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الَعليِّ عن �َسَبه المخلوقين، الغاِلِب لَمقاِل الوا�سفين، الظاهِر  الحمد هلل 
بعجائب تدبيِره للناظرين، الباطِن بجالِل ِعّزته عن ِفكر المتوّهمين، العالِم 

ِر لجميِع الأموِر بال َروّية ول ِترداد.  بال اكت�ساٍب ول ازدياد، والمقدِّ
والُمعِلِن  انغَلق،  لما  والفاِتح  �سَبق،  لما  الخاِتم  على  وال�سالم  ال�سالة  ثم 
، محمد، وعلى اآله الّطاهرين، دعائِم الإ�سالم، وولئِج العت�سام،  الحقَّ بالحقِّ
الذين بهم يعي�ُض الِعلم، ويموُت الَجهل، وينزاُح الباطل، وعلى جميع النبّيين 

ّديقين. والمر�سلين وال�سّ
هذا هو الجزء الثاني من كتاب »في عمق التاريخ«، وقد جاء اجلزء الأول 
منه تدوينًا للمحا�سرات التي قّدمتها خالل �سهر رم�سان من عام 1439هـ يف 
املجموع  الإ�سافات، فكان  الكويت، مع بع�ض  بهبهاين يف  �سيد ها�سم  م�سجد 
بتاريخ  ارتبطت  قراآنية  مو�سوعات  فيها  تناولت  متنّوعًا  بحثًا  ع�سر  خم�سة 
بع�ض  مع  اإ�سرائيل  بني  ثم  ال�سالم«  »عليهما  واإ�سماعيل  اإبراهيم  النبيَّني 

اأنبيائهم، وق�سايا اأخرى متفّرقة. 
ويف �سهر رم�سان من عام 1440 هـ طرحت مو�سوعات اأخرى، جاء اثنان 
منها ا�ستجابًة لطلِب بع�ض الأعزاء ِمن علماء الكويت، فكان جمموع ما ُطرح 

بقلم املؤلف
مقّدمة
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مقّدمة1212

خالل املو�سم الرم�ساين خم�سة مو�سوعات هي كالتايل:
1. من هو اآدم؟

2. عمر النبي نوح.
3. �سرب و�سبري.

4. اآ�سف بن برخيا.
5. ق�سة اأ�سحاب ال�سبت.

ثم اأ�سفت - خالل اإعدادي هذا الكتاب - خم�سة مو�سوعات اأخرى كنت 
قد األقيت بع�سها ب�سكل جزئي �سمن حما�سرات خمتلفة، وهي كالتايل:

1. ديار النبي لوط.
2. هامان.

3. الطعام الكو�سر.
4. بلعام بن بعور.

5. الإ�سراء والمعراج.
الأنبياء  اأخرى من ق�س�ض  فالمجموع ع�سرة مو�سوعات غّطت مجموعة 
حيث  من  تقريبًا  مت�سابه  وبحث  عر�ض  اأ�سلوب  خالل  ومن  ال�سالفة،  والأمم 
محاولة تغطية الآيات والروايات الواردة بهذا ال�ساأن في التراث الإ�سالمي، مع 
مقارنة كل ذلك بما ورد في م�سادر اأهل الكتاب بما ي�سمل العهدين القديم 
»التنخ« والجديد والتلمود وغيرها من الم�سادر القديمة والحديثة بالإ�سافة 

اإلى بع�ض الدرا�سات العلمية والتاريخية والآثارية المعا�سرة. 
وقد �ساألني بع�ض الأعزاء عن �سبب عدم ح�سم النتائج في بع�ض البحوث 
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1313 مقّدمة

بع�ض  في  اأي�سًا  هنا  �سيتكرر  ما  وهو  الكتاب،  من  الأول  الجزء  في  الواردة 
الآيات  بع�ض  تاأويل  في  الجزم  ال�سعب  اأن من  اإلى  يعود  اإنما  وهذا  البحوث، 
واّدعاء القطع بمعرفة ما المراد منها وتحديد ال�سخ�سيات المعنية والأزمنة 
التي جرت فيها الأحداث، واهلل »�سبحانه« يقول: {ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب 
ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ  ْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّ ِمْنُه آَياٌت مُّ
َتْأِويَلُه ِإالَّ  َيْعَلُم  َوَما  َتْأِويِلِه  َواْبِتَغاء  اْلِفْتَنِة  اْبِتَغاء  ِمْنُه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَِّبُعوَن 
ِإالَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  َربَِّنا  ِعنِد  ْن  ِبِه ُكلٌّ مِّ آَمنَّا  َيُقوُلوَن  اْلِعْلِم  ِفي  اِسُخوَن  َوالرَّ اهلُل 
ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب})))، واإن �سعيت في الأثناء اأن اأقترب من الحقيقة قدر الإمكان 
من خالل بع�ض القرائن وال�سواهد مع ترك المجال للقاريء كي يبني لنف�سه 
قناعًة حول المو�سوع، �سواء من خالل ما تم عر�سه، اأو من خالل ا�ستمراره 
في  يتوّقف  اأو  ما،  نتيجٍة  اإلى  ي�سل  اأن  اإلى  والمناق�سة  والتحقيق  البحث  في 

الم�ساألة وُيرجع علمها اإلى اهلل »عز وجل«.
وكما و�سعت يف اجلزء الأول متهيدًا حول طبيعة الكتاب املقّد�ض عند اليهود 
والن�سارى باعتبار اأن العديد من امل�سطلحات والأ�سماء الواردة فيها قد تكون 
جديدة بالن�سبة اإىل كثري من القراء الأعزاء، كذلك فقد و�سعت يف بداية اجلزء 
هذا  بحوث  ببع�ض  ارتباط  لها  هامة  م�سائل  اأربع  فيه  تناولت  متهيدًا  الثاين 
اجلزء، وهي تتعّلق مبفهوم النبوة لدى اأهل الكتاب مقارنة مبفهومها الإ�سالمي، 
وطبيعة التلمود واأهميته بالن�سبة اإىل اأتباع ال�سريعة املو�سوية، والقيمة العلمية 
لتف�سري علي بن اإبراهيم القمي باعتباره من اأهم م�سادر  الروايات التف�سريية 
اأنه من العوامل  لدى ال�سيعة الإمامية، وكذلك القيمة العلمية للتواتر بلحاظ 

1. �سورة اآل عمران: 7.
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الروايات  اإىل  الظنية  الروايات  ونقلها من م�ساف  الروايات  لتقوية  املحتملة 
ال�سالم«.  »عليه  الإمام  اأو  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  عن  �سدورها  املوؤّكد 
هذه امل�سائل الأربع كانت مطروحة يف البدء �سمن نف�ض البحوث، ولكن لتكرر 
احلاجة اإليها يف اأكرث من بحث، ولأن القاريء قد يبداأ مبطالعة اإحدى البحوث 
املتاأخرة ول يلتفت اإىل اأن جزء من معاجلة املو�سوع يرتبط بواحدة من هذه 
لت عر�سها يف البداية حتت عنوان م�سائل مهمة، اأماًل  امل�سائل، لذا فقد ف�سّ
يف اأن يبداأ القاريء بها، ومن ثمَّ ينتقل ملطالعة اأي بحٍث �ساء. وكما مل اأدِر اأنني 
�ساأكتب جزًء ثانيًا من هذا الكتاب اإل بعد طباعة اجلزء الأول، وهذا ما جعله 
بال ترقيم على الغالف اخلارجي والداخلي، كذلك فاإنني ل اأعلم ما اإذا كنت 
من  اأخرى  مو�سوعات   - اهلل  اأبقاين  اإن   - القادمة  حما�سراتي  يف  �ساأتناول 
القراآن الكرمي، وبنف�ض املنهج والأ�سلوب، لتمّثل نواًة جلزء ثالث لهذا الكتاب، 
ولرمبا يثري بع�ض الإخوة الأعزاء ت�ساوؤلت اأو اقرتاحات ت�ستدعي ذلك... واهلل 

اأعلم مباآلت الأمور.
اأ�ساأل اهلل »عز وجل« اأن يتقّبل هذا العمل الذي اأردُت من خالله اأن اأ�ساهم 
يف تنقية الرتاث الإ�سالمي مما دخل عليه من روايات واأقوال وتفا�سري مكذوبة 
ولأ�سباب متعددة، اأو على الأقل اأن اأفتح اأبواب التفكري والنقا�ض فيها ملا لها من 

مدخلية يف فهم كتاب اهلل العزيز، وتعزيز مرجعيته الفكرية والعلمية.
ختامًا، اأ�ساأل اهلل »عز وجل« القبول والعفو.

علي ح�سن غلوم علي       
                                                               الكويت / 1441 هـ - 2020 م

مقّدمة
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•• مفهوم النبوة:
اليهود  عند  النبوة/النبي  عنوان  الكتاب  هذا  بحوث  يف  معنا  �سيتكرر 
والن�سارى ويف ن�سو�ض كتبهم املقد�سة و�سروحاتها، وعند البحث يف مفهوم 

النبوة/النبي لديهم، �سنجد اأنهما ل يرادفان مفهومهما يف الإ�سالم.

يلي:  ما  جند  ِة«  ُنُبوَّ اأَْنِبَياَء،   ، »َنِبيَّ عنوان  حتت   Injeel موقع  قامو�ض  يف 
ذلك  يكون  اأن  دون  خاطره،  يف  يجول  عما  يقول  اأو  يتكلم  من  هو  )النبي 
ال�سيء من بنات اأفكاره، بل هو من قوة خارجة عنه، قوة اهلل عند امل�سيحيني 
والعربانيني وامل�سلمني، وقوة الآلهة املتعددة عند عباد الأ�سنام والوثنيني. وقد 
َعرف النبواِت املزيفة - اأي اأنبياء الآلهة الوثنية - معظُم اأتباِع تلك الآلهة من 
واليونان  والفينيقيني  وامل�سريني  والكلدانيني  الأ�سوريني  مثل  الأ�سنام،  عّباد 
يتنّبئون  اأي  بالنبوة بطرق خمتلفة(  يقومون  ما  كثريًا  الكهنة  وكان  الرومان، 
ويتحدثون عن الغيب وامل�ستقبل )وكان النا�ض يوؤمنون بكالمهم وي�ست�سريونهم 
والقرارات  الع�سكرية  الفتوحات  تتوقف  كانت  وعليهم  حياتهم.  اأمور  كل  يف 

ال�سيا�سية. وكانوا كالعرافني واملنجمني ومّدعي الغيب اليوم())).
1. injeel.com/Kamous.aspx?ltr=25&wrd=21
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اأي ميكن اإطالق م�سطلح »نبي« على غري املبعوث من عند اهلل، مبا ي�سمل 
الكاهن والعراف وال�ساحر ومف�ّسر الأحالم واملتنّبيء. ومن هنا جند اإطالق 
هذا العنوان على اأ�سناف متعددة من النا�ض يف التاريخ الديني اليهودي، بل 

وحتى امل�سيحي.

َواْلَكَهَنَة  ففي �ِسفر »اإرميا« مثاًل جند العبارات التالية: ).... لأَنَّ الأَْنِبَياَء 
. ِلذِلَك َيُكوُن َطِريُقُهْم  بُّ ُهْم، َيُقوُل الرَّ �ُسوا َجِميًعا، َبْل يِف َبْيِتي َوَجْدُت �َسرَّ َتَنجَّ
ا  َلُهْم َكَمَزاِلَق يِف َظاَلٍم َداِم�ٍض، َفُيْطَرُدوَن َوَي�ْسُقُطوَن ِفيَها، لأَينِّ اأَْجِلُب َعَلْيِهْم �َسرًّ
اأُوا ِباْلَبْعِل  اِمَرِة َحَماَقًة. َتَنبَّ .  َوَقْد َراأَْيُت يِف اأَْنِبَياِء ال�سَّ بُّ �َسَنَة ِعَقاِبِهْم، َيُقوُل الرَّ
َيْف�ِسُقوَن  ِمْنُه.  ُيْق�َسَعرُّ  َما  َراأَْيُت  اأُوُر�َسِليَم  اأَْنِبَياِء  َويِف  اإِ�ْسَراِئيَل.  �َسْعِبي  لُّوا  َواأَ�سَ
َعْن  اْلَواِحُد  َيْرِجُعوا  َل  َحتَّى  رِّ  ال�سَّ َفاِعِلي  اأََياِدَي  ُدوَن  َوُي�َسدِّ ِباْلَكِذِب،  َوَي�ْسُلُكوَن 
ُنوِد  اُنَها َكَعُموَرَة. ِلذِلَك هَكَذا َقاَل َربُّ اجْلُ اُروا يِل ُكلُُّهْم َك�َسُدوَم، َو�ُسكَّ ِه. �سَ �َسرِّ
تعرف  التي  الف�سيلة  من  نبات  وهو  ْف�َسْنِتيًنا(  اأَ اأُْطِعُمُهْم  هاأََنَذا  الأَْنِبَياِء:  َعِن 
با�سم Artemesia  ويوجد منه خم�سة اأنواع يف فل�سطني، واأكرث الأنواع وجوًدا 
هو الذي يعرف با�سم Artemesia absinthium. وع�سريه مر للغاية و�سام 
وجوره،  الإن�سان  اهلل، ولظلم  على  للع�سيان  كرمز  ا�ستخدم  فقد  ولذا  اأي�سًا، 
عن  كناية  العربية  يف  »زقوم«  كلمة  ا�ستعمال  ذلك  يقابل  ولرمبا  ذلك،  وغري 
اآناه« وتعني مادة  الطعام الكريه وامل�سر واملوؤذي. والكلمة يف العربية هي »ل 
يف  ُي�سرب«.  ل  »ما  ومعناها  »اأب�سنتو�ض«  هي  فالكلمة  اليونانية  يف  اأما  ُمّرة. 
وحلفظ ال�سوف من العث،  للديدان،  كطاردة  تعمل  لذا  طبية  خوا�ض  النبتة 
با�سم  ُيعرف  القوية  امل�سكرات  من  نوع  �سنع  يف  اأخرى  اأنواع  ت�ستخدم  بينما 
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اأحد الأطباء الأوروبيني يف ن�سر الأف�سنتني كعالج يف  »الب�سنت«، وقد �ساهم 
عام 1840م  ويف  م�سكر.  كم�سروب  بكرثة  متداوًل  فاأ�سبح  اأوروبا،  من  اأنحاء 
اجلزائر،  يف  املقاتلني  جنودها  اإىل  اإر�ساله  على  الفرن�سية  احلكومة  عملت 
حيث كان ُيعتقد اأنه ينقي املياه جلعلها �ساحلة لل�سرب، وملنع انت�سار املالريا. 
وا�ستمر الأمر حتى بداية احلرب العاملية الأوىل. وقد زادت �سعبية الأف�سنتني، 
عنه  ُي�ساع  بداأ  اجِلنّية اخل�سراء، حيث  اأي   A Fée Verte بـ  ُيعرف  واأ�سبح 
خالل  الإنتاج  جودة  لنخفا�ض  ذلك؛  يف  ال�سبب  ويرجع  الهلو�سة.  ي�سبب  اأنه 
مرحلة التقطري والتي كانت ترتك ال�سموم يف امل�سروب مثل كربيتات النحا�ض، 
والتي توؤدي اإىل اإك�ساب اللون الأخ�سر للم�سروب. وقد ت�سّكلت موجة م�سادة 
هذا  تناول  �سببها  كان  ب�سعة  قتل  جرمية  بعد  1905م  عام  وذلك  للم�سروب 
امل�سروب، ومت منعه يف عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية. ثم �سمح الحتاد 
ثوجون  مركب  كمية  تقليل  ب�سرط  لكن  الأف�سنتني  ا�ستخدام  باإعادة  الأوروبي 
ال�سام داخل امل�سروب منذ عام 1988م. كما رفعت الوليات املتحدة احلظر 
ُه ِمْن ِعْنِد  �ْسِقيِهْم َماَء اْلَعْلَقِم، لأَنَّ عام 2007م وتبعتها فرن�سا عام 2011م )َواأَ
َت�ْسَمُعوا  َل  ُنوِد:  اجْلُ َربُّ  َقاَل  الأَْر�ِض. هَكَذا  ُكلِّ  يِف  ِنَفاٌق  َخَرَج  اأُوُر�َسِليَم  اأَْنِبَياِء 
ِبُروؤَْيا  َيَتَكلَُّموَن  َباِطاًل.  َيْجَعُلوَنُكْم  ُهْم  َفاإِنَّ َلُكْم،  اأُوَن  َيَتَنبَّ ِذيَن  الَّ الأَْنِبَياِء  ِلَكاَلِم 
اأََتَكلَّْم َمَعُهْم َبْل  .... مَلْ اأُْر�ِسِل الأَْنِبَياَء َبْل ُهْم َجَرْوا. مَلْ  بِّ َقْلِبِهْم َل َعْن َفِم الرَّ
اأُوا ِبا�ْسِمي ِباْلَكِذِب َقاِئِلنَي:  ِذيَن َتَنبَّ اأُوا.... َقْد �َسِمْعُت َما َقاَلُه الأَْنِبَياُء الَّ ُهْم َتَنبَّ
ِئنَي ِباْلَكِذِب؟ َبْل ُهْم اأَْنِبَياُء  َحِلْمُت، َحِلْمُت. َحتَّى َمَتى ُيوَجُد يِف َقْلِب الأَْنِبَياِء امْلَُتَنبِّ

