد القـرآن أن   ! أجيال  عصـر أحفـاد أحفـاد أحفـادهم        مبجملـها  أهـل الكهـف   قصـ 

فِ        (ليست أعجوبةً وبـدعاً حبيـث مل حيصـل مثلـها، فقـال               حاب الْكَهـْ أَمْ حسِـبْت أَنَّ أَصـْ
ــا عجبــاً   اتِنــنْ آي ــانُوا مِ ــتهم اجل،)٩:الكهــف()٢()والــرَّقِيمِ كَ ــة و فقص وحــده هادي  قيــامهم

للــنيب  اهــتمامب ستحصــل  لكنــف ا،هجــرهتمواعتــزاهلم قــومهم ثــم فــرارهم بدينــهم و 
                                                 

)١( -     الرواية عن علي )األميـن    ليس مبلك وال نيب، ولكن كان عبـدا صـاحلا ضُـرب علـى قرنـه                 ): (ع
ــمي ذا القــرنني     فس ــرب علــى قرنــه األيســر فمــات، فبعثــه ا ) طاعــة ا فمــات، ثــم بعثــه ا، فضُ

؛ عمــرو بـن أبــي  ١٤١، ١، جاآلحـاد واملثـاني  ؛ الضــحاك، ٦٢، ص٦، جشـرح أصــول الكـا  املازنـدراني،  (
 .٣٣٤، ص١٧، جتاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكر، ٥٣٨، كتاب السنةعاصم، 
 ذا القرنني بعثه ا تعاىل إىل قومه فضُرب علـى قرنـه األميـن فأماتـه                 إن): (ع(ة عن الصادق    والرواي

ا مخســمائة عــام ثــم بعثــه إلــيهم، فضُــرب علــى قرنــه األيســر فأماتــه ا مخســمائة عــام ثــم بعثــه   
زائري، اجل؛ ١٧٨ص، ١٢، جحبار األنوارالسي، ؛ ٧٤٠، ص٢، جالغاراتإبراهيم الثقفي،  ..) (.إليهم  

 .١٦٥، صقصص األنبياء
 من املؤسِف، ونتيجةً لنظام هـش لقـراءة القـرآن، أن كتـب التفسـري، قـد تفننـت  حماولـة شـرح           - )٢(

ه              لنبيـ أصـحاب الكهـف والـرقيم كـانوا مـن آياتنـا                (هذه اآلية، ملعرفة مـا معنـى قـول ا أن أم حسـبت
البسيط، وأخطـأوا   ) ْأم( إالّ التفسري؛ أخطأوا  معنى       وقالوا كلّ شيء  ) أثاهبم ا (، فاجتهدوا   )عجبا

 فهم سياق اآلية كخطابٍ وملاذا أتت  السورة، وأخطأوا  فهم منطق اآلية الـداخلي؛ أهـي تنفـي                    
وافرتضوا حمذوفاً تفننوا باجتهاده واختلفوا  إيـراده، وأخـرياً فـاجلميع وإىل اليـوم               ! العجب أم تُثبته؟  

، ألن العــدة اللغويــة املســتخدمة خاطئــة، وألن الســياق  )الــرقيم( ال يعرفــون معنــى -حســب اطّالعنــا–
 !القرآني عادة هو آخر املقروئني، إن قُرئ أصال، بعد اعتماد املرويات والقيالت
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 حصـلت   ، فقد  عدداً قرون أو سنني  ثالثة  تهم للدنيا بعد    رجع، أما   )رض (وصحبه) ص(
ــها القــرآن  ســابقنيمــع كــثريين حــني ) ع(، كأصــحاب موســى   مــوارد أخــرى كمــا قص

ثُمَّ (ؤية ا جهرة فأخذهتم الصاعقة وماتوا، ثم بعثوا إلصالح شأهنم           تطاولوا لطلب ر  
ونلَّكُــمْ تَشْــكُرــوْتِكُمْ لَععْــدِ مــاكُمْ مِــنْ بثْنعوقولــه عــن قــومٍ آخــرين أصــاهبم )٥٦:البقــرة()ب ،

ذَر          (الطاعون   حـ مْ أُلُـوفهارِهِمْ ووا مِنْ دِيجرخ إِلَى الَّذِين أَلَمْ تَر    م وْتِ فَقَـالَ لَهـ الْمـ
 .)٢٤٣:البقرة()اللَّه موتُوا ثُمَّ أَحْياهمْ

ه ، فاملسـلمون واملسـيحيون يعتقـدون برجوعـه، املسـيحيون قـالوا أنـّ             )ع(أما عيسـى    
مات ثالثة أيـام ثـم رفِـع وسـيعود للدينونـة، ومهمـا يكـن مـن أمـر واخـتالف، فهـو رجـوع              

  ــه وتوفّــاه افِــع إىل ربإِلَــيَّ  (شـخص ر ــكافِعرو فِّيــكتَوــى إِنِّــي ما عِيس يـ إِذْ قَــالَ اللَّــه
 سواء كان مل يصلب أم قد صلب؛ صلب صـلْب      )٥٥:آل عمران ()ومطَهركَ مِن الَّذِين كَفَروا   

تعليق شبهه بدلَه، ال يهم إغماء فحسب ثم موت أم صلْب. 

اه القـرآن       أحيوا املـوتى مثـل أليشـع      التوراة روت أن أنبياء غري املسيح قد         الـذي مسـ
نري،       ) يشـع -إيـل (، ومعنـاه    )أليسـع (حسبما ينطق بلسانه السـرياني       فـيض ويـ؛ ييشـع ا

ا            ": وقَالَ أَلِيشع لِلْمرْأَة الَّتِي أَحْيا ابْنها     ( يْثُمـتَغَرَّبِـي حيْتُـكِ وبانْطَلِقِـي أَنْـتِ وقُـومِي و
بْع سِـنِنيٍ             ألَ. تَتَغَرَّبِني لَـى األَرْضِ سـأْتِي أَيْضاً عوعٍ فَيا بِجع١: ٨ملـوك   ٢()"نَّ الرَّبَّ قَدْ د( ،
هِ           (وأيضاً   لِ اللـَّ جـمِ رزِي غُـال لِجِيحـ لِـكقَـالَ الْمظَـائِمِ الَّتِـي          ": والْع مِيـعلَـيَّ جقُـصَّ ع

 عا أَلِيشلَهفَع".     لَى الْمع قُصي وا هفِيمرْأَةِ الَّتِـي               وإِذَا بِـالْم ت يـا الْم أَحْيـ ه ف أَنـَّ لِـكِ كَيـْ
ــا     قْلِهحــا و يْتِهــلِ ب ــكِ ألَجْ ــى الْملِ ــرخُ إِلَ ــا تَصْ هــا ابْن ــزِي . أَحْي ــالَ جِيح ــيدِي  ": فَقَ ــا س ي

عأَلِيش اها الَّذِي أَحْيهابْن وذَا ههو رْأَةالْم ذِهِ هِيه ،لِك٥-٤: ٨ملوك٢()"الْم(. 
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 Elisha raising the dead boyإليشع يحيي الفتى امليت  ): ٤٧(الصورة رقم 
 

والبعض توغّل بعيداً إىل االعتقاد بالتناسخ أيضا ومكابدة كلّ إنسـان حيـوات عـدة         
 املسـلمني يقصـرون ذلـك فقـط علـى       طوائـف معظـم ساب، بينما  عقائد   قبل يوم احل  

 عقوبة جرت  األمم السالفة كما حكاها القرآن، جتري أيضاً  هذه             املسخ الذي هو  
ــة لقــول الــنيب الكــريم   ــ() ص(األم ــ ويكــون   إالّشــيء إســرائيل  بــين رِمل جيْ يتأم 

ة مشـهودة              )١()مثله حتى املسخ واخلسف والقذف     ـة، ال دنيويـبيـد أنّهـا عقوبـة برزخي ،
ــالعني كمــا يظــن، تُكابــد فيهــا بعــض ال    ــة    ب نفــوس الشــريرة مســخها إىل حيوانــات معين

 قولِـه لليهـود   ) ولقـد رأيـتُم  (ومل يقـل  ) ولقـد علمـتم  (تُشاهبها قلبـاً، لـذلك قـال تعـاىل          
)         ةدــر ــوا قِــ ــمْ كُونُــ ـ ــا لَهـ ـ ــبْتِ فَقُلْنـ ـ ــي السـَّ ــنْكُمْ فِــ ــدوْا مِــ ــذِين اعْتَــ ـ ــتُم الـَّ ـ ــدْ علِمـْ ولَقَــ

اسِئِنيإىل قردة ملكابدة الربزخ  دنيـا  ، وأولئك املمسو )٦٥:البقـرة ()خ خون بالغضب اإلهلي
الناس، هم متاماً على نقـيض الـراجعني للـدنيا رمحـةً بعـد حيـازة فـرص الصـالح الـيت                      

                                                 
، ٥، جكنــز العمــالاملتّقــي اهلنــدي، : وبعــض مضــمونه . ٢٣٣، ص١٠، جحبــار األنــوار الســي، - )١(
 .٣٤٧، ص١٣١٦٨ح
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منحت لبعض احلاالت البشرية أيضاً، كما رأينا أعـاله وكمـا نفـرتض  آدم اهلـابط                   
ة كأب لإلنسانين مرة كلِّها وأخرى كأب للرسل زماني)ةاإلنسانية الصفي.( 

ــداً    ــا حممـ ــدد ا نبينـ ــد هـ ــالته،    ) ص(ولقـ ــلّ برسـ ــو أخـ ــا لـ ــه فيمـ ــانون نفسِـ بالقـ
باستحقاق وقوع هذا األمر ومكابدتـه ضـعف احليـاة وضـعف املمـات، ال ضـعف عـذاب                   

ولَــوْال أَنْ (األحيـاء وضـعف عــذاب األمـوات كمــا يطـوع الــبعض آيـات ا ويعيــد حنتـها       
ــاكَ ثَبَّتْن  ــيال ــيْئاً قَلِ ــيْهِمْ ش ــرْكَن إِلَ ــدْت تَ ــدْ كِ ــعْف   * لَقَ ــاةِ وضِ يالْح ــعْف ــاكَ ضِ إِذاً لََأذَقْن

 .)٧٥، ٧٤ :اإلسراء()الْمماتِ ثُمَّ ال تَجِد لَك علَيْنا نَصِرياً
ــه الكــريم       ــاً نبي ــه ســبحانه خماطب ــلْ رب إِ(فمهمــا كــان، فــإن قول ــا  قُ ــي م نــا تُرِي مَّ

يونــدلْ *وعفَــال تَجْع برــ*نِــي فِــي الْقَــوْمِ الظَّــالِمِني لَــى أَنْ نُرِيإِنَّــا عمْ  وهــا نَعِــدم ك
ونئَةَ          *لَقَادِري ن السـَّ أَحْسـ ادْفَعْ بِالَّتِي هِـي        صِـفُونا ي بِمـ أَعْلَـم ن وذُ    *نَحـْ أَعـ بقُـلْ رو 
 حتَّــى إِذَا جــاء أَحــدهمْ *بِــك رب أَنْ يحْضُــرونِأَعــوذُ  و*نْ همــزاتِ الشَّــياطِنيِبِــك مِــ

ونِ   الْمارْجِع بقَالَ ر ا           *وْت قَائِلُهـ و ةٌ هـ ا كَلِمـ كَـالَّ إِنَّهـ كْتا تَرالِحاً فِيملُ صلِّي أَعْملَع 
 ائِهِمْ برمِنْ ووثُونبْعوْمِ ياآليات ال حتكي عن كلّ إنسان،  )١٠٠-٩٣:املؤمنـون ()رْزَخٌ إِلَى ي فإن

ة      ة، فـالكالم عنـهم خاصـبل عن أناس أشرار ظاملني، مثل الذين عاندوا الدعوة احملمدي
ا ال             حسب السياق كما هو ظـاهر، وإالّ نفـى اآليـات السـابقة مجيعـاً لـو كـان حكمـاً عامـ

ة حصـوهلا،    يشـعر ب  " رب ارجعـون  "استثناء له، وإن قول أولئـك الظـاملني املكـذّبني            إمكانيـ
 .لكن ال ألولئك املستكربين

ــا  الروايــات فنجــد   نزلــت مــع آدم الســندان أشــياءثالثــة (ل وقــيبــن عبــاس   أم ، 
، طبعاً آدم األول خرج من اجلنة وحده ملالقـاة شـجرة   )١()يعنى املطرقة ،والكلبتان وامليقعة 

ة وضـلّ سـب              أُهبِط من خارج اجلنـ ع منها، ثمنيل الرجـوع، ويسـتحيل أن يكـون        اهلمج اليت م
ة بنزوله الطارئ غري املُخطّط له أصالمعه مطرقة أو سندان أو مشاريع خاص ! 

ــذكّرنا هــذا        ــه متّ تعمــيم وتطــوير هــذه االخرتاعــات، وي فهــذا آدم الرســول،  زمن
هــ  = هـامِر   (احلضـارات وتُسـمى      رقة اآلمر، اليت  يد امللوك عـرب       ـأس إنليل، ومبط  ـبف

 ).Hammerآمر + يف التعر

                                                 
 .٣٣٧، ص٤، جالتفسري ابن كثري، - )١(
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 )احلارس والراعي(يساراً ) رع(ميينا و) حورس(املطرقة امللوكية  يد ): ٤٨(الصورة رقم 
 

    ا رواية علي(فيقول  ) ع(أم فلما مهخرية مـن    )ع(أرضه وأنفذ أمره اختار آدم        د 
. عنـه  ه فيما هنـاه ته وأرغد فيها أكله، وأوعز إلي  وأسكنه جن ،  ل جبلته أو وجعله. خلقه

 فأقــدم علـى مــا  . مبنزلتـه   عليـه التعــرض ملعصـيته واملخــاطرة  اإلقــدام  وأعلمـه أن
ليعمــر أرضــه بنســله وليقــيم   هنــاه عنــه موافــاة لســابق علمــه، فأهبطــه بعــد التوبــة  

تـه،  د علـيهم حجـة ربوبي     ممـا يؤكـّ    ومل خيلـهم بعـد أن قبضـه       . احلجة به على عباده   
تعاهدهم بـاحلجج علـى ألسـن اخلـرية مـن أنبيائـه،               بل ويصل بينهم وبني معرفته،   

نا حممد صلى ا عليـه وآلـه        ت بنبي رساالته، قرنا فقرنا حتى متّ     ومتحملي ودائع 
 فأهبطـه بعـد التوبـة     ) (ع( ففي هذه اخلطبة أشكل على العلماء قـول علـي            ،)١()حجته

التوبـة،   م بعـد كيـف أهـبط ا آد  ) ليعمر أرضه بنسله وليقيم احلجة بـه علـى عبـاده          
واملعروف حسب القرآن والروايات أنّه أهبطه ملّا سخط عليه وقبل التوبة، ثم تاب عليه               

 !بعد اإلهباط بصريح اآليات؟

ه فمـات فعـاد إىل جنتـه                  : اجلواب ل أهبِط قبل التوبة، فتاب فاجتبـاه ربـآدم األو أن
 ه كلمة رمحته، ووعـده املـرد      اولقّ،   بسط ا سبحانه له  توبته      ثم: (كما وعده ربه  

                                                 
 .١٧٧، ص١، ج٩١، شرح حممد عبده، خطبة هنج البالغة الشريف الرضي، - )١(
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 ة، ليكون              )١()تهإىل جنأخرى بعد تلك التوبة والعودة للجن ةمر بعد دهر أهبطه ا ثم ،
حجــة ورســوالً إىل النــاس الــذين صــاروا موجــودين، ليعمــر األرض بنســله الصــفي هــذه  

لو كـان هـو     ، ف )وليقيم احلجة به على عباده    : ( أعاله ٩١-املرة، كما بينته نص اخلطبة    
ة تُقـام بـه علـى عبـاد ا ولـيس يوجـد                 حجـ ل بعد هبوطه، وال أحـد معـه، فـأيآدم األو

بل هنا موجود عباد كثريون، فأهبطه ا وعلّـة اإلهبـاط هنـا لـيس مـن سـخط                   ! غريه؟
، فهـذا  )ليقيم احلجة به على عباده ..فأهبطه (عليهم  ) ِبه(ومعصية بل لتكون احلجة     

 ا كحجة علـى النـاس وتُـوفّي، توالـت األنبيـاء             )هبعد أن قبضَ  (، الذي   هو آدم الرسول  
 .  كحجج على العباد) ص(والرسل تباعاً حتّى خامتهم حممد 

خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة   ( )ص(قال رسول ا    : (ومن الروايات 
ملعصـية أن  ، وقـد علمنـا مـن حبـث ا    )٢()فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيـه أخـرج منـها       

فيصح عليه ) آدم الثاني الرسول(آدم األول مل يخرج من اجلنة بل خرج لوحده، أما  دور 
خرج علينا اإلمـام أبـو   (ومثلها  .هذا اإلخراج من اجلنة واإلهباط لينشر اخلري واحلضارة     

صـوموا،  :  يوم مخـسٍ وعشـرين مـن ذي القعـدة فقـال            » مرو«بـ  ) ع) (الرضا(احلسن  
يـوم نُشـرت فيـه الرمحـة،        : قـال ! ي يوم هو؟  جعِلنا فداك، أ  : قلنا. نّي أصبحت صائماً  فإ

ز هبـوط آدم         )٣())ع(ودحيت فيه األرض، ونُصبت فيه الكعبة، وهبط فيه آدم           مـا ميـ إن ،
 :األول التايل

 . أُهبِط ال أنّه هبط خمتاراً، وخرج من اجلنة مختاراً ال أنّه أُخرِج-١

ــه،   أُهــبط و-٢ والعزميــة ،هفبــاع الــيقني بشــكّ (كــان فزِعــاً باكيــاً مظلمــاً وجه 
 .)٤() وباالغرتار ندما، واستبدل باجلذل وجال،بوهنه

                                                 
 .٢٣، ص١، ج١، شرح حممد عبده، خطبة هنج البالغة الشريف الرضي، - )١(
، ٢، جســـبل الســـالم، ؛ الكحالنـــي٣٠٥، ص١، جســـننال الرتمـــذي، ؛٦، ص٣، جصـــحيحالمســـلم،  - )٢(

 .وغريه. ٥١٢، ص٢، جسندامل أمحد بن حنبل، ؛٤٥ص
 .٢٣، ص٢، جإقبال األعمال ابن طاووس، - )٣(
 .٢٣، ص١، شرح حممد عبده، جهنج البالغة الشريف الرضي، - )٤(
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ــه إبلــيس وفــرِح، فهــو عيــد       -٣ ــوم أُهــبِط آدم ضــحك في  تــذكر الروايــات أن ي
فهــو حــزن إلبلــيس وفــرح للنــاس قطعــاً، ألنّــه ) ع(إلبلــيس، أمــا هبــوط آدم الرســول 

 .املوعود به من السماء، أي من اجلنة السماوية") ع"عيسى (بوط متاماً كه

ة وعقوبتـه أعقبـها بكـاء            -٤ وفاجعـة آدم وخسـرانه اجلنـ هو يوم سـخط الـرب 
 .عشرات السنني، ال يوم سعادة وشكر

فهذا الصنف من الروايات الذي يتبارك هببوط آدم األرض أو خروجـه مـن اجلنـة،                
، ويعلنـــه كبشـــارة خـــريٍ وشـــكر، يقصـــد آدم حـــني صـــار  وحيتفـــي بـــه كرمحـــة للعـــالَمني

ــاً للرســاالت واحلضــارة  ) املصــطفى( ــات     اإلنســانيةأب ــذي انفجــر  األلفي ــيم ال  والتعل
 .العشر األخرية

ــح هــذا األمــر، وكعينــة منــها، نأخــذ      ــة طوائــف أخــرى مــن الروايــات الــيت تُوضّ ومثّ
ــأ ()ع(الرضــااإلمــام علــي حــديث طويــل يقــول فيــه  أحــدها مــن  موجــلّ ا قولــه عــز  

رضـه، وخليفـة   أ خلق آدم حجة  وجلّ  ا عزإنف) ه فغوىرب وعصى آدم (،  )ع(آدم
ــه  ــالده، مل خيلق ـ  ب ــت املعصــية للجنـ ـ)ع(  مــن آدمة، وكان رض،  األ ة ال  اجلنـ

هـبط إىل  أوجـل، فلمـا      ا عز  مرأ مقادير   رض ليتم ألتكون  ا   نأه جيب   وعصمتُ
ــ واألرض جعــل حجإ(وجــل،  ة وخليفــة عصــم بقولــه عــزــناصــطفى آدم ونوح ا  ا

ــد لنـــا بـــني )١())علـــى العـــاملني  ابـــراهيم وآل عمـــرانوآلَ وهـــذه روايـــة صـــرحية توحـ ،
، )دار البلية وتناسل الذرية   (اآلدمني؛ آدم القديم الذي أهبطه الرب جزاء ملعصيته إىل          

ت وســادت عشــرات آالف الســنني، فوعــده  هــذه هــي الذريــة الــيت نســلت خطــأ وانتشــر 
ة الـيت أُخـرِج منـها، الـيت يـذهب                         تـه، نفـس اجلنـإىل جن سبحانه بعد الندم والتوبـة املـرد
إليها األبرار بعد مماهتم، فبكى كثرياً علـى خطـأه وتـاب وصـرب حتّـى آخـر رمـق، ومـات،            

مصطفى، مع وجـود عبـاد      ورد إىل جنته، ثم  زمن الحق أُهبِط مرة ثانية رمحةً كآدم             
         ة لينسـل النسـل اإلنسـانياء     وخالئق كـثريين، هـذه املـرفأهبطـه  ( الصـاحل منـه ومـن حـو

 ).ة به على عبادهليعمر أرضه بنسله وليقيم احلج بعد التوبة

                                                 
 .١٧١، ص٢، جعيون أخبار الرضا الصدوق، - )١(
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ا، أن آدم                 نـة هـذه الـيت بيأعـاله بـل والروايـات إالّ بالفرضـي ر النصمكننا تصووال ي
عمليـاً، لينسـل الذريـة    " غفـران ذنبـه  " لتصحيح خطـأه، وهـذا هـو     األول أُعطي الفرصة  

الصاحلة مرة أخرى، ضمن إهباطٍ ثانٍ كحجة وخليفـة علـى ماليـني النـاس املوجـودين،         
ــميت   فت (كــآدم املصــطفى املعصــوم النــاطق باللهجــة الــيت ســن بعدئــذ باســم أحــد  )وص 

 ).السريانية، نسبة إىل سر بن أنوش(أحفاده 

ل هذا االفرتاض الكثري من الروايـات، سـواء الروايـة الـيت تقـول أن مبـدأ آدم                   بل يذلِّ 
ة، والروايــة املشــهورة عــن ة، ثــم كرســول باللهجــة الســريانيوهــو  اجلنــة باللغــة العربيــ

ه آدم                        ـة، هـو نفسـفيه مـن روحـه  اجلن آدم الذي نفخ الرب نا  قوله ألبي ذر بأننبي
،رض(ذر  فحــني ســأله أبــوالرســول الســرياني) (قــال . قــال آدماألنبيــاء؟ل مــن كــان أو 

 قال نعم خلق ا آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه             ؟ مرسال األنبياءوكان من   
ون آدم وشــيث وخنــوخ وهــو  ســريانياألنبيــاء يــا أبــا ذر أربعــة مــن  : قــال.ه قــبالمــوكلّ

ب هــود وصــاحل وشــعيب   وأربعــة مــن العــر ،ل مــن خــط بــالقلم ونــوح إدريــس وهــو أو
ــك حممــد  ــاءل  وأو.ونبي ــذه وأمثاهلــا تذهــ  ))١()ص( آدم وآخــرهم حممــد األنبي ب ـ، فه

ل رسول  بالذاكرة أنل إنسان) آدم(أوهو نفسه الذي كان أو. 

ــع يقيننـــا بوجـــود آدم األول قبـــل     ، وتـــأخر آدم الرســـول   بكـــثري ألـــف عـــام ٥٠ومـ
 آالف عام، إالّ أنّا ال جنـد        ٨قبل أكثر من    ) خرىاملفروض أنّه نفسه آدم األول  نزلةٍ أ       (

 الروايات ولدى املؤرخني إشارة أو بياناً أو معرفة بأبٍ آلدم الرسول السـرياني، ربمـا                
ة، فيكــون صــورة رجــوع آدم  زمــنٍ آخــر هــي كصــورة رجــوع كــلّ  لتعزيــز هــذه الفرضــي

 )٢( مغـارة  ) ع(فظ جبثمانـه    بأبـداهنم الـيت مل تبـلَ، إذا احـتُ         ) ع(الذين أحيـاهم عيسـى      
ر،     قرونمعينة كمغارة أصحاب الكهف اليت احتفظت جبثامني أصحاهبا لثالثة           بـال تغيـ 

أو أن يكون إحياؤه إحياء من تراب بعد حتلّل البدن، مشـاهباً آيـة ا الـيت أراهـا عزيـراً                     

                                                 
أيضـاً عـن اإلمـام    والرواية مروية أيضا بألفاظ أخـرى، ومرويـة   . ١١٩، ص٢، ج الثقات ابن حبان،  - )١(

 .٢٦٤، ص االختصاصاملفيد، : ، انظر)ع(الصادق 
 روايــات التـــوراة مستـــها مغـــارة الكنـــز، وبعــض روايـــات املســـلمني حـــددهتا  مغـــارة  األرض   - )٢(

 .املقدسة  جبل أبي قبيس مبكّة
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وانْظُـرْ  (محـاره  كيف يحيي املوتى  مشهد إحيائه بعد مائة عام كافيـةٍ لتحلّلـه وحتلّـل     
وها لَحْمـاً             ا ثُـمَّ نَكْسـهنُنْشِـز ف ، وهبـذا يصـدق مـرتين قولُـه         )٢٥٩:البقـرة ()إِلَى الْعِظَـامِ كَيـْ

ــنْ          (ســبحانه  ــه كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرابٍ ثُ ــنْ تُ ــه مِ ــلِ آدم خلَقَ ــهِ كَمثَ ــد اللَّ ــى عِنْ ــلَ عِيس إِنَّ مثَ
ــون ــا  حبــث  ، مــرة حــني كــا )٥٩:آل عمــران()فَيكُ نل إنســان بالطريقــة الــيت بياخللــق (ن أو
، ، وأخــرى حصــلت لــه  رجعتــه وقــد بعــث ببدنــه وهــذه املــرة كــآدم الرســول          )األول

آخــر الزمــان ) ع(وســيبعث عيســى إىل الــدنيا أيضــاً كــآدم فيمــا يســمى هببــوط عيســى   
 !بالطريقة نفسها أياً كانت

، أمـراً يلـزم التحقّـق منـه وحبثـه، أن            ليس من الغريب أن حنتمل على وجـه الفـرض         
ة وكـون مـع             ل حني خرج من اجلنـاء /األنثـى (آدم األوة  )!حـو ـ     اهلمجيـآدمي خـارج   ا، نسـال 

 تُؤنسه وماتا من قريـب  ة اإلنسيحواءأمنا  وأُهبِط وتاب فبعثت له  ب، فعوقِ "إيل"شريعة  
  اإلنسـاني اهلمجـي  ري ذاك النسـل   وأُعيدا إىل جنتهما  دار األبرار، ومل يكن مـن آدم غـ            

سـاد لعشـرات آالف     انتشر وتكاثر و  الذي ابتدأ من معصية، وتكاثر هذا النسل اآلدمي و        
ه       و  يتطور ببطء شديد   السنني، ظـلّ  نسـلٌ  ليزيح البشر اهلمج املتخلّف الـذي سـبقه، لكنـ

 . ومحايته، واعتنت به السماء نوع عناية لتطويره اهلمجيةأيضاً  هجعته

، وأُهبطـت حـواء      هـذه املـرة    حني أُعيد بعـث آدم كرسـول      حدثت  ن القفزة الكربى    لك
 الصـفية منـهما،    اإلنسـانية حتّى تعارفا  عرفـة، فبـدأت حقبـة السـاللة    مرة أخرى   له  
اهتم أنسـنة الوجـود اآلدمـي        الربانينيالنبيني املرسلني واملعلّمني  ال  نسو الـذين مـن مهمـ ،

وأوزيـــريس وإيـــزيس ) هرمـــز(بـــا، كمـــا قرأنـــا  رحـــالت إدريـــس  شـــرقاً وغراملنتشـــر
غـة  ة واللّ احلضارة واملدنيـ  وتعليمهم  ألنسنة بين آدم اهلمجيني    وقدموس وزيوس وغريهم  

 . واألخالق والعلموالدين
 

 *دمآل حياتنية ملخّص فرضي 

 علـى غـري      آدمـي  ن خطأ آدم األول قبل مخسني ألف سـنة كـان تكـوين نسـلٍ              علمنا أ 
ر شـيئا فشـيئا                       ر ويتطهـوال وفق نظامه، وظـلّ هـذا النسـل  هجعتـه يتطـو منهج الرب
  ــدى، وغــري مــذكور، ألنالعمــوم، ومــرتوكٌ س  وأحيانــاً مبــدد مــن املالئكــة لكنــه منســي

ة طغـت عليـه بكـلّ معوقاهتـا، ولقـد      وظائف الوعي األعلى غري مفعلة فيـه، وألن اهلمجيـ     



 

352 

البشري، حني هبط من اجلنة ليعاشر األنثى، تـرك         ) إنليل(ر أن   قرأنا  مدونات سوم   
تبقى  اجلنة، وذرية سني هي ذرية النور والصفاء، الذرية الطيبـة، وهـي              ) ذرية سني (

 الـيت هـي للنـداء حبـد    ) يـا (وإن ). يـا سـني  : (بعدئـذٍ ) ص(االسم الذي خوطـب بـه الـنيب       
اب بــني الــرب ومثيلــه اإلنســان، وهــي الــروح،   اخلطــ/ذاهتــا تبــين وجــود واســطة النــداء  
 الذريـة الطيبـة، ذريـة سـني الفطريـة، الـيت             ) ابتـداء (واسطة السماع، واليت مل تتلوث      