ِخَداِع َقْلِبِهِم!())). 
1. الكتاب املقد�ض: �سفر اإرميا، الأ�سحاح 23، 26-11.
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وهكذا جند ا�ستعمال الكلمة يف معنى من ُيبّلغ، كما يف �ِسفر اخلروج: )َفَقاَل 
بُّ مِلُو�َسى: »اْنُظْر! اأََنا َجَعْلُتَك اإِلًها ِلِفْرَعْوَن. َوَهاُروُن اأَُخوَك َيُكوُن َنِبيََّك( اأي  الرَّ
الذي ينبيء وُيخرِب ويتحّدث با�سمك )اأَْنَت َتَتَكلَُّم ِبُكلِّ َما اآُمُرَك، َوَهاُروُن اأَُخوَك 

ِه())). ُيَكلُِّم ِفْرَعْوَن ِلُيْطِلَق َبِني اإِ�ْسَراِئيَل ِمْن اأَْر�سِ

َقاَم  )اإَِذا  التثنية:  �سفر  يف  كما  املتنّبيء  يف  الكلمة  ا�ستعمال  ولنالحظ 
اأَِو  الآَيُة  َحَدَثِت  َوَلْو  ْعُجوَبًة،  اأُ اأَْو  اآَيًة  َواأَْعَطاَك  ُحْلًما،  َحامِلٌ  اأَْو  َنِبيٌّ  َو�َسِطَك  يِف 
ِتي َكلََّمَك َعْنَها َقاِئاًل: ِلَنْذَهْب َوَراَء اآِلَهٍة اأُْخَرى مَلْ َتْعِرْفَها َوَنْعُبْدَها،  الأُْعُجوَبُة الَّ
امِلُ  ِبيُّ اأَِو احْلَ ْلَم.... َوذِلَك النَّ امِلِ ذِلَك احْلُ ِبيِّ اأَِو احْلَ َفاَل َت�ْسَمْع ِلَكاَلِم ذِلَك النَّ
اأَْخَرَجُكْم ِمْن  اإِلِهُكُم الَِّذي  بِّ  َوَراِء الرَّ ْيِغ ِمْن  َتَكلََّم ِبالزَّ ُه  ُيْقَتُل، لأَنَّ ْلَم  ذِلَك احْلُ

َر، َوَفَداُكْم ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة())). اأَْر�ِض ِم�سْ

•• طبيعة التلمود وأمهيته:
البابلي،  التلمود  كتاب  من  متنّوعة  ا�ست�سهادات  الكتاب  يف  معنا  �سياأتي 
واقعه  يف  مُيثِّل  الذي  الكتاب  هذا  حول  اخلاطئة  الت�سورات  بع�ض  وهناك 
خال�سة النقا�سات والآراء احلاخامية القدمية واملمتدة على مدى قرون حول 
امل�سائل ال�سرعية املختلفة املتعّلقة بامل�سائل العبادية واملعامالتية لأتباع ال�سريعة 
والقرابني  والنذور  والطالق  والنكاح  الطهارة  اأحكام  قبيل  من  املو�سوية، 
والزراعة والتجارة والعقوبات وغري ذلك. وهي تعتمد يف الأ�سا�ض على �سرح 

عى اأنه منقول عن ل�سان النبي مو�سى »عليه ال�سالم«.  وتف�سيل الن�ّض املدَّ

1. الكتاب املقد�ض: �سفر اخلروج، الأ�سحاح 7، 2-1.
2. الكتاب املقد�ض: �سفر التثنية، الأ�سحاح 13، 5-1.
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م�سطلح َتلمود ַתְלמּוד يف اللغة العربية عبارة عن �سيغة م�ستقة من كلمة 
»ملد« ָלַמד ، والتي تعني تعّلم ودر�ض.

جاء يف مقدمة الرتجمة العربية للتلمود البابلي الذي قّدمه مركز درا�سات 
ال�سرق الأو�سط بالأردن، اأن اأهمية درا�سة التلمود تظهر من كونه ُيعّد التف�سري 
ميثلون  الذي  الأرثوذوك�ض  اليهود  عند  التوراتية  للن�سو�ض  وال�سرعي  املعتمد 
يوؤّدون  التوراة  لقراءة  اأنف�سهم  يكّر�سون  الذين  )اأولئك  العامل،  يهود  اأغلبية 
امل�سنا  يدر�سون  الذين  واأولئك  كبرية،  لي�ست  ولكنها  فيها،  ريب  ل  ف�سيلة 
على  ياأخذون  الذي  اأولئك  لكن  عليها،  املكافاأة  ينالون  �سوف  ف�سيلة،  يوؤّدون 
اأي  اأن  يعني  وهذا  جدًا())).  �سامية  ف�سيلة  يوؤّدون  اجلمارا،  درا�سة  عاتقهم 
تف�سري للتوراة يخالف ما جاء يف التلمود ل ميكن اأن يكون معتمدًا لديهم، وفق 
له  تابعًا  ويجعله  التوراتي  الن�ض  على  �سلطته  يفر�ض  فالتلمود  النظرة،  هذه 
التلمود  التلمود. ويعترب  التوراُة على  التوراة ول حتكم  عمليًا، فالتلمود يحكم 
هو م�سدر الت�سريع ملجمل ال�سلوك لدى اليهودية الأرثوذوك�سية »احلاخامية« 

والأ�سا�ض املقرر لُبنيتها الت�سريعية.

املكتوبة  ال�سريعة  �سريعتني:  مو�سى  اإىل  اأوحى  اهلل  اأن  اليهود  ويعتقد 
التلمود. ويقولون  »التوراة«، وال�سريعة ال�سفوية وهي »امل�سنا« والتي متّثل منت 
ال�سيوخ  اإىل  املكتوبة  جانب  اإىل  ال�سفوية  ال�سريعة  هذه  نقل  قد  مو�سى  اأن 
ال�سبعني، ثم نقلها هوؤلء الرجال اإىل َمن بعدهم حتى بداأ علماء اليهود بجمع 
هذه املرويات ال�سفوية من اأيام العامل اليهودي »هلل« قبيل ميالد امل�سيح »عليه 

1. www.seekgod.ca/embracebible 
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ال�سالم« ثم اأ�سهم كل من الرّبي »عقيبا« وبعده الرّبي »مئري« يف اإمتام جميع 
للميالد على  الثاين  القرن  اإل يف  ن  وتدوَّ تكتمل  ولكنها مل  ال�سفوية،  املرويات 
يد الرّبي »يهودا هانا�سيء« وهو الذي قام بتدقيق هذه املرويات، واأخرج منها 
ما يعتقد اأنه لي�ض منها، فهناك ن�سو�ض مت�سلة بامل�سنا ولكنها لي�ست منها، 
ويذكرها التلمود ويلجاأ اإليها علماء ال�سريعة اليهودية كثريًا، وهي »التو�سفتا« 
و»املخيلتا« و»ال�سفرا« و»�سفري« و»الربايتا«. وبالتايل فاإننا �سنجد يف التلمود 
مكّونني: »امل�سنا«، وهو املنت، و»اجلمارا« وهو التعليق وال�سرح الذي كتبه علماء 
ويف  عانة،  ومدينة  �سورة  وبلدة  دعة  نهر  مراكز،  ثالثة  يف  العراق  يف  اليهود 
ا�ستملت هذه  وقد  و�سفورية.  وقي�سارية  فل�سطني يف ثالثة مراكز هي طربية 
ال�سروحات على اأحكام وفتاوى وحكايات واأ�ساطري وخرافات، واأطلق على تلك 
امل�سنا،  البابلي، وهو �سرح وا�سع لن�سو�ض  التلمود  ا�سم  العراق  التي مّتت يف 
ويتجاوز التلمود الأور�سليمي الذي اقت�سر على �سرح بع�ض اأبواب امل�سنا، وجاء 
ثالثمائة  يقارب  ما  البابلي  التلمود  على  العمل  ا�ستغرق  وخمت�سرًا.  غام�سًا 
-219« بني  ما  فاأجنز  »الأور�سليمي«  الفل�سطيني  اأما  »210-500م«،  عام 
359م«، وبالتايل فاإن التلمود ب�سقيه امل�سنا واجلمارا هو عمل كبري للعديد من 
علماء اليهود خالل فرتة تقارب ال�سبعمائة �سنة »200 ق.م-500م« وعلى هذا 
الأ�سا�ض فقد تاأثر مبوؤثرات ثقافية ودينية خمتلفة، خا�سة بالثقافة اليونانية 
والرومانية، كما اأن البحث يف الأ�سول الت�سريعية والأ�سطورية للروايات التي 

جاءت يف التلمود ت�سري اإىل موؤثرات بابلية وفار�سية وم�سرية))).

1. مركز درا�سات ال�سرق الأو�سط: التلمود البابلي، ج1، �ض28-21
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•• تفسري القمي يف امليزان:
اإبراهيم القمي من م�سادر الروايات التف�سريية ال�سيعية  تف�سري علي بن 
يعّد  القمي »ت 329هـ«  اإبراهيم  بن  الكتاب. وعلي  الرئي�سة يف هذا  الإمامية 
من فقهاء الإمامية ومف�ّسريهم يف القرن الثالث الهجري، وكذلك من اأ�سحاب 
ال�سالم«.  »عليه  الهادي  حممد  بن  علي  الإمام  الإمامية،  لدى  الأئمة  عا�سر 

كانت اأ�سرته تقيم يف الكوفة ثم انتقلت اإىل قم. 

ُيعد القمي من م�سيخة الكليني �ساحب مو�سوعة »الكايف«، وعلي بن بابويه 
القمي، والد ال�سيخ حممد بن علي بن احل�سني ال�سدوق، والأب من اأ�سحاب 
الت�سانيف احلديثية الأوىل املدّونة بعد الأ�سول الأربعمائة، وقد نقل علي بن 
اإبراهيم القمي معظم رواياته عن والده اإبراهيم بن ها�سم القمّي، والذي مل 
َيِرْد فيه توثيق ول ت�سعيف، لذا ُعّد ابتداء من املجاهيل، واإن قال الرجالّيون 
بعد ذلك بوثاقته بناء على اعتماد ولده الثقة عليه يف معظم ما روى. وحفلت 
من  اأكرث  بلغت  والتي  اإبراهيم  بن  علي  بروايات  املعروفة  احلديثية  امل�سادر 
�سبعة اآلف رواية. له ت�سانيف عديدة اأهّمها هذا التف�سري الذي نتحّدث عنه، 
القمي غري  اإبراهيم  لعلي بن  التف�سري  املتداولة من  الن�سخة  ن�سبة هذه  ولكن 
ثابتة، حيث اأن راوي الكتاب، وهو اأبو الف�سل العبا�ض بن حممد جمهول احلال، 
اأول  اإذ جند يف  اأي�سًا جمهول،  العبا�ض  اأبي الف�سل  الكتاب عن  اأن راوي  كما 
اأبو الف�سل العبا�ض بن حممد  ثني  الّتف�سري: )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم: حدَّ
اأبو  ثنا  حدَّ قال:  ال�سالم«،  »عليه  جعفر  بن  مو�سى  بن  حمزة  بن  القا�سم  بن 

احل�سن علّي بن اإبراهيم..(. 
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ثني« يدّل على �سخ�ض اآخر غري اأبي الف�سل العبا�ض، ول نعلم  فقوله »حدَّ
من هو على وجه التحديد. ثم اإن الكتاب يف الأ�سل ي�سم روايات عن علي بن 
فالكتاب  وبالتايل  اأخرى.  وروايات  اجلارود  اأبي  تف�سري  على  عالوة  اإبراهيم 

ي�سم بني دفتيه:

اأ- اإمالء علي بن اإبراهيم القمي لتلميذه اأبي الف�سل العبا�ض، وهو تف�سري 
لبع�ض �سور القراآن الكرمي، وتتمثل يف روايات من�سوبة لالإمام جعفر بن حممد 

ال�سادق »عليه ال�سالم«.

الباقر  حممد  لالإمام  املن�سوبة  والأحاديث  الروايات  يف  ويتمثل  ب- 
»عليه ال�سالم« برواية اأبي اجلارود. قال ال�سيخ الطو�سي: )زياد بن املنذر يكنى 
اأبا اجلارود، زيدي املذهب واإليه ُتن�سب الزيدية اجلارودية، له اأ�سل، وله كتاب 

التف�سري، عن اأبي جعفر الباقر «عليه ال�سالم«())). 

ج- اإ�سافات من اأ�سانيد اأخرى بغري الطريقني ال�سابقني. 

وعلى ذلك يكون هذا التف�سري متعدد امل�سادر، ويبدو اأنه من �سنع اأبي الف�سل 
رواياته عنه، وهو  اأكرث  اإبراهيم فالأَنّ  بن  �سيخه علي  اإىل  ن�سبته  اأما  العبا�ض، 

الأ�سل، ثم اأ�ساف عليه اأبو الف�سل روايات عن تف�سري اأبي اجلارود واآخرين. 

•• القيمة العلمية للتواتر:
بلغت  الذي  احلديث  يعني  احلديث  علم  ا�سطالح  يف  املتواتر  احلديث 
�سل�سلة رواته بحٍدّ من الكرثة يف جميع الطبقات؛ بحيث ميتنع عادة تواطوؤهم 

1. الطو�سي: الفهر�ست، برقم »305«.

مسائل مهمة
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على الكذب يف ن�سبة احلديث اإىل املروي عنه. ويقابله خرب الآحاد وهو احلديث 
الذي مل ي�سل اإىل حد التواتر. والتواتر قد يكون لفظيًا اأو معنويًا اأو يف اجلملة.
اأ( املتواتر اللفظي: هو الذي يرويه جميع الرواة، ويف كل طبقاتهم بنف�ض 

�سيغته اللفظية ال�سادرة من قائله.
ب( املتواتر املعنوي: هو التواتر النا�سيء عن املعنى امل�ستفاد من تكرره اأو 
الإ�سارة اإليه يف اأحاديث خمتلفة الألفاظ، وكثرية كرثًة ل ميكن معها تكذيبها، 
كاأحاديث ظهور املهدي، فاإنها مع اختالف األفاظها تلتقي جميعها عند قا�سم 

م�سرتك اأو قدر متيقن، وهو ظهور املهدي.
قال ال�سهيد الثاين: )وهو - اأي التواتر - يتحقق يف اأ�سول ال�سرايع كوجوب 
ال�سالة اليومية واأعداد ركعاتها، والزكاة، واحلج، حتققًا كثريًا، ويف احلقيقة 
مرجع اإثبات تواترها اإىل املعنوي ل اللفظي، اإذ الكالم يف الأخبار الدالة عليها 
املخ�سو�سة  بالألفاظ  املنقولة  اخلا�سة  الأحاديث  يف  حتققه  وقليل  كغريها. 
لعدم اتفاق الطرفني والو�سط فيها، واأن تواتر مدلولها يف بع�ض الوارد كالأخبار 
الدالة على �سجاعة علي »عليه ال�سالم« وكرم حامت ونظائرهما، فاإن كل فرد 
وفعل  قتل فالنًا،  ال�سالم«  »عليه  عليًا  اأن  على  الدالة  الأخبار  تلك  خا�ض من 
كذا، غري متواتر، وكذا الأخبار الدالة على اأن حامتًا اأعطى الفر�ض الفالنية 
تلك  عليه  تدل  متواتر  بينها  امل�سرتك  القدر  اأن  اإل  والرمح وغريها،  واجلمل 

اجلزئيات املتعددة اآحادًا بالت�سمن())).

ج( التواتر الإجمايل: وهو يقابل التواتر التف�سيلي - اللفظي واملعنوي - 

1. العاملي: الدراية، �ض  14.
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وقال به بع�ض الفقهاء املتاأّخرين، ويعني اأن تكون لدينا جمموعة من الأخبار 
التي ل تلتقي ل يف مدلول مطابقي ول ت�سمني ول التزامي، كل ما يف الأمر اأننا 
نرى اأنه يبعد - بح�سب الحتمال - كونها جميعًا خمتَلَقة، بل ل اأقل يوجد واحد 

من بينها قد �سدر واقعًا.
ويظهر من خالل ال�ستقراء الذي اأ�سري اإليه يف بع�ض مراجع علم احلديث 
من  يو�سف  ما  واأكرث  نادرة،  قلة  قليلة  لفظيًا  تواترًا  املتواترة  الأحاديث  اأن 
الأحاديث بالتواتر هي من املتواتر املعنوي))). بل اأ�سار ال�سهيد الثاين اإىل اأنه 
ل وجود ملتواتر لفظي، واأن بع�ض العلماء بحث عن ذلك فلم يجد مثاًل واحدًا 
قيل  حتى  التواتر  حد  بلغ  خا�ض  خرب  الآن  اإىل  يتحقق  )ومل  قال:  ذلك،  على 
-والقائل ابن ال�سالح-: من �ُسئل عن اإبراز مثال لذلك اأعياه طلبه، هذا مع 
كرثة رواتهم قدميًا وحديثًا، وانت�سارهم يف اأقطار الأر�ض. قال: وحديث: »اإمنا 
الأعمال بالنيات« لي�ض منه، اأي املتواتر، واإن نقله الآن عدد التواتر واأكرث، فاإن 
جميع علماء ال�سالم ورواة احلديث الآن يروونه، وهم يزيدون عن عدد التواتر 
عى قد طراأ يف و�سط اإ�سناده الآن دون  اأ�سعافًا م�ساعفة، لأن ذلك التواتر املدَّ
اأّوله، فقد انفرد به جماعة مرتتبون اأو �ساركهم من ل يخرج بهم عن الآحاد())). 
من  اأن  وهي  وجوهرية،  مهمة  نقطة  باإثارة  كالمه  الثاين  ال�سهيد  وختم 
ميكن  فهل  الزمان،  مبّر  متواتر  حديث  اإىل  يتحّول  ما  املو�سوعة  الأحاديث 
عي تواتره من  اعتباره خربًا �سحيحًا حلدوث هذا التواتر؟ قال: )واأكرث ما ادُّ
من  قبله  وما  هو  اأو  زمانه،  يف  حتققه  اإىل  التواتر  مّدعي  ينظر  القبيل،  هذا 

1. الف�سلي: اأ�سول احلديث، �ض 81-80.
2. العاملي: الدراية، �ض 14- 15.

مسائل مهمة
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غري ا�ستق�ساء جميع الأزمنة، ولو اأن�سف لوجد الأغلب خلّوًا اأّول الأمر منه، 
بل رمبا �سار احلديث املو�سوع ابتداًء، متواترًا بعد ذلك، لكن �سرط التواتر 

مفقود من جهة البتداء())).

ويف جمال املعلوماتية اليوم هناك م�سطلح خا�ض بانت�سار املعلومة الكاذبة 
اأن  املعلوماتي« ويعني  »التدوير  اأي   Circular Reporting ُيطلق عليه عنوان 
باإعادة  اأخرى  م�سادر  فتقوم  كاذبًا،  خربًا  املعلوماتية  امل�سادر  اإحدى  تن�سر 
ن�سر هذه املعلومة، ثم يقوم امل�سدر الأول بالإ�سارة اإىل تلك امل�سادر على اأنها 
منبع تلك املعلومة، لُي�سلِّل بها الراأي العام، ولرمبا بهدف اإك�سابها �سيئًا من 
الوثاقة، اأو تكثري عدد القائلني بها. اأو اأن يقوم �سخ�ض باختالق معلومة كاذبة، 
ـــ جمموعة من امل�سادر، ثم يعتمد اأحُدهم على  اآن واحد  ـــ ويف  فتاأخذه عنه 
هذه املعلومة، وكاأنها �سادرة عن اأكرث من م�سدر، والواقع اأن امل�سدر واحد، 

ولكن و�سائل الن�سر تعددت.

هذا النموذج الثاين ُيدر�ض اأي�سًا يف جمال نقد احلديث، حيث جند عدة 
روايات حتتوي على م�سمون كاذب، ثم يتبني لنا اأنها يف الواقع رواية واحدة، 
عن  �سدر  امل�سمون  اأن  الباحث  فيتوّهم  متعددة،  بطرق  ن�سرها  اأعيد  ولكن 

القائل عدة مرات، فيت�سّور اأنه م�سمون �سحيح.

�سبكة  على  الإلكرتونية  املو�سوعة  موقع  على  اأحيانًا  يجري  ما  ذلك  مثال 
اأن  ي�ساء  َمن  ي�ستطيع  بحيث  مفتوحة،  مو�سوعة  وهي  »ويكيبيديا«،  الإنرتنت 
ُي�سيف ما ي�ساء من معلومات اإىل اأي عنوان ي�ساء، ودون ال�ستناد اإىل م�سدر، 

1. العاملي: الدراية، �ض 14- 15.
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اأو بال�ستناد اإىل م�سادر وهمية، اأو عن طريق الفرتاء على م�سادر حقيقية.
مقالت  اإىل  املعلوماتي«  »التدوير  خالل  من  الكاذبة  املعلومة  هذه  تدخل  ثم 
ال�سعب  ومن  بل  وحقيقية،  م�سّلمة  معلومات  وكاأنها  وكتب  وبحوث  �سحفية 
تتّبع م�سدرها لتقييمها، لت�سبح مبرور الزمان وكاأنها معلومة موثوقة بلحاظ 

التواتر وفق م�سطلح احلديث.

ال�سروط،  التواتر لكي يتحقق لبد من حتقق جمموعة من  فاإن  ومن هنا 
كما اأن التواتر يف حد ذاته غري كاف، بل لبد اأن يفيد العلم، وتتعدد العوامل 
املو�سوعية املوؤثرة يف اإفادة التواتر للعلم واليقني. وقد فّرق العلماء بني نوعني 
اخلرب  من  العلم  حل�سول  و�سروط  التواتر،  لتحقق  �سروط  ال�سروط،  من 
واإفادة  التواتر،  �سروط حتقق  يلي جمموعة من  ما  و�ساأ�ستعر�ض يف  املتواتر. 

التواتر العلم:

الذي  احلد  اإىل  العدد  و�سول  التواتر  ي�سرتط يف حتقق  فاإنه  العدد،   -  1
ول  عادة،  العلم  يفيد  بحيث  اخلطاأ،  اأو  الكذب  على  التواطوؤ  معه  ي�ستحيل 
ي�سرتط عدد معني فيه، ول ي�سرتط يف هوؤلء املخربين اأن يكونوا ثقاتًا وعدوًل 
كما ي�سرتط ذلك يف حجية اخلرب الواحد، بل اأن الكرثة العددية تكفي حل�سول 
العلم منه، ولكن للوثاقة واخلربة والعدالة وغريها من �سفات الراوي تاأثريها 
من  اأ�سرع  الثقات  من  اليقني  ح�سول  فاإن  وبطئه،  العلم  ح�سول  �سرعة  يف 

ح�سوله من غريهم.

2 - اأن يكون املخرب عنه حم�سو�سًا بالب�سر، اأو غريه من احلوا�ض اخلم�ض، 
فينح�سر التواتر يف الإخبار عن املح�سو�سات التي تعّرف عليها املخرب باإحدى 
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حوا�سه، وبذلك يكون اإخباره �سادرًا عن علم �سروري م�ستند اإىل حم�سو�ض، 
لالأمور  وي�ساف  بعينيه.  �ساهدها  حادثة  اأو  �سمعه  �سخ�ض  كالم  نقل  لو  كما 
كال�سجاعة  حم�سو�سة،  اآثار  لها  التي  احل�ض،  من  القريبة  الأمور  املح�سو�سة، 

والكرم، فاإنها واإن كانت �سفات نف�سية، اإل اأن اآثارها ح�سية.

3 - ا�ستواء الطرفني والوا�سطة يف العدد واأو�ساف الرواة، فيلزم اأن تبلغ 
كل طبقة من طبقات �سل�سلة ال�سند - اإذا كانت للخرب طبقات ومل ينقل لل�سامع 
واأن يكون امل�ستند لكل طبقة هو احل�ض  العلم،  العدد الذي يفيد  باملبا�سرة - 
يف  يعترب  ما  بكل  م�سرتكة  ال�سند  طبقات  كل  تكون  اأن  بد  فال  اإذًا  النقل،  يف 

املخربين من �سروط.

4 - اأن ل يكون لل�سامعني علم م�سبق مبا اأُخربوا به، وذلك لأن اخلرب املتواتر 
هو طريق حل�سول العلم، فاإذا كان ال�سامع عاملًا مب�سمون اخلرب م�سبقًا فال 
يزيده اخلرب املتواتر علمًا، واملالحظ اأن هذا ال�سرط �سرط حل�سول العلم ل 

لتحقق التواتر.

5 - اأن ل يكون لدى ال�سامع اقتناع واعتقاد باملعتقدات املخالفة مل�سمون 
اأو تقاليد حتّكمت  اخلرب املتواتر، وقد ح�سلت هذه املعتقدات نتيجة �سبهات 
يف نف�سه و�سيطرت على م�ساعره بحيث يرى خطاأ كل ما يخالفها، ومن هنا ل 
يح�سل له العلم من اخلرب املتواتر، بينما يح�سل العلم من هذا اخلرب املتواتر 

نف�سه لأولئك الذين مل يبتلوا مبثل هذه ال�سبهات والتقاليد واملعتقدات .

6 - يلزم اأن ي�ستند ح�سول العلم باخلرب املتواتر للكرثة العددية للمخربين 
فح�سب، واأما لو ا�ستند ح�سول العلم اإىل القرائن خارجية اأو داخلية فال يكون 
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من اخلرب املتواتر، فاإن اخلرب الواحد - اأي�سًا - رمبا اأفاد العلم والقطع فيما 
لو اقرتن ببع�ض القرائن.

7 - اأن يزول احتمال اخلطاأ اأي�سًا بالإ�سافة لزوال احتمال الكذب ب�سبب 
فال  اخلطاأ  احتمال  وبقي  فح�سب  الكذب  احتمال  زال  فلو  العددية،  الكرثة 
يح�سل العلم من اخلرب املتواتر. فالعلم ل يح�سل وجدانًا من اخلرب املتواتر 

ما مل ينتف احتمال الكذب واحتمال اخلطاأ وخداع احلوا�ض وال�ستباه))).

8- الحتمال القبلي للق�سية املتواترة، مبعنى اأنه كلما كان احتمال الق�سية 
فاإذا  هنا  ومن  �سحيح.  والعك�ض  اليقني...  ح�سول  ت�سارع  كلما  اأكرب،  نف�سها 
كان م�سمون اخلرب املنقول غريبًا بعيد احل�سول يف حد نف�سه، كما يف حال 
درجة  فاإن   - اخلميني)))  الإمام  يذكر  كما   - واملعاجز  والغرائب  الكرامات 
الوثوق به تغدو اأقل، فيحتاج اإىل عدد اأكرب من الرواة كي يح�سل اليقني، على 
اليقني  ح�سول  �سرعة  فاإن  م�سمونه،  يف  الغريب  غري  املتواتر  اخلرب  خالف 
املخرَب  الق�سية  تكون  اأن  با�سرتاط  اأي�سًا  هذا  عن  ويعرّب  اأو�سح.  تكون  منه 
عنها ممكنة يف نف�سها، فلو مل تكن ممكنة، مل يتوّلد اليقني من التواتر. وهذا 
لطبيعتها،  تبعًا  املتواترة،  للق�سية  القبلي  الحتمال  اأدنى درجات  الإمكان هو 

تارة من حيث الغرابة اأو مقت�سيات الوقوع على �سبيل املثال، اأو تبعًا لبدائلها.

فلو  القبلي،  الحتمال  اإىل عن�سر  النا�ض  تتفاوت نظرة  اأن  الطبيعي  ومن 
معاجز  عنه  �سدرت  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  اأن  يرى  الأول  الفرد  كان 

1. موؤ�س�سة اآل البيت: جملة تراثنا،ج 16، �ض34.
2. اخلميني: تهذيب الأ�سول، ج2، �ض168.

مسائل مهمة
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حمدودة، فهذا ال�سخ�ض لو و�سله خرب عن معجزة مميزة فعلها النبي، فاإن 
اأن  يرى  اآخر  فرد  على خالف  عنده،  �سعيفة  �ستكون  القبلي  الحتمال  درجة 
حياة النبي »�سلى اهلل عليه واآله« مليئة باخلوارق غري الطبيعية، واأنها حياة 
اهلل  عند  من  م�سّددًا  كونه  الطبيعة،  فوق  ما  لقوانني  حمكومة  ا�ستثنائية 
»�سبحانه«، فاإن ورود خرب اإعجازي اإليه يجعل قيمته الحتمالية القبلية عنده 

اأكرب.

9- تباين ال�سهود يف اأو�ساعهم احلياتية والثقافية والجتماعية، باأن يكونوا 
م�سرتك  ذاتي  غر�ض  وجود  احتمال  ُيبعد  ذلك  فاإن  خمتلفة،  اجتاهات  من 
لديهم لو�سع الرواية واختالقها، ولهذا ذكر بع�ض علماء اأ�سول الفقه القدماء 
�سرط تعدد بلدان الرواة اأو تعّدد مللهم واأديانهم. وهذا ال�سرط مهم واأ�سا�ض، 
وُيحدث تعدياًل يف تعريف امل�سهور للتواتر، لأن الأمن من اتفاق الناقلني على 
من  الأمن  اأي�سًا  املهم  بل  لوحده،  الكذب  ينفي  ول  ال�سدق،  ُيثبت  ل  الكذب 
مت�سابهة  اأو  متقاربة  دوافع  لهم  كانت  فلو  املو�سوع،  هذا  يف  دوافعهم  التقاء 
فيحتمل كذبهم جميعًا نتيجة هذه الدوافع احلاّثة، حتى لو مل يلتقوا ويتفقوا 

ويتواطاأوا على الكذب))).

ويجب مالحظة اأن تعدد الأ�سانيد قد ل يدل على تراكم عددي ي�ساعد على 
الكذابني ل يقت�سر على  التواتر، لأن و�سع احلديث واختالقه من قبل  تكّون 
املنت، بل قد ي�سمل ال�سند اأي�سًا، وهذا اأمر وقع وحتقق يف التاريخ الإ�سالمي، 
فقد يقوم الوا�سع بالعثور على حديث اآحادي موجود، وله �سند اأو ل �سند له، 

1. حب اهلل: حجية احلديث، �ض73-66.

مسائل مهمة
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فيقوم - لأجل تقوية هذا احلديث الذي يجد يف متنه ما ينا�سب م�ساحله - 
باخرتاع �سند له، اإما رجاله معروفون اأو غري معروفني، اأو ل وجود لهم، كاًل 

اأو بع�سًا.

يقوم  اأن  املمكن  من  اأنه  معناه  هذا  لأن  اخلطورة،  بالغة  الظاهرة  هذه 
اعون - لأجل تقوية حديث �سعيف - برتكيب اأ�سانيد له، من �سخ�سيات  الو�سّ
يريدون  لكنهم  باحلديث،  �سابقًا  �سمعوا  قد  فهم  معروفة،  �سبه  اأو  معروفة 
اأن كرثة  يعني  وهذا  ما،  اقتبا�سه من مكان  اأو  باخرتاعه  يقوموا  تقويته، ومل 
الأ�سانيد التي فيها اأ�سخا�ض �سعاف اأو حمتملي ال�سعف جدًا، ي�سعب حت�سيل 
اأنهم جميعًا اخرتعوا الأ�سانيد ملنت  التواتر، لحتمال  الوثوق منها ف�ساًل عن 
هذا  نقد  قبل  الطرق  بكرثة  الغرتار  ينبغي  فال  �سعيف،  ب�سند  موجودًا  كان 

اجلانب.

مسائل مهمة
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من هو آدم ؟
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{َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا َأَتْجَعُل ِفيَها 
ُس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم  َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َما اَل َتْعَلُموَن، َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة َفَقاَل َأنِبُئوِني 
ِبَأْسَماء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن، َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا 
ا َأنَبَأُهْم ِبَأْسَمآِئِهْم  ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم، َقاَل َيا آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَمآِئِهْم َفَلمَّ
َماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم  َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السَّ
َتْكُتُموَن، َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر 
َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن، َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغدًا 
ْيَطاُن  اِلِميَن، َفَأَزلَُّهَما الشَّ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّ َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهـِذِه الشَّ
ِفي  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهِبُطوْا  َوُقْلَنا  ِفيِه  َكاَنا  ا  ِممَّ َفَأْخَرَجُهَما  َعْنَها 
اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن، َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو 

ِحيُم}))). التَّوَّاُب الرَّ

يف  يقنع  بالن�سرانية  اأو  باليهودية  اأو  بالإ�سالم  املتدّين  الباحث  كان  اإذا 
اأن رجاًل خلقه اهلل »عز وجل«  الدال على  الدينية  الن�سو�ض  املا�سي بظاهر 

1. �سورة البقرة:37-30.