 .أمر ا بعدم تدنيسها

ه أبـو النـاس مجيعـاً،        ) آدم(وإذا كان جديرا بأحد أن يصـلح اخلطـأ فلـيس إالّ              نفسـ
ذريـة الـيت كـان ينبغـي إظهارهـا للوجـود اإلنسـاني           يعود للحياة ليصـلح خطـأه ويظهـر ال        

، وكـان ينبغـي حتمـاً ظهـور الذريـة           )آدم(اخلليفي للـرب، ذريـة سـني، وإن مل يفعـل ذلـك              
ــا أســاس برنــامج االســتخالف ومــداره، فــإن مل يخــرج      إلنتــاج هــذه  ) آدم(الصــفية ألنّه

ية، ولكن مـع هـذا االحتمـال        لينتج هذه الذر  ) آدم(الذرية لكان ينبغي توفري شخص غري       
 .وهذا حمال"! ين آدمب"لصفية كما اجلميع يطلق عليها لن تعود هذه الذرية ا

ــة العامــ  ــة  فالذري ــف ســنة،      ) آدم(ة إذاً هــي ذري ــل مخســني أل ــان إنســانا قب حــني ك
وهو رسول معصوم قبل عشـرة آالف سـنة،         ) آدم(والذرية الصفية هي ضمن من أنتجه       

ــهم اهلمجيــ      دومنــا مرورهــا   ــاء أســالف دخلت ــها  أصــالب سلســلة آب ة وطرائــق وتقلّب
 ناقض هذا كثريا من األقوال أن نسل األنبياء مل يقع فيـه سـفاح             السفاح العشتاري، وإالّ  

 .، ومل جيتمع أبوان قطّ هلم إال على نكاح مشروع)جاهلية أوىل(وال 

  ــا  ) آدم(لــذا نقــول بــأن طــرداً بعــد ) ج اجلنــةمــن خــار(قــد هــبط هبــوطين؛ هبوطً
ــه ظــلّ         ــهياً عن ــه ليعصــي ويكــون نســال من ــه ودار رغــده وأمن خروجــه طواعيــة مــن جنت
عشرات آالف السنني على عشتاريته ومهجيته، وهو هبـوط غـري محيـد وال يتبـارك بـه              

ة نفسـها بعـد عشـرات آالف                  به يحتفىال  وال يحتفل و   ا مـن اجلنـوهبوطًا ثانيـاً حممـود ،
 آدم تــاب فمــات فــدخل اجلنــة، فلمــا حــان زمــن تكــوين النســل الطــاهر      إذ أنالســنني، 

 األرض ويكونوا خليفتها أُهـبط آدم بـأمر الـرب هـذه املـرة و طاعـة وأُهبِطـت             واليعمر
 .معه حواء وتعرف عليها  عرفة، وهذا هبوٌط مبارك يحتفى به ويبتَهج
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ةً مل   وظلّ اإلشكال العقلي كامناً  إمكانية رجو  باشـر مهمـع من مات من البشر لي
ــة، وجهــة الوقــوع الفعلـــي   تُنجــز، فهــذا ينــاقش مـــن جهــتني؛ جهــة اإلمكانيــ       ة التارخييـ

 ).برباهني أو إشارات دالّة(

  ـة، مبحاولـة البحـث                وللبحث عن اإلمكانية يكفينا رصـد وقـائع تُؤكّـد هـذه اإلمكاني
 :لرتاث املقدس أو النصوص الربانيةللعثور على أمثلةٍ تارخيية مشاهبة أكّدها ا

 سـنة   ٢٠٠٠من اجلنة  آخر الزمان بفـارق زمـين يفـوق            ) ع( نزول عيسى    -١
 .من حياته األوىل  األرض

 إحيــاء كــثري مــن الشــهداء والصــديقني واألنبيــاء  آخــر الزمــان حســب         -٢
   سمى بالرجعة، بفارق زمين يرجع إ       أطروحة بعض الفرق اإلسالميىل آالف  ة فيما ي

 .السنني بني احلياتني

 رجوع عزيـر للحيـاة بفـارق مائـة سـنة، وانبعـاث أهـل الكهـف بفـارق ثالثـة                      -٣
قرون، وذي القرنني مات وحيا مرتني حسب مرويـات وبفـارق مخسـة قـرون، وقـوم       
موسى الذين زهقت أنفسهم بالصاعقة واملبعوثني بفارق ساعات، واألمـوات الـذين            

 .بفارق أيام حسب التوراة والقرآن واملرويات) ع(ى وعيس) ع(أحياهم إليشع 

 :أما من حيث اإلشارات واألدلّة على وقوعها آلدم، فنلخّصها  النقاط التالية

 املرويات  ظاهرهـا قـد اتّفقـت أن اآلدمـني مهـا واحـد، ودجمـت بينـهما                    -١
 .كشخصية واحدةٍ مهما افرتق زماهنما

آلدمني مبائز عدا املائز الزماني وفـق حيثياتـه          القرآن أيضا مل يفرق بني ا      -٢
من خلق وسجود ومعصية  الزمن السـحيق، ثـم اصـطفاء للرسـالة ولوضـعها         

 .ذريته املصطفاة دون آخرين  جيله  زمنٍ قريب

 مروي أخرب بأن يوم هبوط آدم من اجلنة يوم مبـارك وهـو اجلمعـة، وقلنـا           -٣
  آدمغـوى عنـها  قـد  هـا   من اجلنة بـل مـن خارجهـا ألنّ      أن آدم بعد معصيته مل يهبط     

أو مدخلـها، وأن هبـوط الطـرد ال         ) بعـدها (وانسدت دروبها دونـه وخـرج مـن رؤيـة           
 .  بعد عدة عقود من سين الندم إالّبركة فيه، خاصة وأن التوبة عليه مل تأتِ
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وبعـض  (ني  بسياق املنة علـى الرسـل والنبـي       " آدم" ورد  أحد األدعية عن       -٤
ة             )١()أسكنته جنتك إىل أنْ أخرجته منها      ة بـاإلخراج مـن اجلنـ أنّـه ال منـ ففضال 

بداعي املعصية، فآدم األول بعد معصـيته مل يخـرج بـل خـرج وحـده قبـل املعصـية                    
ة إخراجـا                 د إالّ بعد موتِه، فالدعاء هنـا ال يصـدق إال بـإخراج آلدم مـن اجلنـومل يع

ــه   ــا علي ــاً ممتن ــاء، ملمارســة      مبارك ــه، وهــو إخــراج الفرصــة األخــرى، بعــد االجتب  ب
اخلالفــة وأخــذ شــرف إظهــار الذريــة الطيبــة مــن ذريتــه، ذريــة الــذين قيــل لــه      

ــمائِهِمْ (: املشــهد األول ــئْهمْ بِأَسْ ــا آدم أَنْبِ مــن ) ع(اخللفــاء املعصــومني   )٣٣:البقــرة()ي
 .الرسل والنبيني

٥-  ــي ــة فأهبطــ) (ع( حــديث عل ــد التوب ــيم     ه بع ليعمــر أرضــه بنســله وليق
 التوبة كانـت بعـد اإلهبـاط األول، وهـذا احلـديث يـتكلّم       )٢( )احلجة به على عباده 

 .عن إهباط يعقب التوبة، آلدم نفسه

 ال يوجد  مدونات التـاريخ والـرتاث كلّـه معرفـة باسـم والـد آدم الرسـول              -٦
 .السرياني، ألنّه آدم األول نفسه

ا مـن آبـاء   ، كـان سـيأتي إمـ   اًوال هبوط آدم مرة ثانية متـأخر    ألنبياء ل  نسل ا  -٧
آدمــيني مهجــيني وهــذا يعارضــه ســالمة نســلهم وكــون آبــائهم دائمــا إىل آدم علــى    

ــل ال عشــتار    ــوان  مل(شــريعة إي ــق  أب ــى ســفاحٍ قــط  يلت ــا أن يكــون  )٣() عل وإم ،
      عارضـه أيـن       ل بعـد معصـيته، لكـن مـ        نسلهم أُنتج حلظة هبـوط آدم األون حـواء، في

ال، وأيـن                  شجرته؟ ومـن منـهم رسـ كان هذا اإلنسان الصفي؟ ومن هو؟ وأين أمساء
حضارته طـوال عـدة عشـرات ألـفٍ مـن السـنني؟ وكيـف جـاء آدم السـرياني اآلخـر              

 منهم  آخر املطاف فمن هو أبو آدم السرياني؟

                                                 
 .٥٠٥، ص١، جإقبال األعمال ابن طاووس، - )١(
 .١٧٧، ص١، ج٩١ح حممد عبده، خطبة ، شرهنج البالغة الشريف الرضي، - )٢(
 .٣١٤، ص١٦، جحبار األنوار السي، - )٣(
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اكتشـافه عـود مجيـع       مشروع اإلرجاع اجليين العلمي مـن شـتّى املنـاطق، و           -٨
د          وحـذاتـه ي الناس إىل شخصٍ واحد تواجد قبل قرابة مخسني ألف سنة، هو حبد
شخصييت اآلدمني، فآدم الثاني الذي استأنف نسال جديـداً ال ارتبـاط لـه بالنسـل        

كلّكـم آلدم،   (القديم، هـو نفسـه آدم األول، واجلينـات نفسـها، وصـدق نبينـا بقولـه                  
 .)١٣:احلجرات()إِنَّا خلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى(وقوله سبحانه  )١()وآدم من تراب

٩-     حديث النيب ة وهـو                ) ص( إن آدم أُهـبِط مـن اجلنـ ص(الـذي ذكرنـاه بـأن (
 صــلبه وركــب نــوح الســفينة وهــو  صــلبه، وأُلقــي إبــراهيم بــاملنجنيق  النــار  

اني املتـاخم بزمنـه لنـوحٍ السـرياني ثـم           ، إنّما يتكلّم عن آدم السري     ...وهو  صلبه    
  كــذلك، ومل يهــبط آدم األو ــد إلبــراهيم الســرياني كأحــد ذريــة ســني (ل وحمم ( 

           ية اإلهلير، الذرية اليت ستعمإعداد آدم إلنتاج الذر ة آنذاك، وإنّما   صلبه، بل مل يتم
نامج جيين صحيح   بر(اهلبوط الثاني هو اهلبوط الذي أُعِد خصيصاً ألجل الذرية          

 ).غري ملوث

١٠-روايــات أن    ف إىل حــواء ال معنــى هلــا  اهلبــوط األول، فحــواء  آدم تعــر
ر، واإلنسـانة الوحيـدة حينـها        ـزة   ) حـواء (يعرفها وهو مل يتغيـن اهلمـج  عـ إلفـه متمي

الصريح أو اهلمج اإلنساني الـذي تكـون مـن أبنائـه وبناتـه حينـها، متميـزة بشـكلها                    
أيضاً وعري أولئك، أما  الزمن الثاني فلـها معنـى منطقـي، إنّـه يشـابه                 وبلباسها  

 .)٤٥:يونس()يتَعارفُون بيْنهمْ(إذ يتعارف املَعارف بينهم ) احلشر(يوم البعث األخري 
 

 

                                                 
 .١٢٨، ص١ جشرح هنج البالغة، ابن أبي احلديد، - )١(
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 خامتة الفصل

     ر املرء ألوات        بالرغم من صعوبة تصوتنا، نتيجة سـبقيل وهلة وجود حقبتني آلدمي
ــة إرثيــة  مــل حياتنــا، ولصــراعاتنا  تلقّنــها، إالّ، ونشــأ عليهــاوديني مراجعــةً هادئــة أن 
ــية، النفســي ــة واحلســة بــل وبالدتنــا العقلية واالجتماعي ــساحلقبــتني،  أثــرِنســتطيع تلم 

قوتنـا، فينـا    و فنحن جنهل مـع وجـود نـور عقلنـا، ومننـع وجنـزع مـع وجـود ينبـوع خرينـا                     
ــة مــا ينزعنــا لــنرتدى بأســوأ    القــدرة علــى أن نكــون كــال  رب  أمجــل خصــاله ولكــن مثّ

ــع ســارت ومــا تــزال تســري مبنحنــى بطــيء      خصــال الشــيطان، مــا يعــين أن مســرية الرتفّ
   املثيل(الصعود، وأن ( ضنياً  حيتاج جهاداً    ما زالليكـون  م) املثـال(  اإلنسـان وأن ،) ًقالَبـا (

رسـوال ، ممـثّال لـه، ناطقـاً      ، أي)قلبـاً (عليه أن يجاهـد نفسـه الكـثري ليكـون اإلنسـان            
وكمـا   املعبر عن ا بنفسِه قبلَ إرشاد هدى الوحي،       ) إبراهيم/عربهيم(هبداه، كما كان    

كان كّل األبرار األفذاذ الذين قفزوا هوة هجعتنا اهلمجية، أي ردمـوا املسـافة السـحيقة                
ــا اإلنســان (بــني وجــود   ــزوغ مشــس   املُخطــئ واملُســتزلّ، حتــّ  )آدمن ــا الرســول (ى ب  )آدمن

  آدم األول   اهلـوة هـذه، فنسـينا وجـود        دمرفـ مصدر اخلري لألمم، هكذا فعل آدم الرسول        
من احملتمل جـدا أن يكـون هـو نفسـه       -وحسب فرضيتنا-، الذي  ليضيع من الذّاكرة  

نبغـي أن   يف  أُعطي فرصةً ثانية، وقد يكون أكثرنا حظي هبـا، أي بالثانيـة،            الزمن الغابر، 
ــاالً( مثلــه، نرقــى مــن كوننــا  نفعــل هج ( صــبِحلن)علِّمــنيحباضــرنا(، منحــو بــال أجــر) م( 

 أي وجودنــا األكثــر إشــراقاً   إالّ بــالوالدة الثانيــة، بعدئــذٍف، فــال نُعــر)ماضــينا(أخطــاء 
 .وفعال..  ألن فيه فقط معنى آدميتنا، أي إنسانيتنا، أي وجودنا اخلالِد أثراً وهدفيةً،

 هـذه اهلـوة، مـا زال علينـا تعلّـم الكـثري عـن              اجتيازع هذه املسافة، و   ومع هذا، فلقطْ  
مسـريهتم  وجودنـا، فهـم ليسـوا معلّمـني           أنـوار   ، واكتشـاف     الربرة أفعال أولئك املعلّمني  
ــا تعــاليمهم وقــيمهم باقيــة و ، بــل مضــوا بــال رجعــة ثــم  ملــن مضــى فحســب  مشوســهم ملّ

ة، وجــوهر التعــاليم الــيت دتنا اإلنسـاني وحــمشــروع ، دفئهــا وتنطفـئ، لنســتمد مــن ألقهـا  
 وإعــادة صــياغتها مبثــاهلم الســامي،  ينبغــي متثّلــها أبــداً ألنّهــا أســاس مكوننــا الفطــري  

، وضــد عقــارب )لتعــارفوا(ة لشــعوب اإلنســان وإلفتــهم  لنعمــل  اتّجــاه الغايــة الربانيــ 
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وب والتفريقـات ومبشـاريع العنصـرية    املفسدين لألخـالق العامليـة وقلـوب البشـر بـاحلر        
ــة وتســـييس األديـــان؛  لقـــد (:١٩٣٨يقـــول وزيـــر املســـتعمرات الربيطـــاني عـــام والطائفيـ

علّمتنـــا احلـــربالوحـــدة اإلســـالمي ينبغـــي علـــى ة هـــي اخلطـــر األعظـــم الـــذي  أن
 !!)حاربهره وتُحذتَاإلمرباطورية أنْ 
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ــيت   ( ــدولَ الــ ــربٍ ألن الــ ــاملَ  حــ إن العــ
 أن الشـرائع  ذلـك يتألّف منها فاسدة احلكـم، و    

ــلّ    ــتطيع أنْ حتـ ــرتْ ال تسـ ــا كثـ ــعية مهمـ الوضـ
حمــــلّ النظــــام االجتمــــاعي الطبيعــــي الــــذي 

 )تُهيئه األسرة

 .احلكيم الصيين كونفوشيوس
 

 

رِ   م تارخينا احلقيقي، ب    لنا إن ملْ نتعلّ     مأموناً ال مستقبل  إنسـانِ  كبـواتِ عبـ    نا وبسـمو
 امعلّمينــ مــن راً لنــتعلّم الكــثريبكّــم قُلنــا أنّــه مــا زال الوقــت، وقــد ه ومعلِّميــهتعــاليم رســل

ر حجـ ( رف علـى  ، ففي هذا الفصـل سـنتع      همأنواراألولني باستنطاق آثارهم واستبصار     
ــ)آدمنــا األول(  ســقوط )الزاويــة ــة ، )آدمنــا الثــاني(ة ، و مهمــر زاويــة القصبــل حج
، وكـان   )إيـل ( اليت تُقـام علـى شـريعة         الذرية السليمة الشرعية أو    )األسرة(وهو  ها،  برمت
ك  يا آدم اسكنْ أنـت     (  الزمن األول   ةأوامرها املنتهكَ بنود  أول   ولـوال انتـهاكُها     ) وزوجـ ،
وإن كان من أمـرٍ     ،   أصال حقبتين وآدمين وجود  التارخيية السحيقة ب   اخلارطة   أفرزتملا  

نفسـه، قـانون    ) قـانون األسـرة   ( فهو   -لو بعث ثانيةً لإلصالح   –ينبغي على آدم إصالحه     
مــن إحيــاء ) الســكن( مبــا  ؛ ســكن الرجــل لزوجــه، ليلغــي تــاريخ مــا حصــل، )الســكن(

سكناً لس كّانهمبعاني السكينة والسكون وترك الصراعات لتجعل الكوكب األرضي!  
 واجتماعــه باعتبارهــا لبنــة التشــكّل اإلنســاني) الســكَن/األســرة(سنفصــل  هــذه 

  الفعلـي السـلس  عاملـه األكـرب         وتشـابكه ) انتسـابه وتصـاهره    ( ووقود اندماجه  ،الواعي
عوباً وقَبائِـلَ   يا أَيها النَّاس إِنَّا خلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْناكُمْ شـ           (؛)عالَم الناس (

ــارفُوا ١()١٣:احلجــرات()لِتَع( ، صــدرت مرافقــةًاً وحــدودمثّــة تعــاليم وإفــرازاتٍســنلحظ أن ، 

                                                 
راً (بوصفه  ) األسرة(بتوصيف امسها تُعبر عن كيان      ) احلجرات( سورة   - )١( مـاً (و) أسـراً (و) حر جـح (
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اني          ) آدم الرسول ( اليت انتشرت عرب     )األسرة(ملفهوم   إلصـالح تشـكّلنا حـول احملـور الربـ
لسائد باإلباحـة   لتُزيح املفهوم العشتاري ا، وانبذرت مع سريورة اإلنسان التارخيية األول

   ةوعدم االنضباط باخلطّة الروحي  ،           ،كمفهـوم احلـدود   مبفـاهيم أطلّـت بازغـةً مـن الـرب 
 وغريهــا، ، ونفــي ولــد، وجلــد،، والفــواحش، والزنــا، وعقوباهتــا مــن رجــم وعــدم تعــديها

، النســب، واملصــاهرة غاياهتــا مــن  مــن مثــل العفــاف، واحليــاء، واإلحصــان، و    قيمهــا و
 .ساني وتعارفهوائتالف النوع اإلن

، وأنّهـا   )آدم الرسـول   (= أن مسألة تصديق عاملية إنسـانيتنا احلضـارية       أيضاً  وقُلنا  
 علـى الـذهن      قلـيال  عصـيةً ، هي مسألةٌ تبـدو      )آدم األول  (= جاءت بعد انتشارنا اآلدمي   

العائلـة /األسـرة (، فسنتدارك هنا بعضاً من أدلّة انتشار اإلنسان عـرب مفهـوم            التقليدي (
ــاً(فســه ن ــها مــن مفــردات لعناصــرها    ،)لغوي ــق من ــا انبث ــل هــذه  ) أي األســرة ( وم وحتلي
، علّ ذلك يشكّل مزيد قناعة عن أصلنا الواحـد          فهمتسهل ال يضاح خارطة   إل) األمساء(

لغويةًاً وحضاريًا وهدفي. 

، فسـنجد مالمـح   )آدم األول(إلصالح خطأ   ) آدم الثاني (فإذا قُلنا أن مهمة انبعاث      
 علــى ة لغويـ كشـواهد ة، واشـتقاقات عناصـرها اللغويـ   ) األسـرة (  مفهـوم   متجلِّيـاً هـذا 

امـات، وهـذا مـا سـوف نسـرب بعضـه هنـا، انطالقـاً مـن          ، وكالتز  واحـدة  ، وكتعاليم األصل
ــر    ــر األمــ ــك عناصــ ــاني تفكيــ ـ لالربـــاناألو ــك     (: لإلنســ ـ زَوْجـو ــت ــكُنْ أَنْــ ـ ــا آدم اسـْ ـ يـ

ة أل  ) تنـا فآدمي(،  )١٩:األعـراف ( وأيضاً   )٣٥:البقرة()الْجنَّةَ انيـاكتشـافها، علينـا أن     جـل   الرب
 ) :اجلنة) (الزوجية) (السكن(نُبحِر  ثالث مفاهيم على األقلّ 

بنـاء احلضـارة وتشـييد      سـنطّلع منـه علـى تأسـيس األسـرة، و           :فهوم السكن م -
 . والقرى واملدن، إلرساء السكينة)احلرام (البيت

                                                                                                                        
مبضمون آياهتا بالتعاليم ) السورة(ل إعمال االلتزام به، وتُعبر ال ينبغي انتهاك قُدسِه واخرتاق آدابه، ب

فـال يسـخر    (اليت ترقى بإنسانيتنا لنكون عقالء اجتماعيني ذوي هدف أممي ينطلـق مـن أُسـر النـور،                  
بأي طريقةٍ كانت، لنمسح آثار اهلمجية وتنصـهر  أنـوار   ) ال يأكل أحدكم حلم أخيه(، و)قوم من قوم  
 . البشراهلدى بنو
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) الـزوج والزوجـة  السـكن      ( سنطّلع منه على تفرعات مـن        :جية مفهوم الزو  -
ــاً وأبــاً  ــة وخــاالً   ) والــداً(لتُنــتج أم ــاً وعم باالنصــهار؛ عم وابنــاً وابنــةً وأخــاً وأختــاً، ثــم

 .اخل من قوائم االنتساب والتصاهر.. وخالة، وجداً وجدة، وحفيداً وحفيدة، 
ـة  - ــوم اجلنـ ــن معناهــا الســرت  )١(:مفه ــن الشــرف،      ،  وم ــيم الســرت، م ــلّ ق ـد ك فيولـِّ

واحلياء، واإلحصان، والورع، ومقابلها مـن االشـياع مثـل الفـواحش وقلّـة احليـاء والزنـا،                  
    .وملحقاهتا من عقوبات تشريعية رادعة تدرأ هذا الفساد على األسرة والذرية

 

 األسرة اآلدمية  شواهد اللّغة -أوالً

ة       العربيـ ى لغـة الضـاد، هـي الوحيـدة الـيت                 لقد رأينا كيـف أنالفصـحى، الـيت تُسـم 
ة    حتتفظ هبـذا احلـرف  العـالَم، وهـذا يـدلّ علـى أن الـذي نشـر اللّ               غـة  العـامل مبعيـ

هجة الفصحى اليت نزل هبا القـرآن والـذين         علوم احلضارة، ليس هم العرب أصحاب اللّ      
ــرة العــرب   ــا مل ينزاحــوا عــن جزي ــل  وربضــوا  جوفه ــرهــم ، ب بعــض ب الســريان والع

الظــاء زاي، لــذلك نــرى  فــارس /الفينيقيــون الــرواد، الــذين يلفظــون الضــادهم فــروع
ــلْم) (ظُلــم(اليــوم يقولــون بــدالً مــن   وكــذلك  الشــام ومصــر، واملثــل املصــري  ) زُمل/ص

، وليس عجيباً أن نـرى أن العـني تُلفـظ ألـف         )مظاليم/يا ما  السجن مزاليم    (املشهور  
غــة هــم الســريان شــرقها و الغــرب، ذلــك أن الــذي علّــم العــالَم النطــق باللّ  فــارس و

، عـدا ثقـل األحـرف       )إينانـا السـومرية    = اعينينـ (الذين يلفظون العني ألفاً كما رأينـا          
ة الــيت نشــرها األنبيـاء واملعلّمــون الســريان حــني نشـروا اللّ    ذو (غــة، فلــذلك رأينــا احللقيـ

ر وادي النيل، هذا يأخذنا مرة ثانيـة إىل حـديث رسـول              مص ) توت= حتوت  = حوط  
  من الرسل أربعة يا أباذر   (ا وأخنـوخ وهـو    آدم وشـيث :ونسـرياني   ل إدريـس وهـو أو

فهــذه اآلالف مــن الســنني الــيت جــاب فيهــا النبيــون واملعلّمــون ) مــنْ خــط بــالقلم ونــوح
مــن (لــدين وعلــوم احلضــارة  غــة واالســريان العــالَم مــن آدم إىل نــوح، هــي فــرتة نشــر اللّ  

 .) قبل امليالد٢٠٠٠ إىل ٦٠٠٠
                                                 

ة ومسـتورة  بعـدٍ أرضـي آخـر،                  " جن" اجلنة مشتقّة من     - )١( ة آدم خفيـأي سرت، وكانت وال زالت جن
جـن،  : ، كلمات مثـل   )جن(، ومسيت احلدائق جنات الستتارها باألشجار وظالهلا، ومن         )بذبذبةٍ أرفع (

 .  وجنني، وجنون وهو استتار العقل
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فالســريانيـة الشــرقي ة هــي الــيت صــنعت لغــات العــامل، ووهبــت البقــاع       ة والغربيـ
      ب أن جند الصيغة السريانية  النطق ألمسـاء بقـاع متواجـدة    أمساءها، لذلك ال نتعج

زيــا، كمبوديــا، منغوليــا، أســرتاليا، تســمانيا، آســيا، إندونيســيا، مالي( مجيــع القــارات 
، تركيــا، )بريســيا(كوريــا، هنــديا، روســيا، أســتونيا، أوكرانيــا، جورجيــا، التفيــا، فارســيا  

، زامبيــا، تنزانيــا، )كــان اخللــيج العربــي ســابقاً يســمى هكــذا(ســوريا، أفريقيــا، أريترييــا 
يـا، إثيوبيـا،    أليجرييا، ناميبيا، نيجريا، جامبيا، تونسيا، ليبيا، موريتانيـا، صـوماليا، كين          

غينيا، بريتوريا، أملانيا، بلغاريا، هنغاريا، رومانيا، إيطاليا، بريطانيا، سـالفيا، كرواتيـا،            
وغريهم، الصياغة نفسها، وليس هلا معنى إالّ بإرجاعهـا   .. .أسبانيا، بوليفيا، كولومبيا    

ةإىل السرياني. 
ا سنقتصـر ع            لـى أشـهرها وهـي اللغـة        طبعاً ال يسعنا املرور على لُغات العالَم، ولكنـ

 فرعــاً ملــا أطلقــوا -ملركزيــة أوربيــة جاحــدة ومســتعليةٍ-اإلجنليزيــة، باعتبارهــا ونتيجــة 
، وقد نستعني بأصول ترتاءى لنـا مـن هلجـات      )اهلندو أوربية (عليه جهال وظلماً باللغات     

الحقها، السكن ومرافقها وم  / وسنحاول تتبع األصول اللسانية ملفردات األسرة      شرقية،
          م لفقه معناها، وعلّة تسميتها، هي حماولة لسانية أشبه برتسعملي      ة، حسـب علمـي

 .)١(، كما اصطلحوا)Etymologyمولوجي ياإلت(، و)Philologyالفيلولوجي (
مثل، وإعطاء أفرادها أمساءمنوذجنا  هذا، تدشني األسرة  الوعي اإلنساني ، : 

                                                 
) حق(مبعنى ) إمتوس/إمتون(، يقولون أنّها أتت من )Etymologyلوجي -إتِم() علم جذر الكلمة( - )١(
)True ( أي)وقَع(واحلقيقة ،  أن)ّ(و) حصل(و) وقع(هي مبعنى ) مت؛ )حق"حقّت كلمته"و" متّت كلمة ا "

     ترو  (باملعنى املقارب، بل أنTrue (  هي)طـرأ األمـر وحـدث      : أي طرأ وحدث مبعنى وقـع، فكلمـات       ) طرو
ــى       وو ــق والوقــوع، فــإن كــان معن ــا تفضــي إىل التحقّ ــوجي-إمتــو(قــع وحصــل ومتّ وحــق، كلّه ــع  ) ل ــم تتب عل

حقيقـة، فربمـا كـان مـن املناسـب اقـرتاح أنّهـا رمبـا                /هي متامية ) إمتو(حقيقة الكلمة، باعتبار    /واقع/متام
 . األولمنتهى الكلمة رجوعا إىل جذرها/وتعين تتبع ختام) إمتو(وتلفظ ) ختمو(تكون من 

اإلغريقيـة  ) Philos(وأنّها مـن    ) علم تغير اللغة بني الثقافات    (فسروها بأنّها   ) Philologyفيلولوجي  (و
، هو الصغري واملتعلّم معروفة عربياً قبل أن تنتقل لإلغريق عرب الفينيقيني) فلو(وتعين الشغوف واحملب، و

      لُغِي  (ة باملعنى نفسه، و   والطالب والشغوف واملُتعلِّق بـ، وصارت  الفرنسيLogy (  هي لُغة، فمعناها
 .، ال أكثر)بأدهبا وأصوهلا وثقافتها(الشغوف هبا ) متعلّم اللّغة(و) طالب اللغة: (ككلّ
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 ، بــرادر)أب (ادرپــ، )أم (، مــادر)أخــت ()سيســرت (، خــاهر)بــن (، بســر)بنــت (دخــرت
) الفارســيةاللهجــة ك(ة القدميــة ،  حتــول أمســاء األســرة مــن ســريانيتها الشــرقي )أخ(

حتى تصل إىل اللهجات اليت ذهبت غربة، جندا فصارت لغات كاإلجنليزي: 

 فـاطر،  ( الفصـيح هـو     األصـل  و) ةحسـب اللـهجات األوربيـ     (فـاتر   = فاذر  = ادر  پ
 .)، وسبب األسرةالذي أخرج الولد

وإىل اليـوم   ) ر+  مـات   /مـا (مـاتر صـانعة األمومـة    ( األصـل  = مـاذر   = مـادر 
مـاي  / مـامي /ماما / ما (، حيث كانت   )مت، مات، أي الصلة والقرابة والرحم     (العربية  

 .، والرحم واحملضن البدئيهي املاء األول، واألم األوىل) ماء/

 .، وسنأتي على معناهاBrotherبراذر = برادر

حيــث خــا، خــو باللــهجات   ()ر+خــاه (، و ، وســنأتي عليهــاSisterسيســرت= خــاهر
املؤاخية/ األخت، فهي)ة هي مبعنى أخالسرياني. 