من هو آدم ؟
1
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من تراب، ومن غري اأب واأم، و�سار ُيعَرف با�سم »اآدم«، وخلق له اأنثى، و�سارت 
املعطيات  وعلى �سوء  اأنه  اإل  الب�سري،  اأول اجلن�ض  وكانا  با�سم حّواء،  ُتعرف 
ال�سهل الكتفاء مبا �سبق  اجلينية والأحفورية والآثارية احلديثة، ما عاد من 

كاإجابة على ت�ساوؤل: 

َمن هو اآدم على وجه التحديد؟
كيف بداأ ظهوره؟
اأين ومتى عا�ض؟

وهل هو حقًا اأّول اإن�سان؟
مل  الكرمي  القراآن  اأن  اإىل  التنبيه  من  لبد  اجلانب  هذا  يف  البحث  وقبل 
يذكر ا�سم زوجة اآدم، بل كّنى عنها حتت عنوان »زوج« كما مّر معنا يف الآيات 
ال�سابقة. نعم، ورد ا�سمها »حواء« يف الروايات ويف العديد من ن�سو�ض الكتاب 
اْمَراأَِتِه  ا�ْسَم  اآَدُم  )َوَدَعا  التكوين:  �ِسفر  من  الثالث  الأ�سحاح  ففي  املقد�ض، 
اَء  َحوَّ اآَدُم  )َوَعَرَف  منه:  الرابع  الأ�سحاح  ويف   ،((() َحيٍّ ُكلِّ  اأُمُّ  َها  لأَنَّ اَء«  »َحوَّ

.((()» بِّ اْمَراأََتُه َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َقاِينَي. َوَقاَلِت: »اْقَتَنْيُت َرُجاًل ِمْن ِعْنِد الرَّ

وبالعودة اإىل الأ�سئلة ال�سابقة، فلنبداأ - اأّوًل - با�ستعرا�ض بع�ض الن�سو�ض 
الدينية، الإ�سالمية منها والكتابية، مع اإ�سافة بع�ض التعليقات، ومن َثم نطرح 
بع�ض املعطيات العلمية احلديثة التي تتعار�ض مع القراءة التقليدية للن�سو�ض 
الدينية اخلا�سة بخلق اآدم، ومن َثم نحاول اخلروج بت�سّور ما حول املو�سوع 

1. الكتاب املقد�ض: التوراة، �سفر التكوين، الأ�سحاح 3 : 20.
2. الكتاب املقد�ض: التوراة، �سفر التكوين، الأ�سحاح 4 : 1.

من هو آدم ؟
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ليكون �سيغة توفيقية، بلحاظ اأننا نقّر باأن الن�ض الديني ل ميكن اأن يت�سادم 
مع املعطى العلمي، فاإْن ح�سل، ف�سنكون اأمام احتمالت:

1. عدم �سحة الن�ض الديني

2. خطاأ فهمنا للن�ض الديني

3. عدم �سحة املعطى العلمي

4. خطاأ حتليلنا للمعطى العلمي

ويجب اأن ندر�ض الحتمالت المختلفة بدقة من اأجل اأن نعرف اأين يكمن 
نجد  اأن  الموؤ�سف  من  اأن  اإل  الظاهري..  الت�سادم  هذا  �سبب  وما  الخلل، 
عددًا ملحوظًا - اإن لم كبيرًا جدًا - من علماء الدين الم�سلمين مّمن ُيلقون 
في  الخطاأ  احتمالية  وُي�سِعفون  العلمية،  المعطيات  على   - اأّوًل   - بالالئمة 

الن�ض الديني اأو الخطاأ في قراءته.

تف�سيره  اأن  اإل  القراآني،  الن�ض  بع�سمة  نعتقد  اأننا  على  التاأكيد هنا  ومع 
وتاأويله قابالن للخطاأ، كما اأن كمًا كبيرًا من المرويات الحديثية اإما مو�سوعة 

اأو محّرفة اأو ناق�سة اأو �سابها خلل النقل اأو الت�سحيف اأو غير ذلك.

ومن نماذج مثل هذا التوّجه الذي يبالغ في اإلقاء الالئمة على المعطيات 
العلمية ما جاء في العبارة التالية: )ل يحدُث اأَيُّ تعار�ٍض بين »العلم« و »الوحي« 
مطلقًا، واإذا ُلوحَظ نوٌع ِمن التعار�ض بين هذين في بع�ِض الأحايين فاإّنه اأي�سًا 
المو�سع  هذا  في  الّدين  من  ا�ستنباُطنا  يكوَن  اأَْن  اإّما  اأمرين:  اأحد  من  نا�سَى 
المرحلة  اإلى  المو�سوِع  هذا  في  ل  َي�سِ َلْم  العلَم  اأنَّ  واإّما  خاطئًا،  ا�ستنباطًا 

من هو آدم ؟
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بع�ض  ُتتلّقى  عندما  اأَْي  الثاني  ِق  ال�سِّ من  غالبًا  ين�ساأُ  التعار�َض  ة.اإّن  القطعيَّ
باأنَّ  الت�سّور  وعند ذلك يحدث  اأّنها حقائق قطعّية،  العلمّية على  الفر�سّيات 

هناك تعار�سًا بين العلم والّدين())).

فالمقطع الأخير من العبارة دّمر الفكرة ككل، واأوجد حاجزًا نف�سيًا اأمام 
كل من يريد اأن يتعامل مع مثل هذه التعار�سات في اإعادة قراءة الن�ض الديني 
خطابنا  اإ�سالح  طريق  في  الكثير  لنا  تحقق  لن  المقولة  هذه  ومثل  وتحليله. 
لنا  تفتح  لن  اأنها  كما  القديمة،  القراءات  اإطار  في  �ستبقينا  لأنها  الديني، 
اإعادة  اإطار  في  �ستبقينا  بل  ال�سندوق،  نطاق  خارج  والتفكير  الجتهاد  اأفق 

ال�ستنباط في نطاقاته الداخلية فقط، وهذا لن يحقق المطلوب.

القراءة  على  البقاء  من  مانع  فال  مفتوحًا،  الباب  العلم  اأبقى  لو  نعم، 
التقليدية للن�ض، ومن دون الوقوف بعنف �سد المعطى العلمي، اأما اإذا اأُغلق 

الملف، و�سار المعطى يقينيًا، فاأي معنى ل�ستمرار رف�ض المعطى العلمي؟
واأو�سح مثال على ذلك اإ�سرار البع�ض اإلى هذا اليوم على رف�ض حقيقة 
بتف�سير بع�ض  التم�سك  ال�سم�ض، بذريعة  واأنها تدور حول  الأر�ض كروية،  اأن 
الآيات القراآنية وبع�ض الروايات، وذلك من قبيل قوله »�سبحانه«: {َحتَّى ِإَذا 
ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوًما}))).  َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  َذِلَك  لََّها  ِلُمْسَتَقرٍّ  َتْجِري  ْمُس  {َوالشَّ وجل«:  »عز  وقوله 
اْلَعِليِم}))).

1. ال�سبحاين: العقيدة الإ�سالمية على �سوء مدر�سة اأهل البيت، �ض21-20.
2. �سورة الكهف:86.

3. �سورة ي�ض:38.
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وقوله » عز ا�سمه«: {َوِإَلى اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت}))).

وعن النبي الأكرم »�سلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )اإن اهلل »جل ِذكره« اأِذَن 
العر�ض،  َقت رجاله الأر�ُض، وعنُقه مثنيٌّ تحت  ث عن ديك قد فرَّ اأُحدِّ اأْن  لي 
حلف  َمن  ذلك  َعِلَم  ما  عليه:  فيرد  ربنا،  اأعظمك  ما  �سبحانك  يقول:  وهو 
باإ�سناد �سحيح،  الطبراني  المنذري: )رواه  الحافظ  بي كاذبًا())). قال عنه 
)رواه  الزوائد«:  »مجمع  في  الهيمثي  وقال  الإ�سناد(.  �سحيح  وقال  والحاكم 
الطبراني في الأو�سط ورجاله رجال ال�سحيح(. و�سححه ال�سيخ الألباني في 
الأحاديث  »�سحيح  العدوي في  وال�سيخ م�سطفى  ال�سحيحة 150«  »ال�سل�سلة 

القد�سية 156«))).

وا�ستنتج البع�ض من هذا الحديث اأن الأر�ض م�سطحة، واأن العر�ض فوقها، 
فلو كانت كروية في نقطة من الكون لما جاز هذا التعبير.

)اإن  فيها:  جاء  ال�سالم«  »عليه  علي  عن  رواية  »الكافي«  في  نجد  وهكذا 
لل�سم�ض ثالثمائة و�ستين برجًا، كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب، 
فتنزل كل يوم على برج منها، فاإذا غابت انتهت اإلى حد بطنان العر�ض، فلم 
تزل �ساجدة اإلى الغد، ثم ترد اإلى مو�سِع َمطلِعها ومعها ملكان يهتفان معها، 
واإّن وجهها لأهل ال�سماء، وقفاها لأهل الأر�ض ولو كان وجُهها لأهل الأر�ض، 

ها(. لأحرقت الأر�ض وَمن عليها ِمن �سّدة حرِّ

1. �سورة الغا�سية:20.
2. املنذري:  الرتغيب والرتهيب، ج2، �ض 295.

3. www.islamweb.net/ar/fatwa/154505/
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من  وتطلع  منها  ترجع  التي  المنزلة  به:  )والمراد  المازندراني:  قال 
المغرب في اآخر الزمان عند قيام ال�ساعة، وقد عّد ذلك من اأ�سراطها، واإل 
لأمر  وانتظارها  خ�سوعها  ب�سجودها:  والمراد  العر�ض،  تحت  دايما  فال�سم�ض 
اإلى  بردها  فياأمر  لحكمه  وانقيادها  ل  اأم  برجوعها  ياأمر  هل  »�سبحانه«  اهلل 
اإليه فت�سبح طالعة منه، وهكذا كان دايما اإلى ما �ساء اهلل اأن  مطلعها فترد 
ياأمر بردها من مغربها، ولعل الملكين الهاتفين يزجرانها وياأمرانها بالطلوع 
اأن  به:  يراد  اأن  يحتمل  ال�سماء«  لأهل  »وجهها  وقوله  المعروفة  مطالعها  اإلى 
�سدة  ووجه  �ساجدة،  كونها  حين  العر�ض  اإلى  متوجه  ال�سماء  لأهل  وجهها 
حرارتها واإحراقها لالأر�ض ومن عليها على تقدير كون وجهها لالأر�ض ظاهر 
لتغيير حالها بم�ساهدة جالل اهلل وعظمة كبريائه، كما نقل ذلك في حال نبينا 
»�سلى اهلل عليه واآله« عند نزول الوحي، ويحتمل اأن وجهها لأهل ال�سماء دايمًا، 
ويوؤيد الأول ما رواه في »الفقيه«))) من اأن »ال�سم�ض بلغت الجو وجازت الكّو))) 
قلبها ملك النور ظهر البطن ف�سار ما يلي الأر�ض اإلى ال�سماء وبلغ �سعاعها 

تخوم العر�ض، الحديث«())). 

وقد �سعفت المعار�سة لفكرة كروية الأر�ض ودورانها حول ال�سم�ض ب�سدة 
ب�سبب المعطيات العلمية اليقينية التي باتت ت�ساهد بالعين المجردة وتعتمد 
عليها الكثير من منجزات العلوم الف�سائية والفيريائية وال�سناعات الع�سكرية 
والت�سالت وغيرها، واإن بقيت اليوم باقية في بع�ض الأو�ساط الدينية وغير 

1. اأي ال�سيخ ال�سدوق يف مو�سوعته »من ل يح�سره الفقيه«.
2. قيل: املراد من الكّو هنا الدخول يف دائرة ن�سف النهار.
3. املازندراين: �سرح اأ�سول الكايف، ج 12، �ض 174- 176.
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الدينية، الإ�سالمية وغير الإ�سالمية، والتي تعتمد في رف�سها على الن�سو�ض 
ال�سابقة وعلى معطيات وت�سورات واهية.

نعم، في مثل الموت وتعريفه، فاإن العلم لم يغلق الباب حين قيل اأن الموت 
هو موت الدماغ ل غير، واأن ل وجود للروح، اأو ل�سيء وراء هذا الوجود المادي 
لالإن�سان، بل كانت النتيجة العلمية الدقيقة هي اأن العلم لم يتو�سل اإلى الآن 

اإلى وجود �سيء وراء المادة.

اآخر وراء المادة، عاد  اإلى وجود �سيء  ولما بداأت بع�ض الدرا�سات ت�سير 
الرئي�سة، واحتمال  الإن�سانية ومكوناتها  التركيبة  الحديث مجددًا عن طبيعة 
وجود الروح. ومن هنا كان من ال�سروري الترّيث قبل اإنكار معطى علمي ما، 

وعدم ال�ستعجال بت�سفيه ن�ض اأو فكرة دينية اأي�سًا.

•• خلق آدم يف العهد القدمي:
جاء يف الأ�سحاح الأول من �ِسفر التكوين من التوراة بعد احلديث عن خلق 
ال�سماوات والأر�ض وال�سم�ض والقمر والنجوم والنباتات: )َوَقاَل اهلُل: »ِلُتْخِرِج 
اَباٍت، َوُوُحو�َض اأَْر�ٍض َكاأَْجَنا�ِسَها«.  ٍة َكِجْن�ِسَها: َبَهاِئَم، َوَدبَّ الأَْر�ُض َذَواِت اأَْنُف�ٍض َحيَّ
َوَكاَن َكذِلَك. َفَعِمَل اهلُل ُوُحو�َض الأَْر�ِض َكاأَْجَنا�ِسَها، َواْلَبَهاِئَم َكاأَْجَنا�ِسَها، َوَجِميَع 
ُه َح�َسٌن. َوَقاَل اهلُل: »َنْعَمُل الإِْن�َساَن  اَباِت الأَْر�ِض َكاأَْجَنا�ِسَها. َوَراأَى اهلُل ذِلَك اأَنَّ َدبَّ
َوَعَلى  َماِء  ال�سَّ َطرْيِ  َوَعَلى  اْلَبْحِر  �َسَمِك  َعَلى  َفَيَت�َسلَُّطوَن  َك�َسَبِهَنا،  وَرِتَنا  َعَلى �سُ
ِتي َتِدبُّ َعَلى الأَْر�ِض«())).  اَباِت الَّ بَّ اْلَبَهاِئِم، َوَعَلى ُكلِّ الأَْر�ِض، َوَعَلى َجِميِع الدَّ

1. الكتاب املقد�ض: التوراة، �سفر التكوين، الأ�سحاح 1 : 26-24.
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لحظ اأن مفاد هذا الن�ض قريب من م�سمون الآيات القراآنية التي حتدثت 
عن ت�سخري كثري من املوجودات لالإن�سان، وذلك من قبيل قوله »تعاىل«: {َأَلْم 
ِبَأْمِرِه})))،  ا ِفي اأْلَْرِض َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر  َر َلُكم مَّ َتَر َأنَّ اهلَل َسخَّ
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ  ا ِفي السَّ َر َلُكم مَّ وقوله: {َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اهلَل َسخَّ

َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة}))).

وَرِة  وَرِتِه. َعَلى �سُ ثم قال يف الن�ض التوراتي: )َفَخَلَق اهلُل الإِْن�َساَن َعَلى �سُ
وا َواْمالأُوا  اهلِل َخَلَقُه. َذَكًرا َواأُْنَثى َخَلَقُهْم. َوَباَرَكُهُم اهلُل َوَقاَل َلُهْم: »اأَْثِمُروا َواْكرُثُ
َماِء َوَعَلى ُكلِّ  ُعوَها، َوَت�َسلَُّطوا َعَلى �َسَمِك اْلَبْحِر َوَعَلى َطرْيِ ال�سَّ ْخ�سِ الأَْر�َض، َواأَ

َحَيَواٍن َيِدبُّ َعَلى الأَْر�ِض«())).

التوراة،  التكوين من  �ِسفر  الثاين من  الأ�سحاح  اأكرث يف  ال�سورة  وتت�سح 
بُّ الإِلُه اآَدَم ُتَراًبا ِمَن الأَْر�ِض، َوَنَفَخ يِف اأَْنِفِه َن�َسَمَة  حيث جاء فيها: )َوَجَبَل الرَّ
َع  َوَو�سَ �َسْرًقا،  َعْدٍن  يِف  ًة  َجنَّ الإِلُه  بُّ  الرَّ َوَغَر�َض  ًة.  َحيَّ َنْف�ًسا  اآَدُم  اَر  َف�سَ َحَياٍة. 

ُهَناَك اآَدَم الَِّذي َجَبَلُه())).

وبعد و�سف تلك اجلنة التي ُو�سع فيها، حتّدث الن�ض التوراتي عن خلق 
َيُكوَن  اأَْن  ًدا  َجيِّ »َلْي�َض  الإِلُه:  بُّ  الرَّ اآدم الأ�سماء كلها: )َوَقاَل  حواء وعن تعليم 
بُّ الإِلُه ِمَن الأَْر�ِض ُكلَّ َحَيَواَناِت  َنَع َلُه ُمِعيًنا َنِظرَيُه«. َوَجَبَل الرَّ �سْ اآَدُم َوْحَدُه، َفاأَ
ى َماَذا َيْدُعوَها، َوُكلُّ َما َدَعا  َرَها اإِىَل اآَدَم ِلرَيَ َماِء، َفاأَْح�سَ ِة َوُكلَّ ُطُيوِر ال�سَّ يَّ اْلرَبِّ

1. �سورة احلج:65.
2. �سورة لقمان:20.

3. الكتاب املقد�ض: التوراة، �سفر التكوين، الأ�سحاح 1 : 28-27.
4. الكتاب املقد�ض: التوراة، �سفر التكوين، الأ�سحاح 2 : 8-7.
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َوُطُيوَر  اْلَبَهاِئِم  َجِميَع  ِباأَ�ْسَماٍء  اآَدُم  َفَدَعا  ا�ْسُمَها.  َفُهَو  ٍة  َحيَّ َنْف�ٍض  َذاَت  اآَدُم  ِبِه 
َفاأَْوَقَع  َنِظرَيُه.  ُمِعيًنا  َيِجْد  َفَلْم  ِلَنْف�ِسِه  ا  َواأَمَّ ِة.  يَّ اْلرَبِّ َحَيَواَناِت  َوَجِميَع  َماِء  ال�سَّ
ًما.  اَلِعِه َوَمالأَ َمَكاَنَها حَلْ بُّ الإِلُه �ُسَباًتا َعَلى اآَدَم َفَناَم، َفاأََخَذ َواِحَدًة ِمْن اأَ�سْ الرَّ
َرَها اإِىَل اآَدَم. َفَقاَل  ِتي اأََخَذَها ِمْن  اآَدَم اْمَراأًَة َواأَْح�سَ ْلَع الَّ بُّ الإِلُه ال�سِّ َوَبَنى الرَّ
َها ِمِن  ِمي هِذِه ُتْدَعى اْمَراأًَة لأَنَّ ٌم ِمْن حَلْ اآَدُم: »هِذِه الآَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َوحَلْ
َوَيُكوَناِن َج�َسًدا  ِتِه  ِباْمَراأَ ُق  َوَيْلَت�سِ ُه  َواأُمَّ اأََباُه  ُجُل  ُك الرَّ َيرْتُ اأُِخَذْت«، ِلذِلَك  اْمِرٍء 

، اآَدُم َواْمَراأَُتُه، َوُهَما َل َيْخَجاَلِن())).  َواِحًدا. َوَكاَنا ِكاَلُهَما ُعْرَياَننْيِ

هذا هو اأ�سل كل الروايات الإ�سالمية املو�سوعة التي حتّدثت عن اأن حّواء 
ب�سنٍد  العيا�سي  تف�سري  نقاًل عن  الأنوار  بحار  فمثاًل يف  اآدم.  ُخلقت من �سلع 
عن اأمري املوؤمنني »عليه ال�سالم«: )قال: ُخلقت حواء من ق�سريا َجْنب اآدم - 

والق�سريا هو ال�سلع الأ�سغر - واأبدل اهلل مكانه حلمًا())). 

 ُ اهلَلّ َلّى  »�سَ  ِ اهلَلّ َر�ُسوُل  )َقاَل  قال:  اأبي هريرة  وم�سلم عن  البخاري  وروى 
َلٍع، َواإَِنّ اأَْعَوَج �َسْيٍء يِف  َة ُخِلَقْت ِمْن �سِ �َساِء، َفاإَِنّ امْلَْراأَ وا ِبالِنّ َعَلْيِه َو�َسَلَّم«: ا�ْسَتْو�سُ
وا  ْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َك�َسْرَتُه، َواإِْن َتَرْكَتُه مَلْ َيَزْل اأَْعَوَج، َفا�ْسَتْو�سُ َلِع اأَْعاَلُه، َفاإِ ّ ال�سِ

�َساِء())). ِبالِنّ

ثم يتعّر�ض الأ�سحاح الثالث اإىل املخالفة التي ارتكباها بت�سويل من احلية 
واأكلهما من ال�سجرة، وطردهما من تلك اجلنة.

1. الكتاب املقد�ض: التوراة، �سفر التكوين، الأ�سحاح 2 : 25-18.
2. المجل�سي : بحار الأنوار، ج11، �ض 116-115.

3. البخاري: الجامع الم�سند ال�سحيح، ح 3331، م�سلم: الم�سند ال�سحيح، ح 1468.
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•• خلق آدم يف القرآن الكرمي:
بح�سب اإح�ساء »مو�سوعة التف�سري املو�سوعي للقراآن الكرمي« فقد ورد ذكر 
اآدم »عليه ال�سالم« يف القراآن الكرمي 25 مرة، يف ت�سع �سور، اأما املوارد التي 

وردت فيها ق�سُته ب�سئ من التف�سيل فقد جاءت كالتايل))):

َأنِبُئوِني  َفَقاَل  اْلَمالِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  ُثمَّ  ُكلََّها  اأَلْسَماء  آَدَم  1. {َوَعلََّم 
ِبَأْسَماء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن، َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك 
ا َأنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل  َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم، َقاَل َيا آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّ
ُكنُتْم  َوَما  ُتْبُدوَن  َما  َوَأْعَلُم  َواأَلْرِض  َماَواِت  َأْعَلُم َغْيَب السَّ ِإنِّي  لَُّكْم  َأُقل  َأَلْم 
َتْكُتُموَن، َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر 
َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن، َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغًدا 
ْيَطاُن  اِلِميَن، َفَأَزلَُّهَما الشَّ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
ِفي  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهِبُطوْا  َوُقْلَنا  ِفيِه  َكاَنا  ا  ِممَّ َفَأْخَرَجُهَما  َعْنَها 
ى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو  اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن، َفَتَلقَّ
نِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع  ا َيْأِتَينَُّكم مِّ ِحيُم، ُقْلَنا اْهِبُطوْا ِمْنَها َجِميًعا َفِإمَّ اُب الرَّ التَّوَّ

ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن}))).

ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا  2. {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ
اِجِديَن، َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنْا  َن السَّ ِإالَّ ِإْبِليَس َلْم َيُكن مِّ
ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن، َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك  َخْيٌر مِّ

1. مركز تف�سري للدرا�سات القراآنية: مو�سوعة التف�سري املو�سوعي للقراآن الكرمي، ج1، �ض39.
2. �سورة البقرة: 38-31.
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اِغِريَن، َقاَل َأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن، َقاَل  َأن َتَتَكبََّر ِفيَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ
ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن، َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني أَلْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم، ُثمَّ 
َتِجُد  َواَل  َشَماِئِلِهْم  َوَعن  َأْيَماِنِهْم  َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َأْيِديِهْم  َبْيِن  ن  مِّ آلِتَينَُّهم 
ِمْنُهْم أَلَْمَلَنَّ  َتِبَعَك  ْدُحوًرا لََّمن  َمْذُؤوًما مَّ ِمْنَها  َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن، َقاَل اْخُرْج 
َجَهنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعيَن، َوَيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما 
ْيَطاُن ِلُيْبِدَي  اِلِميَن، َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
َجَرِة ِإالَّ  ُكَما َعْن َهِذِه الشَّ َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ
َأن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن، َوَقاَسَمُهَما ِإنِّي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن، 
َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما  ا َذاَقا الشَّ َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ
َجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإنَّ  ُهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما الشَّ ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُّ
َنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا  ِبيٌن، َقااَل َربَّ ْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُّ الشَّ
اأَلْرِض  ِفي  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهِبُطوْا  َقاَل  اْلَخاِسِريَن،  ِمَن  َلَنُكوَننَّ 
ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن، َقاَل ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن})))

ُقْلَنا  َوِإْذ  َعْزًما،  َلُه  َنِجْد  َوَلْم  َفَنِسَي  َقْبُل  ِمن  آَدَم  ِإَلى  َعِهْدَنا  3. {َوَلَقْد 
ِإْبِليَس َأَبى، َفُقْلَنا َيا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ  ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ 
َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَها َوال  َفَتْشَقى، ِإنَّ  ِمَن اْلَجنَِّة  ُيْخِرَجنَُّكَما  َوِلَزْوِجَك َفال  لََّك 
ْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل  َتْعَرى، َوَأنََّك ال َتْظَمُأ ِفيَها َوال َتْضَحى، َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّ
َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك اّل َيْبَلى، َفَأَكال ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا 
َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه َفَغَوى، ُثمَّ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب 

1. �سورة الأعراف: 25-11.
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نِّي  ا َيْأِتَينَُّكم مِّ َعَلْيِه َوَهَدى، َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّ
َبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى}))). ُهًدى َفَمِن اتَّ

واأنه  اآدم كفرد،  اأي تف�سيل عن مراحل خلق  ال�سابقة  ول جند يف الآيات 
كان ترابًا فطينًا ف�سل�سال مت ت�سكيله على هيئة اإن�سان، ثم دّبت فيه الروح، 
من  خملوق  اأنه  ِذكر  على  واحدة  اآية  جاءت  نعم،  اإلخ.  واأجنب....  تزاوج  ثم 
اأنها  اأن من املحتمل  اأية تفا�سيل.. وكما  اإ�سارة ول تقّدم  طني، ولكنها جمّرد 
تتحدث عن اخِللقة املبا�سرة، فاإن من املحتمل- اأي�سًا - اأنها ت�سري فقط اإىل 
اأ�سله الطيني الذي »تطّور« لحقًا و»حتّول« اإىل اآدم الذي تتحّدث عنه الآيات 

ال�سريفة. 

واأما ما جاء يف قوله »تعاىل«: {َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا 
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوْا َلُه  ْسُنوٍن، َفِإَذا َسوَّ ْن َحَمٍإ مَّ مِّن َصْلَصاٍل مِّ
ِطيٍن،  ِمن  َبَشًرا  َخاِلٌق  ِإنِّي  ِلْلَمالِئَكِة  َربَُّك  َقاَل  {ِإْذ  وقوله:  َساِجِديَن})))، 
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن}))) فهو من جهة مل  َفِإَذا َسوَّ
يذكر اآدم بخ�سو�سه، بل ا�ستعمل كلمة »ب�سر«، واإن كان من املحتمل اأنه يق�سد 
خ�سو�ض اآدم... ومن جهة اأخرى فاإن الت�سوية ونفخ الروح ل تدلن بال�سرورة 
على الت�سكيل املبا�سر من ال�سل�سال اأو الطني على هيئة ب�سرية ثم نفخ الروح 

فيها.

اأما بخ�سو�ض خلق »الإن�سان« فقد جاءت الآيات كالتايل:
1. �سورة طه: 123-115.

2. �سورة احلجر: 29-28.
3. �سورة �ض: 72-71.
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ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها  ُقوا َربَّ َها النَّاُس اتَّ {َيا َأيُّ
َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء}))).

اِر}))). {َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ

{َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِنَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّن ِطيٍن}))).

ِزٍب}))). {ِإنَّا َخَلْقَناُهم مِّن ِطيٍن الَّ

ْسُنوٍن}))). ْن َحَمٍإ مَّ {َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ

َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن  ُيَحاِوُرُه  َوُهَو  َلُه َصاِحُبُه  {َقاَل 
اَك َرُجاًل}))). نُّْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ

{َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِنَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّن ِطيٍن، ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر 
اْلُمْضَغَة  َفَخَلْقَنا  ُمْضَغًة  اْلَعَلَقَة  َفَخَلْقَنا  َعَلَقًة  النُّْطَفَة  َخَلْقَنا  ُثمَّ  ِكيٍن،  مَّ
َأْحَسُن  اهلُل  َفَتَباَرَك  آَخَر  َخْلًقا  َأنَشْأَناُه  ُثمَّ  َلْحًما  اْلِعَظاَم  َفَكَسْوَنا  ِعَظاًما 

اْلَخاِلِقيَن}))). 

قال عدد من املف�سرين يف بيان بع�ض ما جاء يف الآيات: 

ال�سل�سال: الطني الأ�سود الياب�ض املُننِت الذي يرتدد منه ال�سوت اإذا وطئ.
1. �سورة الن�ساء:1.

2. �سورة الرحمن:14.

3. �سورة املوؤمنون:12.
4. �سورة ال�سافات:11.

5. �سورة احلجر:26.

6. �سورة الكهف:37.
7. �سورة احلجر:14-12.
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 لزب: �سديد الثبوت، لزق.

 الفخار: الطني املطبوخ بالنار.

جاء يف »مو�سوعة التف�سري املو�سوعي للقراآن الكرمي« اأنه من خالل الآيات 
ثالثة  يف  مّر  َخْلَقه  اأّن  القول  ميكن  اآدم  خلق  يف  النبوية  والأحاديث  القراآنية 

اأطوار رئي�سة هي: طور التخليق، طور الت�سوير، طور نفخ الروح.

الطور الأول، طور التخليق: ويت�سمن اأربع مراحل رئي�سة، هي:

الأول،  الإن�سان  البداية احلقيقية خللق  ويعد  الرتاب،  الأوىل،  املرحلة   .1
آَدَم  َكَمَثِل  اهلّلِ  ِعنَد  ِعيَسى  َمَثَل  اآدم »عليه ال�سالم«. قال »تعاىل«: {ِإنَّ  اأي 
َفَيُكوُن})))، فهذه الآية �سريحة يف اأن اآدم  َلُه ُكن  َقاَل  ُتَراٍب ِثمَّ  َخَلَقُه ِمن 
ُخلق من تراب، وقد اأ�سار القراآن الكرمي يف اآيات اأخرى منه اإىل خلق اآدم من 
َبَشٌر  َأنُتم  ِإَذا  ُثمَّ  ُتَراٍب  ن  مِّ َخَلَقُكم  َأْن  آَياِتِه  »تعاىل«: {َوِمْن  تراب، فقال 
ن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ  ُ َخَلَقُكم مِّ َتنَتِشُروَن})))، وقال »جل �ساأنه«: {َواهللَّ

َأْزَواًجا}))). َجَعَلُكْم 

تعليق: يِرد على هذا الكالم ال�سابق يف املو�سوعة ما ذكرت م�سبقًا من اأن 
الآيتني الأخريتني ل تتحدثان عن خ�سو�ض اآدم، بل عن الإن�سان، ولي�ض فيها 

نع ب�سكل مبا�سر من الرتاب، واإن احتملت ذلك.  ت�سريح عن اأن اآدم �سُ

2. املرحلة الثانية، الطني. وهذه هي املرحلة التي ي�سري فيها الرتاب طينًا، 

1. �سورة اآل عمران:59.
2. �سورة الروم: 20.
3. �سورة فاطر: 11.
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قال »تعاىل«: {ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا مِّن ِطيٍن})))، والطني ناجت عن خلط الرتاب 
الكائنات احلية، وذلك ت�سديقًا  اأ�سا�سيًا يف كافة  باملاء، واملاء ميّثل عن�سرًا 
ُ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء})))، وقوله »�سبحانه«: {َوَجَعْلَنا  لقوله »تعاىل«: {َواهللَّ
})))، ويالَحظ اأن هذا الطني بالن�سبة لالإن�سان الأّول،  ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ
َمْن  َأْم  َخْلًقا  َأَشدُّ  َأُهْم  اآدم »عليه ال�سالم« كان طينًا لزبًا: {َفاْسَتْفِتِهْم  وهو 

َخَلْقَنا ِإنَّا َخَلْقَناُهْم ِمْن ِطيٍن الِزٍب}))) والالزب هو �سديد الثبوت.

نع من  تعليق: ل دليل على اأن الآية تعني اأن الإن�سان الأول - اآدم - قد �سُ
ومل  العموم،  على  الإن�سان  اأ�سل  عن  حتدثت  فهي  مبا�سر،  ب�سكل  الطني  هذا 

كر، ول يخفى ما بني الأمرين من اختالف. تخ�ض اآدم بالذِّ

3. املرحلة الثالثة، خلقه من حماأ م�سنون. بعد ذلك يتغري الطني الالزب 
اأ�سود، وهو ما �سماه القراآن الرمي باحلماأ  اإىل اأن ي�سري طينًا متغرّي الرائحة 
ْسُنوٍن}))).  ْن َحَمٍإ مَّ امل�سنون، قال »تعاىل«: {َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ

ر،  فاحلماأ جمع حماأة، وهو الطني الأ�سود املتغري. وامل�سنون، قيل: اإنه امل�سوَّ
قولهم: قد  املتغرّي، من  املننت  امل�سنون،  وقيل:  الوجه، وهي �سورته.  �ُسّنة  ِمن 
الأ�سود  املتغرّي  املننت  الطني  فاإن هذا  متقارب،  واملعنى  تغرّي.  اإذا  املاء،  اأ�سن 

حني متا�سك، �سّوره اهلل تلك ال�سورة الإن�سانية.

1. �سورة �ض: 71.
2. �سورة النور: 45.

3. �سورة الأنبياء: 30.
4. �سورة ال�سافات: 11.

5. �سورة احلجر:26.

من هو آدم ؟
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»الإنتان«  الرائحة  حيث  من  التغرّي  بني  متقاربًا  املعنى  يكون  كيف  تعليق: 
والتغرّي من حيث ال�سكل وال�سورة؟ 

4. املرحلة الرابعة، خلقه من �سل�سال كالفخار. واملراحل ال�سابقة جمتمعة 
َصْلَصاٍل  ِمْن  اإلْنَساَن  اإىل مرحلة ال�سل�سال هذه. قال »تعاىل«: {َخَلَق  اأّدت 
اِر}))). وال�سل�سال: الطني الياب�ض الذي ت�سمع له �سل�سلة، اأي: �سوٌت  َكاْلَفخَّ
اإذا ُقِرع ب�سئ. وهذا ال�سل�سال ي�سبه الفخار اإل اأنه لي�ض فخارًا، لأن الفخار 

مطبوخ بالنار بخالف ال�سل�سال، فهو طني ياب�ض غري مطبوخ بالنار.