 .، وسنأتي هلاابن= Son نص= بسر

 . ملاذا هي هكذاكتشفبنت، وسن = Daughter دوتر= دوخرت
 

 إجنليزي )ةجة سريانيهل (فارسي عربي فصيح )هجةاللّ(اللغة 

 فاذر پدر )فاطر(أب  ١

 ماذر مادر ماه/أم ٢

 صن پسر ابن ٣

 دوتر دوخرت بنت ٤

 براذر برادر أخ ٥

 سيسرت خاهر أخت ٦
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 )مفهوم الزوجة( نشأة األرحام أسست لألسرة -أ

 هـا تُحلّـل   بدالً من قطعـان اهلمـج، أي أنّ       " األسرة"إن منبع األمساء هو دخول مفهوم       
من الناحية التارخيية كتطور اجتماعي. 

وجـود حقبــتني  التواجـد البشـري، مسامهــا    ) لاخللـق األو (لقـد ذكرنـا  حبــث   
نشـأة األرض ونشـأة األرحـام، نشـأة األرض حـني كـان البشـر أول مـا                   ) نشـأتين (القرآن  

لنـا أن   بزغوا نبتوا من األرض نباتـا، وخرجـوا كاحلشـيش يشـقّق األرض فيخرجـون، وقُ               
هذه الصورة هـي متامـا صـورة البعـث، إذ أخـرب سـبحانه أن البعـث لـيس املـرة الوحيـدة                        

نْهمْ سِـراعاً      (األرض  /األجداث/اليت خيرج فيها البشر من القبور      عـ الْـأَرْض قَّقتَش وْمي
    سِـريا يلَيْنع شْرح ٤٤:ق()ذَلِك(             ليسـري ألنّـه تكـرار للخلـق األو حشـر ،)ا بِـالْخَلْقِ    أَفَع يِينـ

مْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خلْـقٍ جدِيـدٍ              لْ هـلْـقٍ       (، ولقولـه أيضـاً      )١٥:ق()الْأَوَّلِ بأْنَا أَوَّلَ خد ا بـ كَمـ
    ــاعِلِني ــا فَ ــا كُنَّ ــا إِنَّ لَيْنــداً ع ــده وعْ ــاء()نُعِي ــن    (، )١٠٤:األنبي ــون مِ جخْرمْ يهــار ــعاً أَبْص خشَّ

  اثِ كَـأَنَّهد راد منْتَشِـر  الْأَجـْ مْ      (، )٧:القمـر ()مْ جـاعاً كَــأَنَّهاثِ سِـرد ون مِـن الْأَجـْ جـخْري وْم يـ
   وفِضُـونبٍ ي ٤٣:املعـارج ()إِلَـى نُصـ( ،)       ــرشابٍ ثُـمَّ إِذَا أَنْـتُمْ بلَقَكُــمْ مِـنْ تُـراتِـهِ أَنْ خمِـنْ آيو

ونــر ــروم()تَنْتَشِ ــأَرْض بعْــ   (.)٢٠:ال ــي الْ ــون  ويحْيِ جتُخْر ــذَلِك ــا وكَ وْتِهم ــروم()د ــلْ (، )١٩:ال قُ
                      ه أَة الْـآخِرة إِنَّ اللـَّ ه ينْشِـئ النَّشـْ دأَ الْخَلْـق ثُـمَّ اللـَّ بـ وا كَيْفوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرسِري

  يْءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شا النشأة الثانية األخرى املختلفـة فهـي ال  . )٢٠:العنكبوت()عنشـأة الـيت   أم
، فصـار اإلنسـان ينـتج نفسـه، أقسـم      )السـائل املنـوي  (حدثت  األرحام من املاء املهـني        

     بِكُـمْ إِذْ       (، ذكر النشأتني  قوله      )ووالد وما ولد  (سبحانه هبذه احلقبة قائال أَعْلَـم و هـ
ــاتِكُ طُـــونِ أُمَّهـإِذْ أَنْـــتُمْ أَجِنَّـــةٌ فِـــي بالْـــأَرْضِ و ــأَكُمْ مِـــن ــا (، وأيضـــاً )٣٢:الـــنجم()مْأَنْشـ فَإِنـَّ

ة ة للنشـآت البشـري    ريـ ، وذكـر القفـزة التطو     )٥: احلـج ()خلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُـمَّ مِـنْ نُطْفَـةٍ        
واللَّه خلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جعلَكُمْ أَزْواجاً وما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى              (بقوله  

 .)١١:فاطر()ع إِلَّا بِعِلْمِهِوال تَضَ

ة ال عالقـة بـني بعضـها وال     األرض تُخـرج كائنـاتٍ بشـري   )نشأة (فالنتيجة أن خلْقة 
أنساب بينهم، وال يمكن أن يوجد لديهم مفهـوم لـألم أو األب أو األخ أو الـزوج أو البنـت                     

) ومســتقبال(اك الــذي ملْ يــأتِ بعــد، بــل البشــر آنــذ" الــرحم"أو العشــرية النتفــاء مفهــوم 
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ــا ) (اً للبشــراألرض كانــت أمــ (كمملكــة النحــل أو النمــل، هنــاك أم ضــخمة تلــدهم     مِنْه
ا نُعِيـدكُمْ     فِيهـاكُمْ ولَقْنونُعيـدكم أي نُعيـد خلقكـم، ال كمـا تقـول التفاسـري أي                )٥٥:طــه ()خ 

ذِي فَطَـر          (لقوله تعاىل   ! ندفنكم نْ يعِيـدنَا قُـلِ الـَّ مـ قُولُونيرَّةٍ   فَس ٥١:سـراء اإل()كُمْ أَوَّلَ مـ( ،
 ل مرلقنا فخرجنا رجاال ونساء بـالغني مـن بيـوض األرض، و           أوعيـدنا (ة حني خعيـد  )يي ،

 ).الشقوق/األجداث/القبور(خلْقنا، حني سنخرج مستقبال من حفر األرض 

ذِي    ( هذا ما حكته سورة النساء       خلَقَكُـمْ مِـنْ َنفْـسٍ    يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربَّكُم الـَّ
ـذِي             ـه الـَّ ـاالً كَــثِرياً ونِســاء واتَّقُــوا اللـَّ ـا رِجـ مــثَّ مِنْه بــا و هــا زَوْج مِنْهـ لَــقخةٍ واحِــدو

ــاً    ــيْكُمْ رقِيب ــان علَ ــه كَ ــام إِنَّ اللَّ الْأَرْحــهِ و ــاءلُون بِ ــة /البــذرة/، الــنفس)١:النســاء()تَس اخللي
ـ      (ليت انقسـمت    ة األوىل ا  البشريلـت إىل خاليـا زوجيوتكـاثرت  ) ة ذات ذكـورة وأنوثـة     حتو

حتّــى فقســت عــن رجــال ونســاء  ) الطــني(ومنــت علــى ضــفاف األهنــار حتــت األرض  
 . ينتشرون

         ا  (يتم إعـادة صـورهتا بالتمـام         الـيت سـ    تلك هـي احلقبـة األوىل للظهـور البشـري َأإِنـَّ
ـافِرةِ   فِــي الْحـ ونودـرْد ( هــي نفســها، و تلــك النشــأة البشــرية     )١٠:اتالنازعـــ()لَمـ ســواء

ا  احلقبـة املتـأخرة، حقبـة األرحـام      ) القدمية أو املستقبلية  وجد أرحام، أمـالبحتة ال ي
   ن   واملــاء املهــني، الــيت بــزغ  وســطها الوجــود اإلنســانيبتخليــق آدم وحــواء مــن بشــري 

   املهـني واألرحـام، كانـت حقبـة تُولّـد      ة تنتج نفسها عـرب املـاء    سابقني، فكانت حقبة بشري 
عالقات أسريهنا) األرحام(ة، فلذلك ذكر سبحانه ة، حقبة أمومي . 

  ن ســبحانه االنتقــال إىل هــذه احلقبــة مبــا أفاضــت علــى البشــرية مــن عالقــات بــي
ــهْراً وكــَ  (جديــدة بقولــه  ــباً وصِ نَس ــه ــراً فَجعلَ شــاءِ ب الْم ــن ــق مِ ــو الَّــذِي خلَ هو ــك بر ان

يا أَيها النَّاس إِنَّا خلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وأُنْثَـى          (، وقوله للناس خصوصا     )٥٤:الفرقان()قَدِيراً
، فالبشــر ســابقا يخلقــون مــن األرض، )١٣:احلجــرات()وجعلْنــاكُمْ شــعوباً وقَبائِــلَ لِتَعــارفُوا

لغ احلقيقــي كانــت النقلــة خبلــق البشــر مــن ومل يكــن األمــر إعجــازا بالغــاً، اإلعجــاز البــا
نطفة ماء مهني، هذا الـذي اعتـدنا عليـه ونـراه يوميـاً، هـو اإلعجـاز احلقيقـي، فـاخللق             

) أخــت/أخ/ابنــة/ابــن/أم/أب(هــو الــذي صــير للبشــر عالقــات نســب ) املــاء املنــوي(مــن 
خـال  /عـم وعمـة   / جـد وجـدة   / زوج وزوجـة   (:تظهر مفاهيم ) صهر(بانصهار عائلتين   و
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ــمْ  (، كمــا بينــا قبــل ) اخل...وخالــة  ــمَّ جعلَكُ ــةٍ ثُ ــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَ ــمْ مِ ــه خلَقَكُ واللَّ
ة الواعية مل تكن لتأتي لوال وجود مرحلـة اخللـق مـن             ، فالعالقة الزوجي  )١١:فاطر()أَزْواجاً

 دئ األمـر آلدم         األرحام البشري ـ       (ة، لـذلك بـوبـدأت شـريعة    ) ةاسـكن أنـت وزوجـك اجلن
ة      كمـا  الـرتاث كلّـه، تُـزيح شـريعة الطبيعـة اإلباحيـ              ) إيل( ة الغرائزيـ شـريعة  (ة البهيميـ

ــ) ا/إيــل(، شــريعة )عشــتار ةة الــيت افتــتح هبــا ســبحانه  الربانياحملضــن  اإلنســاني  
ةمكّ(ل اإلنساني األو.( 

 

 )مفهوم السكَن ( البلد ووالد وما ولد-ب

ــة،  ــع والتكثّــف والبنــاء الســكاني التج= البلــد (مكّ مبنــى"، ومــن الفعــل  والعمرانــي "
) بلـد (، ومـا زالـت      "ابـن "جاءت  ) بنى الرجل على زوجته   (مبعنى تركيب مواد أو عالقات      

) متامـا " بلـد "أي بناء عالقات أو عمـران الـذي هـو        ) Build( اإلجنليزية   " بنى"تعنى  
 ).ما ولدووالد و... ال أقسم هبذا البلد (فأقسم سبحانه 

ــة( ــرار      ) مكّ ــأرواح املالئكــة واألب الــيت هــي املثيــل األرضــي للبيــت الرفيــع املعمــور ب
ــة( ــيم، األوىل      )بكّ ــاء وامل ــا مــرة أخــرى العالقــة بــني الب ــى لن  للواســطة) ب(، حيــث يتجلّ

واسـطة   " Pa بـا "كمـا كـان األب       ( واألداة للمحـلّ ) م(ة، والثانيـة     كما  العربي   والسببية
ة، و الذريمـا  "األم Ma "   يـةالرفيعـة، صـارت تعـين    ) بكّـة (، وإذا كانـت   ) وأداتُهـا  حمـلّ الذر
فصار     السمو ،بـك ( والرفعة والعلو (       دتعـين العـايل والسـي) ك  +ت= تبـوك ( و )بـك -بعـل بـ
تعــين ) Peak(تعــين الســيد وذو املقــام، و ) بــك( وإىل اليــوم  الشــام ومصــر  ،)العاليــة

، فال  )بكو ومكو (ة  ة العربي تُنطقان بالسرياني ) بكّة ومكّة (بأن   ومع إدراكنا    العلو والقمة، 
  األصـل اتني احملطّـتني العبـاديتني  حماكيـاً هلـ   مثـيال لـدى قبائـل األنكـا     نستغرب أن نعثر    

 كأرض مقدسة حمرمة بني قمتـين شـاهقتين ترتفعـان    )Machu Picchu(بكو ومكو 
 .لبريو من أمريكا اجلنوبية كيلومرتاً  السماء  أرض ا٣ألكثر من 
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 )Machu Picchu(مكو بكو  البريو ): ٤٩(الصورة رقم 
 

ــة شـــجرة  (ومهـــا كلتامهـــا جنـــدمها  ملحمـــة جلجـــامش ) بكـــو ومكـــو(الــــ  قصـ
لجـامش،   جل أُهـديا  )كـأدوات موسـيقية   (قطعـيت خشـب     ،  )اخلالوب، اللـوح الثـاني عشـر      

اني بعـد أن             يناللتقدستين  املبقعتني  ال خلارطيت   كمفاتيح عليـه أن يقصـدمها كمـزار ربـ 
-أرض األبــرار(،  رحلتــه إىل أرض اخللــود  )تمــن الســروا (يطــوي اجلبــال الســبعة   

بعـد أن   " عشـتار " لـذلك نـرى أن       مكّـو، /اليت منفـذها الظـاهر مكّـة      ) بكو بالسرياني /بكة
جرة البـاطن،   طهر شجرهتا، تصوغ له هاتين األداتين الـدالّتني علـى بكّـة مـن جـذر الشـ                 

ــة مــن أعلــى الشــجرة الظــاهر   ــة علــى مكّ ــة الــيت ،)١(والدالّ ها ســبحانه  قرآنــه عــد مكّ
ــة املبــارك فيهــا  كمعــرب إىل القــرى الظــاهرة   ــةالقــرى اخلفي ــيْن   (، بكّ بمْ وهــن ــا بيْ لْنعجو

ةظَاهِر ا قُرىا فِيهكْنارى الَّتِي ب١٨:سـبأ()الْقُر(. 

                                                 
(1)  - From the roots of the tree she fashioned a pukku for her brother  
From the crown of the tree Inanna fashioned a mikku for Gilgamesh 

اسـم أوالمهـا    .. صنعت عشتار من القسم السفلي من الشجرة ومـن قسـمها العلـوي آلتـين غـريبتين                  (
 ).١٨٦، صملحمة كلكامشطه باقر، ) (، أهدهتما إىل جلجامش"مكو"والثانية " بكو"
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ع إنسـاني     ) مكّة(ة  من القرية الظاهر   ل جتمــ    واعٍ يعـي الـدين واللّ      بدأ أوةغـة واملدني ،
ة واألنسـنة  تعين املركز الذي انتشر منه تعاليم املدني      ) مكّة(، وصارت   مهمته نشر العلوم  

ــه يعــين املركــز   ) Mecca(ة حتــتفظ باســم  غــات العامليــ والتــوطني، فصــارت اللّ  علــى أنّ
 مچـي، تعـين السـيد والرجـل       /، فصارت مكّي  )مكّة(من  والقبلة، وصار املعّلمون ينبعثون     

 .الرجويل) Macho(، و)١()Mac(، جندها  بادئة أمساء والبطل والفحل

                                                 
ذين حكمـوا  الـ ) Maccabاملكابيني ( حتّى أن األنبياء انطلقوا من مكّة، وجند  التوراة أشراف      - )١(

، فالبـاء والفـاء   )املكـاوييني (بين إسرائيل  حقبة ما  تلك البقـاع املكّيـة، ويبـدو أنّـه حتـوير صـوتي                 
ة       آب(انظـر كيـف صـارت كلمـة         . والواو بينهم إبداالت  اللّهجات العربيـ (       ،ةوهـي مـاء بالفارسـي)آو (

ة           ، وهذا يعود بنا إىل أصل       )Eau(بالفرنسية  ) أو(باهلندية، و  هذه املفـردات مـن أسـاطري أمتنـا العربيـ
السريانية، فقد كان منبع املاء العذب أسفل جبال السراة  هـوة عميقـة تُشـكّل حوضـاً هـائال مسـاه                   

، وصار اآلبسو، )Basin(فتسمى حوض املاء  الغرب من بيزان ) أبسو:أبزو/ بيسان: بيزان(العرب 
 األســـفل، وألن " احلبـــيس"لآلبســـو املـــاء ) abyss ( فـــارس، وصـــارت اهلـــوة حتـــت األرض) آب(

اختَانِ   (اخلزان اهلائل باملاء له نافورتان تضخّان املاء كما قال القرآن            ) ٦٦:الـرمحن )(فِيهِما عينانِ نَضـَّ
ممسـكة بثـدييها وتفـور      ) واليت متثّـل الطبيعـة اخلصـبة      (حيث جنة آدم، فقد رسم السومريون عشتار        

زم (هو الثدي وهو حافّة النهر، وللتعريف القـديم بإحلـاق املـيم      ) بز( وال زال  العربية      منها املياه،  بـ (
 ).Bosom(والذي صار  الغرب بنفس االسم واملعنى 

ها ئمجيـع األحيـاء  نشـو      ) أب(هـو   ) باآل(ألن املـاء    ) حيـا (وألن القوة املسئولة عـن هـذا املـاء دعيـت            
املخلوقـات األرضـية، فـدعيت القـوة الربانيـة      ) حيـاة (وامها أيضاً، فهـو سـبب   األول فمنه فُطِرت وبه د 

). Eau(، وهكذا جنـدها، مـن طريـق آخـر، هـي الـيت صـارت بالفرنسـية مبعنـى مـاء                       )Eaحيا  (للماء  
مجيـع األحيـاء    ) أب(هـو   ) اآلب(أن املاء   (، وكما قلنا    )الباء والفاء والواو بينهم إبداالت    (وألنّه كما قلنا    

ة         ) واطـر (وباإلبـدال   ) فاطر(فهو بالنسبة هلا    ) منه فُطِرت ف وهـي الـيت صـارت باإلجنليزيـ)Water( ،
ــدو أن   ــان يب ــر(وإن ك ــى (جــاءت مــن  ) وتً ــة. ر + وت ــى(، حيــث )الفاعلي ــدران   ) وت ــاء والغ ــرك امل هــي ب

 ).٩٥٦ ص،حميط احمليطالبستاني، (
 ا، ومه)احلليب(ه ثديا املرأة كخزان ماء حياة الطفل ، شاهب)آبزو/أبيز/بيزان(ثم أن خزان ماء احلياة     

ــابليني        ــومريني والبـ ــل إن السـ ــزو، بـ ــن األبـ ــاختين مـ ــنني النضّـ ــاً للعيـ ــي أيضـ ــكل املخروطـ ــنفس الشـ بـ
بثـديي عشـتار متامـاً، املرضـعة املقدسـة،          ) اآلبزو(باخلصوص رمزوا للعينني النضّاختين مباء احلياة       

 الفصحى، ومنه البزازة وهي حلمة اإلرضـاع،        ) بز(و) إبزاء(رضاع يسمى   البقرة املقدسة، فصار اإل   
 أطلقوا علـى الثـدي االسـم نفسـه      قُلنا أنّهمالناقة أي حلَبها، وباإلجنليزية ) بزم(والبزي هو الرضيع، و   
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ــن  ــة  ) ب(ومــ ــطة للذريــ ــيب، و ) أ(و) األب(الواســ ــداد والتخصــ ــة ) ت(االمتــ األنوثــ
وهــي الــيت ) بيــت(واملكــان ) أبيــت) (بــات(واخلصــب، ارهتــن األب بالبيــت وجــاء الفعــل   

، وإن أول بيـت للنـاس كـان    ) مـوطن Habit) (Habitant) (Habitat(" مقيم"صارت 
 .ببكّة، ومثاله األرضي الظاهر  مكّة، كما أخرب القرآن

ــام (و) مكــت أي أقــام (، فعــل ، أول مــوطن إنســاني )مــك(وصــيغ مــن    )مكــث أي أق
أم ) مكّـة  (، فكانـت  )مكـن الـيت جـاء منـها الـتمكّن واملكـان           ( أيضاً و  )ومكد أي أقام أيضاً   (

    ون والصاحلون وملوك األرض كمـا        القرى، منها انتشرت القرى واملدنية ومعلّموها النبي
ــع األرض، مــرت : گيــو) (مــرت-گيــو(لــدى فــارس   د األرض ) آمــر وأمــري : قِيأي ســي

أي الرعــاة الســماويون، والواحــد منــهم راعــي ) أربابــاً(وأمريهــا، بــل مســوهم  البلــدان 
ثـم مـع سـقوط العـني غربـاً اختُصـرت            ) إيل-روعيو(، وبالسرياني   )ليفةاخل/امللك (اإلله
 .. )Royal (وتعين ملوكي)  رويال-رويوئيل (إىل 

ع البشـري اإلنسـاني األول حـول مكـة، بـدأ اإلنسـان، وبـدأ يسـتخدم                      إذن من التجمـ
 لغتــه، وانطلــق إىل قطعــان النــاس البــدائيني، لتأســيس النســب والصــهر، ويعلّمهــم، زوج 
 زوجة، أب وأم، بن وبنت، أخ وأخت، إلحالل هـذه املفـاهيم والعالقـات بـدالً مـن اهلجعـة       

 .اء املعصية األوىل اليت تسود شجرة بين آدم اليت انتشرت شرقاً وغرباً جراهلمجية
 

 

 لمجتمع اإلنسانيل اللّبِنة األوىل -ج

) ني أي احلضـاري   اإلنسا(متى بدأ اتمع اإلنساني يا تُرى؟ ما هي ألفباء وجوده           
 الفعلي، وما أوىل لبِنات أساسِه؟ 

 الــيت هــي ســبب  ، بــاحنالل قيمهــا الشــريفة ،لقــد بــدأ باألســرة، وينحــلّ باحنالهلــا 
ــ"، واألســرة مــن الفعــل وجــود معناهــا الســارح الوحيــد "رأس أي ربــط وأوثــق، ونظــراً ألن 

 فإن تكوين أسـرة يعـرف   ة حبتة،ة أمومي الذكور، وكانت اتمعات البشري هيالسائب  و

                                                                                                                        
Bosom  ؛)زوإضافة املـيم هلجـة قدميـة للتعريـف،         )٣٩، ص حميط احمليط البستاني،  " (ثدي"هو  ) ب ،

  . الشراب املُسكر، كاحلليب للرضيع) Booze(و. تعين بقرة أيضاً) Boss" (بز"وصار ). البز= بزم (
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حرمـة  ) شريعة(و) الرمحة(هبم بعالقة   ) يؤسر/يربط(أبناءه وبناته و  ) األب (رفيها الذكَ 
ف ب  ، و )كتاب احملـارم   (التناكح  لتـوفري   ")عائلـة "الـيت منـها جـاء اسـم         (واجـب اإلعالـة     يكلـَّ

اً (ن  لتكـو ) املـودة ( معها بعالقة     واحدة يستقر  ، ويربط مع زوجةٍ   )السكن( إذا كـان   فـ ،  )أمـ
مســتقراً بــدالً مــن اجلــوالن لتلقــيح   ) أبــاً(منــوط بوجــود الرجــل  " عائلــة"و" أســرة"اســم 

كُنْ    (اإلناث والعراك عليها، فقد بدأت األسرة منذ خلق آدم وقيل له مأموراً              ويا آدم اسـْ
ــةَ   ــك الْجنَّ زَوْجو ــت ــت (، )١٩:ألعــرافا()أَنْ ــة   والســكون هــو االمت ) اســكُن أن ــن احلرك ــاع م ن

 هـو الـذي     ، بسكينة نفسية وعاطفية وقناعـة عقليـة،       والتجوال، إسكان الرجل مع زوجه    
ومطالبـة  ) اسكُن(ومن  ) أم، أبناء، أجداد وحفدة   /عائلة، أب /أسرة(أدخل باقي املفاهيم    

إىل الوجـود، وبيــت،  ) مسـكن (الرجـل بالسـكون وجـب عليـه تـوفري السـكن فجـاء مفهـوم         
) اسـكن (طن، إذن كلمة السر األوىل  تشكيل اتمـع اإلنسـاني هـي             وقرية ومدينة و  و

وصار توفري املسكن داللة على توفري أسـرة، حبيـث أن           . بربط الرجل بالزوجة وباألرض   
بنى الرجل على امرأتـه أي دخـل        (أي أقام بناء للسكن، انتقلت فصار يقال        ) بنى(الفعل  

أي صـار  ) ابتنـى الرجـل   (، وصار يقال    )اخليةتعين الغرفة الد  " Ben"، و عليها وعاشرها 
ــربيهم، وصــار أول بيــت ســكنه آدم وهــو الكعبــة  " بــنني"أي أعــال ) تبنــى(، و"بنــون"لــه  لي

" ابـن "و" بـن "هذا البيـت مـن أوالد، هـو        " بناء"هذه العالقة و  " بناء"، ونتاج   )البنية(يسمى  
 ".بنت"و" ابنة"ومؤنّثه 

 إذ كــانوا ســابق لــذكور البشــر، )نســكَ(وجــود ا عــدم  منــهنــاحمل) اســكن أنــت(إذن، 
 لتكـون ) الـروابط ( هي اليت أرست قواعـد األسـرة         )اسكن(،  ني فقط متنقل  )بعل/فحول(

ــى  ــه وحــده، ) زوجــة(األنث ــون معهــا   ل ــم ليك ــةبن( ث ــاء /ي ــن+ مهــا(، )مســكن=بن  بنــت+ب
 ).عائلة/أسرة=

اخليانـات  ، ف )اسـكُن (ما زلنا كطبيعة، نلحظ سيكلوجيا الرجـل واملـرأة مـن قضـية              
ــ ــهــي ة الزوجي ــو،  األغلــبالغالــب ة ذكوري والعفــاف واحليــاء ة للمــرأة،املمانعــة الذاتي 

 بطبيعتـها، وحتتـاج      وسـاكنة  نـة  املـرأة متوطّ   والتعلّق برجلٍ واحد هـو الغالـب علـى املـرأة،          
 أن  احتـاج فالرجـل   أما  بالضرورة، وحتب أبناءها بالفطرة والغريزة،      فقط  واحدا  شريكًا  

ــؤمر بــه  ــة هبــذا  ، فجــاءت أفعــال اللّيعــي هــذا وي ــة علــى املســكن والتــوطّن، حفي غــة، الدالّ
 :املشهد



 

373 

)abode (تريث، أقام    :أبد )د( و )للرجلد/عبدها للسـكن،  ) أبد األرض ومهأي عب
جالل آباد،  ( اخلليج العربي وفارس وشرقاً      ) آباد(فصارت املدن تُطلق على أمسائها      

 ...)رم آباد، سلماباد، عبادان حيدر آباد، خ

)house (هوس املكان الذي حيوش الرجـل عـن اخلـروج، وحيـوش العائلـة              /حوش
 .وجيمعها

)Room ( ــر ــان احملـ ــو املكـ ــرم، هـ ــا الـــذي   حـ ــة، وحجرهتـ ــون العائلـ ــه، صـ م اخرتاقـ
 .)سيما الرجال (حيجرها عن الغرباء

)Home(،  القــواميس )ــم ــوم(والــيت تُنطــق ) خ ســريان) هاً وغربــاً، تعــين بيــت  ي
مسـكن  (الدجاجة الـيت تبـيض فيـه، وسـرب حتـت األرض حيفـره بعـض النـاس للسـكن                     

أرضي.( 

)Ally (ــة ــة/عيل ــواالة      /عائل ــيت هــي م ــة، مصــاهرة، حتــالف ال ــة، ذم آىل /وايل(إلّ
وقد انتشر مفهوم العائلة من مفهوم األسرة، حتّى أنally-alliance .(         (ومنها  ) والية

 لــــ احتفظـــت بـــاللفظ الســـرياني) بكّـــو ومكّـــو(الـــيت أنشـــأت ) Encaنكـــا اإل(حضـــارة 
  )١(.ayllu) عيلو(وهو ) عايلة/عائلة(

ــةَ  ( ــك الْجنـَّ زَوْجـو ــت ــكُنْ أَنْـ ــا آدم اسـْ يـــرافا()و ــالف  )١٩:ألعـ ــان آدم األول خـ ــإذا كـ ، فـ
 لـه  مـع حـواء وعاشـر باسـتغفال إبلـيس     ) ةالزوجيـ (فخرج مـن اجلنـة، وخـالف     ) السكن(

         تمـع اإلنسـانيأمـر ا البشر اهلمج، فإن منـذ  ) الشـجرة ( كلّـه يـدور حـول قيمـة          شجرة
ة والرمحـة   وصيانتها وهـي األسـرة الـيت فيهـا املـود          ) شجرة اإلنسان (البداية؛ إما تكوين    

ــد متــآلف متعــارف مــنظّم، أو االنضــمام   ن لبِواحملــارم لتكــو نــات جمتمــع منصــهر متوح

                                                 
(1)  - Ayllu were the basic political unit of pre-Inca and Inca life. In 
marriages, the woman would generally join the class and ayllu of her 
partner as would her children, but would inherit her land from her parents 
and retain her membership in her birth ayllu. 
(http://www.answers.com/topic/ayllu?method=8). 
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ة، وال رمحــة، وال حمــارم، وال عفــاف، وال  ة والعشــواء، بــال مــود لشــجرة اهلمــج باإلباحــ 
تعــارف، وال هويــات، وال أنســاب، بتــهتّك تــام وبــال تفكــري  أواصــر، وإنّمــا ذكــور تلقــح   
ــاً، ال يعــرف هــذا مــن هــذه إالّ اجلســد، انقيــاد حمــض لقضــاء الــوطر وإطفــاء أوار       إناث

دول، وال يهم  جمون ذاك الصخب       اجلنس، كما هو حاصل اآلن  كثري من األمم وال         
 !إذ انطفأت األنوار أن يكون عاشر أخته أو حتّى أمه

 

 

  )مفهوم اجلنة(األسرة، الشجرة الوارفة الظالل  -د

أي ( الوارفــة الظــالل، هــو للشــجرةإنّمــا  قــد حصــل  إنســانيفــإذا كــان أول انتــهاك
واخـرتاق سـورها   ، )اإلنسـانية  (الذريـة /األسـرة /شـجرة النسـب  انتـهاك   ،  )بتدنيس اجلنة 

ــ، )حبســب األســطورة الســومرية الســريانية  : بيتــو-ســور(  واالنغــواء ن قبــل آدم األول،مِ
الرســول جــاء ليعيــد أصــالة   ) الثــاني( فــإن آدم بــدالً منــها، ) البشــرية(بشــجرة عشــتار  

ة  ) عشـتار  شـجرة (، ونفي آثـار      اإلنسانية )الشجرة( يـة      عنـها،     اهلمجيـنسـباً  بـتطهري الذر
 وأخربنــا أن الشــجرة  ) وعصــى آدم (هــذا أمــر بينــاه جليــا  حبــث      تعــاليم،  هتذيبــها و

 ، فانتشــر اإلنســان اهلمجــين اهلمجــي تلوثــت جــراء املعصــية بــاملكوالســاللة/اإلنســانية
ف  والـذي أبـاد البشـر اهلمجـي        ( األرض شـرقاً وغربـاً     من بين آدم     العاقل ، ثـم   ) املتخلـَّ

   ت يدالسـماء لتنتشـله وتُعلّمـه، فكـان اآلبـاء املصـلحون األوائـل ينبعثـون مـن مركـز                    امتد
ــ عــات اجلزيــرة العربيةة إىل األقطــار، حيــث التجمــ اإلنســاني ة، ل البدائيهم الــدين ومــعلّي

ويهذّبوه على قيم الدين والشـرف وذكْـر ا وخمافتـه            التمدن واحلضارة    أسرارغة و واللّ
)   م اجلنةوينفوا عنهم مظاهر  ) ةواليت هي قيوبواطنـها، وعلـى رأس ذلـك وضـع      اهلمجي 

نظام األسرة، شريعة إيل، واألبوة والبنوة، كمـا فعـل قـدموس  فينيقيـا فيقـول أوفيـد                   
السـعادة  " قدْموس"، ووجد  "طيبة"وبنيتْ مدينة    (:"مسخ الكائنات "الروماني  كتابه    

ة فينـوس، وأجنـب            ا" هرمونيـا " منفاه، فقـد تـزوج النبيلـة          مـارس، والربـ بنـة الـرب
ــة بــني أفرادهــا  .. منــها أبنــاء وبنــات  ســوا تقاليــد األســرة، وأرســوا روابــط احملب١()أس( 

ة أي السادة الشرفاء املعلّمني/والربالرب. 