تعليق: وميكن ت�سّور الرتتيب بني الأو�ساف ال�سابقة كالتايل:

تراب ← طني لزب ← حماأ م�سنون ← �سل�سال كالفخار

اهلل  يقول  الت�سوير،  طور  وهو  الثاين،  الطور  عن  املو�سوعة  حتدثت  ثم 
ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم  »عز وجل«: {َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ
اِجِديَن}))). ويالحظ من خالل هذه الآية  َفَسَجُدوا ِإال ِإْبِليَس َلْم َيُكْن ِمَن السَّ
الكرمية اأن مرحلة الت�سوير ثانية بعد اخللق، حيث عطفت جملة »�سورناكم« 
بَحرف »ثم« الدالة على تراخي رتبة الت�سوير عن ُرتبة اخللق، فبعد اأن خلقه 
اهلل من الطني، �سّوره و�سّواه وجعله متثاًل جم�ّسمًا على �سورة الإن�سان، وهذا 

قبل اأن ينفخ فيه الروح.

تعليق: كيف يتوافق هذا املعنى مع ما جاء م�سبقًا من اأن املراد من »م�سنون« 
اأي امل�سّور، يف حال اأن الت�سوير ح�سل يف مرتبة لحقة وبعد زمن؟ ثم هل من 

1. �سورة الرحمن:14.
2. �سورة الأعراف: 11.

من هو آدم ؟
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املحتوم اأن نفهم الآية بالتدّرج الفوري املذكور يف العبارة ال�سابقة: )فبعد اأن 
خلقه اهلل من الطني، �سّوره و�سّواه وجعله متثاًل جم�ّسمًا على �سورة الإن�سان(؟ 
األ يحتمل املعنى - اأي�سًا - اأن اخللق من الرتاب والطني واحلماأ وال�سل�سال 

مّر بتغرّيات - كما يقول التطورّيون - اإىل اأن �سار بالهيئة الإن�سانية احلالية؟

ثم انتقلت املو�سوعة اإىل احلديث عن الطور الثالث، طور نفخ الروح. بعد 
اأن �سّوى اهلل »عز وجل« الإن�سان الأول، وهو اآدم، اأراد اأن يبث فيه احلياة، نفخ 
فيه من روحه، ف�سار ب�سرًا حيًا. قال »تعاىل«: {َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي 
ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي  ْسُنوٍن، َفِإَذا َسوَّ ْن َحَمٍإ مَّ َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّ

َفَقُعوْا َلُه َساِجِديَن}))). 

والنفخ اإجراء الريح يف ال�سئ. والروح ج�سم لطيف اأجرى اهلل العادَة باأن 
اإ�سافة  »روحي«  الإ�سافة  وحقيقة  اجل�سم.  ذلك  مع  البدن  يف  احلياة  يخلق 
اأ�سافه اإىل نف�سه ت�سريفًا وتكرميًا،  خلق اإيل خالق، فالروح خْلق من خلقه، 
كقوله: »اأر�سي«، و»�سمائي«، و »بيتي«، و»ناقة اهلل«، و»�سهر اهلل«. ومثله: {َوُروٌح 
ْنُه}))). واإمنا �ُسّمي اإجراء الروح فيه نفخًا، لأنها جرت يف بدنه مثل جري  مِّ

الريح فيه.

وبراأيي اأن ما قمُت به من فرز لالآيات التي تتحدث عن اآدم عن تلك التي 
تتحدث عن »الإن�سان« اأمر �سروري، و�سيفتح لنا اأفقًا جديدًا - حمتماًل - يف 
فهمها ككل. فالآيات اخلا�سة بخلق »الإن�سان« تتحّدث عن »النوع« الإن�ساين، 

1. �سورة احلجر: 29-28.
2. �سورة الن�ساء:171.

من هو آدم ؟
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الأّولية  املادة  تغرّي  اإىل مراحل  الإ�سارة  تت�سمن  »اآدم«، وهي  ل عن خ�سو�ض 
كالفخار  ال�سل�سال  ذلك  اأّن   - بال�سرورة   - ذلك  يعني  اأن  دون  »الرتاب«، 
ل« على هيئة »اآدم« ثم ُنفخت فيه الروح، واإن كان هذا التف�سري حمتماًل،  »�ُسكِّ

بل هو الت�سّور الدارج يف كلمات العلماء ويف ت�سّور عامة النا�ض اأي�سًا.

وتبقى يف البني اآية تتحدث عن ِخلقة اآدم من باب املقارنة مع ِخلقة عي�سى 
آَدَم َخَلَقُه ِمن  َكَمَثِل  َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اهلّلِ  بن مرمي »عليهما ال�سالم«: {ِإنَّ 
ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكوُن})))، والتي قد ُيفهم منها ت�سكيل الرتاب - بعد 
حتّوله اإىل �سل�سال كالفخار - على هيئة متثال هو »اآدم«، ثم نفخ الروح فيه.
ولكن هذا الفهم غري اأكيد، اإذ من املحتمل اأن الآية ت�سري اإىل قدرة اهلل يف خلق 
عي�سى من غري اأب، متامًا كقدرته »�سبحانه« على حتويل الرتاب اإىل خملوق 
حي هو اآدم، دون التف�سيل يف كيفية هذا »التحّول«، وهل هو �سبه مبا�سر كما 

يف الحتمال الأول، اأم اأنه مّت ب�سورة »تطورية« غري مبا�سرة. 

هذا الأفق اجلديد يفتح املجال لإعادة قراءة وتقييم نظرية التطّور التي 
ل  علمي  كاحتمال  الزمن  من  عقود  مدى  على  كثرية  تعديالت  عليها  دخلت 
يتعار�ض ول يت�سادم مع ما جاء يف القراآن الكرمي من حديٍث عن خلق الإن�سان 
عمومًا، واآدم على وجه اخل�سو�ض.. ل�سيما واأن علماء الأحياء يف هذا الع�سر، 
وبعد الكت�سفات الأحفورية الكثرية باتوا �سبه جممعني عليها، مبا ُيك�سبها قوة 
ي�سعب على الباحث اجلاد جتاوز معطياتها ب�سهولة، وجتعله يف ترّدد لنفيها 
من  اأو  القراآنية،  للن�سو�ض  التقليدي  الديني  بالفهم  مت�ّسكًا  قطعية  ب�سورة 

1. �سورة اآل عمران:59.

من هو آدم ؟
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خالل بع�ض املالحظات حول م�سداقية علماء الأحياء واأبحاثهم ودوافعهم، اأو 
ملا تقّدمه هذه النظرية من ت�سجيع للبع�ض لنفي وجود الإله اخلالق »�سبحانه 
وتعاىل«، واإن كان الواقع اأن فر�ض �سحة النظرية ل يعني نفي وجود اخلالق، 
بل قد يكون الأمر متحققًا من خالل اإبداع اخلالق الذي جعل من املادة غري 
احلية كائنًا حيًا اأّوليًا، واأودع فيه من القوانني والأ�سرار ما يجعل فيه القابلية 
لأن يتحّول اإىل كائنات اأكرث تطّورًا، ويف هذا - اإن �سح - اآية من اآيات الإبداع 

والعلم والعظمة والقدرة الإلهية... واهلل اأعلم بحقيقة خلقه.

•• خلق آدم يف روايات اإلمامية:
1. روى املجل�سي عن كتاب الحتجاج للطرب�سي عن اأبي ب�سري قال: )�ساأل 
طاو�ض اليماين اأبا جعفر »عليه  ال�سالم«: مِلَ �ُسّمي اآدُم اآدم؟ قال: لأنه ُرِفَعت 
يت حّواء حّواء؟ قال: لأنها ُخلقت  طينته من اأدمي الأر�ض ال�سفلى، قال: َفِلم �ُسمِّ

لع حي، يعني �سلع اآدم(. ِمن �سِ

قال املجل�سي معّلقًا: )ا�ستقاق حواء من احلي اأو احليوان لكون الأُوىل( اأي 
اليائي يخالف القيا�ض،  اأي احلي - احليوان )من  حواء )واويًا، والآخريان( 
وميكن اأن يكون مبنيًا على قيا�ض لغة اآدم »عليه  ال�سالم«، اأو يكون م�ستقًا من 
لفظ يكون يف لغتهم مبعنى احلياة، مع اأنه كثريًا ما يِرُد ال�ستقاُق يف لغة العرب 

على خالف قيا�سهم في�سمونه �سماعيًا و�ساذًا. فليكن هذا منها())).

روايات خلق حواء من �سلع  يفّند  ما  العيا�سي  تف�سري  اأي�سًا عن  وروى   .2
اآدم: )عن عمرو بن اأبي املقدام، عن اأبيه قال: �ساألت اأبا جعفر »عليه  ال�سالم«: 

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض100.

من هو آدم ؟
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من اأي �سيء َخلق اهلل حواء؟ فقال: اأي �سيء يقول هذا اخللق؟ قلت: يقولون: 
اإّن اهلل خلقها من �سلع من اأ�سالع اآدم. فقال: كذبوا، كان يعجزه اأن يخلقها 
من غري �سلعه؟ فقلت: ُجعلت فداك يا ابن ر�سول اهلل، من اأي �سيء خلقها؟ 
»�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  »عليهم  ال�سالم«  اآبائه  عن  اأبي،  اأخربين  فقال: 
اهلل عليه واآله«: اإن اهلل »تبارك وتعاىل« قب�ض قب�سة من طني فخلطها بيمينه 
كتب  املروية يف  الأحاديث  التعبري مكررًا يف  يرد هذا  يديه ميني -(  وكلتا   -
ال�سنة وال�سيعة ولرمبا ُيراد منه التاأكيد على جمازية التعبري، واأنه لي�ست هلل 
لت من الطني فخلق  يد مادية، بل هو كناية عن قدرته )فخلق منها اآدم، وَف�سَ

منها حواء())).

ال�سرائع  الواردة يف كتاب علل  التالية  الرواية  �سياأتي يف  ما  3. ثم لحظ 
لل�سدوق قال: )يف خرب ابن �ساَلم( عبداهلل بن �َساَلم بن احلارث، من اأحبار 
يهود بني قينقاع ومن ذرية النبي يو�سف »عليه ال�سالم«. اأ�سلم بعد هجرة النبي 
»�سلى اهلل عليه واآله« اإىل املدينة، وروي اأنه �ساأل النبي ثالثة اأ�سئلة حينما لقاه 
الرواية  يف  موجودة  غري  هذه  روايتنا  يف  الواردة  والأ�سئلة  فاأ�سلم.  مّرة،  اأّول 
الرئي�سة التي تتحدث عن اإ�سالمه )اأنه �ساأل النبي »�سلى  اهلل  عليه  واآله« عن 
اآدم، مل �ُسّمي اآدم؟ قال: لأنه ُخلق من طني الأر�ض واأدميها، قال: فاآدم ُخلق من 
الطني كله اأو من طني واحد؟ قال: بل من الطني كله، ولو ُخلق ِمن طني واحد 
هم بع�سًا، وكانوا على �سورة واحدة، قال: فلهم يف الدنيا  ملا َعرف النا�ُض بع�سَ
اأحمر   اأغرب وفيه  اأ�سقر وفيه  اأخ�سر وفيه  اأبي�ض وفيه  مثل؟ قال: الرتاب فيه 

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض 116.

من هو آدم ؟
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وفيه اأزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه وفيه خ�سن وفيه لني وفيه اأ�سهب، فلذلك 
�سار النا�ض فيهم لني وفيهم خ�سن وفيهم اأبي�ض وفيهم اأ�سفر واأحمر واأ�سهب 
واأ�سود على األوان الرتاب. قال : فاأخرِبين عن اآدم ُخلق من حواء اأو ُخلقت حواء 
من اآدم؟ قال: بل حواء ُخلقت من اآدم، ولو كان اآدم ُخلق من حواء لكان الطالق 
بيد الن�ساء، ومل يكن بيد الرجال. قال: فمن ُكّله ُخلقت اأم من بع�سه؟ قال: بل 
من بع�سه، ولو ُخلقت من كله جلاز الِق�سا�ض يف الن�ساء كما يجوز يف الرجال(

َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب  قال »تعاىل«: {َيا 
اأن ويل دم  اإىل  ِباأُلنَثى}))) ذهبت الإمامية  َواأُلنَثى  ِباْلَعْبِد  َواْلَعْبُد  ِباْلُحرِّ 
املراأة خُمرّي بني املطالبة بديتها، ومطالبة الرجل القاتل بالق�سا�ض، ب�سرط 
ُيقتل  اأن الرجل  اإىل  ال�سنة  اأهل  اأداء ن�سف دية الرجل. وذهب اجلمهور من 
ال�سابقة  الآية  اأن  معتربين  الدية  من  �سئ  ورثته  اإىل  يرد  اأن  غري  من  باملراأة 
َواْلَعْيَن  ِبالنَّْفِس  النَّْفَس  َأنَّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  {َوَكَتْبَنا  »تعاىل«:  بقوله  من�سوخة 
نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص})))  نَّ ِبالسِّ ِباْلَعْيِن َواأْلَنَف ِباأْلَنِف َواأْلُُذَن ِباأْلُُذِن َوالسِّ
وخالف يف ذلك احل�سن الب�سري وعطاء بن اأبي رباح، فاأنكرا الن�سخ، وذهبا 
قول  مع  متوافقة  جاءت  الرواية  اأن  ويبدو  باملراأة.  ُيقتل  ل  الرجل  اأن  اإىل 
للنبي  اإن ف�ّسرنا الكالم املن�سوب  اأي�سًا  الأخريين، بل لرمبا مع قول الإمامية 
»�سلى اهلل عليه واآله« باأنه اإنكار للم�ساواة ل اإنكار لأ�سل الق�سا�ض )قال: فمن 
ظاهره اأو باطنه؟ قال: بل من باطنه، ولو ُخلقت من ظاهره لنك�سفن الن�ساء 
كما ينك�سف الرجال، فلذلك �سار الن�ساء م�سترتات. قال: فمن ميينه اأو من 

1. �سورة البقرة: 178.
2. �سورة المائدة:45.
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الذكر  لالأنثى كحظ  لكان  ولو خلقت من ميينه  �سماله،  بل من  قال:  �سماله؟ 
من املرياث، فلذلك �سار لالأنثى �سهم وللذكر �سهمان، و�سهادة امراأتني مثل 
التي ف�سلت من  الطينة  ُخلقت؟ قال: من  اأين  �سهادة رجل واحد. قال: فمن 

�سلعه الأي�سر())). 

من الوا�سح اأن الرواية ال�سابقة جعلت من  امل�ساألة التكوينية املفرَت�سة عّلة 
يف الأحكام الت�سريعية، و�سبياًل لفهم التمايزات الواقعة بلحاظ اجلن�ض، وهو 
اإن كان عائدًا اإىل متايزات القدرات اجل�سدية مثاًل اأو النف�سية اأو العقلية، فبها، 
ولكن اأن يكون التمايز مبنيًا على الطني ذاته، فهو مما ل ي�سح قبوله وفق معناه 
الظاهري. ول �سك اأن اأ�سئلًة كانت تدور يف اأذهان النا�ض حول اأ�سباب وجود 
الختالفات ال�سكلية والفكرية وغري ذلك مما ميّيز النا�ض عن بع�سهم البع�ض، 
وكذلك الختالف بني اجلن�سني، الذكر والأنثى، وحول ما جاء يف القراآن من 
كالم وو�سف حول هذه املو�سوعات، وحول ما ورثته املجتمعات الب�سرية التي 
عرفت الإ�سالم من موروثات فكرية وعقدية واأ�سطورية وق�س�سية حول هذه 
الق�سايا واأمثالها، وبقيت متداولة عندهم، ودخلت عن ق�سد اأو دون ق�سد يف 

املوروث الروائي والتف�سريي والعقدي. 

اأن يف بع�سها حماولت وم�ساٍع للتوفيق فيما بينها  اأحيانًا  وي�سعر الباحث 
الأخرية  الرواية  ذيل  ما جاء يف  �سواهد ذلك  لعل من  تع�ّسفية..  ب�سورة  ولو 
من اأن حواء ُخلقت من الطينة التي ف�سلت من �سلع اآدم الأي�سر.. فمثل هذا 
التعبري مل يلغ فكرة خلق حواء من ال�سلع، كما حاول اأن يتناغم مع الروايات 

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض 101.
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الراف�سة ملثل هذه املقولة، وعدم وجود �سيء من هذا القبيل يف القراآن الكرمي.

4. رواية اأخرى ينقلها املجل�سي عن كتاب علل ال�سرائع لل�سدوق: )الدقاق، 
اأمرُي املوؤمنني بيهودي فقال: مل �ُسّمي  اأُتي  عن الكليني، عن عاّلن رفعه قال: 
الأر�ض،  اأدمي  ُخلق من  لأنه  اآدم  اآدم  �ُسّمي  اإمنا  قال:  اآدم، وحواء حواء؟  اآدم 
وذلك اأن اهلل »تبارك وتعاىل« بعث جربئيل »عليه  ال�سالم« واأمره اأن ياأتيه من 
اأدمي الأر�ض باأربع طينات: طينة بي�ساء، وطينة حمراء، طينة غرباء، وطينة 
باأربع  مياه: ماء عذب،  ياأتيه  اأن  اأمره  �سوداء، وذلك من �سهلها وحَزنها، ثم 
وماء ملح، وماء مر، وماء مننت، ثم اأمره اأن ُيفرغ املاء يف الطني، واأدمه اهلل 
بيده فلم يف�سل �سيء من الطني يحتاج اإىل املاء، ول من املاء �سيء يحتاج اإىل 
الطني، فجعل املاء العذب يف حلقه، وجعل املاء املالح يف عينيه، و جعل املاء 
املُر يف اأذنيه، وجعل املاء املننت يف اأنفه، واإمنا �سميت حواء حواء لأنها ُخلقت 

من احليوان())).

»عليهم  الأئمة  لبع�ض  ون�سبوا  خيالهم،  يف  الرواة  بع�ض  وا�ستغرق   .5
اإ�سافات  وكاأنها  الطني،  من  اآدم  خلق  كيفية  حول  غريبة  تفا�سيل  ال�سالم« 
ملا جاء يف الروايات ال�سابقة، ومن بينها ما رواه املجل�سي عن كتاب ق�س�ض 
الأنبياء ب�سند: )عن حممد احللبي، عن اأبي عبداهلل »عليه  ال�سالم« قال: اإن 
»عليه  ال�سالم«  اآدم  خلق  الذي  الطني  من  »تعاىل«  اهلل  قب�سها  التي  القب�سة 
اأعوذ  الأر�ض:  فقالت  �ساء،  اإن   منها  ياأخذ  اأن  جربئيل  اإليها  اهلل  اأر�سل  منه 
باهلل اأن تاأخذ مني �سيئًا، فرجع فقال: يا رب، تعّوَذت بك، فاأر�سل اهلل »تعاىل« 

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض 102.
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ميكائيل  اإليها  اهلل  فاأر�سل  فرجع،  ذلك،  مثل  فقالت:  وخرّيه،  اإ�سرافيل  اإليها 
وخرّيه اأي�سًا، فقالت مثل ذلك، فرجع، فاأر�سل اهلل اإليها ملك املوت فاأمره على 
احلتم، فتعوّذت باهلل اأن ياأخذ منها، فقال ملك املوت: واأنا اأعوذ باهلل اأن اأرجع 

اإليه حتى اآخذ منك قب�سة، واإمنا �ُسّمي اآدم لأنه اأُخذ من اأدمي الأر�ض())).

 ويبدو يل اأن للرواية اأ�ساًل �سابقًا قد ُو�سع على ل�سان بع�ض اأ�سحاب النبي 
»�سلى اهلل عليه واآله«، واأحبَّ البع�ض اأن يعيدوا اإنتاجه �سمن مرويات مدر�سة 
اأهل البيت »عليهم ال�سالم«، واإن كان من املحتمل اأن الإنتاج كان يف وقت واحد 
تتغلغل  اإمام، كي  اإىل  واأخرى  اإىل �سحابي  تارة  ُن�سب  ولكن  اأو متقارب جدًا، 

الأ�سطورة اإىل م�سادر الفريقني، وهو ما حتقق بالفعل.

لحظ الرواية التالية: قال ابن كثري: )وقد ذكر ال�سّدي، عن اأبي مالك، 
من  نا�ض  وعن  م�سعود،  ابن  عن  مرة،  وعن  عبا�ض،  ابن  عن  �سالح،  واأبي 
وجل«  »عز  اهلل  فبعث  قالوا:  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب 
اأن  منك  باهلل  اأعوذ  الأر�ض:  فقالت  منها،  بطني  لياأتيه  الأر�ض  يف  جربيل 
تنق�ض مني اأو ت�سينني، فرجع ومل ياأخذ. وقال: رب اإنها عاذت بك فاأعذتها. 
فبعث  جربيل،  قال  كما  فقال  فرجع.  فاأعاذها،  منه  فعاذت  ميكائيل  فبعث 
اأمره،  اأنفذ  ومل  اأرجع،  اأن  باهلل  اأعوذ  واأنا  فقال:  منه.  فعاذت  املوت،  ملك 
تربة  من  واأخذ  واحد،  مكان  من  ياأخذ  ومل  وخلطه،  الأر�ض  وجه  من  فاأخذ 
فبَلّ  به  ف�سعد  خمتلفني،  اآدم  بنو  خرج  فلذلك  و�سوداء،  وحمراء،  بي�ساء، 
الرتاب حتى عاد طيًنا لزًبا«. والالزب: هو الذي يلزق بع�سه ببع�ض. ثم قال 

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض 113.
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ِمْن ُروِحي  ِفيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َفِإَذا َسوَّ ِمْن ِطيٍن،  َبَشًرا  للمالئكة: {ِإنِّي َخاِلٌق 
لحظ  عنه(  اإبلي�ض  يتكرب  لئال  بيده  اهلل  فخلقه  َساِجِديَن}))).  َلُه  َفَقُعوا 
من  �سنة،  اأربعني  طني  من  ج�سًدا  فكان  ب�سًرا  )فخلقه  العبارة  يف  التج�سيم 
مقدار يوم اجلمعة، فمّرت به املالئكة ففزعوا منه ملا راأوه، وكان اأ�سّدهم منه 
الفخار،  ي�سّوت  كما  اجل�سد  في�سّوت  في�سربه،  به  ميّر  فكان  اإبلي�ض،  فزًعا 
اِر} ويقول لأمٍر ما  يكون له �سل�سلة فلذلك حني يقول: {ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ
ُخلْقت، ودخل ِمن فيه وخرج ِمن دبره، وقال للمالئكة: ل ترهبوا من هذا، 
اأن خوف  للقاريء  اأن يوحي  الراوي  اأجوف( يريد  ربَّكم �سَمد))) وهذا  فاإّن 
هو  ال�سل�سايل  اجل�سم  هذا  اأن  احتمالهم  من  نا�سئًا  كان  واملالئكة  اإبلي�ض 
�ُسلِّطُت عليه لأهلكُته. فلما بلغ احلني الذي يريد اهلل »عز وجل«  اهلل! )لئن 
له.  اإذا نفخت فيه من روحي فا�سجدوا  للمالئكة:  الروح، قال  ينفخ فيه  اأن 
قل  املالئكة:  فقالت  راأ�سه عط�ض،  الروح يف  الروح فدخل  فيه من  نفخ  فلما 
الروح  ربُّك. فلما دخلت  له اهلل: رحمك  احلمد هلل. قال: احلمد هلل. فقال 
يف عينيه نظر اإىل ثمار اجلنة، فلما دخلت الروح يف جوفه ا�ستهى الطعام، 
حني  وذلك  اجلنة،  ثمار  اإىل  عجالن  رجليه  اإىل  الروح  تبلغ  اأن  قبل  فوثب 
يقول اهلل »تعاىل«: {ُخِلَق اإْلِْنَساُن ِمْن َعَجٍل})))(. ثم عّلق ابن كثري قائاًل: 
من  متلّقى  منه  كثرٌي  كان  واإن  الأحاديث،  من  �ساهد  ال�سياق  هذا  )ولبع�ض 

الإ�سرائيليات())).

1. �سورة �ض : 72-71.
2. اأي م�سمت.

3. �سورة الأنبياء: 37.
4. ابن كثير: البداية والنهاية، ج 1، �ض 95- 96.
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6. وروى املجل�سي عن تف�سري القمي رواية م�سندة عن الإمام الباقر »عليه 
ما  اخللق  حول  لة  مف�سّ وهي  ال�سالم«  »عليه  علي  الإمام  كتاب  عن  ال�سالم« 
قبل الإن�سان، وكيف خلق اهلل اآدم، وحول طبيعة اجلن�ض الب�سري، وما يوؤّثر يف 
�سعادته و�سقائه، واأطباعه و�سّحته، واأمور اأخرى عديدة، وفيها من موروثات 
التي  الثقافات  ال�سعبي لبع�ض  اليونان من الطب القدمي، ولرمبا من املوروث 
�سبقت الإ�سالم، وا�ست�سهادات من القراآن. والرواية م�سندة عن: )عن جابر 
قال:  ال�سالم«  »عليهم   علي  عن  اآبائه،  عن  الباقر،  جعفر  اأبي  عن  اجلعفي، 
ما م�سى اجلن  بعد  وذلك  بيده  خلقًا  يخلق  اأن  اأراد  وتعاىل«  »تبارك  اهلل  اإن 
الأدبي  والرتاث  الروايات  بع�ض  يف  �سنة(  اآلف  �سبعة  الأر�ض  يف  والن�سنا�ض 
اأو  والإن�ض،  اجلن  تزاوج  من  هجني  خملوق  »الن�سنا�ض«  فاإن  القدمي،  العربي 
اإل قفزًا لأن له رجاًل واحدة  خملوق بدائي �سبيه بالإن�سان، ول ميكنه ال�سري 
فقط، ول يتكلم بل ُي�سدر اأ�سواتًا غريبة وخميفة وكاأ�سوات الطيور، واأحيانًا 
اأي  ي�سرع  اأن  على  قادر  وهو  توازن ج�سده!  على  ي�ساعده  ذيل  له  كال�سراخ. 
الدينوري،  قتيبة  لبن  »املعارف«  كتاب  الن�سنا�ض يف  ُذكر  واحدة.  بيد  اإن�سان 
»امل�ستطرف  وكتاب  الذهبي،  الدين  ل�سم�ض  النبالء«  اأعالم  »�سري  وكتاب 
احلديث«  »غريب  وكتاب  الأب�سيهي،  الدين  لبهاء  م�ستظرف«  فن  كل  يف 
وقيل: خلق على �سورة  وماأجوج،  ياأجوج  الأثري: هم  ابن  وقال  لبن اجلوزي. 
النا�ض اأ�سبهوهم يف �سيء وخالفوهم يف �سيء، ولي�سوا من بني اآدم. ورد ذكر 
قدم  وذات  الأقزام،  ت�سبه  كائنات  اأنها  على  اليوناين  الرتاث  يف  الن�سنا�ض 
واحدة كبرية ممتدة من �ساق ترتكز يف منت�سف اأج�سامها. وت�سمى باأ�سماء 
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وبغ�ض  الواحدة.  القدم  ذات  يعني   Monopod منها  اليونانية  اللغة  يف  عدة 
اأن  اإل  الن�سنا�ض  ُذكر يف و�سف  الت�سورات اخلرافية يف ما  النظر عن بع�ض 
علوم الآثار والأحافري واجلينات اأي�سًا اأثبتت وجود اأنواع خمتلفة من الإن�سان، 
واأقل ذكاء من الإن�سان العاقل احلديث. ومن بينها النياندرتال الذي عا�سر 
بالإن�سان  مقارنة  قامته  بق�سر  وُو�سف  معه  وتزاوج  احلديث  العاقل  الإن�سان 
بني  ما  النياندرتال  عا�ض  املميزة.  الع�سلية  وبنيته  البدنية،  وبقوته  احلديث، 
200.000-40.000 تقريبًا، ومتركز يف اأوروبا وامتد اإىل ال�سني �سرقًا ونزوًل 
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اإىل �سمال العراق وبالد ال�سام، وانقر�ض وترك اآثارًا من روؤو�ض الرماح واأدوات 
ال�سيد والتقطيع. يكاد ل يخلو اأحد من النا�ض املعا�سرين من جينات ورثوها 
اآدم، ك�َسط  اأفريقيا )وكان من �ساأنه خلق  عن النياندرتال، عدا بع�ض �سكان 
اأزال حاجبًا لريوا ما يجري على الأر�ض )قال  ال�سماوات( وكاأنه  اأطباق  عن 
للمالئكة: انظروا اإىل اأهل الأر�ض من خلقي من اجلن والن�سنا�ض، فلما راأوا ما 
يعملون من املعا�سي و�سفك الدماء والف�ساد يف الأر�ض بغري احلق، َعُظم ذلك 
نا  عليهم وغ�سبوا هلل  وتاأ�ّسفوا على اأهل الأر�ض ومل ميلكوا غ�سبهم فقالوا: ربَّ
اأنت العزيز القادر اجلبار القاهر العظيم ال�ساأن، وهذا خلُقك ال�سعيف الذليل 
يتقّلبون يف قب�ستك ويعي�سون برزقك وي�ستمتعون بعافيتك، وهم يع�سونك مبثل 
مِلَا ت�سمع  تاأ�سف عليهم ول تغ�سب ول تنتقم لنف�سك  هذه الذنوب العظام. ل 
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منهم وترى؟! وقد َعُظم ذلك علينا واأكربناه فيك. قال: فلما �سمع ذلك من 
املالئكة قال: »اإِيِنّ َجاِعٌل يِف اْلأَْر�ِض  َخِليَفًة« يكون حجة يف اأر�سي على خلقي، 
َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد ِفيَها« كما اأف�سد بنو اجلان  فقالت  املالئكة: �سبحانك »اأَجَتْ
فاجعل  ويتباغ�سون؟  ويتحا�سدون  اجلان،  بنو  �سفكت  كما  الدماء  وي�سفكون 
ذلك اخلليفة مّنا فاإنا ل نتحا�سد ول نتباغ�ض ول نف�سك الدماء {َوَنْحُن ُنَسبُِّح 
اإين  َتْعَلُموَن}  اَل  َما  َأْعَلُم  {إنِّي  وعز«:  »جل  فقال  َلَك}  ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك 
اأريد اأن اأخلق خلقًا بيدي، واأجعل من ذريته اأنبياء ومر�سلني، وعبادًا �ساحلني، 
ينهونهم عن مع�سيتي،  اأر�سى  اأجعلهم خلفاء على خلقي يف  واأئمة مهتدين، 
وينذرونهم من عذابي، ويهدونهم اإىل طاعتي، وي�سلكون بهم �سبيلي، واأجعلهم 
منهم،  واأطّهرها  اأر�سي،  عن  الن�سنا�ض  واأِبنَي  ونذرًا،  وعذرًا  عليهم  حجة  يل 
واأنقل مردة اجلن الع�ساة عن بريتي وخلقي وخريتي، واأ�سكنهم يف الهواء ويف 
اأقطار الأر�ض فال يجاورون ن�سل خلقي، واأجعل بني اجلن وبني خلقي ِحجابًا، 
فال يرى ن�سُل خلقي اجلنَّ ول يجال�سونهم ول يخالطونهم، فمن ع�ساين ِمن 
ن�سل خلقي الذين ا�سطفيتهم، اأُ�سكنهم م�ساكن الع�ساة واأوردتهم مواردهم ول 
اأبايل. قال: فقالت املالئكة: يا ربنا، افعل ما �سئت {اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا 
ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم}. قال: فباعَدهم اهلل من العر�ض م�سرية خم�سمائة 
عام، قال: فالذوا بالعر�ض فاأ�ساروا بالأ�سابع، فنظر الرب »جل جالله« اإليهم 
ونزلت الرحمة فو�سع لهم البيت املعمور فقال: طوفوا به، ودعوا العر�ض فاإنه 
يل ر�سا. فطافوا به وهو البيت الذي يدخله كل يوم �سبعون األف ملك ل يعودون 
اإليه اأبدًا، فو�سع اهلل البيت املعمور توبة لأهل ال�سماء، وو�سع الكعبَة توبًة لأهل 
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َحَمٍإ  ْن  َبَشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّ َخاِلٌق  الأر�ض، فقال اهلل »تبارك وتعاىل«: {ِإنِّي 
قال:  َساِجِديَن}.  َلُه  َفَقُعوا  رُّوِحي  ِمن  ِفيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ َفِإَذا  ْسُنوٍن،  مَّ
وكان ذلك من اهلل تقدمة يف اآدم قبل اأن يخلقه واحتجاجًا منه عليهم، قال: 
وكلتا  الفرات -  العذب  املاء  بيمينه من  ُغرفة  وتعاىل«  »تبارك  ربُّنا  فاغرتف 
النبيني  اأخلق  لها: منِك  يديه ميني - ف�سل�سلها يف كفه حتى جُمَدت، فقال 
واملر�سلني وعبادي ال�ساحلني والأئمة املهتدين والدعاة اإىل اجلنة واأتباعهم 
اإىل يوم القيامة، ول اأبايل،  ول اأُ�ساأل عما اأفعل وهم ُي�ساألون. ثم اغرتف غرفة 
منك  لها:  قال  ثم  كفه فجمدث  ف�سل�سلها يف  الأجاج  املالح  املاء  من  اأخرى 
اإىل  النار  اإىل  والدعاة  ال�سياطني  واإخوان  والعتاة  والفراعنة  اجلبارين  اأخلق 
يوم القيامة واأ�سياعهم ول اأبايل ول اأُ�ساأل عما اأفعل وهم ُي�ساألون. قال: و�سرط 
الهداية  اإىل  ال�ساللة  من  امل�سري  تبديل  اإمكانية  اأي  فيهم(  الَبداء  ذلك  يف 
)ومل ي�سرتط يف اأ�سحاب اليمني البداء، ثم خلط املاءين جميعًا يف كفه  يف 
اأ�سحاب اليمني البداء، ثم خلط املاءين جميعًا يف كفه ف�سل�سلهما ثم كفاأهما 
قدام عر�سه وهما �ساللة من طني، ثم اأمر املالئكة الأربعة: ال�سمال واجلنوب 
ثم  واأن�سوؤوها،  فاأبدوها  الطني  ال�ساللة  على هذه  يجولوا  اأن  ُبور  والدَّ وال�سبا 
واملُّرة  والدم  الريح  الأربعة:  الطبائع  فيها  واأجروا  وف�سلوها  وجّزوها  اأبروها 
والبلغم، فجالت املالئكة عليها، وهي ال�سمال واجلنوب وال�سبا والدبور( اأنواع 
الريح عند العرب عديدة من بينها: ال�سبا، ريح تاأتي من ال�سرق اإىل الغرب، 
طّيبة الن�سيم. والدبور: الرياح التي تعاك�ض ال�سبا وتاأتي من الغرب اإىل ال�سرق، 
وهي تهب اأول الليل واآخر النهار، واأ�سد من ال�سبا. وال�سمايل: الرياح التي تهب 
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من القطب ال�سمايل اإىل القطب اجلنوبي، وهي باردة )واأجروا فيها الطبائع 
الأربعة، فالريح من الطبائع الأربعة من البدن من ناحية ال�سمال، والبلغم يف 
ُبور.  الطبائع الأربعة من ناحية ال�سبا، واملُّرة يف الطبائع الأربعة من ناحية الدَّ
يف  والعالج  الت�سخي�ض  كان  اجلنوب(  ناحية  من  الأربعة  الطبائع  يف  والدم 
الطب القدمي مبنيًا على فكرة الأخالط الأربعة: البلغم، املّرة ال�سفراء، املّرة 
ال�سوداء، الدم. وعلى الأمزجة: احلرارة، الرطوبة، الربودة، اليبو�سة. وجعَلوا 
ِم طبيعة الهواِء التي  الغالَب على كلِّ خلٍط منها طبيعَة ... فجعلوا طبيعَة الدَّ
ِة ال�سفراِء طبيعَة الناِر التي هي احلرارُة  هي احلرارُة والرطوبُة، وطبيعَة املرَّ
واليبو�سُة،  الربودُة  هي  التي  الأر�ِض  طبيعَة  ال�سوداِء  ِة  املرَّ وطبيعَة  واليبو�سُة، 
وطبيعَة البلغِم طبيعَة املاِء التي هي الربودُة والرطوبُة )قال: فا�ستقّلت الن�َسمة 
وَكُمل البدن، فلزمه من ناحية الريح ُحب الن�ساء وطول الأمل واحلر�ض، ولزمه 
من ناحية البلغم حب الطعام وال�سراب والرِب واحللم والرفق، ولزمه من ناحية 
ناحية  ولزمه من  والعجلة،  والتمّرد  والتجرّب  وال�سيطنة  وال�سفه  الغ�سب  املُّرة 
»عليه  جعفر  اأبو  قال  وال�سهوات،  املحارم  وركوب  واللذات  الف�ساد  ُحب  الدم 