                                                 
 .١١٦ ص،مسخ الكائنات، أوفيد - )١(
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وعقدت بني الرجل واملرأة، وقضيت بـأن       (وكما فعلت إيزيس  مصر وادي النيل        
ومحلـت  .. حـداً ألكـل البشـر    " أوزوريـس "وضـعت مـع أخـي    حيب األبناء آباءهم، لقد    
-اللـي -شـوق ( وكمـا تبـين لـدى السـومريني  أسـطورة             .)١()الرجال على حب النسـاء    

 الذي انتهك شريعة األسرة، شجرة العائلـة، شـجرة سـور البيـت،              )٢()شوكالليتودا/تعدى
 ظلّها ال يـزول، ال   ذات الظلّ العريض، إن  "  بيتو -سر"إنّها شجرة الـ    ) (بيتو-سر(

 .)٣()الفجر، ال  الظهرية، وال  الغسق
،  وأغراضـها الكامنـة والفصـيحة   فالقيم تتمثّـل  جممـل تلـك األسـاطري والتعـاليم        

 وحمبتـــهم ال الغريـــزة، حســـن التنشـــئة لألبنـــاءواملـــودة والرمحـــة احلـــب عالقـــة : مثـــل
ــهم ــرت وتربيتـ ــوى   (، السـ ــاس التقـ ــي ولبـ ــاس احلقيقـ ــام، األدب  )اللبـ ــاف واالحتشـ ، العفـ

، إعالـة العائلـة عـن احلاجـة والتبـذّل          واحلياء، تـرك الفـواحش مـا ظهـر منـها ومـا بطـن              
مل احلالل وبالتكافل األسري وبالتضامن اتمعي، نفي املعتـدين وعقوبتـهم، كمـا             عبال

 . بعيداً عنها) آدم األول(حصل  أول اعتداء حصل  اجلنة فنفي 
ن األب واألم مهــا واســطة تعــاليم الــرب لبثّهــا عــرب قــيم األســرة وحمضــنها وملــا كــا 

 البـا واملـا،   ، ف  ويـدلّ عليـه     يوازي هذا النظـام    اغة م  الذرية، فقد تشكّل من اللّ     وسكْبها  
)Pa & Ma(،،األب واألم )  تعـين الواسـطة واآللـة فـاألب كـان واسـطة اإلجنـاب،        ) ب

تعـين األب، بإضـافة األلـف إليهـا أوال          ) بـو ) (بـي ) (بابـا (أو  ) با(وما زال  كل اللهجات      
ونـرى  . لتعين الواسطة اليت جاءت بنسل حيث األلف هي رمز اخللق واالنتاج واخلصب           

) بولنـدا ) (أبـو (العربية الشعبية القدمية مبعنـى      ) با/بو(أمساء عاملية كثرية حتتفظ بالـ      
 ).. باهاما ()بوتسوانا) (بوكاسا) (بورندي) (بوليفيا) (بوغوتا(

                                                 
 .٥٥٩، صديانة مصر القدمية أدولف أرمان، - )١(
: راجـع كمصـدر أيضـاً     ). الـذي (مبعـين   ) اللّـي (يت هي كالسريانية، نستعمل       هلجاتنا العامية ال    - )٢(

 .٢٩٥-٢٩٣، صاللهجات العربية القدميةتشيم رابني، 
؛ صـامويل كرميـر،     ١٥٩، ص   إجنيـل سـومر   خزعل املاجدي،   :  راجع هذه األسطورة السومرية      - )٣(

؛ فاضـل عبـد   ١١٠ ص لحمـة، سومر أسـطورة وم ؛ فاضل عبد الواحد علي،  ١٤٦ ص   من ألواح سومر،  
 ؛٧٧، ص  أساطري آرام-امليثولوجيا السورية؛ وديع بشور، ٦١صعشتار ومأساة متوز، الواحد علي، 

 http://www.piney.com/InanaShu-kale-tuda.html. 
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 لـذلك    األصـل،  فتعين املصـدر، املهـد، املقـر،      ) أم) (Mama ماما ()١()Ma ما(أما  
ــة      ــتح كلمــات املصــدر واملكــان  العربي ــيم تفت ــا . (كانــت امل ر +مــات = ت التأنيــث + م

 . ارتبط/اقرتب/انتسب/مات كفعل يعين اتّصل/، وصار متماتر، مادر، ماذر) الفاعلية
+ مـا، مـات     ( صـانعة األمومـة      :مـاتر (،  "ماتر"وبلهجات   = )Mother(ماذر  = مادر

 أي منتسـب     مـات   وهـو  ،انتسـب /ارتـبط /قـرب / أي وصـل   مـت (ة  وإىل اليوم  العربي   ) ر
ــرتن  ــرتبط مقـ ـــ ، مـ ــت"فـ ــة"و" مـ ــة و " ماتّـ ــلة والقرابـ ــب وأي الصـ ــرحمالنسـ ــة الـ  واحلرمـ

الوسـيلة والصـلة،    للداللة على الرحم والنسـب واألمومـة و       ) Mat/مات(، من   )والوسيلة
أي أنشــأ صــلة ) mateمــات (أي ناضــج لالتّصــال، و ) matureمــاتور (جــاءت كلمــات 

مـــاترون (يالقـــي ويواعـــد، و) meetميـــت (، و)تـــزاوج(وارتبـــاط مـــع امـــرأة  األصـــل 
matron (مــة علــى األطفــال، واحلاضــنة القي)نــال -مــاتر+ نــييت -مــاترmaternity-

maternal ( وب ،حم هــي  أي أمومــة، وأمــومية الــرالفرنســي) مــاترِيسmatrice( مــا ،
 يــدلّلك أن)نّهــا األصــل ال  ، هــي اجلــذر األول، ومــاتر كفاعــل هــي بالتــاء بأ   )مــات/مــت

 .بالدال وال بالذال
  الفصيح هـو   األصل و) حسب هلجات األوربية  (فاتر   = )Father (فاذر= ادر  وپ

بـار اسـم    /بـاري /هـو بـارئ   ) فـادر (، وفـاطر    )، وسـبب األسـرة    فاطر، الـذي أخـرج الولـد      (
بـار، و  /بـرى، وكمـا سـنرى الحقـاً أن االبـن مـربوء وبريـة، فـاألب بـاري          /فاعل مـن بـرأ    
بـارن وبإضـافة تـاء التأنيـث     = بـارٍ  (الباري /الفاطر/ وصار الوالد . Pereالفرنسية بار   

 .Parentوهي أحد الوالدين ) بارنت

                                                 
، وجعـل ا مـن املـاء كـلّ شـيء حـي، و السـريانية القدميـة وال         )املـاء ( لقد بدأ أصل اخللق        - )١(

مــايو /ميــه(مــا، مــاي، والــذي انتُســب لــه شــهر األمطــار والســقي   : لليــوم  هلجاتنــا يســمى املــاء زال 
May(      حضارة وانتسبت لألصل املائي ،)املايا(              ؤنّـث فيكـونهـذا املـا، املـاء، املـاي، ي ،) ة (و) مـات ميـ( ،
ت  (، وهو الوارد لدى السومريني    )ميت/مية(أيضا ومؤنّثه   ) يم(ويكون   تيمـTiammat (  والتـاء األوىل

ــة، تُصــبح ) راء(تعــين املــاء األول، الــرحم األول للخلــق، وبإضــافة  ) مــات(إذن . لتعريــف املؤنّــث الفاعلي
 . صاحبة الرحم اخلالق، أي األم واملهد واألصل) Motherماتر (
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ــرة وتواجـــ   ــبب األسـ ــة وسـ ــطة وآلـ ــاره واسـ ــمي  واألب، باعتبـ ــب، سـ ــاطر(د النسـ  فـ
Father( و )  باريPère\Parent(،   الً  لوال األب ملا كانت أسرة بتاتا،    إذمـن ناحيـة   فـأو
ن جـنس اجلـنني لتخليـق الـذكور أو اإلنـاث الـذين        بيولوجينطفة مائه هي اليت تُعي ة ألن

راً    (مـا يعـين صـدق قولـه تعـاىل      ) أزواجـاً ألسـر  (سيكونون   شـاءِ ب الْمـ مِـن لَـقخ  لَـهعفَج 
ــهْراً ــباً وصِ ٥٤:الفرقــان()نَس(ــويو قولــه عــز وجــل  هــذا هــو املــاء املن ،) َّــم ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ ــمَّ مِ ثُ

األب الســاكن  "، لــوال مفهــوم ةمــن ناحيــة اجتماعيــثانيــاً ، و)١١: فــاطر()جعلَكُــمْ أَزْواجــاً
مفهـوم أخـت، ابنـة، وتكـون         لدى الـذكور      به نعدمتا   التناسل إباحي  لظلّ "بيت يربي أبناءه  
ودَّة      ( ةة، وال رمحة أبوي   حبتة، بال مودة زوجي   عشوائية  شريعة إخصاب    كُمْ مـن لَ بيـْ عـجو

 .، وال أنساب وال مصاهرات وال عشائر، بل قطعان)٢١:الروم()ورحْمةً
        ر عـرب         ومن جهةٍ أخرى، إذا انطلقنا من كون التجربة األرضي ة ما هي إالّ فـرتة تطهـ 

 ـ    التشكّالت األسرية  ة لنفـي  ة واحملاضـن الرباني واجلهـل وبرجمـة الـنفس الـدنيا          اهلمجيـ 
، وإذا علمنــا أن الرجــل هــو الــذي   أو حماكاهتــافينــا، أي تطهــر مــن آثــار املعصــية األوىل 

ــةعصــى ال املــرأة، وأن معظــم مظــاهر  تطغــى بالرجــل قبــل املــرأة، فالقســوة أو    اهلمجي 
 ع مـن خصـائص                  ة أقر اخليانة األسري ن الـذكور عـن اإلنـاث، والرمحـة والتمنـب إىل مكـو

املرأة، فاملرأة أسرية بطبيعتها، والرجل مييـل إىل اإلباحـة، فكـان مـن املناسـب خماطبـة                   
رة للرجـل، أوًال باعتبـاره         الرسائل الربانيـ   ال  )ابـن حـواء   (، ال باعتبـاره     )ابـن آدم  (ة املطهـ ،

، أي على األبنـاء خصوصـا أال يعيـدوا جتربـة            )ابنة حواء (أو  ) ابنة آدم (للفتاة باعتبارها   
ه دائمـاً          ، وهذا يشمل قطعاً الفئات كلّها اليت تليـه        )يا بين آدم  (األب   الفكـر يتوجـ بـل إن ،

لالبن األكـرب أالّ يعيـد خطـأ أبيـه مـن جهـة، وباعتبـاره القـدوة األوىل والنـرباس األول             
ؤثّر فـيهم وكـذلك فسـاده،       البيت ألخوته الباقني  األغلب، حي     ه يـذون حـذوه، فصـالح

لذلك كرس الشرع الديين مسئولية االبن األكرب  متثّل هذا الصالح مبـوأ أبيـه، فعقـد                 
 .به تنفيذ وصية األب وقضاء ديونه وأداء ما عليه

 فلو رتبنا هبذا االعتبار األسرة، ال باعتبار تفوق ذكـوري، بـل هبـذا االعتبـار فقـط،                  
الرتتيب املنطقـي الوحيـد             ) الذكر( األب   أن هو سبب األسرة وهو سبب خراهبا، لقلنا أن

 : األسرة، من دون تفاضل هو
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ــاني  -٥ البنـــت  -٤ االبـــن  -٣  األم-٢األب  -١ ــة -٦ االبـــن الثـ ...  البنـــت الثانيـ
وهكــذا، هــذه هــي مقومــات األســرة الواحــدة وأجبديتــها الــيت أقســم ســبحانه بظهورهــا  

لتُعـاد دورة التـزاوج بـني       . األبنـاء والبنـات   = األب واألم، وما ولد     = والد) والد وما ولد  و(
، وهلـذا السـبب باخلصـوص،       ..)عمة  /خالة، عم /جدة، خال /جد(األسر ويظهر أمساء    

سبب األسرة وحافظها والذي مينع بوجوده األم من شـريك آخـر     ) الرجل(باعتبار األب   
 السابق على األنسنة، قـال   اهلمجي اتمع األمومي وهو ردة إىل  ) شرك زوجي /إباحة(

 .)٣٤:النساء()الرجالُ قَوَّامون علَى النساءِ(سبحانه 

ال لألب، ال لـألم، ال للبنـت، بـل    ) البن آدم (لذلك جاء اخلطاب القرآني  معظمه       
ــ( الــذكور والبنــات إمجــاالً، كقولــه صــيليوإن كانــت تعــين ف) البــن آدم( ى ربــك أَلَّــا وقَضَ

ا فَـال                  مـا أَوْ كِالهمهد أَحـ ر كَ الْكِبـد تَعْبدوا إِلَّا إِيَّاه وبِالْوالِديْنِ إِحْساناً إِمَّا يبْلُغَنَّ عِنـْ
ه و          (،  )٢٣:اإلسـراء ()تَقُلْ لَهما أُفٍّ وال تَنْهرْهما     أُمـ لَتْـهمهِ ح يْنا اإلنسـان بِوالِديـْ هْنـاً  ووصـَّ

                  صِـريإِلَـيَّ الْم يْكالِـدلِوكُرْ لِـي و اميْنِ أَنِ اشـْ فِـي عـ الُه فِصـهْنٍ ولَى وا  (،  )١٤:لقمـان ()ع أَلـَّ
 .)١٥١:األنعام()تُشْرِكُوا بِهِ شيْئاً وبِالْوالِديْنِ إِحْساناً

                    فالسريان الـذين نشـروا تعـاليم األسـرة كمـا قرأنـا عـن قـدموس الفينيقـي العربـي 
ــة بــني أفرادهــا   (آنفــاً  ســوا تقاليــد األســرة، وأرســوا روابــط احملبــدركون ترتيــب )أس ي ،

 واسطة العقـد هـو        )أب، أم، ابن، ابنة، ابن ثان، ابنة ثانية        (األسرة املنطقي دركون أنوي ،
، ومن دونه ينقطـع ذكْـر األب   )ووالد وما ولد  (األول، وأنّه حامل استمرار الذرية      ) االبن(
وتعــين أول ) بكْــر( متواصــلة  الســالالت للنســل القــادم، فســمي هــذا الولــد )كشــجرة(

ميت املـرأة الـيت تتـزوج ألول مـرة بكـراً              (الشيء   عـذراء "، وهـي مـن دون زواج        ومنـه سـ"( ،
، حيـث هـي قيمـة       )١( الكهنـة كـرتاث عربـي       متتلئ هبا تـوراة    )البكورية (وجند هذه القيمة  

 .نى باسم هذا البكرعربية أساساً، والوالد يك
راء التكـرر واالسـتمرار،     ): ر(كـاف الشـبه واملثيـل،       ): ك(باء الواسطة،   ): ب) (بكر(

، )جيناتـه  (،فالبكر تعين الواسطة الشبيهة اليت هبا يكـرر األب نفسـه، أي تسـتمر ذريتـه               
 . بعدهشجرته،

                                                 
ائِمِ         كُلَّ فَاتِحِ رحِمٍ   ،قَدس لِي كُلَّ بِكْرٍ    :وقَالَ الرب لِموسى   (- )١( هـالْب مِناسِ والن ائِيلَ مِنرنِي اسب مِن ، 
 .)٢: ١٣اخلروج )(نَّه لِيإ
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ــة القدميــة، الــيت تعــين الســرياني / ةالفارســي) بســر(ونالحــظ أن كلمــة  ل  عربيا أو
وعلــى  وعلــى بدايــة كــلّ شــيء وعلــى الشــاب أيضــاً   الشــيء، وتُطلــق علــى مثــرة الرطــب 

، )االبن / الولد(أي  ) بسر(، تعطي املفهوم نفسه، الثمرة األوىل       )١() شيء ن كلّ الغَض مِ (
 / بــن(ومــا هــو ). األب، األم، االبــن( عناصــر التشــكيل األســري ) ٣(والـذي هــو رقــم  

، أي  )بنـى الرجـل علـى زوجتـه       (األب علـى األم     ) بناء(إالّ الثمرة األوىل لـ     ؟ هو ليس    )ابن
ا   ، واالبنة مثرة عالقـة األبـوين بإضـافة تـاء التأنيـث             معاشرة وسكن  هو مثرة عالقة   أمـ ،

ــفهــي اللّ) االبــن(كداللــة علــى  )٢(الــيت ذهبــت غربــاً وة(ة فظــة العربيو، وصــنومــن ) صــن
، بـل العجيـب أن الضَـنا، والضَـن تعـين الولـد متامـاً            Son" صنو) "ابن وابنة (معانيها  

  ة،  كلّ معامجنا العربي)تُلفظ بالسريانية واللهجات الغربية اليت أخذت عنها، اليت        ) ضَن
ــاداً    ــاد صــ ــظ الضــ ــن (تلفــ ــن = ضَــ ــاء   )Sonصــ ــول النســ ــر تقــ ــوم  مصــ ، وإىل اليــ

)صناي/ي ابينأ) ضناي. 

تكز العائلة وواسطة عقـدها، تنشـأ العالقـات         كمر) ضن/بسر/بكر(مِن هذا االبن    
 "بنـاء "، فبإمكاننـا وصـفها أنّهـا مثـرة مؤنّثـة مـن       )ابنـة /بنت(املستجدة، فإذا جاءت أنثى  

) بســر/بكــر(، لكــن الســريان إذ مركــزوا االبــن األول  )بنــت = ت+بــن(العالقــة الزوجيــة 
-دو(، ، أختـاً للولـد البكـر   هأختـاً لـ  ) بنت(اتّجهوا منه إلنشاء العالقات الثانية، فكانت الـ      

ــاً،  : الفاعليــة ، ومعناهــا) ار(أخــت، ) خــت(التعريفيــة، ) ذو) (ار-خــت الــيت صــنعت أخت
 ال أكثــر،  األول األخــت، فالبنــت هــي أخــت الولــدنســبة أنشــأ أي الكــائن الــذي املؤاخيــة،

أن وملْ يـنس    ) دوهـرت (دوخرت، وبالغربي الذي عسر عليه التصويت باخلاء احللقية قـال           
 ) دوخرت(  ) أخت(، وتتّضح جلياً جذر كلمة      )Daughter(يكتبها صحيحة باخلاء    

 . العائلة) ٤(، وهي رقم )٣(كلّ اللغات

                                                 
 .١٥٥-١٥٤، كتاب الباء، صلسان العرب ابن منظور، - )١(
ة  ) فِلْ(، وتُلفظ  "ابن"تعين  ) Fils(  الفرنسية    - )٢( وتعـين الغـالم الـذي فُطِـم     ) فِلْـو (وهي من العربيـ

 فِِلْـو،   -، فـيت    )ابـن صـغري   (والپاء هي إبـدال فـاء، وهـي         ) Petit-Fils(فيد مسوه   واحل. وينبغي تربيته 
 .تعين جزء صغري وقطعة أيضاً) فت، فتيت(وفيت أي صغري ويافع، واجلذر 

(3)  - Old English (dohtor), from Indo-European dhughter. Cognates 
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، فهـو لـيس إالّ أخـاً       )Brother)(بـراذر (فهو لالبـن الثـاني، وأمسـوه        ) ٥(أما الرقم   
، فمـا   )لالبـن األول  ( أصـلها األخ      لألول، وصارت برادر تعـين أخـاً جمـرداً، بينمـا هـي            

 .)١(آذر+ بر : هي براذر؟ هي

أي املــربوء،  ) بــرأ /بــرى (ة مــن الفعــل   وهــي عربيــ  )٢()ابــن(ة تعــين  الســرياني ) بــر(
 ).برأ/بر( فهو ،من الزوجنيجديدة املخلوق، واخللق هم الربية، فاالبن مربوء، برية 

ة منذ حلظة ج العالقة الزوجي   هو املرتكز، فإن نتا     األول وكما قُلنا سابقاً ألن الولد    
 فتــى، أي جــنني،) Fetus(وتُرمجــت إىل ) فتــى(تكــون مثرهتــا  الــبطن كحمــلٍ، مســوه 

 وأضاف اإلغريق سـني النهايـة كمـا دأبـوا،           ،)فتوة(وجاءت منها   ) فتو(والسريان يقولون   
ة فـإن كلمـ   ) خملـوق مسـترت   (ة ال تعـين كوصـف أكثـر مـن           العربيـ ) جـنني (وإذا كانت كلمـة     

)Embryo (قــد تكــون أدلّ مــن حيــث الوصــف   اإلجنليزيــة، الســرياني ــة أصــال ة العربي
التعريـف حـني   ) أل(هـي  ) إم(، )بريـو -إم(، ألنّهـا تعـين   )املخلوق املستكن  الرحم  (على  

:  لكلمـة  املنطوق السـرياني هي كما قُلنا سابقا،) بريو(إقالهبا ميماً لوجود الباء بعدها،  
بري/املبريء أي ربوء، املخلوق للتو. 

آخـر، حيـث اخلـاء انقلبـت ذاالً لصـعوبة نطقهـا، فهـو               -، هي بـر   )آذر-بر(فعوداً إىل   
 الرب اآلخر، االبن اآلخر، املخلوق توا اآلخر، ونتيجة لكون العالقة متضي من ذاك االبـن             
                                                                                                                        
include (from Germanic) Scots (dochter), Dutch (dochter), German 
(Tochter), Swedish (dotter); (from IE) Russian (doč), Persian دخــرت( ), 
Mycenaean Greek (thugater), Lithuanian (duktẽ). 

ة، هـي           ) بر( حتّى   - )١( فـر (وهـي بـرأ ومنـها بريـ(     بـدليل أن ،) بـاقي اللـهجات، الـيت أسـبق،         ) بـرادر 
 :كالتايل

) tellofra(، واإليطايل   )reèfr(، والفرنسية   )tbra(، والروسية   )terfra(ينية  ففي اإلغريقية والالت  
) بـــراذر(، وهـــي نفســـها  )āzbura(،واليابـــاني )defra(، والربتغـــايل )ātābhr)( (براتـــا(واهلنـــدي 
لالبــن األول، فصــار " أخ آخــر"وقــد حلّلناهــا أنّــه ) بــراذر(والعجيــب أن  .لــدى فــارس) بــرازر(املنطوقــة 

حيــث ) أخيــو+ت) (Teochew(لــذاك البكــر، هــي  الصــينية ) األخ(أنّــه ابــن، باعتبــاره ) ميــاًمفهو(
 .التاء والدال والذال هي أدوات التعريف القدمية أي األخ

 .٨٧، صالسريانية العربية؛ مسري عبده، ١٣٣، صاللهجات العربية القدميةتشيم رابني،  - )٢(
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  بـل أن السـريانية الـيت       ).أخ( صار هذا آخر، وصـارت الكلمـة مجيعهـا تعـين             األول البكْر 
ة فإنّـا جنـد كلمـة             ى بالعربيـسـمعنـها مـا ي יתר( هـي  ) مـرتوك /بـاقي (أخذت yether (

العربية نفسها، وبالعربية يضعون الياء بدالً من األلف ابتـداء      ) يذر(، هي   )يذر(لديهم، و 
يســرائيل بــدالً مــن (كمــا أن بعــض اللــهجات تضــع الــواو بــدالً مــن األلــف، فهــم يقولــون   

ـر        (والــبعض يقــول ) إســرائيل ـر بــدالً مــن أخـ واكــل بــدالً مــن آكــل، وخـ (  فاملقصــود أن
املـربوء البــاقي،  ) أذر-بـر (اآلخـر، فــ   /البــاقي/مبعنـى واحـد هـو املـرتوك    ) أذر/وذر/يـذر (

      البكر منذور عـن            (فكأن واحنرفـت بعض معتقدات الشعوب اليت شطّت  حتّى أن
 بنـو إسـرائيل هـذا أيضـاً وقـد رأينـا         ، وقـد فعـل    )١(الرب تُضحي بالبكر للرب أو لبعل     

                                                 
دام املعابـد        كانت القرابني أساساً، نوعاً   - )١( أو لكهنتـه خـ ،من زكاة املال والنفس، فكانـت تُنـذَر للـرب 

أو للمساكني، أو ترتك للمارة من احملتـاجني وللحيوانـات، لرتويـض اإلنسـان علـى التضـحية بـالنفيس،                    
ة مـن خطايـاه                      والتناغم والتكافل مع جنسـه وسـائر الكائنـات، وللتحلّـل مبعانـاة عمليـ ،والعبودية للرب

ك فداحتها ال مبجرد كـالم، وأخـرياً لنفـي تعلّقـه اجلشـع مبطـامع الـدنيا وأمالكهـا، فكـان يعطـي                        ليدر
أبكــار حيواناتــه أو مثــار زروعــه، األمــر الــذي قننــه اإلســالم ليكــون صــدقات وزكــوات ومخســاً ونــذوراً  

جمرد امتحانـات  أما التضحية بالولد البكر أو بأحد البشر، فقد كانت .. وكفّارات يزكّون أنفسهم هبا  
ألناس خواص ال حقيقة، لكن االحنرافات االعتقاديـة صـيرهتا حقيقـة ومارسـتها، فقـد سـن إبـراهيم                

ذبح الكبش فداء عن ذنوب العباد  مناسك احلج لينسف  عملية دراماتيكية ذبـح األبنـاء مـن           ) ع(
 اليهـود ذبـح الكـبش والتـيس أيضـاً           جهة أو التعلّق هبم مطلقاً من دون ا من جهة أخـرى، وكـان لـدى               

وثَـور  (،  )بِثَورِ ابنِ بقَرٍ لِذَبِيحةِ خطِيةٍ وكَبشٍ لِمحرقَةٍ      :  الْقُدسِ إىلبِهذَا يدخلُ هارون    (كفّارة خطاياهم   
ةِ ويحرِقُـون       إىليخْرِجهما   بِدمِهِما لِلتَّكْفِريِ فِي الْقُدسِ      أتيالْخَطِيةِ وتَيس الْخَطِيةِ اللَّذَانِ      ارِجِ الْمحلـَّ خـ 

ا    مـثَهفَرا و مـهملَحا وهِميارِ جِلْدني  )(بِالن ١٦الالويـ( ،)  حِـمٍ        أ أنـا لِـذَلِككُـلِّ فَـاتِحِ ر مِـن الـذُّكُور بلِلـر ح ذْبـ
أفو     الشـعوب مجيعـاً          ، واحنرافـات األضـا    )١٥: ١٣اخلـروج   )(أوالديدِي كُلَّ بِكْرٍ مِن  حي قـد ظهـرت

من هـذا املبـدأ املشـتبه، وكـان لـبين إسـرائيل احنـرافهم، الـذي يبـدأ بـاحنراف عقائـدي لينتـهي بـآخر                    
      قـائال فخاطب أرميا اليهود عن لسـان الـرب ،ذَا       (سلوكي وشعائري وا هـأَنْكَـركُـونِي وتَر م لِ أَنَّهـ أَجـ مِـن

 لِآلِهةٍ أُخرى لَم يعرِفُوها هم والَ آباؤهم والَ ملُوكُ يهوذَا وملَأُوا هذَا الْموضِع مِـن                الْموضِع وبخَّروا فِيهِ  
ارِ وبنوا مرتَفَعاتٍ لِلْبعلِ ،  دمِ األَزْكِياءِ  بِالنـ مهالَدرِقُوا أَوحالَ     لِيأُوصِ و ذِي لَـم لِ الـَّ عـقَـاتٍ لِلْبرحم   ت تَكَلَّمـ

ــهِ ــوصِ بــه، بــل كهنــةٌ منحرفــون عــن     .)١٩أرميــا )(بِ مل يــأمر هبــذه القــرابني وملْ ي هبــذا الــنص فــالرب 
اإلنسانية واإلخالص بالغوا وافرتوا باسم الرب، وهذا احنراف متأصل  امللل حتّى  جاهلية عرب 

 قتْل أوالدهم تقربـاً بـافرتائهم عليـه،    الذين أزرى ا تعاىل عليهم الفعل نفسه ) ص(ما قبل حممد  
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   ــة إبــراهيم التضــحية ببكــره إمساعيــل بذحبــه للــرب الولــد(، عمومــاً فهــذا )القــرآن ني (
ــاقي واملــرتوك هلــم، هــو اآلخــر      ــاني هــو الب وهــو أخــو البكــر األول،   . املــرتوك) األذر(الث

 !فصارت كما قلنا براذر تعين أخاً

  ــى  األســباني ــا هلــذا جنــد حتّ ينطــق األســبان االبــن  ، األمــر نفســه،  بللعجــة، وي
 ؟)خياإ (Hija،  )خيوإ (Hijo ؛)خو، إخاإ (واالبنة

مـا مهـا    ) نييالثان(البنت واالبن   ما يؤكّد مرة ثالثة أن      ،  )خ(املكتوبة تُلفظ   ) j/ج (إذ
ألهنـا أخـت البكـر      ) دوخـرت (إالّ أخ وأخت للولـد البكـر، لـذلك مسيـت االبنـة لـدى فـارس                  

 . للسبب نفسه)البسر(

ــرقم   ــا الـ ــا     ) ٦(أمـ ــت بامسهـ ــة، احتفظـ ــت الثانيـ ــي األخـ ــة فهـ ــرت( العائلـ ) سيسـ
ــدعى  )Sister(باإلجنليزيــة  اإلجنليزيــة ال حتــتفظ بفعــل ي ومــع أن ،)Sist ( ليصــوغوا

ــاً هــ        ــديهم قريب ــذي ل ــلّ ال ــل ك ــراء، ب ــه الفاعــل بإضــافة ال ة وهــي عربيــ ) Assist (ومن
)زْتــز ــى املســاعدة واملعينــة    وقويــت وســاندت وأعنــت،  عــززت ): أزِّزْت/ع  فتكــون مبعن
)Assister(، إذن، إن ) سيســرت (  مرفقـــةً مــع أخواهتـــا وفـــدت) دوخـــرت ومـــادر(.. وإن ،
ــيس( ــيش) (سـ ــدس) (شـ ــكْس) (سِـ ــت) (سِـ ــهجات  ) شيشـ ــلّ اللـ ــة،  (بكـ ــية، عربيـ فرنسـ

ة، تُصـبح  فاعليـ ال) ار) + (شيشـت (ة ، تعـين سـتّة ومـا زالـت الفارسـي       )إجنليزية، فارسية 
 ال تعـين شـيئاً   فهـي ) املعـززة ( إن مل تكـن تعـين     السادسـة، فسيسـرت   ) سيسـتار /شيشتار(

ســـوى السادســـة، السادســـة الـــيت تُكمـــل العائلـــة فحســـب، لكـــن مـــرة أخـــرى ألن بـــؤرة  
 تعـين أخـت ذاك     صـارت ) سيسـرت (البسـر األول، فالسادسـة      /العالقات هـو االبـن البكـر      

 .الولد، أي األخت

 

                                                                                                                        
ــة األخــرى     ــركَاؤهم      (وهــو غــري وأد البنــات الرذيل ش ــم ــلَ أَوالدِهِ ــرِكِني قَتْ شالْم ــن ــثِريٍ مِ ــن لِكَ زَي ــذَلِك وكَ

مو مهفَذَر لُوها فَعم اللَّه اءش لَوو مهدِين هِملَيوا علْبِسِليو موهدرلِيونفْتَر١٣٧:األنعام)(ا ي(. 
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 حمورية االبن األول كمنطلق لتسمية بقية عناصر األسرة: )١٠( رقم شكللا
 

    تدشني تقاليد األسرة، ومفاهيمها،    هكذا، هبذه اجلولة نلمح، لغوي عرب أمسـاء  اً، أن 
 إىل العــالَم بأمســاء ومفــاهيم وتعــاليم آدم الرســول    واحــدة انطلقــتعناصــر تشــكيلها، 

اده إىل الشعوب وأمم الناس شرقاً وغرباً      وأبنائه وتالميذه   ) ع (السريانيوعلّموهم  ورو ،
أيضاً احلفاظ على قيم األسرة، ضد االنتهاك واالعتداء، وشـيدوا تعاليمهـا والعقوبـات              

ر بعـض العقوبـات القاسـية              "Roomحرمها  "على معتدي    ولعلّ هبذا نسـتطيع أن نفسـ ،
ــرت لــدى حضــارات أنّهــا    مــا الــيت فُسربإذا مــا ة ومــا شــابه، فقــد تُعــزى قــرابني بشــري 

 انتكاساً بشرياً يتبع  ومل تكن-كما كان الرجم واجللد الحقاً– ةسويعزيناها تمعات   
ة وِفـق    إىل عقوبـاتٍ    قـد تُعـزى     ف طبائعـه، لظلـم البشـري وقسـوة       أنظمةَ اجلهل وا   تارخييـ

 .نالت من مس هذه القيم والضوابط اتمعية املُقدسةبيئتها 
 

  عقوبة اجللد وارتباطها بالذرية الطيبة-نياًًثا

اني       (الرجم، عقوبة بـدأهتا قـوى الطبيعـة          فعـلٍ   )املـؤمترة بأربـاب التـدبري الربـ كـرد ،
حـني أغرقـوا    ) ع(والدة وتربيـة، بـدأت بقـوم نـوح          ) الذريـة (على إفساد النسل اإلنسـاني      

ــاهتم(جــراء  ــر  (، حبســب القــرآن، و )خطيئ ــه هــو بش ــوراة، وبســبب   حب) لزيغان ســب الت
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ــة اخلاطئــة(و) كــوائن واخــتالط نســل( األم (حبســب الــرتاث املــروي)فــانطمروا  )١ ،
حبسب ملحمة جلجامش، ثم ثُنيـت هـذه العقوبـة          ) عاد البشر إىل الطني   (طمي الطني   

مي لواطـاً وسـحاقاً، فرمجـوا حبجـارة             الشـاذ الـذي سـ مع قوم لوط مع احنرافهم املثلـي
 إيل ا -من سج    ،ملخالفتـهم   )٢()حجارة الكربيت والنـار كمـا قالـت التـوراة         (ملرسلة من ا ،

تشــدد ، ثــم لعــلّ اإلنســان  )٣(شــريعة إيــل الفطريــة  التــزاوج، بانفجــار بركــاني علــيهم   
ر       (بالرجم ليدرأ بنفسه انتقام الطبيعة وانقالهبا من فساد نفسِه           فِـي الْبـ اد الْفَسـ رظَه

رِ بِمــا   دِي النَّــاسِ والْبحـْ ، فيــوم يتخلــى اإلنسـان عــن معاجلــة فســاد  )٤١:الـروم ()كَســبتْ أَيـْ
خطاياه تقوم الطبيعة الصارمة بفعل ذلك نيابـةً عنـه دون حمابـاة وال مراعـاة لطفـل أو                   

 .)٧٣:ألنفالا() تَفْعلُوه تَكُنْ فِتْنةٌ فِي الْأَرْضِ وفَساد كَبِريإالّ(لشيخ لتغدو فتنة عامة؛ 

مل يطبق الرجم بغض النظر عما نسـبوه مـن          ) ص(ألجدر أن نفرتض أن النيب      من ا 
رواية مزعومة أو اثنتين، ويمكننا افـرتاض أن مفهـوم الـرجم الـذي ورد  تـوراة الكهنـة                    

ــه الشــرع، نســخته     ــذهن (وســاد كأنّ ــوم  ال ــيس العكــس، ولســنا     ) كمفه ــد ول ــة اجلل آي
عى آية الرجم نُسخت تـالوة وبقيـت حكمـا، فهـذا أمـر           مرغمني أن نُصدق بوجود آية تُد     

نتفهمه ال على أنّها آية قرآنية، بل ربما إشارة نبوية حتكـي حكـم الـرجم حسـب شـرائع                    
ــا كشــريعة وضــعها الكهنــة أو عقوبــة ربانيــة مغلّظــة، وعلــى االحتمــالين    إم اليهــود قــبال

صــنعوها بأنفســهم كمــا صــنع  جــراء مبالغتــهم  الفســاد واالحنــراف، واألقــرب أنّهــم   
الرهبان رهبنتهم، وتشددوا فيها الستئصال ما استشرى فيهم من هـذه العـادة الفاتكـة               

                                                 
مِمــا خطِيئَــاتِهِم (طوفــان نــوح بــني احلقيقــة واألوهــام، ففــي القــرآن  :  بينــا هــذه األمــور  حبــث- )١(

: ، الروايات راجع٣: ٦سفر التكوين : ، التوراة)٢٧:نوح)(وال يلِدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً  (، و )٢٥:نوح)(أُغْرِقُوا
 .١٠٨، ص ١، ج الطربي تاريخالطربي،

 ).٢٤: ١٩التكوين )(مطَر الرب علَى سدوم وعمورة كِبرِيتا ونَارا مِن عِندِ الرب مِن السماءِأفَ (- )٢(
أنّمـا  ) الظـالل  تفسـري القـرآن      ( تعليقه على عقوبة قوم لوط         ) ره( لقد قال السيد قطب      - )٣(

ــان   ــذّب هــذا        أصــاهبم حجــارة برك ــه القــول وك ــن الفكــر الظــاهري رد علي ــة، وصــدق  هــذا، لك ناري 
، ظانّــا أن هــذا يــنقص مــن قــدرة ا وأعجوبتــه  قــوم لــوط شــيئاً، فكأنّــه البــد مــن تصــور  )الــزعم(

لقـالوا  " نيـازك "حجارة هبطت من السماء بكيفية غري معلومة عصية الوصف، ولو قال السـيد قطـب                 
 !!ضاًأي" كذبت"له 
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          يـة، فـالنيبس عقوبـة الزانـي املسـتهرت املُجـاهر          ) ص(بشرف األسـرة واملاسـخة للذر أسـ
 وأنســاهبا وقيمهــا كختــام حلقبــة األولــني،   اإلنســانيةجلــداً للحفــاظ علــى كيــان األســرة 

لتنفتح الشريعة لعامليتها املناسبة جلميع جمتمعات البشر حسب مناهج الرتبية وقوامع           
ــه مــرة    " الزانــي"القــانون واألعــراف، مــع التأكيــد أن لفــظ     ــاول ل ــهن ال للمتن هــي للممت

ــع    ــى اتم ــرامج إصــالحية     ) احلــاكم الشــرعي (واحــدة، وعل ــة، وب ــوانني رادع ــدبري ق ت
ــا واحلاجــ   ــع الزن ــة، متن ــة    وتربوي واهلدفي احلقيقــي ــرد فســحةً للحــب ــه، لتُف ــة ة ل الكوني

 .ولتعاليم الروح أن تطلّ

ذِين مِـنْ قَـبْلِكُمْ                  (هبذا نفهم قوله تعاىل      نن الـَّ كُمْ سـدِي ين لَكُـمْ ويهـْ بـلِي ه يرِيـد اللـَّ
    كِيمح لِيمع اللَّهلَيْكُمْ وع تُوبيتُ    *وأَنْ ي رِيدي اللَّهو        ون تَّبِعـي ذِين وب علَيْكُمْ ويرِيـد الـَّ
، وامليل العظيم جنده ميأل الـدنيا اليـوم،      )٢٧،  ٢٦:النسـاء ()الشَّهواتِ أَنْ تَمِيلُوا ميْال عظِيماً    

فكلّ مظاهر اهلوس اجلنسي والشذوذ، باالغتصاب والـدعارة والزنـا واللـواط واجلـنس              
مـــع احملـــارم ومـــع األطفـــال والصـــغار واآلالت مـــع احليـــوان ومـــع الـــنفس ومـــع املثيـــل و

اجلنسية، حتّى أصبحت بعض األمور املُخلّـة ليسـت مخلّـة بـل ثقافـة شـائعة تُسـوق هلـا                     
األفالم حتت ذريعة احلرية الذاتية والتجربة والفن واإلبداع وما بعد احلداثـة، ووشـيكاً              

 معروفــاً، ويـدان مــن يقــول  يصـبح كــلّ احنـراف مقبــوالً وكـلّ أعــوج مسـتقيماً وكــلّ منكـر     
 !العكس

 -تيسـرياً – فالقرآن بعد حتديده حملارم النكاح وشـرائطه وطرائقـه، وبعـد أن فـتح               
دعى زواج ملـك الـيمني، ومـن أنواعـه كـلّ                      عن امليـل العظـيم يـ زواجاً لإلحصان اجلنسي
زواج غرضُه اإلحصـان اجلنسـي فقـط ضـد هجمـة ميـل الشـهوات، مسينـاه مسـياراً أم                  

ا علَـى                  (قّتاً أو غريه، فقال بعده      مؤ مـ ف ةٍ فَعلَـيْهِنَّ نِصـْ بِفَاحِشـ فَـإِذَا أُحْصِـنَّ فَـإِنْ أَتَـيْن
ــذَابِ  الْع ــن ــناتِ مِ حْصفلــو كــان العــذاب رجــم قتــل، ملــا كــان مــن معنــى     )٢٥: النســاء()الْم ،

            بقي صاحبه حيوال جنـد    النصف قتل، الرجم ليس بعذاب بل هو قتل، والعذاب إنّما ي ،
الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدوا كُلَّ واحِدٍ (إالّ  آية اجللد إذ يقول سبحانه      " للعذاب"تفسرياً  

مِنْهما مِائَةَ جلْدةٍ وال تَأْخذْكُمْ بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنون بِاللَّهِ والْيوِْم         
ددت أمهـات املـؤمنني        )٢:النور()هدْ عذَابهما طَائِفَةٌ مِن الْمؤْمِنِني    الْآخِرِ ولْيشْ  ولذلك هـ ،

–نـة          -حاشاهنأْتِ مِـنْكُنَّ            ( بضعف العذاب إن أتني بفاحشـة مبي نْ يـ مـ النَّبِـي اء ا نِسـ يـ
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       ذَلِك كَانضِعْفَيْنِ و ذَابا الْعفْ لَهضَاعةٍ ينيبةٍ مسِرياً   بِفَاحِشلَى اللَّهِ ي٣٠:األحـزاب () ع( ،
 !جلدة، وال معنى لرمجتين اثنتنيأي مائيت 

ــد علــى بقــاء حيــاة الزانــي والزانيــة املشــهورين      بــل أن القــرآن ذهــب بعيــداً ليؤكّ
ــرِكَةً   (تشــريعه عــدم زواج املــؤمنني واملؤمنــات منــهما   ــةً أَوْ مشْ ــا زَانِي ــنْكِح إِلَّ ــي ال ي الزَّانِ

ؤْمِنِني                وال لَـى الْمـع ذَلِـك مر حـرِكٌ و ا زَانٍ أَوْ مشـْ ، ومـع زنـا     )٣:النـور ()زَّانِيةُ ال ينْكِحها إِلـَّ
الطليقة املعتدة أو املتوفّى زوجها تُخرج من مسكن الزوجية، وهذا يناقض كوهنا تُرجم،             

ا مـ   (وبإعطاء فرصة للتوبة واإلصالح، بقوله تعقيباً علـى الزنـا            ن وعمِـلَ       إِلـَّ آمـو نْ تَـاب
ــه غَفُـــــوراً     ــ ــــناتٍ وكَـــــان اللـَّ سـئَاتِهِمْ حــــي سـ ــه ــ ــــدلُ اللـَّ بـي ــــالِحاً فَأُولَئِـــــك صـ ــــال مـع

 !)٧٠:الفرقان()رحِيماً

نن الـذين مـن قبلنـا الـيت               )٢٦:النسـاء ()ويهْدِيكُمْ سنن الَّذِين مِنْ قَبْلِكُمْ    ( فمـا هـي سـ 
ريــد ســبحانه أنن أســرة، الــذي بــدأ بــآدم وانطلــق ييهــدينا إليهــا؟ إنّــه الــزواج الــذي يكــو 

ــة وال حتّــى         ــاح الســفاح وال العشــواء وال اإلباحي ــلّ احلضــارات، ال نك ــه  ك ــون ب املعلِّم
املبالغة  نكاح ملك اليمني إالّ بداعٍ إنسانيال هبيمي وإحصاني . 

 واصـطفاها لـه، فكـان أول زواج        هذا األمر بدأ بآدم حني اصـطفاه سـبحانه حلـواء          
حمــيط البشــر لتكــوين األســرة  -إنســاني  ةشــرعيخــالف هــذه   اإلنســاني ،بــأمر ا 

خرج عن مست أبيـه     (الشريعة كثريون، ومن أوائل من خالفها يوماً ما فرد يدعى قابيل            
الّ هـذا   ، ومل يكن من املتّقني، التقوى الـيت كانـت تعـين بعـد التوحيـد إذّاك إ                 )آدم الرسول 

ــاليم األســرة، ومــن فشــل  حفــظ تعــاليم أســرة كيــف          ــر وهــو حفــظ تع الشــأن ال أكث
ل                    تقبـتمـع وملْ يل مـن أخيـه قُربانـه بسـيادة امه، فتُقبسيحفظ تعاليم جمتمع لو تزع

 .جل أخاه بالقتل، الفاحشة األكربمنه، فعا

ووالِـدٍ  (م هبا سـبحانه  ثم سرت هذه الشريعة املطهرة  الساللة اآلدمية اليت أقس         
 ــد ــا ولَ مــد()و ــوح ،)٣:البل ــه ) ع( إىل ن ــديَّ  (بقول ــي ولِوالِ ــرْ لِ ــوح()اغْفِ ــراهيم  ، )٢٨:ن ــم إب ) ع(ث

، وشــدد وتوعــد علــى احملافظــة عليهــا واإلنــذار هبــالك مــن يخالفهــا  )١(بالعبــارة نفســها

                                                 
 .٤١:  سورة إبراهيم آية- )١(
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ان املسـتأنس، وكـان     ومثّل هلذه الشريعة حبمل زوجني اثنني من كـلّ مـن معـه مـن احليـو                
ه     (الباقون نكاحهم إباحياً مشاعاً، لـذلك نـدرك املـرارة حـني صـرخ نـوح                  ونَـادى نُـوح ربـَّ

ه         ،)٤٥ :هود()فَقَالَ رب إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي      ابنـه كـان نفسـ أي من نتاج شـريعة حـالل، لكـن
ــاً، فأُهلــك مــع مــن أُهلــك مــن مت   عــاطي الفجــور بعــد مــن منتــهكي هــذه الشــريعة وإباحي

 .اإلنذار

 عـام قـد أُغرقـوا خلطيئـاهتم     ٥٠٠٠ومع أن البشر  هذا اجلزء من املعمـورة قبـل     
وتطهرت الساللة اآلدمية من شرك إبليس اهلمجي، إالّ أن اإلنسان سرعان ما عاد إىل              
حيونتــه، هكــذا أخــرب ســبحانه نوحــاً بعــد احنســار الطوفــان وبقــاء الصــفوة  املنطقــة   

قِيلَ يا نُوح : ()٣ :اإلسراء()ذُريَّةَ منْ حملْنا مع نُوحٍ   (غرافية ملنبع الرساالت، اليت هي      اجل
همْ                  سـممْ ثُـمَّ يهتِّعمن سـ م أُمـو كعمٍ مِمَّنْ ملَى أُمعو لَيْككَاتٍ عربالمٍ مِنَّا واهْبِطْ بِس

  أَلِيم ذَابفالك )٤٨ :هود()مِنَّا ع ،ثري من األمم ستأتي سفاحاً ال نكاحاً، وما بزغ جنم النيب 
       ) ص (اخلاتَم  اليهـود، كـان فـيهم األدعيـاء     إالّ كان كثري من العـرب كـذلك بفعـل منحـر

حاضر ا يومنا احلاضر فشاهدصبِح السائدوكان الزنا دارجاً، أمويكاد ي ،! 

 بل كان طبيعيـاً ألي جمتمـع        )وراًفج( ْمل يكن هذا العمل قبل التعليم اإلهلي يدعى         
غريزي يريد أن يحافظ على ساللته وبقاء نوعه مـع كثـرة دواعـي التهديـد بـاالنقراض                  
كمــا كــان حــال اإلنســان اهلمجــي  بداياتــه، لكــن مــع وضــع تعــاليم األســرة، كمــا قالــت 

 تـدرج،  املُ إيزيس  مصر، وكما فعل قدموس  اليونان، ومع التعليم والتعقّـل واإلنـذار             
الذي وسم بـه    " فالعمل غري الصاحل  "فجوراً،  ثُم  صار الطبيعي الغرائزي مقنناً وممنوعاً      

ــنن املهــداة، لــذلك كانــت      نــوح هــو العالقــة خــارج األطــر الشــرعية، خــارج الس ابــن- 
 والناشـزات هـن      والعاكفـات عليـه حصـراً،       الصاحلات هـن القانتـات ألزواجهـن       -القرآن

ة الزوجيـة إىل                 اظـ لى هـذا الن   القافزات ع  واخلـروج مـن جنـ م بـالتطلّع إىل غـري أزواجهـن
 .)١( والتربجاملشاعية

                                                 
الرجــالُ قَوامــون علَــى النســاءِ بِمــا ( هــذا مســتوحى مــن تفســرينا بنــاء علــى النظــام القرآنــي آليــة - )١(

            افِظَاتح قَانِتَات اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنْفَقُوا مِنبِمضٍ وعلَى بع مضَهعب فِـظَ  فَضَّلَ اللَّها حبِ بِملِلْغَي
نكُم فَـال تَبغُـوا       أَطَعـ فَإِن نوهاضْرِبضَاجِعِ وفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نوزَهنُش اللَّاتِي تَخَافُونو اللَّه
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ــابليني، مــن أجــل إقامــة أســرة       ــى  أســوأ احلــاالت، لــدى الب ــة (وحتّ بيــت زوجي( ،
ووجود حاالت عقم  الرجل أو املرأة، فقد أجاز املشرعون أموراً كـاليت يحاوهلـا اليـوم                 

لتيسري على البشرية، فإذا كـان الـزوج عقيمـاً، أُبـيح للزوجـة أن ختـرج إىل           بعض فقهاء ا  
 .املعبد وعرضت نفسها وهي مستورة جمهولة اهلوية، لطلب ماء الفحل لتحمل

ــد، ميــرون         ــابليني وهــم يصــنفون خدمــة املعاب ــواح الب ومــن الغريــب أن مرتمجــي أل
 :ال يعلمون ما هو، فيفسرونه) sinnishat zikrum" (زينشات زكرم"بصنف يسمى 

"the female male, who dresses as man among the priestesses ")١(   

 !!الرجل األنثى الذي يلبس كرجل بني الكاهنات: نيشات زِكْرم -زي

وكما ترى، فهو تعريف ال معنى له، ولو أرجعـوا األسـاطري لعربيتـها ضـمن هلجاهتـا        
 السـائدة وفـق سـياقات اتمـع، ألصـابوا            اإلنسـانية  ثقافـة السريانية، وعرفوا نوعية ال   

ب ختمينـاهتم ويخطئـون، كمـا مخّـن         ليوم يتوهـون فيـه ويفسـرونه حسـ        الكثري الذي إىل ا   
    ات              " ذكر النساء "بعضُهم هنا أنا يعـين كـاهن خنثـى، أو كاهنـات سـحاقي أي !! أعـاله إمـ

هتم وأالعيبـهم اجلنسـية وهوسـهم    أنّهم رموا ذلك اتمع بأمراضهم العصرية وشـذوذا       
 !هبا

، لعلّه مـا قصـدناه بالـذكر الفحـل الـذي         اءذكَر النس ) )٢(نيشات زِكْرم -زي(فالعبارة  
 املعابِد كاستثناء حيفظ بيت الزوجي  ستعمل سائلُه املنوييـة للنسـاء عقيمـي    ية والذر

                                                                                                                        
ة،        ، وهـي آيـة حلفـظ األسـرة          )٣٤:النسـاء )(علَيهِن سبِيال إِن اللَّه كَان علِياً كَبِرياً       م العليـوفقـاً هلـذه القـي

                   ملفـاهيم منـها مـا أنـزل ا ج تفسري آخر ذكوريعن معناها لتُظلَم هبا املرأة باخلصوص، فخر رِفتح
) النفقـة ) (تفضـيل الرجـال  ) (القِوامـة : (هبا من سلطان وسادت قروناً إىل اآلن كأنّما هـي الـدين، مثـل       

، وكلُّهــا )بيــت الطاعــة ) (طاعــة الزوجــة لزوجهــا ) (ضــرب املــرأة ) (نشــوز الزوجــة ) (صــالح الزوجــة (
  !مفاهيم شاذّة منحرفة عن اآلية ومنطوقها

(1) - http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/2938/magic2workers.html. 
زي هي ذي أداة التعريف، حيـث ذال هـي   : نيشات زِكْرم-زي) (هلجة سريانية( هي عربية عامية  - )٢(

ة   مسـري عبـده،     (ة، حيث السني شني     هي نسو : نيشات. زاي ة العربيـالـذكر : زكـرم ). ٨٧، ص السـرياني .
 . ذكر النساء= جمموع العبارة 
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ولـيس  ) حليوانات املنوية بنك ا (األزواج، ممن يرغنب بضراوة  اإلجناب، ويقابله اليوم         
كما ذهبوا إليه، إذ كان هذا أحـد احللـول لطلـب الولـد واحلفـاظ علـى اسـتمرار النسـل                       

، ويقابله عقم الزوجـة  )ع(وحفظ النوع اإلنساني، وهذا األمر أوقف مع شريعة إبراهيم     
 وتزوجها لزوجها لتـأتي بالولـد لـه وهلـا         " جارية"عن اإلجناب أو تأخرها فكانت تلتمس       

وكـذلك فعلـت راحيـل زوجـة يعقـوب          ) ع(منها، كما فعلت سارة بتزويج هـاجر إلبـراهيم          
 "بلها"فدخل عليها يعقوب، فحبلت      ...  جاريتها زوجة  "هابلْ"ه  فأعطتْ" (بلها"جباريتها  

 .)٦-٤: ٣٠التكوين()ه دان امسلذلك دعتْ.. . وولدت ليعقوب

ين، وثبـوت الذريـة والنسـب،       حافظ على هذه السنة احلكيمة  ثبوت أبـوين زوجـ          
ــراهيم  ــه      ) ع(إب ــم دعائ ــى شــاخ، ث ــة حتّ ــه مــع فقــده الذري  )ومــن ذريــيت (خبلــوص بعولت

وأول ظلْم بعد الشرك هـو الزنـا ألنّـه         ،  )١٢٤ :البقرة()ال ينالُ عهدي الظاملني   (فأجابه ربه   
                 ل عهـد عهـده اعدم اخلروج عن قانون الزوجيـة أو لإلنسـانية  يقع على النسل، وألن

بــدأت منــذ آدم بقربــه الشــجرة " الظــاملون"، و)١١٥ :طــه()ولقــدْ عهــدْنا إىل آدم مــن قبــل(
)ــالِمِني ــن الظَّ ــا مِ  وقــوم نــوح الــذي )١( مــروراً بــابن آدم الرســول قابيــل ،)٣٥البقــرة ()فَتَكُونَ

 لـذلك    فاندثروا إىل ما بعدهم كما أسلفنا،      ،)٤٤ :هود()بعداً للقوم الظاملني  (نودي عليهم   
جتد األنبياء كلّهم يولون أمهية النسل والذرية اليت منهم وعدم تلوثها بالشرك اإلباحي             

ــى تلــك الســنة يعقــوب   )٢(الشــيطاني ــل    -، وحــافظ عل ــراهيم وإمساعي ــه إب مــن بعــد آبائ
ـــه يوســــف       -إســــحاقو لَــــى   ( حتّــــى هنايــــة عمــــره حــــني أكرمــــه ابنــــهِ ع ورفَــــع أَبويـْ

ويوسف  عدم صبوته للنساء وصـرف الفاحشـة عنـه، وزكريـا               ،  )١٠٠:يوسف()الْعرْشِ
دعوته إلصالح زوجه، وكان فرعون ممن يستحيي نساء املـؤمنني هبـذه الشـريعة، فجـاء             
موســى وحــرر بــين إســرائيل واملــؤمنني منــه، ثــم أزاح ســبحانه العــذاب االستئصــايل عــن 

                                                 
 ).وذلك جزاء الظاملني(  قول أخيه هابيل له ٢٩ سورة املائدة - )١(
 "بغـالم علـيم   "،  "وبشرناه بإسحاق ويعقوب  "إبراهيم  " وجعلنا ذريته هم الباقني   " نوح قال سبحانه     - )٢(

وهو إمساعيل إذ إنشـاء السـاللة العربيـة  جـوف اجلزيـرة بـوادٍ غـري ذي                 " بغالم حليم "وهو إسحاق،   
، وأمـر الذريـة تكـرر مـع     )ص(زرع حيتاج إىل صرب وحلم أكثر من العلم، وقد جمع احللم والعلم حملمد        

 ...لوط، يعقوب، امرأة عمران، زكريا، 
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عقوبـة الزانـي باجللـد أو ربمـا         وب" ال تـزنِ  "متعاطي هذا العمل، بالشريعة املكتوبـة بـأمر         
 .تغليظاً فقط على اليهود  مرحلةٍ ما بالرجم للزاني أو كما يبدو للمغتصِب

، وكانت النساء هـن  )١(أيضاً خرج هبذا وبالغ بأن حرم زنا العيون أيضاً    ) ع( عيسى  
نساني اللواتي يضرب عليهن حجاب العفّة والتشدد تأصيال هلذه القيمة  اتمع اإل           

، ليكون مثّة أب وأم وأخ وأخت وابـن          اإلنسانية لصيانته  هذا االتّجاه الذي هو منطلق      
ــى (وابنــة، وليكــون مــن   ــرٍ وأُنْثَ ، ال ذكــر وإنــاث، وال ذكــور وأنثــى، شــعوبا   )١٣:احلجــرات()ذَكَ

 .وقبائل ليتعارفوا، وليخرج نسلٌ كريم متّقٍ

ألة، ربمــا جــاءت شــريعة كاملــة  شــرائع ا كانــت بســيطة وواضــحة  هــذه املســ 
إن مفهـوم قدسـية األسـرة، مـن والـدين           تعتين هبذه املسألة فقط بعد الدعوة للتوحيد، و       

 وأبنــاء، هــو املفهــوم الــديين الثــاني بعــد توحيــد ا ســبحانه  مواثيقــه ألمــم بــدايات   
 ال تَعْبــدون إِلَّــا اللَّــه وإِذْ أَخــذْنَا مِيثَــاقَ بنِــي إِسْــرائيلَ(، اقــرأ قولــه ســبحانه اإلنســانية

، لـــذلك لــيس عجيبـــاً أن جتـــد  تلــك الفـــرتة أن بـــين   )٨٣: البقــرة ()وبِالْوالِــديْنِ إِحْســـاناً 
هم العرق األصيل يومهـا فـيمن حـواليهم، أو شـعب ا املختـار               ) أبناء يعقوب (إسرائيل  

ــلون علــى العــاملني، وتكــون   ديانتــهم عرقيــة وقوميــة، فبهــذا آنئــذٍ، أو أبنــاء ا، أو املفضّ
القرآنيــة، لتشــري إىل " بــين إســرائيل"االعتبــار، وهلــذه اخلاصــية الفُضــلى جــاء مصــطلح  

حقبة جديدة بصـحة االنتسـاب اإلنسـاني، وإن كانـت بـدأت تباشـريها منـذ آدم ثـم نـوح                      
، فقـال تعـاىل عـن       )السـومريني والفينيـق   (وحضارات السريان  العراق والشام ومصر       

ي فَضَّـ                 ": (بين إسرائيل " ت علَـيْكُمْ وأَنـِّ لْتُكُمْ يا بنِـي إِسْـرائيلَ اذْكُـروا نِعْمتِـي الَّتِـي أَنْعمـْ
 ــالَمِني ـــ ــى الْعـ ــرة()علَــــ ــاً  )١٢٢:البقــــ ــى     (وأيضــــ ــمٍ علَــــ ــى عِلْــــ ــاهمْ علَــــ ــدِ اخْتَرْنَــــ ولَقَــــ

ــالَمِني ســبحانه مــع اختيــاره بــين إســر  )٣٢:الــدخان()الْع ا ائيل لتمثيــل هــذا النــهج  ، لكــن
الســوي  أرض اجلزيــرة العربيــة هــي ملتقــى قوافــل احلضــارات والشــعوب لنشــره    
البشرية، يخرب  سورة الدخان أيضاً أن فرعون ضرهبم  صميم هذا االعتقـاد حـني            

ولَقَـدْ  " (عذاب مهني " مساه سبحانه    يقاهم دون الرجال، األمر الذ    استحيا نساءهم وأب  

                                                 
تَهِيها         : وأَما أَنَا فَأَقُولُ لَكُم    .الَ تَزنِ : لِلْقُدماءِقَد سمِعتُم أَنَّه قِيلَ      (- )١( شـأَةٍ لِير إِلَـى امـ ظُرني نكُلَّ م إِن

 .)٢٨-٢٧: ٥متّى )( فَقَد زَنَى بِها فِي قَلْبِهِ
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ذَابِ الْمهِـنيِ         نَجَّ الْعـ نِي إِسْـرائيلَ مِـنا بأبشـع أسـلوب لتعـذيب          )٣٠:الـدخان ()يْن ويبـدو أن ،
املــؤمن ذي الشــرف املصــون علــى يــد عــادٍ ال وازع لــه مــن ديــن ومــن قــانون هــو تــدنيس  
العرض والشرف أو ما يسمى بالعار، لذلك جتد سالح االغتصـاب هـو السـالح الـدارج                 

ة اهلمــج للتنكيــل بأعــدائهم الشــرفاء نســباً ودينــاً، انظــر مــاذا فعــل الــذي تعمــد لــه الغــزا
ــل الصــرب  مســلمات           ــاذا فع ــة احلــرة، وم ــر موقع ــة  حرائ ــن معاوي ــد ب جــيش يزي
البوسنة واهلرسك، وماذا فعل فرعون  نساء بين إسرائيل، وماذا فعـل احلكـام الـذين                

بتـهم للحيـاة أن يبعـث ملكـاً     استضعفوهم فيمـا بعـد أيضـاً حتّـى ضـجوا إىل ا مـع حم           
يقاتلون معه يستنقذهم من هذا الواقع املهني الذي خلط األنساب فـيهم وأخـرج األبنـاء      

ا نُقَاتِـلَ فِـي    : (ال من صلب اآلباء بل من األمهات فقط حتّى أفصحوا قائلني       وما لَنا أَلـَّ
ا سبِيلِ اللَّهِ وقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنَـا وأَبْنا        ٢٤٦: البقـرة ()ئِنـ(         ،فـاإلخراج مـن الـديار معلـوم ،

الشــــيء الــــذي انعكــــس اليــــوم ليمارســــه الصــــهاينة علــــى  (وهــــو التــــهجري والشــــتات 
ا إخـراج اآلبـاء مـن أبنـائهم، فلـيس بطـرد اآلبـاء وتفـريقهم عنـهم ألن              )الفلسطينيني أمـ ،

   قــال مــثالهــات وأزواجــاً أيضــاً هــم أوىل بالــذكْر ليأم أُخرجنــا مــن ديارنــا (هنــاك نســاء
إخـراج  (ليعم الزوجات مـع األبنـاء، ولـيس هـو بأخـذ األبنـاء واسـتعبادهم فهـذا                   ) وأهلنا

 ال العكس، فما هو إخراج اآلباء من أبنائهم؟) األبناء عن اآلباء

هــو أحــد أمــرين يقــوم بــه الطــاغوت دائمــاً إلدامــة وجــوده، بالســيطرة علــى اجليــل  
أي ) اسـتحياء النسـاء   (نساء ملمارسة الرذائل واإلباحـة      اجلديد الشاب بدفع الفتيات وال    

خ األخالقـي                   أحياء، إبقاءهم ليكونـوا رهـن اخلدمـة واحلاجـة، أو برجمـة شـباهبم للتفسـ 
ـة الرخيصــة، فينشــأ جيــلٌ لــيس لــه ارتبــاط باآلبــاء امللتــزمني            عــرب الثقافــة اإلعالميـ

 .بالشريعة الربانية، شريعة األسرة

و تُحوج لتدعر وتعهر فال نعلم صحة انتسـاب االبـن ألبيـه،             فحني تُغتصب النساء أ   
 .فقد أخرجنا األب بيولوجيا من دوره  اإلتيان بأبنائه

وحني يربى االبن على ثقافة خليعة تُحفّـز الشـقاء والعقـوق والتمـرد علـى التعـاليم          
 .والعصيان، فقد أخرجنا األب اجتماعياً من دوره  تربية أبنائه
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مـن مـع موسـى مـن قومـه إالّ ذريـة أصـيلة، والبـاقون أُهلـك بعضُـهم مـع                       لذلك مـا آ   
 .فرعون وآخرون بعده كقارون وأصحاب العجل وغريهم

كـان منفلتـا بنكـاح العشـواء إىل     ) ع(فاتمع اليهـودي الـذي خـرج  عليـه عيسـى         
ل أكثرهم  حده، حيث ملْ تكن اليهودية إالّ ديانة قومية، خاصة هبم باملؤمنني منهم هبا، ب             

كانوا فاسقني عنها، حتّى كُهاهنم كانوا يزنون  أقدس أقداس مواضع العبـادة بشـهادة      
عشـتار  "و" بعـل "نصوص التوراة، وكانوا يعبدون عبادات اخلصب الشركية القدمية مثل          

ــة(وهــم الــذين نشــروا  األرض املقدســة  ، )١("ملكــة الســماء الزنــا والعهــر وجتــارة ) مكّ
  إنســانيةلــذلك كانــت صــيانة مــريم نفســها وإحصــان فرجهــا بطولــةٌ ر، الرقيــق واخلمــو
)  احلـالل واحلـرام وتقـوى السـلوك       ( وتصديق بكتـب ربهـا       )٢( وعفاف وصالبة فطرية 

ــخ فيـــه اجلميـــع  ضـــرب علـــى ( وقـــت قـــد تفسـحتّـــى ابتكـــر الرجـــال حـــزام العفّـــة لي
لطاهر، روح القدس الذي    من مالك الرب ا   ) ع(، ومن فرط تقواها استعاذت      )حليالهتم

حلّ على العذراء، الذي يظنه املسيحيون اإلله املتجسد، املالك املتمثّل هلـا بشـراً سـوياً،        
 .استعاذت منه إن كان تقيا، والتقي هو الذي ال يزني، الذي ال يباشر غري خليلته

مـا هـي    فكما ورد عن املسيحيني أن عيسى جاء لريفع عن النـاس خطيئـة آدم، فإنّ   
اخلطيئة األوىل آلدم األول ال آدم الرسول املعصوم، وهي معاشـرة غـري الزوجـة وتكـوين                 

إىل اخلـاطئني واآلمثــني  ) ع(، خـرج عيسـى    اإلنسـانية الذريـة بطريـق غـري شـرع الفطـرة     
الشــرعيني، حينمــا كــان اليهــود علــى  " أبنــاء ا"ليعيــد هــذه الوصــية وليجعــل اجلميــع  

 أنّهـم جـاءوا     -ما قبل الغلو والتحريـف    –، وأبناء ا تعين     "أبناء ا "ادعاء أنّهم وحدهم    
                                                 

ر    : (مباشـرة، فيقـول التـوراة   ) ع( أما بعد رحيل موسـى     - )١( ائِيلَ الشـر و إِسـ نـلَ ب فَعـو    بيِ الـر نـيفِـي ع 
 لِيمعوا الْبدبعو،                      ى مِـنر ةٍ أُخـ آلِهـ اءروا وار سـو ر ضِ مِصـأَر مِـن مهجر ائِهِمِ الَّذِي أَخـآب إِلَه بكُوا الرتَرو

   ملَهــو ـ حـ ــذِين ـ ــعوبِ الـَّ ـ ــةِ الشـ ـ آلِهـ،   بــر ــاظُوا الــ ــا وأَغَــ ـ وا لَهـدــج ـ ســـوا ا.  و ــلَ   تَركُــ ـ عـوا الْبــد ـ بـعو بــر لــ
وثتَارشع١٣-١١: ٢القضاة  )(.و(      ا قبل جميء عيسىوأم ،)ع (   عنـهم فيقول الرب) :    لْتَقِطُـوني اء نـاألَب

ماواتِ ولِ             لِكَـةِ السـكـاً لِمكَع نعن صـلِي جِـنيالْع جِـنعي اء سـالنو ارالن ونوقِدي اءاآلبطَباً وح   كَائِب كْبِ سـ سـ
 )!!١٨: ٧إرميا )(لِآلِهةٍ أُخرى لِيغِيظُونِي

ا وكُتُبِـهِ                  (- )٢( هـباتِ ر بِكَلِمـ قَتد صـا ووحِنر ا فِيهِ مِنفَخْنا فَنهجفَر تنصالَّتِي أَح انرعِم تناب ميرمو
الْقَانِتِني مِن كَانَت١٢:التحريم)(و(. 
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ره مـن هـذه اللوثـة                  وطهـ اصـطفاه ا ني، وأنّهـم شـعبأبنـاء شـرعي ،بنكاح كما أمـر ا
ن حـوهلم فهـم أبنـاء                         ا البـاقون ممـ البشرية البهيمية ليعـرج بـه إىل حضـارة اإلنسـان، أمـ

 إالّ أمه، فلـذلك كـان البـاقون  عـرف اليهـود حينئـذٍ                الناس، حيث ال يعرف للمرء أب،     
، ينسبون ألمهاهتم فقط، وخالون من كتـاب إهلـي يعـرفهم البنـوة              )١( باملعنى القاذع  أميني

         أن ني، مـا شـئتأبناء شرعي ،ا كيف تكون ليصبحوا أبناء السماء، أبناء اة إهلياملرضي
ـر، بــل يســمون    والكلمــة أصــلها عربــي، واملــيم األخــرية أحيانــاً      " يمغــوي " "األمــيني"تُعبـ

أو الغـاوين،   (وهو عربياً ابن غري شـرعي،       " غي"للتعريف وأحياناً للجمع فقد تعين مجع       
ولــدينا حاليــاً (، )غــوي غــوي(ويكتبوهنــا ). أي عــن شــرعة الســماء، فليســوا بأهــل كتــاب

أي ال يلتـزم  " هـوي هـوي  "مصطلح عامي يحاكيه صوتاً للذي حرف الغني احللقيـة هـاء       
الرشـد  أي جمـال، فـإن كـان األمـر نكاحـاً          ، فـالغي أي الضـاللة عـن طريقـة           )يعةبشر

فغيه الزنا، هذا ما احتجوا بـه علـى مـريم املؤمنـة، فأبوهـا لـيس مـن النـاس املشـاعني،                       
ء لــيس امــرأ ســوء، وأمهــا ليســت كــذلك أيضــاً لتكــون بغيــاً، غــري أن املفارقــة أن مــن جــا  

ر النــاس قــد رمــي وأُمــه بالفاحشــة، رمــوه مبـا هــو منتشــر فــيهم مــن فســاد، ربمــا    طهـلي
، يستحق أن يكـون أبـاً لعيسـى         )٢(صفي" رجلٌ رشيد "ليدينهم ا جهاراً بأن ليس منهم       

منسـوباً إىل   ) يبيولـوج (بـاه، وظـلّ بـال أبٍ بشـري          ، فكان مالك السماء املتمثّل هـو أ       )ع(
 "! بن مريمعيسى"أمه فقط 

الذين هم من نسـل إمساعيـل الـذي أتـى هلـم هبـذه           - أما باقي عرب املنطقة املكّية      
ثُـم  ) ع( فهـم حنفـاء علـى شـريعة أبـيهم إبـراهيم              -السنة تأكيداً على شـرائع مـن مضـى        
مــن البيــت اهلــامشي املصــفّى فــيهم، ليجعــل  ) ص(ضــلّ منــهم مــن ضــل، وبعــث حممــد  

سفاح من عقوبته وإهانته، هبذا تفهم أحـد أسـباب تعـدد    اإلحصان والزواج من سنته وال    
                                                 

وحي                       ا - )١( يني، أنّهـم أهـل مكّـة، مـن أبنـاء إمساعيـل، وتوصـيفهم بـذلك يـملعنى القرآني اللطيف لألم
وحاضـرهتن وعاصـمتهن وهـي مكّـة، وثانيـاً أنّهـم بـال كتـاب مسـاوي                  ) أم القـرى  (بأمرين؛ أنّهـم قُطّـان      

 .سابق
)٢( -       زكريا النيب مع مالحظة أن )ع(أم حييى   ) ابنة عمران إليزابيث  (كان زوج أختها األكرب منها      ) ع( ،

ر  أوال تَ(وشريعة التوراة كما القرآن ال جتمع زواجـاً بـني األخـتني         ذِ امـ لَـى  أخـع أة    لِتَكْشِـف ر ا لِلضـِّ تِهـخ
 ).١٨: ١٨سفر الالويني )(عورتَها معها فِي حياتِها
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زجياته والتعدديـة الـيت أتـى هبـا مقننـة ومضـبوطة، وليقطـع هنايـة هـذا الشـريط قطعـاً                   
أبدياً  العقول والتشريع وإن لن يقطع من النفس البشرية الزائغة لذلك هـدد وخـوف             

ــة غوائــل خمالفــة الفطــرة      ــب وكشــف حقيق ــه   اإلنســانيةورغّ  مــا ظهــرتْ  (:)ص(بقول
  قــوم قــط حتــى يعلنــوا هبــا إال فشــا فــيهم الطــاعون واألوجــاع الــيت مل الفاحشــةُ

 فلمـا أعلنـت أوروبــا وأمريكـا إباحـة الشــذوذ وإباحـة الزنــا      )١()تكـن مضـت  أســالفهم  
 مــا إن أعلنــوا هــذا وأذاعــوا بــه حتــى ظهــرت بعــد ذلــك بــأعوام هــذه ،والفجــور بأشــكاله

 . اليت هتز كياهنم هزاً الفتّاكة اجلنسيةاألمراض

إطالقــا حلضــارة اإلنســان عــن مهابطهــا البشــرية احليوانيــة،        ) ص( فعــل ذلــك  
وليقول أن الزواج اإلنساني من سنته ومن يرغب عـن ذلـك فلـيس منـه، وليجلـد الزانـي                   

زنا أو  (ويحرم إقامة بيت زوجية معه من املؤمنني، وليحبس النساء املمتهنات للفاحشة            
ــ ــبة،      ) حاقسـ ــة املناسـ ــات املدنيـ ــنني العقوبـ ــل تقـ ــوت قبـ ــاهن املـ ــى يتوفـ ــوت حتـ  البيـ

ويستأصل شأفة أي فجور كاللّواط ومعاشرة البـهائم الـيت مـا جـاءت شـريعة ربانيـة إالّ              
ة                      حتها، كـلّ ذلـك لـيحكم بـاملوت علـى هـذه العـادات البشـرية أو االحنرافيـمتها وقبوحر

ة      اإلنسانية اليت آن أوان رفعها عن كاهل   لرتقى عـن مسـافِل الشـهوات إىل وعـي الربوبيـ 
ــخ كتــاب حمــارم النكــاح،    ) ص(واخلالفــة، وليرســي   رستكــوين األســر وي  حــدود ا

سواء املشركة بـا الـيت ال تـرى         (وليحرم على املؤمنني الزواج من الزانية ومن املشركة         
ة للرجال  نفسـها، فبهـذا فـإن مفـردة           بأساً من جتاوز حدود العفة الدينية، أو املشرك       

اني       (هنا هي للكتابية املؤمنة     " الزانية" املشـركة "و) أي اليت تعلم بالشريعة وذات دين ربـ "
، فبعـد  )هي اليت بغري قانون أو شرع حيدها فهي كالبهيمة  السفاد ال تتأبى عن أحد     

تُنـهي عقوبـة الـرجم أنّـى     التشديد  نواميس الرتبيـة والعقوبـات هـذه، أتـت آيـة اجللـد                
 . كان مسوغها، كتتويج خامت يعلن إبادة تلك العادة، كقانون عقابي حارس ال أكثر

ــة      ــدة، ومنعـــت التعدديـ ــرة الواحـ ــر زواج األسـ ــلّ العـــامل املتحضّـ ــتقر  كـ فقـــد اسـ
أو طالقهمــا، أو أُجيــزت  ) الشــريكني(الزوجيــة إال بعــد وفــاة أحــد الــزوجني   ) الشــركة(

لرجل بدافع إنساني أو أخالقي أو مصلحة اجتماعية إنسانية، ال بدافع غريزي            أخرى ل 

                                                 
 .٣٠، ص١٦، جكنز العمال املتّقي اهلندي، - )١(
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أو حيواني، وثبتت احملارم وأُنكر الزنا وغريه من شذوذ، ودخل القاموس مقت الفاحشة          
ومل يعــد  العــاملني أمــي، بــل اجلميــع أهــل . لــدى اجلميــع، فاملخــالف ذنبــه علــى جنبــه

واســتقر بــدالً عنــه املفهــوم  " املشــرك واملشــركة"وســقط مفهــوم . كتــاب ســابق أو خــامت 
 ".الزاني والزانية"األرقى منه وهو " الشرعي-الكتابي"

طَفَى     (وهبذا نفهم بوضـوح وانسـجام قولـه تعـاىل  سـورة آل عمـران                  ه اصـْ إِنَّ اللـَّ
راهِيم وآلَ      الَمِني      آدم ونُوحاً وآلَ إِبـْ لَـى الْعـع انر ةً ب   * عِمـْ ضٍ      ذُريـَّ ه   عْضُـها مِـنْ بعـْ  واللـَّ

 لِيمع مِيعلْ                 *س رَّراً فَتَقَبـَّ حـطْنِـي ما فِي بم لَك إِنِّي نَذَرْت بر انعِمْر أَةإِذْ قَالَتْ امْر 
مِيع الْعلِـيم     مِني إِنَّك أَ   ي وضَـعْتُها أُنْثَـى و              *نْـت السـَّ ا وضَـعتْها قَالَـتْ رب إِنـِّ ه   فَلَمـَّ اللـَّ

       يَّتَهذُرو ا بِكإِنِّي أُعِيذُهو مرْيا ممَّيْتُهإِنِّي سكَاألُنْثَى و الذَّكَر لَيْستْ وضَعا وبِم ا أَعْلَم
ــيْطَانِ الــرَّجِيمِ  ــنْ الشَّ وكيــف كــان للشــيطان شــرك  أبنــاء آدم     )٣٦ - ٣٣ :آل عمــران()مِ

 .وعده املغرور مبحضر ربه

كــان الــرجم عقوبــة مــن ينــادي ويتحلّــى بالعفّــة فأوشــكوا أن يرمجــوا والحــظ كيــف 
نوحاً، فعكس نقمةً على من ينادي ويفعل فجوراً ضـد العفّـة، حـني اسـتتبت شـرعتُه                    

 .بين إسرائيل

ا        : (ونفهم قوله  سورة احلديد     يَّتِهِمـا فِي ذُرلْنعجو اهِيمإِبْرا نُوحاً ولْنلَقَدْ أَرْسو
لِنا           *ونلنبوَّة والْكِتَاب فَمِنْهمْ مهْتَدٍ وكَثِري مِنْهمْ فَاسِقُ      ا سـلَـى آثَـارِهِمْ بِرا ع ثُـمَّ قَفَّيْنـ 

ــةً     ــوه رأْفَ عاتَّب ــذِين ــوبِ الَّ ــا فِــي قُلُ لْنعجاإلِجنِيــلَ و ــاه آتَيْنو مــرْي ــنِ م ــا بِعِيســى ابْ قَفَّيْنو
 هْبرةً و حْمـراووهعــا    انِيَّــةً ابْتَــدوْهعــا رانِ اللَّــهِ فَمرِضْـو لَــيْهِمْ إِالَّ ابْتِغَــاءــا عاها كَتَبْن مـ

             مْ فَاسِـقُونمِـنْه كَـثِريمْ وهر ، )٢٧،  ٢٦: احلديـد ()حقَّ رِعايتِها فَآتَيْنا الَّذِين آمنوا مِنْهمْ أَجـْ
وغ ظهـور الرهبنـة الـيت هـي             الطيبـة  رارينفهم ملَ جعل النبوة والكتاب  الـذ        وملـاذا سـ ،

) ع(احتياط أشد عن هذا املزلق برتبية ورياضة تفوق ما جـاء بـه الشـرع، أسـوة بيحيـى                 
أيضـاً حيـث    ) ع(الذي كان سيداً حصوراً عن النساء ومتثّال بعيسى         " يوحنا املعمدان "أو  

 .خال من الصاحبة

غـات نفسـها، ال  تسـميات    مةً ومعلماً،  اللّولقد ترك التاريخ احلضاري لنا بص  
أناسِــه، حيــث أشــخاص عناصــر األســرة كمــا قــدمنا آنفــاً فحســب، بــل حتّــى  أمســاء  
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 اخلارطـة   طـراوة القداسـة، إبقـاء علـى       ) سـني  (م ومصـطفيه  م ومبجلـيه  مأضاف ملُعلّميه 
ت املتطهــرين ، أي مــن أهــل البيــ)ذريــة ســني(احلقيقيــة املــرادة، بــأن يكــون اإلنســان مــن 

،  دومنا انـدراس   ت معاملُها منذ آدم وحواء    استمر، اخلارطة اليت    )١(بفطرهتم من الرجس  
زرع ( متّ) وامسهـا لـديهم ننليـل   (كما قد بينت أسـاطري بابـل وسـومر أنّـه مـع خلـق حـواء              

 ) ننليــل( الــرب، وقالــت حــواء   نفــخ روحوهــو رمــز معنــاه ،  فيهــا)٢()بــذرة اإللــه ســني 
ــة "ســني"إن نطفــة (الســومرية ) Enlil & Ninlilإنليــل وننليــل   (أســطورة ، الذري

 أنّـه هـو     ")سـني "/ "Suenسـني   "بـذرة   (، و أسطورة أخـرى عـن        )٣()الزاهرة  رمحي  
ألنّـه نـور خفـي    ) بنور القمـر ) (نور ا(، حيث كان السومريون يعبرون عن      )٤(نور القمر 

أي النور اإلهلـي، ومنـها جـاءت تسـمية الشـمس          ) ناس(، اليت هي    )سني(وبارد ومجيل، و  
، )طور سـينني  (وبتصغريه  ) طور سينا (، ومنها سمي جبل النور      )Sunسن  (املنرية غرباً   

 تُضـاف ألمسـاء األشـخاص املقدسـني         القداسـة، صـارت   ) سـني (وهي اليت ظلّـت لـتعين       
ــا االنتســاب مــاواألمــاكن املقدســة كأنّ  ــ) ســني( إىل  حقّه ــروح، ور اإلهلــيأي إىل الن  أي ال

 زوا أعيانالسني( الناس هبذه    فمي(          سـبحانه    أمسائهـا لـتعين أنّهـم ممثّلـو ا   وأبنـاء ، 
ة علـى الفطـرة، فنجـد إضـافة                      وشرعييـة شـرعيأي أنّهـم ذر ،وح األعلـى، أبنـاء ان للر

ــوتي   ــع الصـــ ــني (أو ) Sس (املقطـــ ــن (أو ) Sinســـ ــاء) Sonســـ ــورج : (إىل األمســـ جـــ
سـتيفن وهـي   (، )إليـاس أو إلياسـني  = إليـا   (،  )يوليـوس /جوليوس=جوليو(،  )سجورجي=

= القاسـط   (وتعـين   ) August(أوگسـت   (،  )سـتيفنس أو ستيفنسـن    = من االصـطفاء    
just = ( أوگسســـتوس)Augustus)(اخل ، وقـــام اإلغريـــق واليونـــان )) .. أغســـطس

ــانوا مقدســني      ــة أمســائهم اعتباطــاً، أك ــذٍ يضــيفوهنا إىل هناي ــة ســني   بعدئ أي ( مــن ذري
 !أم غري ذلك) شرعيني ومبجلني

                                                 
 .)٣٣:األحزاب)( يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِرياًإِنَّما (- )١(
 .١٦٥، صمن ألواح سومرصمويل كرمير،  - )٢(
 .١٦٨ ديانات الشرق األوسط، ص-سلسلة األساطري السوريةرينيه البات،  - )٣(
 .١٦٣ ص ،ألواح سومرمن  صامويل كرامير، - )٤(
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ذريـة الفطـرة، املتّصـلة بـالروح، الذريـة اإلهليـة،            ) ذرية سـني  (هذه الذرية الطاهرة،    
ه            ى نبيـ ا   (هي اليت أشار إليها سبحانه حني مسـ إيليـElijah (     والـذي معنـاه)   يـا + إيـل (

ا بفطرتـه   ، واملستجيب لنـداء     اإلهلي) اي(، املُصغي لنداء    )وإيل هو ا  (املنسوب إليل   
، فسـمى القـرآن     )الرجـل اإلهلـي   (، أي هـو     )١( نفسِه بدون نار قادحة خارجية إضافية      

ال وتَـذَرون      (القدس، الذي قـال لقومِـه       ) سني(مضافاً إىل   ) إلياس) = (إليا( أَتَـدْعون بعـْ
  الْخَـالِقِني ن١٢٥:الصـافات ()أَحْس(  ،  التـوراتي   اكـافئ  يـة تُ  وهـذه اآل لـنص)    ا إِلَـى فَتَقَـدَّم إِيلِيـَّ

ــه  : [جمِيــعِ الشَّــعْبِ وقَــالَ ــو اللَّ ه الــرَّب ــرْقَتَيْنِ؟ إِنْ كَــان ــيْن الْفِ ب ــونجتَــى تَعْرتَّــى مح
    وهعْلُ فَاتَّبِعالْب إِنْ كَانو ،وهةٍ      ]. فَاتَّبِع بِكَلِمـ عْب ه الشـَّ ، ثـم  )٢١: ١٨سـفر امللـوك األول    ()فَلَمْ يجِبـْ

ــتم ــرآنخـ ــا  القـ ــة إليـ ــه  / قصـ ــالم عليـ ــاس بالسـ ــهإليـ ــني   (: بقولـ ــى إِلْ ياسِـ ــالم علَـ  )سـ
، )إلياسـني ) (إليـاس ) (إليـا : (فصار لدينا ثالثة دالالت هلـذا الـنيب الكـريم         ،  )١٣٠:الصافات(

، )إليـاس = س  + إليـا   (وهي نفسها   ) إلياسني= سني  + يا  + إل  (وهي تُقرأ من اجلهتني     
، وتعـين اإلنسـان الـذي أصـغى للنـداء الـداخلي، واملنتسـب             )إيليا= يا  + إل  (وهي نفسها   

يــا = يــس ) (ص(للنــور اإلهلــي، آل ا، وهــي الــيت خاطــب هبــا نبيــه الطــاهر املصــطفى 
 .)٣()طا سني= طس (، و)٢()سني

 

  حمور قصة آدم-ثالثاً

 اآلدميـة الـيت سـتخلف األرض أترقـى إىل     لقد كان حمور قصة آدم كلّها هـو الذّريـة    
 "شــاكراً" العليــا إنســانيتها أو ختلــد إىل بشــريتها، أتعمــل وفــق الربجمــة اإلهليــة اجلديــدة 

، )الغريــزة البشــرية ("كفــوراً" الســفلى أو ختضــع للربجمــة القدميــة)  اإلنســانيةالفطــرة(
 ومـا   ،بتكوينـها علـى عجـل       األول اليت أغـرى الشـيطان آدمنـا      ) شجرة اخللد (الذرية هي   

 يدعونا لتكوينها مع كلّ معاشرة قائمة ال على حب ووعيٍ بل على غريـزة                الشيطان زال

                                                 
ه نَـار نُـور        ( هذا ما مثّله ا لنوره  قلب عبده سوي الفطرة            - )١( سـستَم لَـم لَـوو ضِـيءا ي تُهـزَي كَادي

اءشي نورِهِ ملِن دِي اللَّههلَى نُورٍ ي٣٥: النور)(ع(. 
 .)٢-١:يس)(والْقُرآنِ الْحكِيمِيس،  (- )٢(
 .)١:النمل)(رآنِ وكِتَابٍ مبِنيٍطس تِلْك آيات الْقُ (- )٣(
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قَــالَ أَرأَيْتَــك هــذَا (الــيت توعــد الشــيطان باحتناكهــا هــي ، الذريــة  وشــهوة مــادةحمضــة
ا قَلِـيال   الَّذِي كَرَّمْت علَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يوْمِ الْقِيامةِ لَ      ، )٦٢:اإلسـراء ()أَحْتَنِكَنَّ ذُريَّتَـه إِلـَّ

كُنْ      (بالسكن واللّبـث  جنتـه     " آدم" أُمِر أول ذكور اإلنسان   وهي اليت ألجلها     ا آدم اسـْ يـو
ـةَ   ـك الْجنـَّ زَوْجـو ــت زوجــاتٍ باالســتقرار البــييت   ك اآلن ، وأمرنــا ســبحانه )١٩:ألعــرافا()أَنْ

ــو  ( يــي ب ــرْن فِ ــق شــريعته و    ل ،)٣٣:األحــزاب()تِكُنَّوقَ ــوين هــذه األســرة وف ــى  تك املرابطــة عل
 .)٦:التحريم()يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنْفُسكُمْ وأَهْلِيكُمْ نَاراً(حياطتها 

:  اإلنسـانية ، اإلحسان للوالدين، رعاية لقيمـة األسـرة   كانأول واجباته بعد توحيده   
ــ( ــاناً وقَضَــى ربــك أَلَّ يْنِ إِحْســد ــاه وبِالْوالِ ــا إِيَّ ــدوا إِلَّ ر مضــموهنا  )٢٣:اإلســراء()ا تَعْبكــر 

كتابه أربع مرات، وأول حرماته بعد الشرك به وقتل الـنفس هـو الزنـا الـذي يهتـك قـيم                     
ا        والَّذِين ال يدْعون مع اللَّهِ إِلَهاً آخر وال يقْتُلُون النَّفْس ا          (األسرة   ه إِلـَّ رَّم اللـَّ لَّتِـي حـ

  زُْنونال يو قم موجودة  كـلّ األديـان و    )٦٨:الفرقـان ()بِالْحهذه القي ا أننالشـرائع  ، وقد بي
بعثــات الرســل الســريان، وجــدناها لــدى  أوىل كــلّ املعلّمــني دعــوا إليهــا، منــذ انطلقــت   و

ــاء  أســاطري ســومر  ســيطرة شــريعة إيــل علــى شــريعة عشــتار، ووجــدن      اها لــدى أنبي
 إالّ علـى   اإلنسانيةوحكماء مثل بوذا وكريشنا شرقاً، وأوزوريس وحورس غرباً، ومل تقم 

 األول  آدم نفسِــه وتكــرار خلطــأ اإلنســانية وأي انتــهاك هلــا هــو انتــهاك لقــانون،األســرة
ة    هجعتـها    اإلنسـانية  الذي قبع  نـرى مظـاهر هتـك     ل آالفـاً مـن السـنني، وإنّنـا           اهلمجيـ 

من أبناء غـري  املاليني األسر الئحة، والرجوع إىل اجلاهلية األوىل رائجة، فكم  العالَم           
حـاالت خيانـة زوجيـة، وكـم مـن عالقـة جنسـية غـري قائمـة علـى           ماليني شرعيني، وكم  

احلــب والــزواج بــل علــى هــوى عــابر وابتــذال رخــيص، بــل كــم مــن شــذوذ عــن الطبيعــة، 
 !؟كاره وال يؤبه إلنويقنن ويفشو

 ها معالِم يومـ تبعاهتأقام على إىل احلد الذي لقد اعتنى سبحانه بالذرية الشرعية  
تَهمْ             (اآلخر أيضًا    ا بِهِـمْ ذُريـَّ قْنـانٍ أَلْح مْ بِإِميـتُه تْهمْ ذُريـَّ عـاتَّبوا ونآم الَّذِين٢١:الطـور ()و( ،

 .)١٥:الزمر()فُسهمْ وأَهْلِيهِمْ يوْم الْقِيامةِقُلْ إِنَّ الْخَاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنْ(

  من طني األرض كما خيـرج             كانت أفواجاً رجاالً ونساء البشرية األوىل اليت خرجت
النبات، ال عالقة نسبية بني أفرادها، كشعرات الرأس، مفتقدة ملعاني الرمحة والنسـب             
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،   إناثـه أرحام اثر عرب مائه املهني   والتعاطف باملرة، ثم  حقبة أن صار البشر يتك        
ا               ة، أمـعات أموميوأبنائها  جتم طوره البشري اهلمجي، ظلّت العالقة منكفئة بني األم

 .الرجل فكان جائال حيتفظ بقطيعه من النساء وتتصارع فحوله عليها

) اســكنْ أنــت وزوجــك(لكــن حــني بــزغ الطــور اإلنســاني مــن البشــرية قيــل للرجــل  
ــة، وتأسســت حمــارم النســب، ثــم التصــاهر  فصــار  ن(بيــت الزوجياالنصــهار بــني بيتــي (

باً وصِـهْراً وكَـان            (وهذا معنى قولِه تعاىل      نَسـ لَـهعراً فَج شـاءِ ب الْمـ مِن لَقالَّذِي خ وهو
بغـي أن   البشـري يومنـا وضـخّه  هـذا العـالَم ين      مولودناق، فخلْ )٥٤:الفرقـان ()ربك قَدِيراً 

ــانون النســب    ــنحكم بق ــانون األســرة (ي ــه أب وأم وأخ وأخــت، فــال تســقط هــذه    ) ق أي ل
    ــي ــاهيم والقــيم بظــن أنّهــا ق ـة (ماملف اخرتعهــا موهومــةٌ) برجوازيـ   ــدين، بــل هــي لــب   ال

 ودرعهـا األخـري ضـد االسـتباحة الـيت تُسـقط الـرحم والرتاحـم، كانـت العـرب                     اإلنسانية
 ــة    حتقــن دماءهــا املصــاهرة األرحــام تبعــث الرمحــة، الرضــاعة الطبيعي والتناســب، ألن

ا              يـة، أمـة تُسـلِّم الذر ة والرعايـة األموميـ ة النفسية، التنشـئة األبويـتبعث الرمحة والصح
ى بـاآلالت وباملـادة                   ب، وأنتجناه كحيـوان مكـائن التفـريخ، وتربـإذا تولّد البشري بغري نس

ين اندثروا، لكن بعقـل خيتـزن كـلّ احتمـاالت الشـرور             والشوارع، فقد أخرجنا اهلمج الذ    
، اجلهنميــة، وخيلــو مــن جتــارب مشــاعر الرمحــة والــدفء والتواصــل اإلنســاني املرهــف 

ــا فَـــاجِراً  (وأعـــدنا نائحـــة نـــوح علينـــا  ــك إِنْ تَـــذَرْهمْ يضِـــلُّوا عِبـــادكَ وال يلِـــدوا إِلـَّ إِنـَّ
 .يعة بالطوفان اجلارف، الذي سبق غضب الطب)٢٧:نوح()كَفَّاراً

 لذلك اعتنى سبحانه بالذريـة، ومـا عاقـب آدم وأهبطـه إالّ النتهاكـه قـانون الذريـة                  
 ، ومــا أهلــك قــوم نــوح وقــوم لــوط إالّ النتــهاكهم قــانون الذريــة مبمارســة     )ذريــة ســني (

ــة وأســوأ منــها حــني يتســخّر العقــل  إبــداعات اهلمجيــة غرضــها فقــط  شــاذّة اإلباحي 
 .لغريزةل يضيةة تعودغدغ

 يحـب  وعقـدتْ بـني الرجـل واملـرأة، وأنْ    : ()ع (وحني قالـت إيـزيس تلميـذة إدريـس        
ة            )١()الرجل أبناءه  ة املشاعة، األسرة الزوجيـكيان األسرة بدالً من األمومي فإنّها أرست 

 جـوهراً وهـيكال، وحـني أوصـى سـبحانه            اإلنسـانية  القائمة على احلـب أوجـب واجبـات       
                                                 

 .٥٥٩، صديانة مصر القدمية أدولف أرمان، - )١(
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 ةِ الْـأُولَى             ): (ص(ه  نساء نبي رج الْجاهِلِيـَّ تَبـ رَّجْن ال تَبـوتِكُنَّ و يـفِـي ب قَرْن٣٣:األحـزاب ()و( ،
ــا  يـــارين اإلنســـاني واآلخـــر البشــري؛ فقــد أوضـــح اخل  ــة إمـ القـــرار  بيـــت الزوجيـأي 

مــج  بــالتعرض للــذكور كإنــاث اهل أيتــربج اجلاهليــة األوىل  بوأبــااللتزام بــالزوج وحــده،  
 !!األول، وهو السائد اآلن

 األول، منـذ حلظـة حتويـل البشـرين اهلمجـين             اإلنسـانية  احلب الزوجي، هو قانون   
ــة عليــا   انين بــروح رباء(إىل إنســانيــكُمْ  ) (آدم وحــو ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــق لَكُ ــهِ أَنْ خلَ ــنْ آياتِ ومِ

ــنكُ    ــلَ بيـْ عـجــا و وا إِلَيْهـــكُن ــاً لِتَسـْ ــوْمٍ     أَزْواجـ ــاتٍ لِقَـ ــك لَآيـ ــي ذَلِـ ــةً إِنَّ فِـ حْمـرو دَّةــو مْ مـ
ونتَفَكَّرلوا الصعاب واملخاطر         )٢١:الروم()يوحتم ،وما سار األنبياء  األقطار إال باحلب ،

بقلوب مآلى باحلب لإلنسان، ليبـذروا احلـب وينشـروه، وهـذا مـا ينبغـي لإلنسـانية أن                   
اب واخلصـام خـرباء بـال معلّـم، لكننـا حنتـاج مـن يعلّمنـا                 تتعلّمه اليـوم، فـنحن  االحـرت       

ــم ونـــرحم، أوىل  احلـــب لنعـــرف كيـــف نُضـــحي ونتســـامح ونُـــؤثر وهنـــدي ونُســـاعد ونُعلـِّ
 ولقـد كـان     !؟)١()وهـل الـدين إالّ احلـب       (ه دينـ  وهبـا معنـى   خصائص اإلنسان فقـدناها،     

ت معنـى الرمحـة         الرتمجان املبني األروع واملوسوعة ا    ) ص(نبينا اهلادي    ألمشل، الـيت جلـَّ
ــالح الفطـــرة         ــة وإصـ ــان وإعـــداد الذريـ ــتطهري اإلنسـ ــانية واالهتمـــامِ بـ ــب واإلنسـ واحلـ
ه ومعظـم مقـدس أحاديثـه             ة وحِكمـ ه الرتبويـشريعتِه ومناهج واألخالق، مأل هبذا جوهر

 .الشريفة وجوانب سريته العطرة

، وأخربنا نبينا   )آلُ ا  (لرب ا ماءاألسرة الزوجية، أساسها احلب، هكذا أسس حك      
ن ق والدين جالبـان للحـب، وإن مـ   لقه ودينه ألن اخللُ  ن نرتضي خ  بضرورة قبول م  ) ص(

ــزوج بغــري حــبٍّ   ــييت ــدٍ شــرعيٍّ    حقيق ــو بعق ــه   ول ــاً بزعمــه، فإنّ شــرعة احلكمــة    ديني
،  مـن الظـاهر    اعاً خـد  "وجيز" يرتكب حراماً، هو بيت       الكونية املُقدس  وناموس الطبيعة 

 وربما تباغضـهما، إنّـه بيـت مل يـأذن     صاحبيه حقيقته لتنافر قليب " زوجي"وهو غري   
  كسيمفونية تصدخ وتلقى جتاوهبا  أصداء الكون احلقيقي الالمرئي،     ا له أن يرفع   

 الـذي   ،حلقيقـي  ا  متناغمـة علـى املسـتوى الوجـودي         غـري  اً نشـاز   فاسـدة  ألنّه يبـث ذبذبـةً    
 ألنّهـا  ،سينعكس والبد سلباً على الذرية جينياً وتربوياً فيمسخ السوية النفسية لألبنـاء           

                                                 
 .٥٠٣، ص١، جميزان احلكمة حممدي الريشهري، - )١(
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ة   والنفـرة رهستحمل مرياثاً متنافراً من أبويها يؤدي مبسلكها إىل الفجاجة والكـُ    واألنانيـ 
ــ ــة الكتشــاف االنســجام   ة والتحطــيمالفردي ــي ف،  وعــدم اإلصــغاء للطبيعــة الباطني عصي

ــانون القــديم       ــة مســتقبال، وهبــذا يصــدق الق ــة واألخالقي ــوا  (دروهبــا الروحي ــاء أكل اآلب
، بيـوت كهــذه  )٢: ١٨، وأيضـاً، سـفر حزقيــل   ٢٨: ٣١سـفر أرميــا  ()تْرماً، وأسـنان األبنــاء ضرسـ  حصْـ 

   املشـاقّ ل   أنبيــاء التـاريخ  األقطـار لتحقيقهــا و  ليسـت الـيت جاهـدت لـتا أسيســهتحتم
ة   بدالً   من قطعان اهلمج، بل هي مفرخةٌ جليل حيمل كوامن اهلمج بإجناب كائنات آدميـ

 ألهنـا جتسـيد لشـهوات األبـوين ولـيس      ،امسـاً لكـن ال ميكـن تربيتـها إنسـانياً كمـا جيـب       
الـيت  ت وبيتلك ال دفِع هبا  احلياة على شرعة نكاح البشر اهلمج، أما تربوياً ل        ،حلبهما

 فيـه   ويلٌ للبيت الذي تصيح الدجاجـةُ     (صحت احلكمة القائلة    مل يؤسسه احلب فإذا     
مـن                  ) الديك ويصمت صـراخ الدجاجـة والـديك علـى بعضـها واصـطراعهما أضـر فإن ،
ربمج الفـراخ علـى التعاسـة والعـداوة والشـذوذ،           تـُ  ا مشاكسات  ثعلب، ألنّه   تربص احتمال

س أو القطيعة حتّـى املـوت أو        إنّها خلطيئة كونية تُرتكب ببيوت ميلؤها الصراخ والتشاك       
م التآلف والودة واهندام قيالغاية من وجودناجهل واالحرتام وطغيان املاد . 

 وهـو السـبب   ، األصـلي حلـب عـن ا  ومهياً الناس حباً ليس إال بديال    ظنه ما ي  وحتّى
انفصال آدمنا هـذا اليـوم عـن حـواء وتكـرار مأسـاة              سبب  ، و ألزمات الزوجية لالرئيسي  

 وعن اجلنة الروحانية، ألنّه قـائم علـى اهلـوى والرغبـة واألخـذ ال                 اإلنسانية وط عن اهلب
،  الوقـت الـذي علينـا أن         )Love(وليس  ) Like(ل، هو كما يقال     تقبعلى العطاء وال  

دْ إِلَـيْكُمْ      ( !وبتعاليمه لنعود آدميني كما كُنا أو أُريد لنـا        ) ع(نتمثّل بآدم الرسول     أَلَـمْ أَعْهـ
يبِنيم ودلَكُمْ ع إِنَّه وا الشَّيْطَاندأَنْ ال تَعْب منِي آد٦٠:يس()ا ب(. 
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 خامتة الفصل
)    ــمِيع س ــك ــةً إِنَّ بــةً طَي ــدنْك ذُريَّ ــنْ لَ ــبْ لِــي مِ ه بــالَ ر ــه قَ ــا ربَّ ــا زَكَرِيَّ عد الِــكنه
 .)٣٨:آل عمران()الدعاءِ

ا،  أبـد   اإلنسـانية   هـم الـوارثني لآلدميـة      )الذرية الطيبـة   (ليمةكان أبناء الفطرة الس   
 لواليــة أمــره ومحّ  ، يشــوهبا كــدر الفطــرهتم صــافية  وألن لــهم رســائل   اصــطفاهم ا

للناس أينما كانوا على امتداد تاريخ األنبياء الطويل، فلـم جنـد نبيـا وال رسـوال                 تعاليمه  
 وملـا  الـرمحن،  فعصمهم ،تك بعصمته الفطرية ما يفكلّللهوى ولا  رإال وقد اعتصم هاجِ   

 أمانــة النبــوة  ســبحانهلــهم محّصــالحاًمحلــوا علــى عــاتقهم األمانــة وســعوا  األرض   
 .وبعثهم  الناس رسال

أخذ كل األنبياء والرسل علـى عـاتقهم دور التضـامن الروحـي والتكافـل الطبيعـي،                 
لعـودة  ل عرب عدة جمـاالت      ،)Atrahasis خاشش-عرتة (ية للذر كأرباب للعائلة وحراسٍ  

ث اإلنسان  الصـالح إال قلـيال   لبتلناس كافة، فما  أمور الروح واحلرص على تنظيم  با
إذا كنـت ال تعمـلُ مـن اخلـري إال مـا تشـتهي وتطيـق، وال                  ذلـك   ..  الزمـان كلـه    امتدادعلى  

  منك،            ترتكُ من الشر الشيطان على عورتك وأمكنته وسـ  إال ما تكره، فقد أطلعتقطت 
 !!)احتناكِه ( أسر برجمته

ــة الــروح، بــرز    يــة مبخالفــة مهمعلــى الذر ل خطيئــة وقعــتالــدور منــذ البــدء، منــذ أو 
 فما لبث اإلنسان  هذه    الفطرة، ة فعل مضاد لفساد   ل  قوة القانون كرد    الطبيعي املتمثّ 

الرد     ود طبيعـة    حبـد  اً حماصـر  ، األرض مـن جمـرى الـوادي املقـدس         ة حتى وجد نفسه قـري
 نفســه ضــيفاألول وهكــذا وجــد آدم ! هكــذا كانــت البدايــة!! الفســاد ال حــول لــه وال قــوة  

  علـى املـاء اجلـاري      ملت ح ةٍكقشفانساب  ،  ، كمالكٍ ساقطٍ بعد أن استثقل      األرض مستودعِ
من الوادي املقدره ويتوبمي به خارج نطاق القداسةس إىل أن ركابد تطهلي ، !! 

 واملعـرج، مكّـة أم    اآلدمـي مـن أرض املهـبط   ، اإلنسـانية الحقـة، النتشـال  ثم  فـرتة   
 ويعمــر قلــوب أفرادهــا   اإلنســانيةإلصــالح آدم الرســول، انطلــق  األســاس األولالقــرى،
 .نيرسل األنبياء وامل وتابعه كلّ عمران ديارها،معباحملبة 
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  ـها   وهي ؛ وردت  القرآن تعين منطقة واحدة      )مدينة( كلمة   كلّإنأم القـرى    نفس ، 
موعـة كلـها     و ، القرية األوىل وما حوهلـا     أيالقريـة األم    +  القـرى    كـلّ : ، أي "مدينـة "ا =

 مل يكن هنـاك دولـة أو        ،ة  جمموعهم الكلي ضمن حدودها      هم األم  )الناس(املدينة، و 
ون  الـيت تـاه البـاحث      ) وحواليهـا  مكة( وهي املدينة الفاضلة     ،شيء يقال له دولة بل مدينة     

 .عنها

جــاءت فيمــا بعــد علــى أنقــاض ف ،أمــا الدولــة والــدويالت واإلمــارات مبفهــوم اليــوم
اليت مل تكن تسمح إنسانيتُها إالّ باحلض على إطعام املسكني ال برتك             ،املدينة وقوانينها 

ــةٌ جشــعة بــال        ــغباً ومرضــاً بينمــا حفن رون جوعــاً وميوتــون ساملاليــني  العــالَم يتضــو
 والرتابط   والتقوى واإلحسان الرباليت منها   لياراهتا وتلهو، قوانني املدينة     ضمائر تنعم مب  

والتواصــي بــني النــاس واألمــر وإفشــاء الســالم  األســري والتكافــل االجتمــاعي والرتاحــم
 .باملعروف والنهي عن املنكر

 بـالفرد إىل اإلميـان مبـذاهب ال          الـتقين واملـادي لكـن ال الروحـي،         دفع هـذا التطـور    
ا  فيمـا بعـد، بعيـد    غريهـا  والكـثري    ،هلا، مثل املساواة بني البشر، واحلريـة الفرديـة        حصر  

 فتـداعى    وفرصـة اختبـار الـوعي وممارسـة اإلرادة احلـرة،            عن جوهر الـروح    مع األسف 
ــائلي ــاء العـ ــتُعيض عـــن األخـــالق   تـــدرجيياالبنـ ــانية، والتكافـــل االجتمـــاعي، اسـ   اإلنسـ

ــرزَم القــوانني ومســتلزم    أحكــام تلــحتوو ات حتســني الشخصــية الظــاهرة،  والضــمري ب
  .املدينة الفاضلة إىل قوانني احتكارية مسخت األمة عن بكرة أبيها آدم

  ازديـاد، ممـا يزيـد صـعوبة التواصـل            الزوجيـة واألسـرية   الزال تدهور العالقات    
فمـن  ،  حمضنه األول وعندما تنهار جذور اإلنسان       !! لألجيال وفساد الذرية  الروحي  

 ورغباتــه  املُســتهلِكةتــه ومادبرجمتــه املشــوهة ا أســري مســخًبعــدها البــديهي أن يصــبح  
 !! الزمنية

ــي اتمــعبــاحلريفكيــف  ــو   الكل  وكيــف بالعــالَم   مــن إنســانه الفاضــل؟ حــني خيل
  !أمجع؟

 كمالـه   هخسـر وأ ، فطرته ناإنسانمن  اع  اجليل اجلديد، أض  تضييع   ؛تضييع الذرية ف
أفقــده و، مــدى األجيــالا علــىتــدرجييعــامل وســة،  عالقتــه الروحانيــة الكونيــة املقد 
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ه احلقيقـــي ها املعاصـــر تواصـــلَ أضـــاع إنســـانُ ورأس مالـــه رأس املـــال،جتتاحـــه املاديـــة،
 آدم الرسـول    السـلع املسـتهلكة، علـى عكـس دعـوات            بربيق ته إنساني باعه، و جبوهره وبرب

  !ن مع أخيه اإلنسان بتضامن اإلنساا الذين نادو)ع(وخالئفه 

إن مفهــوم اخلـــري ومفهـــوم الشـــر  قـــد اختفيــا حتـــى أصـــبحا مفهـــومي ن ن غامضـــي
ة  لـذّ  كانت كـلّ  فبات من الصعب االلتزام باخلري، إن      ،يعتمدان على وجهة النظر الفردية    

 مـا لـيس بـه متعـةٌ      وكـلّ  !استصبح خري   راً    بيـأسٍ )فرويـد (  مثلمـا أكّـده  !ا يصـبح شـركـرم
 بــل يوجــد واقــع، ويوجــد مثُــلٌ !) بــل تفســرياتوجــد واقــعال ي(: )هشــتني(ســلفه  مقولــةَ
  ،ممثلما  وقِي    د تفسريات، لكن أين النفسوجة والعقل السليم الذي يفرز بـني        يكـلّ   السوي
  !هذا؟

 هو الذي جيعـل مـن        وفوضى املفاهيم،  ، واالحنالل اهلمجي  قوض اإلنساني هذا الت 
 ف وفقا لشهواته  كل فرد يتصر   ، ألن  بل مستحيلة   صعبةً ةًمهماليوم  س  التفاهم بني النا  
ــه   وفطرتــه روحــيال اإلنســانيا لوعيــه  ولــيس وفقــً  وبرناجمــه املُضــلِّل لــه، وكربيــاء نفسِ

رِ ( !ا بعـد يـوم    هـا تتفـاقم يومـ     ، فإنّ  اهلمجية  فبدل أن تزول   ،السوية ان    إِ *والْعصـْ نَّ اإلِنسـ
ـــرٍ  ـــذِين آمنـــوا وعمِلُــــوا الصَّــــاِلحاتِ وتَواصـــوْا بِــــالْ   إِالَّ*لَفِـــي خسـْ ـــوْا  الـَّ اصـتَوو قح

 .)٣-١:العصر()بِالصَّبْرِ
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يهتـدي هبـا     ارطـةٍ طـوط خ  مسـودة عجولـة خل     لمـة مل  قلـيال   نرجو أن نكون وفَّقنـا      
 من منـاهج     ذهنه املُعشعش  ائد  السيتجاوز بفوائدها   ،   املنهوم للمعرفة  لقارئ الواعي ا

 السـائد ال يفتحـه      هـذا ، ف ونتائج موروثة وملقّنة تُحدد له أفقه ونظرتـه للحيـاة ولوجـوده           
وال يربط له حاضره مباضيه بسلكٍ نـاظم تُـدرك     ،   ومعانيه وغاياته  على معارف وجوده  

آدم لـدن    مـن    املشـروع واملنـهاج والتعـاليم     اياته ضمن حمجة ربانية واضحة      خواتيمه ببد 
يزعـزع إميانَـه   ه العلمي مع اعتقاده الغـييب،       عقلَله  شاكس  ، بل ي  )ص(حممد  البشري  إىل  

ــه،     ــه مبقــوالت إميان ــه، ويصــرع عقلَ ــؤخر  تناقضــاتٍويوقعــه ضــحيةَ مبقتضــيات عقل  تُ
ة مـع أشـيائه        انسـجامه واسـرت    وتُتعتـع    ،ه وتُلجلـج انطالقـَ    ،كشفه ة والعاطفيـ احته الذهنيـ 

 ألن عقلــه ملــوث  املعرفيــة والســلوكية، ويشــوش عليــه الرؤيــة  كــلّ احلقــول ،وحميطــه
   ــة شــيء ــا ترمبســلّمات كــثرية لــيس فيهــا مــن ســلطان احلج فتكدســت كمــت ا ســوى أنّه

 وكثرة توارد وطئهم عليهاحبكم السنني وألسنة الرجالفثقُلت . 

 ؛، وألنّـه طـال أصـول العلـم      ه حبسـبِ   عظيماً كبري، كان االحنراف  جد  وألن التحريف   
  ومســـلَّماتِهالتـــاريخ، واللغـــة، والعقائـــد، والتفســـري، والـــنص الـــديين، وأدوات الـــتفكري      

 مـــن التحـــرر منـــها ، فـــإن اخلـــروج مـــن قمـــع هـــذه القوامـــع، ال حيتـــاج أكثـــر ومناهجِـــه
 . والتمحيصوتعريضها كلّها للمساءلة

، وفلسـفة حركـة     عن خارطـة وجودنـا     اجلديدة املُخالفة للمألوف     لعلّ هذه التقدمة  
 آخــر  غــري خــرتاقٍأُفقــاً ال -إن وجــدوا فيهــا صــحةً وقبــوالً -  تفــتح للبــاحثنيتارخينــا،

 أو  لـدينا  سـواء مـن التقليـديني   لقّنها إيانـا واضـعو تلـك الـنظُم       حددها لنا و   اليت   دياتاملَ
تها وتارخيها إالّ مبنظارٍ    ن علوم املنطقة وجغرافي    الذين ال يرو   ، خارجنا من املستشرقني 

التينية، ومبسـاطر اخرتعوهـا علـى خـالف طبيعـة           مبرجعية  توراتي ومبركزية أوروبية و   
) قـاموس كتـاب مقـدس     (و) عربية(و)  آرية هندوأوربية(، و )سامية(، و )شرق(األمور، من   

 العوجـاج اوالفكـري  بذور الـوأد  حتمل فتلك املناظري  وتفسريات فجة ألساطري منطقتنا،   
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لتوضـيح  سرتسل  أخذتنا اللهفة  هذا البحث ألن ن      مهما  و،   و بطوهنا   على متوهنا  لنا
 لنفـي اخلَبـث     فلـن نسـتطيع إبـراز الصـورة األنقـى          كلّ رقعـة،      األمور ومعاجلة التشوه  

  .، فإن اخلروق اتّسعت على الراقعكلّه

وشك أن ينقطع، وعلـى رجـاءٍ   بأن خيط الزيف كلّما امتد واستطال أ   نا على أملٍ    لك
اهم علـى موعـد        ،  رزنرصـن وأ  أأبـدع و   و  أوسـع   خطواتٍ نخطوي  حترر كثريٍ   لنكـون وإيـ

 ببحـوث أخـرى تكشـف     بـإذن ا هذه اخلُطـى شفع  نُ  يسددونا فيه حني    وتثاقف تعارفٍ
، واعوجـاج    وتعـاليم الشـريعة   لنصـوص الـرب  تفاسـريٍ   عوجـاج اال -مبا يتيسر لنا  -

الـدخائل  اعوجـاج لسـيلِ   ، واألوىلشـجرهتا  أصول  بعيداً عن   ودالالهتا    اللغة تأصيل علم 
 لتجعلـه خـاوي التجـارب       هقيمِسدودِ   وخنرت من     الرسايل اليت اخرتقت عقائد اإلنسان   

 آالم، وة آدم اجلبــاراتجهــادهبــا  ضلــتُجهو ،)بــال تــاريخ فيكــون بــال مســتقبل(واملعــارف 
 !)ع ( األبراراملعلّمني العظام من أبنائهم مكابدات، واملرسلني شقاء ونوح

م   فال نقولُ كما قال       ورحلـةُ   ، بـل رحلتنـا ورحلتـك      ) الرحلـة  لقـد أكملـت   (بـوذا   املُعلـِّ
 ولـن تتوقّـف مـا دام نـبض الكلمـة            تبـدأ اآلن وبـاألمس وكـلّ يـوم،         القلب والعقل ليتحـررا   

 وسـتظلّ   ) املـؤمن  احلكمـةُ ضـالّةُ   : (دمـا زال يؤكِّـ    ) ص(األبدية اخلارجة من أقـدس فـم        
 .بلحاقهاالبعيدة وسنبقى ضُالالً، كلّما أمسكْنا بواحدةٍ أغرتْنا أختُها " ضالّةً"

 

) ص ( ال سيما خـامتهم    ، والصالة على أنبياء ا أمجعني     ،واحلمد  رب العاملني   
،م مكارم اإلنسان الكامل، واملثيل ملثال الربتمعث لياألممأخالق الذي ب . 
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 قائمة املصادر واملراجع
  : العربية واملرتمجة-أوالً 

، ٣حتقيـق حممـد ناصـر الـدين األلبـاني، ط          / كتاب السـنة  ،  )عمرو(أبي عاصم    -١
  . ١٩٩٣  / ١٤١٣املكتب اإلسالمي، : بريوت

حتقيــق حممــد أبــو الفضــل     ،شــرح هنــج البالغــة    املعتــزيل،ابــن أبــي احلديــد   -٢
 .١٩٥٩/ ١٣٧٨، دار إحياء الكتب العربية: اهرةالق ،١ طإبراهيم،

ــوزي   -٣ ــن اجلـ ــي     (ابـ ــرمحن بـــن علـ ــد الـ ــو الفـــرج عبـ ــتظم  التـــاريخ ، )أبـ ، املنـ
 http://www.al-eman.com.  

، ال طـب،    تـاريخ ابـن خلـدون     ،  )عبدالرمحن بن حممـد احلضـرمي     (ابن خلدون    -٤
  . ١٩٧١   / ١٣٩١مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بريوت

السيد شـرف     حتقيق    / الثقات ،) حامت حممد بن حبان التميمي     أبو(ابن حبان    -٥
   .١٣٩٥ ، دار الفكر:، بريوت١، طالدين أمحد

صحيح ابن حبان برتتيب ابـن  ، )أبو حامت حممد بن حبان التميمي     (ابن حبان    -٦
 .مؤسسة الرسالة: ، بريوت٢ط شعيب األرناؤوط، : ؛ حتقيقبلبان

ــوزي   -٧ ــن اجلـ ــدين عبـــ  (ابـ ــال الـ ــرج مجـ ــي الفـ ــم  ، )دالرمحنأبـ زاد املســـري  علـ
 .١٤٠٧، بريوت دار الفكر، ١طالتفسري، 

/ فــتح البــاري، )أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني (ابــن حجــر  -٨
 .١٣٧٩دار املعرفة، : حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي وحمب الدين اخلطيب، بريوت
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تخـب كنـز   هبامشـه من  [١، طاملسـند ، )أبي عبد ا أمحـد بـن حممـد     (ابن حنبل    -٩
 .دار الفكر: ، بريوت]العمال  سنن األقوال

 حتقيـق زيـاد     /الطبقات الكـربى  ،  )حممد بن سعد بن منيع اهلامشي     (ابن سعد    -١٠
 .١٤٠٨مكتبة العلوم واحلكم، : ، املدينة املنورة٢ ط،حممد منصور

، نسخة لغات القبائل الواردة  القرآن الكريم ،)أبي عبيد القاسم(بن سالم ا -١١
املوقع ةإلكرتوني ،: http://www.al-eman.com 

عيـون األثـر    ،  )الفتح حممد بن حممـد اليعمـري       فتح الدين أبو   (ابن سيد الناس   -١٢
للطباعـة   مؤسسـة عزالـدين     : ، بـريوت  ]جديـدة مصـححة   [، ال طـب      فنون املغازي والشمائل   

  . ١٩٨٦/ ١٤٠٦والنشر، 

/ حتـف العقـول   ،  )أبو حممد احلسن بـن علـي بـن احلسـني          (ابن شعبة احلراني     -١٣
 .١٩٧٤/ ١٣٩٤مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : ، بريوت٥األعلمي، ط قدم له حممد حسني 

 مكتـــب اإلعـــالم ،إقبـــال األعمـــال، )علـــي بـــن موســـى (ابـــن طـــاووس احلســـين -١٤
   . ق. هـ١٤١٤، قم، إيران، ١اإلسالمي، ط

مكتـــب اإلعـــالم  مصـــباح الزائـــر،، )علـــي بـــن موســـى (ابـــن طـــاووس احلســـين -١٥
،ق. هـ١٤١٤، قم، إيران، ١ طاإلسالمي  .  

 . ، دار النشر التونسيةتفسري التنوير والتحرير، )حممد الطاهر(ابن عاشور  -١٦

حتقيق وتصحيح حممد حسـن     / عمدة الطالب ،  )مجال الدين أمحد   (ابن عنبة  -١٧
  .١٩٦١/ ١٣٨٠  املطبعة احليدرية، : ، النجف األشرف٢الطالقاني، ط

حتقيـق   /، البدايـة والنهايـة  )اعيل الدمشـقي احلافظ أبي الفداء إمس(ابن كثري   -١٨
 . هـ١٤٠٨دار إحياء الرتاث العربي، : ، بريوت١علي شريي، ط

، تفســري القــرآن العظــيم )احلــافظ أبــي الفــداء إمساعيــل الدمشــقي(ابــن كــثري  -١٩
 .هـ١٤١٢دار املعرفة، : ، بريوت)تفسري ابن كثري( 

  ١٤٠٥، أدب احلوزة، ١ط لسان العرب،ابن منظور،  -٢٠
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ــديمابــن  -٢١ ، ضــبطه تفهرســال، )أبــي الفــرج حممــد بــن أبــي يعقــوب اســحق    ( الن
 / ١٤٢٢دار الكتـب العلميـة،   : ، بـريوت ٢وشرحه وعلـق عليـه وقـدم لـه يوسـف علـي طويـل، ط              

٢٠٠٢. 

 .٢٠٠١دار الفكر، : ، دمشق١، طأطلس القرآن، )شوقي(أبو خليل  -٢٢

 أربعــة نشــأهتا وتطورهــا وهنايتــها  : ديانــة مصــر القدميــة ، ) أدولــف(إرمــان  -٢٣
مكتبــة مــدبويل، : ، القــاهرة١عبــداملنعم أبــو بكــر وحممــد أنــور شــكري، ط ترمجــة / آالف ســنة

١٩٩٥/ ١٤١٥ .  

ــغ )هـــ. م(، بــوب )د(إدزارد  -٢٤ ــالد : قــاموس اآلهلــة واألســاطري  ، )ف(، رولين  ب
حممد تعريب  )/ األوغاريتية والفينيقية ( احلضارة السورية    ) السومرية والبابلية (الرافدين  

 .٢٠٠٠دار الشرق العربي،: ، لبنان، سورية٢وحيد خياطة، ط

، حتقيــق وتعليــق   أحكــام القــرآنزبــدة البيــان، )حممــد بــن أمحــد( األردبيلــي -٢٥
  .ال تا املكتبة املرتضوية، : حممد باقر البهبودي، ال طب، طهران

اهليئـة املصـرية    : ، القـاهرة  ٣ترمجـة ثـروت عكاشـة، ط      / مسخ الكائنـات  أوفيد،   -٢٦
 .١٩٩٢العامة للكتاب، 

طبعة باألوفست عـن طبعـة   [، صحيح البخاري، )حممد بن امساعيل   (البخاري -٢٧
 .دار الفكر: ، بريوت]١٤٠١ –دار الطباعة العامرة باستنبول 

٢٨-  ١٩٧٧مكتبة لبنان، : ، بريوتحميط احمليط، )بطرس(البستاني. 

ــع(بشــور  -٢٩ ــا الســورية  ، )ودي ــة، ال  منقحــة و٢أســاطري آرام، ط -امليثولوجي معدل
 .ال ناشر، ال تاريخ: بلدة

دار املدى للثقافـة والنشـر والتوزيـع    : ، دمشق ٥، ط ملحمة كلكامش ،  )طه(باقر   -٣٠
 ،١٩٨٦. 

دار : ، ال طــب، بــريوتتفســري البيضــاوي، )ناصــر الــدين أبــو اخلــري(البيضــاوي  -٣١
   .ريختا الفكر، ال



 

412 

 حممـد  حتقيـق  الكـربى،  سـنن البيهقـي  ، )أمحد بن احلسـني بـن علـي        (البيهقي -٣٢
  .١٩٩٤ / ١٤١٤مكتبة دار الباز، : عبدالقادر عطا، مكة املكرمة

ــن عيســى   (الرتمــذي -٣٣ ــق امحــد حممــد شــاكر     الرتمــذي،ســنن ،)حممــد ب  حتقي
 .دار إحياء الرتاث العربي: وآخرون، بريوت

، حتقيــق الســيد جــالل الــدين احلســين   الغــارات،)إبــراهيم بــن حممــد(الثقفــي  -٣٤
  .ريخمطابع هبمن، ال تا: بلدة ، ال ]تنسخة باألوفس[األرموي، ال طب 

حييــى : ؛ حتقيــقالكامــل  ضــعفاء الرجــال، )عبــدا بــن عــدي(اجلرجــاني  -٣٥
  . هـ١٤٠٩الفكر، نشر دار : ، بريوت٣ط. خمتار غزاوي

مؤسسـة األعلمـي    : ، بـريوت  ٨، ط قصص األنبياء ،  )السيد نعمة ا  (اجلزائري   -٣٦
 .١٩٧٨/ ١٣٩٨للمطبوعات، 

ــة التجديـــد ال -٣٧ ــة االجتماعيـــةمجعيـ ١ ط، توثيـــق حضـــاري-األســـطورة ، ثقافيـ ،
 .٢٠٠٤مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، : البحرين

ة منـذ آدم       -التوحيـد ،  مجعية التجديد الثقافية االجتماعية    -٣٨ ١ط،   عقيـدة األمـ ،
  .٢٠٠٤مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، : البحرين

 .حتت أقدام السراة -جنة آدم  ،مجعية التجديد الثقافية االجتماعية -٣٩

ــة االجتماعيــة  -٤٠ ــة التجديــد الثقافي ل ، مجعيكمــا بــدأكم تعــودون –اخللــق األو ، 
 .٢٠٠٤مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، : ، البحرين١ط

، بـني احلقيقـة واألوهـام    -طوفـان نـوح   ، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيـة     -٤١
 .٢٠٠٤ثقافية االجتماعية، مجعية التجديد ال: ، البحرين١ط

 بعـد فطـري وارتبـاط       -اللسان العربي   ،  مجعية التجديد الثقافية االجتماعية    -٤٢
كوني. 

 . عيد اخلليقة-ليلة القدر، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية -٤٣

: ، البحـرين  ١ط،  مفـاتح القـرآن والعقـل     ،  مجعية التجديد الثقافية االجتماعية    -٤٤
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 .٢٠٠٤افية االجتماعية، مجعية التجديد الثق

ــة االجتماعيـــة  -٤٥ ــة التجديـــد الثقافيـ ــراة، مجعيـ ــا -نـــداء السـ  اختطـــاف جغرافيـ
  .٢٠٠٤مجعية التجديد الثقافية االجتماعية، : ، البحرين١ط، األنبياء

، ١ط،   احلقيقة دون قنـاع    –عصى آدم   و،  مجعية التجديد الثقافية االجتماعية    -٤٦
 .٢٠٠٤االجتماعية، مجعية التجديد الثقافية : البحرين

ــاملي   -٤٧ ــن احلســن  (احلــر الع ــى    ، )حممــد ب ــة بالربهــان عل اإليقــاظ مــن اهلجع
  . ١٤٢٢  دليل ما، : ، قم١حتقيق مشتاق مظفر، ط/ الرجعة

، حتقيـق السـيد     تفسري نـور الـثقلني     ،)عبد علي بن مجعة العروسي     (احلويزي -٤٨
 .١٤١٢مؤسسة إمساعيليان، : ، قم٤هاشم الرسويل احملالتي، ط

مفتـاح أحسـن اخلـزائن    : تفسـري القـرآن الكـريم     ،) روح ا  مصطفى(ميين  اخل -٤٩
 . ١٤١٨مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام اخلميين، : ، طهران١اإلهلية، ط

، منشورات دار   ٣، ط املركز "-١تاريخ سوريا احلضاري القديم     ،  )أمحد(داوود   -٥٠
 .٢٠٠٣الصفدي، دمشق، 

، ١ة زكـــي جنيـــب حممـــود، طترمجـــ/ قصـــة احلضـــارة، )ول وايريـــل(ديورانـــت  -٥١
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار اجليل، : بريوت

ســري أعــالم ، )أبــو عبــد ا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز    (الــذهيب  -٥٢
مؤسســة الرســالة،  : ، بــريوت٩حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط وحممــد العرقسوســي، ط  / النــبالء
١٤١٣. 

العتـدال  ميزان ا،  )مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ابن قامياز        (الذهيب   -٥٣
دار : ، بـريوت  ١حممـد معـوض، عـادل أمحـد عبـد املوجـود، ط             علـي   : حتقيـق /  نقد الرجال  
 .١٩٩٥ الكتب العلمية،

ــو  -٥٤ ــي (الربيع ــق واألســطورة   ، )تركــي عل ــريوتاإلســالم وملحمــة اخلل ــدار ،، ب  ال
  .١٩٩٢  املركز الثقا العربي، : البيضاء
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ــة القدميــة   ، )تشــيم (رابــني   -٥٥ ــة   غــ –اللــهجات العربيـ رب اجلزيــرة العربيـ /
املؤسســة العربيــة للدراســات : ، بــريوت١ترمجــه وقــدم لــه وعلّــق عليــه عبــدالكريم جماهــد، ط

 .٢٠٠٢والنشر، 

دار املـدى   : ، دمشـق  ١، ط حضـارة وادي الرافـدين     ،)عبد الوهاب محيـد   (د  رشي -٥٦
 .٢٠٠٤للثقافة والنشر والتوزيع، 

 ألفـــاظمفـــردات ، )]احلســـني بـــن حممـــد بـــن املفضـــلي[(الراغـــب األصـــفهاني  -٥٧
ــدار الشــامية  :  دمشــق، بــريوت ،١ط، حتقيــق صــفوان داوودي / القــرآن ــم، ال / ١٤١٦، دار القل
١٩٩٦ .  

ــورت (رودولــف -٥٨ ــة    ،)ك ــق  النصــوص املندائي ترمجــة صــبيح  / النشــوء واخلل
 .١٩٩٤ جامعة بغداد: بغداد ،مدلول السهريي

: ، قـــم]ققـــةكاملـــة وحم [١ط،  اخلـــرائج واجلـــرائح،)الـــدينقطـــب  (الراونـــدي  -٥٩
 .١٤٠٩، ذي احلجة )ع(مؤسسة اإلمام املهدي 

دار احلـديث،  ): إيـران (، قـم  ]منقحة[١، ط ميزان احلكمة ،  )حممدي(الريشهري   -٦٠
 .هـ١٤١٦

مركـز  : قـم  ،٤طتفسـري الكشـاف،     ،  )أبو القاسـم حممـود بـن عمـر        (الزخمشري   -٦١
 .اإلعالم اإلسالمي

 الـدار العربيـة     : بغداد ،١ط البابلية واآلشورية، : اللغة األكدية ،  )عامر (سليمان -٦٢
 .٢٠٠٥للموسوعات، 

دراســـات  امليثولوجيـــا والـــديانات    (األســـطورة واملعنـــى ، )فـــراس(الســـواح  -٦٣
 .٢٠٠١سوريا، -، دار عالء الدين، دمشق٢، ط)املشرقية

دراســة  األســطورة، ســوريا، أرض  (مغــامرة العقــل األوىل، )فــراس(الســواح  -٦٤
 .٢٠٠٢سوريا، -شق، دار عالء الدين، دم١٣، ط)الرافدين

، ١، طاجلــامع الصــغري ، )جــالل الــدين عبــدالرمحن بــن أبــي بكــر   (الســيوطي  -٦٥
 . ١٤٠١دار الفكر، : بريوت
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هبامشـه   [ ١طالدر املنثـور،  ، ) جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر     (السيوطي   -٦٦
 .هـ١٣٦٥دار املعرفة، : ، بريوت]القرآن الكريم مع تفسري ابن عباس

ــود،  / معجــم األســاطري ، )رودا(س ، هنــدريك)مــاكس(شــابريو  -٦٧ ــا عب ترمجــة حن
 .١٩٩٩دار عالء الدين، : دمشق

األهــايل للنشــر : قــراءة معاصــرة، دمشــق : الكتــاب والقــرآن، )حممــد(شــحرور  -٦٨
 . ١٩٩٠والتوزيع، 

دار إحيـاء الـرتاث     : ، ال طـب، بـريوت     مغين احملتـاج  ،  )حممد بن أمحد  (الشربيين   -٦٩
  . ١٩٥٨/ ١٣٧٧العربي، 

شـرح حممـد    / هنـج البالغـة   ،  )حممد بن احلسـني بـن موسـى       (الشريف الرضي    -٧٠
 . دار املعرفة: عبده، بريوت

اجلـامع بـني فـين الروايـة        : فـتح القـدير   ،  )حممد بن علي بـن حممـد      (الشوكاني   -٧١
 .والدراية من علم التفسري، عامل الكتب

دار الكتب،  : ، ال بلدة  نوح بني القرآن واألساطري   ،  )هشام عبد الصبور  (شاهني   -٧٢
٢٠٠٤.  

حتقيـق وتعليـق علـي       / اخلصـال ،  )أبي جعفر حممد بـن علـي القمـي        (الصدوق   -٧٣
  .١٤٠٣املدرسني،  قم منشورات مجاعة : أكرب الغفاري، ال طب

: النجــف ،٢طعلــل الشــرائع، ، )أبــي جعفــر حممــد بــن علــي القمــي  (الصــدوق  -٧٤
 .١٩٦٦/ ١٣٨٦املكتبة احليدرية ومطبعتها، 

 ،طبعـة ال  ،  عيـون أخبـار الرضـا     ،  )أبـي جعفـر حممـد بـن علـي القمـي           (الصدوق   -٧٥
  .١٩٧٠،منشورات املطبعة احليدرية: النجف األشرف

، كمــال الــدين ومتــام النعمــة ، )أبــي جعفــر حممــد بــن علــي القمــي  (الصــدوق  -٧٦
  .١٤٠٥  مؤسسة النشر اإلسالمي، : تصحيح وتعليق علي أكرب الغفاري، ال طب، قم

ــوراة ، )كمــال(الصــلييب  -٧٧ ــا الت ــريوت٥ائيل، طوأســرار شــعب إســر  : خفاي دار : ، ب
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  .٢٠٠٢الساقي، 

حتقيـق فيصـل أمحـد اجلـوايرة،        / اآلحاد واملثـاني  ،  )أمحد بن عمرو   (ضحاكال -٧٨
  . ١٩٩١/ ١٤١١دار الدراية، : الرياض، ١ط

طبعـة  [، ال طـب  تاج املواليد،  )أبو علي الفضل بن احلسن بن الفضل      ( الطربسي -٧٩
  .١٤٠٦مكتب آية ا املرعشي النجفي، : ، قم]حجرية

: ، بـريوت ١، ط)تاريخ األمم وامللـوك  (تاريخ الطربي،  )حممد بن جرير  (الطربي   -٨٠
 .١٤٠٧دار الكتب العلمية، 

ضبط صدقي /  عن تأويل آي القرآنجامع البيان ،) جرير حممد بن (الطربي   -٨١
 .١٤١٥دار الفكر،: مجيل العطار، بريوت

ألصفهاني،  حتقيق جواد القيومي ا/بشارة املصطفى، )حممد بن علي(الطربي  -٨٢
 .١٤٢٠  مؤسسة النشر اإلسالمي، : ، قم١ط

: ، بــريوت٢، طامليــزان  تفســري القــرآن، )الســيد حممــد حســني(الطباطبــائي  -٨٣
 . ١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

، حتقيـق  التبيـان  تفسـري القـرآن   ، )أبـي جعفـر حممـد بـن احلسـن         (الطوسي   -٨٤
 .١٤٠٩ ، مكتب اإلعالم اإلسالمي،١أمحد العاملي، ط

: ، بـــريوت١، طمصـــباح املتهجـــد، )أبـــي جعفـــر حممـــد بـــن احلســـن(الطوســي   -٨٥
 .١٩٩١/ ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة، 

ــة، )حييــى(عبابنــة  -٨٦ دراســة صــوتية صــرفية دالليــة مقارنــة    : اللغــة الكنعاني
 .٢٠٠٣دار جمدالوي للنشر والتوزيع، : ، عمان١ضوء اللغات السامية، ط

دار عـالء  : ، دمشـق ٢، ط اجلـذور واالمتـداد  -بيةالسريانية العر ،  )مسري(عبده   -٨٧
 .٢٠٠٢الدين، 

، كشـف اخلفـاء   ،  )إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي بن عبد الغـين         ( العجلوني -٨٨
  . ١٩٨٨/ ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : ، بريوت٣ط
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األهــايل : ، دمشــق١، طســومر أســطورة وملحمــة ، )فاضــل عبدالواحــد (علــي  -٨٩
 .١٩٩٩للتوزيع، 

األهـايل للتوزيـع،   : ، دمشق١، طعشتار ومأساة متوز،  )لواحدفاضل عبدا (علي   -٩٠
١٩٩٩. 

حتقيــق وتعليــق حممــد البــاقر /  الصــراط املســتقيم،)علــي بــن يــونس (العــاملي -٩١
 .١٣٨٤املكتبة املرتضوية، : ، قم١البهبودي، ط

ــورت  -٩٢ ــري(فرانكف ــى   ، )هن ــل  / فجــر احلضــارة  الشــرق األدن ترمجــة ميخائي
  .١٩٦٥، ٢خوري، ط

حتقيق أمحد  /  اجلامع ألحكام القرآن  ،  )مد بن أبي بكر بن فرج     حم(القرطيب   -٩٣
 .١٣٧٢دار الشعب، : ، القاهرة٢الربدوني، ط

ــي  -٩٤ ــل (الكحالنـ ــن امساعيـ ــد بـ ــالم، ، )حممـ ــبل السـ ــد  سـ ــق حممـ ــة وتعليـ  مراجعـ
ومطبعــة مصــطفى البــابي احللــيب وأوالده،   شــركة مكتبــة : ، القــاهرة٤عبــدالعزيز اخلــويل، ط

١٩٦٠/ ١٣٧٩  .  

: ترمجـة طـه بـاقر، بغـداد، القـاهرة         / مـن ألـواح سـومر     ،  )صامويل نـوح   (كرمير -٩٥
 .مكتبة املثنى ومؤسسة اخلاجني

 للمطبوعــات، يمؤسســة األعلمــ : ، بــريوت٣، ط املصــباح،)إبــراهيم(الكفعمــي  -٩٦
١٩٨٣/ ١٤٠٣. 

حتقيــق علــي أكــرب الغفــاري،   / الكــا، )أبــي جعفــر حممــد بــن يعقــوب  (الكلــيين -٩٧
 .١٩٨٥ /١٤٠٥دار األضواء، : بريوت

، ترمجــة يوســف قــوزي، صــبيح   ) اليســار–الــيمني (الكنــز العظــيم   : كنــزا ربــا  -٩٨
اللجنـة العليـا للرتمجـة املشـكلة مبوجـب قـرار جملـس شـؤون الطائفـة،                  : ، بغـداد  ٣السهريي، ط 

٢٠٠١. 

/ ديانـات الشـرق األوسـط     : سلسلة األساطري السورية  ، وآخرين،   )رينيه(البات   -٩٩
 .٢٠٠٠ر عالء الدين، دا: ، دمشق١تعريب مفيد عرنوق، ط
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حتقيـق  / كنز العمـال ،  )عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين      (املتّقي اهلندي    -١٠٠
 .مؤسسة الرسالة: بكري حياني وصفوة السقا، بريوت

 .١٩٩٨األهلية للنشر والتوزيع، : ، عمان١، طإجنيل سومر، )خزعل(املاجدي  -١٠١

اخللـود قبـل املـوت    دراسـة  أسـطورة      : ميثولوجيـا اخللـود   ،  )خزعـل (املاجدي   -١٠٢
 .٢٠٠٢األهلية للنشر والتوزيع، : ، عمان١وبعده  احلضارات القدمية، ط

ــن املــوىل حممــد تقــي    (الســي  -١٠٣ ــاقر ب ــوار،  ، )حممــد ب ــريوت٢طحبــار األن : ، ب
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 

دار : ، بــريوت١ط ،واإلشــرافالتنبيــه ، )علــي بــن احلســني بــن علــى (املســعودي  -١٠٤
 .١٩٩٣ومكتبة اهلالل، 

ــدراني  -١٠٥ ــو احلســن   /شــرح أصــول الكــا ، )حممــد صــاحل (املازن  تعليــق املــريزا أب
ــي     ــريوت١عاشــور، ط الشــعراني، ضــبط وتصــحيح الســيد عل ــي،   : ، ب ــرتاث العرب ــاء ال دار إحي

٢٠٠٠/ ١٤٢١.  

مســتدرك الوســائل، ،  )مــريزا حســني بــن حممـد تقــي الطربســي (املـريزا النــوري   -١٠٦
   .هـ١٤٠٩الرتاث، إلحياء ) ع(، مؤسسة آل البيت ٢ط

 . دار الفكر: ، بريوتصحيح مسلم ،)ابن احلجاج النيسابوري(مسلم  -١٠٧

 . ٢٠٠٢مكتبة مدبويل، : ، القاهرة٢، طقصة الديانات، )سليمان(مظهر  -١٠٨

حتقيق علـي أكـرب الغفـاري       / االختصاص،  )حممد بن حممد بن النعمان    (املفيد   -١٠٩
  .١٩٩٣/ ١٤١٤  دار املفيد، : ، بريوت٢والسيد حممود الزرندي، ط

ــوردمــنري البعلبكــي،   -١١٠ ــم للماليــني،  ٢٤، ط)قــاموس إجنليــزي عربــي  (امل ، دار العل
 .١٩٩٠بريوت لبنان، 

دار : ، بريوت فيض القدير شرح اجلامع الصغري    ،  )حممد عبدالرؤوف (املناوي   -١١١
 .١٤١٥الكتب العلمية، 
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مؤسسـة  : ، بـريوت ١طكتـاب الغيبـة،   ، )حممد بـن إبـراهيم بـن جعفـر      (النعماني   -١١٢
  .١٩٨٣/ ١٤٠٣ألعلمي للمطبوعات، ا

حتقيق السيد حممد مهدي    / روضة الواعظني ،  )حممد بن الفتال  (النيسابوري   -١١٣
 . منشورات الرضي: اخلراسان، قم

: ، ال طب، بـريوت    معجم البلدان ،  )ياقوت بن عبد ا الرومي    (ياقوت احلموي    -١١٤
 .١٩٧٩/ ١٣٩٩دار إحياء الرتاث العربي، 

 

  :األجنبية –ثانياً 
1- Cavalli-Sforza, Luigi L. [Professor of Genetics Emeritus, Stanford 

University School of Medicine, USA], "The Genetics of Human Populations", 
Scientific American, Vol. 231, September 1974 .   
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1. http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ClimateTrendsSe

aLevel.html 

2. http://bahzani.org/Maqalat ordner/M78.html 

3. http://blogs.nationalgeographic.com/channel/blog/2005/06/explorer_ada
m.html 

4. http://en.wikipedia.org. 

5. http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html 
6. http://news.nationalgeographic.com. 

7. http://qamishly.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=707  
8. http://theoldpath.com/inanaenki.htm 

9. http://touregypt.net/godsofegypt/seker.htm  
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15. http://www.golden-dawn.org/isis.html 
16. http://www.grisda.org/origins/11009.htm 

17. http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm 

18. http://www.mandaeanunion.org/Views/AR_Views_126.htm 

19. http://www.mythome.org/gilgamesh11.html 
20. http://www.philae.nu/philae/aretalogy.html 
21. http://www.piney.com. 

22. http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/2938/magic2workers.html 
23. http://www.piney-2.com. 

24. http://www.religioustolerance.org/xmas_sel.htm 
25. http://www.truthseeker.com/truth-seeker/1993archive/120_6/ts206i.html 

26. http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/Yalda.htm 

27. http://www.twilightbridge.com/hobbies/festivals/christmas/star.htm 
28. http://www.wilsonsalmanac.com/jesus_similar.html 
29. http://www3.iath.virginia.edu/anderson/retellings/Cave.html#div1.2.14  
30. http://xoomer.virgilio.it/bxpoma/akkadeng/enuma1_expl.htm 

31. http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=179&CID =6#s1  

 

  :إلكرتونيةبرامج  – رابعاً

  :القـرآن -أ 

، اإلصـــدار الثـــاني، مصـــحف النـــور للنشـــر املكـــتيب ســـيمافور للتقنيـــة، – ١
 .٢٠٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض

  : التـوراة-ب 

 1-Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-
sword.net 



 

421 

 2-Online Bible Millennium Edition. Version:1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net ./ 

  : أقراص مدجمة-ج 

برنـامج  مركز املعجم الفقهي ومركز املصطفى للدراسات اإلسالمية،          – ١
ــيهم الســـــــال   ــل البيـــــــت علـــــ ــة أهـــــ ــدار األول، ممكتبـــــ  .٢٠٠٥/ ١٤٢٦، اإلصـــــ

www.almarkaz.net 
ــاث احلاســـــب اآليل،   – ٢ ــرتاث ألحبـــ ــز الـــ ــنة   مركـــ ــة للســـ ــة األلفيـــ املكتبـــ
 .١٩٩٩/ ١٤١٩مركز الرتاث، ) : عمان(، األردن١٫٥،اإلصدار النبوية

ــب اآليل،    – ٣ ــاث احلاســــ ــرتاث ألحبــــ ــز الــــ ــن   مركــــ ــق ألبــــ ــاريخ دمشــــ تــــ
 .مركز الرتاث : )عمان(، األردن  1.5  ،اإلصدار عساكر
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