ال�سالم«: وجْدنا هذا يف كتاب اأمري املوؤمنني »عليه ال�سالم«())). 

اأحمد بن حنبل يف م�سنده: )حدثنا الهيثم بن  ومثل ذلك ما رواه الإمام 
اأبي  عن  اإدري�ض،  اأبي  عن  مي�سرة،  بن  يون�ض  الربيع، عن  اأبو  خارجة، حدثنا 
اآدم حني خلقه،  اهلل  »خلق  قال:  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  الدرداء، عن 
ر، و�سرب كتفه الي�سرى  ف�سرب كتَفه اليمنى فاأخرج ذرية بي�ساء كاأنهم الدُّ

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض 103.

من هو آدم ؟

fi Umq 2 L.indd   65fi Umq 2 L.indd   65 2/29/2020   12:05:35 PM2/29/2020   12:05:35 PM



6666

فاأخرج ذرية �سوداء كاأنهم احِلمم، فقال للذي يف ميينه اإىل اجلنة ول اأبايل، 
وقال للذي يف كتفه الي�سرى اإىل النار ول اأبايل«())). ويف الرواية �ُسبهة اجلرب.

ويف بع�ض الروايات حديث عن وجود خلق »اآدمي« قبل »اآدم« الذي ننحدر 
اإل  اأحيانًا،  الأرقام  يف  وبالغت  تعدادهم،  يف  اختلفت  واإن  وهي  �ساللته،  من 
اأنها تتفق على اأن جمموعات من الن�سل »الب�سري« ُوجدت من قبل وانقر�ست، 

و�ستوجد من بعدنا اأي�سًا. 

7. بل وظاهر العبارة يف الرواية التالية اأن هوؤلء الآدميني عا�سوا يف عوامل 
اأخرى تختلف عن عاملنا هذا، واأن الذين �سيخلقهم اهلل من بعدنا �ستكون لهم 
اأي�سًا عواملهم اخلا�سة، فقد روى املجل�سي عن كتاب اخل�سال لل�سيخ ال�سدوق 
ب�سنده عن عمرو بن �سمر - قال عنه النجا�سي: »عمرو بن �سمر اأبو عبد اهلل 
اجلعفي، عربي، روى عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�سالم«، �سعيف جدًا، زّيد اأحاديث 
يف كتب جابر اجلعفي َين�سب بع�سها اإليه، والأمر ملتب�ض - عن جابر بن يزيد 
قال: )قال: �ساألت اأبا جعفر »عليه ال�سالم« عن قول اهلل »عز وجل«: {َأَفَعِييَنا 
َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد})))، فقال: يا جابر، تاأويل  َبْل ُهْم ِفي  ِل  ِباْلَخْلِق اأَلوَّ
ذلك اأن اهلل »عز وجل« اإذا اأفنى هذا اخللق وهذا العامل، واأ�سكن اأهل اجلنة 
اجلنة واأهل النار النار، جّدد اهلل »عز وجل« عامَلًا غري هذا العامل، وجّدد خلقًا 
ِمن غري فحولة ول اإناث، يعبدونه ويوّحدونه، وخلق لهم اأر�سًا غري هذه الأر�ض 
حتملهم، و�سماء غري هذه ال�سماء ُتظّلهم، لعلك ترى اأن اهلل »عز وجل« اإمنا 

1. ابن حنبل: الم�سند، ج 18، �ض 565.
2. �سورة ق : 15.
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خلق هذا العامل الواحد وترى اأن اهلل »عز وجل« مل يخلق ب�سرًا غريكم؟ بلى 
واهلل لقد خلق اهلل »تبارك وتعاىل« األَف األف عامل، واألَف األف اآدم، اأنت يف اآخر 

تلك العوامل واأولئك الآدميني())).

8. وقد اأ�سبقها املجل�سي برواية عن كتاب اخل�سال لل�سيخ ال�سدوق ب�سنده 
عن حممد - ولعله ابن م�سلم - قال: )قال: �سمعت اأبا جعفر »عليه ال�سالم« 
يقول: لقد خلق اهلل »عز وجل« يف الأر�ض منذ خلقها �سبعة عاملني، لي�ض هم ِمن 
ولد اآدم، خلقهم من اأدمي الأر�ض، فاأ�سكنهم فيها واحدًا بعد واحد مع عامَله، ثم 
خلق اهلل »عز وجل« اأبا هذا الب�سر، وخلق ذريَته منه. ول واهلل، ما َخَلت اجلنة 
من اأرواح املوؤمنني منذ خلقها، ول خَلت النار من اأرواح الكفار والع�ساة منذ 
خلقها »عز وجل«، لعلكم ترون اأنه اإذا كان يوم القيامة و�سرّي اهلل اأبدان اأهل 
النار،  اأرواحهم يف  النار مع  اأهل  اأبدان  اأرواحهم يف اجلنة، و�سرّي  اجلنة مع 
ويوّحدونه  يعبدونه  َيخلق خلقًا  ول  ُيعَبد يف بالده،  ل  وتعاىل«  »تبارك  اأّن اهلل 
األي�ض اهلل »عز وجل«  ُتظّلهم؟  اأر�سًا حتملهم، و�سماء  لهم  ويعّظمونه، ويخلق 
َماَواُت})))؟؟ وقال اهلل »عز وجل«  ُل اأْلَْرُض َغْيَر اأْلَْرِض َوالسَّ يقول: {َيْوَم ُتَبدَّ

ِل َبْل ُهْم ِفي َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد}())). {َأَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اأَلوَّ

وميكن التعليق على الروايتني كالتايل:

اأ. الفرق بني الرقمني كبري جدًا جدًا.

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج 8، �ض 374.
2. �سورة اإبراهيم: 48.

3. المجل�سي: بحار الأنوار، ج 8، �ض 374. والآية الأخيرة من �سورة ق : 15.
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ب. ويف الرواية الثانية حديث عن عدم خلو اجلنة والنار من اأرواح املنّعمني 
واملعّذبني، وهي اجلزئية التي مل تتحّدث عنها الرواية التي �سبقتها.

ج. هذه الرواية تتحدث عن حياة من �سبقونا على نف�ض هذه الأر�ض على 
خالف الرواية التي �سبقتها.

وهكذا فقد حتدثت بع�ض الروايات عن اجلنة التي عا�ض فيها اآدم واأُخرج 
منها.. اأكانت يف الأر�ض اأم هي جنة اخللد، اأم جنة �سواها؟

9. روى املجل�سي عن كتاب علل ال�سرائع لل�سيخ ال�سدوق ب�سنده عن احل�سن 
بن ب�سار، عن اأبي عبداهلل »عليه  ال�سالم« قال: )�ساألته عن جنة اآدم، فقال: 
جنة من جنان الدنيا يطلع عليها ال�سم�ض والقمر، ولو كانت من جنان اخللد 

ما خرج منها اأبدًا())).

وبعد اأن روى رواية ثانية �سبيهة بها عن تف�سري القمي، عّلق املجل�سي قائاًل: 
)اخُتلف يف جنة اآدم »عليه  ال�سالم« هل كانت يف الأر�ض اأم يف ال�سماء؟ وعلى 
اأكرث املف�سرين  اأم غريها؟ فذهب  الثاين هل هي اجلنة التي هي دار الثواب 
روؤ�ساء  من  اجلّبائي  ها�سم:(  اأبو  وقال  اخللد،  جنة  اأنها  اإىل  املعتزلة  واأكرث 
املعتزلة تويف �سنة 321 هـ )هي جنة من جنان ال�سماء غري جنة اخللد. وقال 
القا�سم  �سنة 322هـ )واأبو  املعتزلة تويف  الأ�سفهاين( من مف�ّسري  اأبو م�سلم 
البلخي( الكعبي من روؤ�ساء املعتزلة تويف �سنة 273هـ )وطائفة: هي ب�ستان من 
ب�ساتني الدنيا يف الأر�ض، كما يدل عليه هذان اخلربان، واإن اأمكن احتادهما. 
واحتج الأّولون( اأي القائلون باأنها جنة اخللد )باأن الظاهر اأن  الألف والالم 

1. المجل�سي: بحار الأنوار، ج 11، �ض 143.
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للعهد، واملعهود املعلوم بني امل�سلمني هي جنة اخللد، وباأن املتبادر منها جنة 
راف�سًا  املجل�سي  ثم عّلق  لها، فوجب احلمل عليها(  كالعَلم  اخللد حتى �سار 
الثانية(  الطائفة  واحتّجت  ظاهر.  )وجوابهما  بقوله:  ال�سابق  والدليل  القول 
اأنها من جنان ال�سماء ولكن لي�ست جنة اخللد )باأن قوله »تعاىل«: {اْهِبُطوا} 
يدل على الإهباط من ال�سماء اإىل الأر�ض، ولي�ست بجنة اخللد كما �سُيذكر، 
فلزم املطلوب. واأجيب باأن النتقال من اأر�ض اإىل اأخرى قد ُي�سّمى هبوطًا، كما 

يف قوله »تعاىل«: {اْهِبُطوا ِمْصًرا})))(. 

اأما الراأي الذي مييل اإليه املجل�سي ودليله فقّدمه كالتايل: )لكن الظاهر من 
اآخر الآية كون الهبوط من غري الأر�ض، ويوؤيده ما �سياأتي يف حديث ال�سامي اأنه 
�ساأل اأمري املوؤمنني »عليه  ال�سالم« عن اأكرم واد على وجه الأر�ض، فقال له: واد 
يقال له: �سرنديب( �سرنديب هي الت�سمية العربية جلزيرة �سريالنكا، اأخذت 
بني  ال�سكنى  جزيرة  تعني  التي   ،Simhaladvipa ال�سان�سكريتية  الكلمة  من 
الأ�سود. وقد �سماها الربتغاليون �سيالو Ceilão ثم حّول الربيطانيون ال�سم 
اإىل �سيلون Ceylon والعرب اإىل �سيالن. وهي ذات طبيعة خالبة )�سقط فيه 
اآدم من ال�سماء(. ثم ذكر املجل�سي اأدلة القائلني باأنها جنة على الأر�ض، قال: 

)واحتج القائلون باأنها من ب�ساتني الأر�ض بوجوه:

ِمْنَها  ُهْم  لقوله: {َوَما  منها  اآدم  ملا خرج  اخللد  دار  كانت  لو  اأنها  الأول: 
ِبُمْخَرِجيَن}))).

1. �سورة البقرة: 62.
2. �سورة الحجر: 48.

من هو آدم ؟
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الثاين: اأن جنة اخللد ل يفنى نعيمها لقوله »تعاىل«: {ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها}))) 
ا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها}))) الآية(. ولقوله »تعاىل«: {َوَأمَّ

عدم  باأن  عنهما  )واأجيب  قال:  واأدلته،  القول  هذا  ي�ستبعد  اأنه  وحيث 
اخلروج اإمنا يكون اإذا ا�ستقروا فيها للثواب(. ثم اأ�ساف: )وقد ذكروا وجوهًا 
اأَُخر ذكروها يف التفا�سري والكتب الكالمية ول نطيل الكالم بذكرها، وهذان 
)لكن  الأر�ض  جنان  من  اأي  الأخري(  املذهب  على  يدّلن  كانا  واإن  اخلربان 
فيما  ال�سالم«  »عليه   املوؤمنني  اأمري  كقول  الأخبار  بع�ض  ظواهر  يعار�سهما 
اأوردنا يف الباب ال�سابق: »ووعُده املرّد اإىل جنته« وخرب ال�سامي وغريهما مما 

�سياأتي، فاجلزم باأحد املذاهب ل يخلو من اإ�سكال. واهلل »تعاىل« يعلم())).

•• خلق آدم يف روايات أهل السنة:
ذكرت بع�ض مناذج هذه املرويات خالل املقارنة بينها وبني بع�ض مرويات 
الإمامية يف هذا الباب، واأ�ستعر�ض هنا جمموعة اأخرى منها، وردت يف كتب 
مطبوع  وبع�سها  خمطوط،  وبع�سها  مفقود،  بع�سها  متعددة،  ومو�سوعات 
ببدء  املتعلقة  الروايات  لعر�ض  �ست  ُخ�سِّ التي  الكتب  ومن بني هذه  متداول، 

خلق الإن�سان، اأو عر�ستها �سمن العر�ض التاريخي العام للب�سرية:

1. »عرائ�ض املجال�ض يف ق�س�ض الأنبياء« للثعلبي الني�سابوري »ت427هـ« 

2. »هبوط اآدم« للهيثم بن عدي الطائي »ت 207 هـ« 
1. �سورة الرعد: 35.
2. �سورة هود: 108.

3. المجل�سي: بحار الأنوار، ج 11، �ض 143- 144.
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3. »املبتداأ« ملحمد بن اإ�سحاق »ت 151هـ«

4. »مبتداأ الدنيا وق�س�ض الأنبياء« لإ�سحاق بن ب�سر »ت 206 هـ«

5. »املبداأ واملاآل يف التاريخ« لياقوت احلموي »ت 626 هـ«

6. »بدء اخللق وق�س�ض الأنبياء« لمحمد بن عبداهلل الك�سائي »ت 350هـ«

7. »ق�س�ض الأنبياء« لبن كثري الدم�سقي »ت 774 هـ«

8. »بدائع الزهور يف وقائع الدهور« حممد بن اأحمد احلنفي »ت 930 هـ«

9. »�سمط النجوم العوايل يف اأنباء الأوائل والتوايل « لعبد امللك بن ح�سني 
بن عبد امللك الع�سامي املكي »ت 111هـ«

10. »تاريخ الأمم وامللوك« ملحمد بن جرير الطربي »ت 310 هـ«

11. موؤلفات وهب بن منبه »ت 114هـ« وهي »التيجان« و»كتاب الإ�سرائيليات« 
و»املبتداأ«  

الكتب  �سمن  دخلت  واملفقودات  املخطوطات  هذه  وبع�ض  كثري،  وغريها 
ل اإليها من خالل الإ�سارة  واملو�سوعات التي اأُلَِّفت يف عهود لحقة، وميكن التو�سّ
اإىل امل�سدر يف �سمن ذلك الكتاب اأو املو�سوعة، اأو من خالل �سند اخلرب اأي�سًا.

وفيما يلي بع�ض تلك املرويات يف كتب اأهل ال�سنة:

1. روى الطربي يف تف�سريه حكاية ابن عبا�ض يرويها عنه ال�سحاك حول 
باآيات قراآنية، يف حماولة  الربط  وت�ستمل على  التف�سيل،  ب�سئ من  اآدم  خلق 
لبيان تاأويلها، وهي تت�سابه مع روايات �سابقة مّرت علينا �سمن الرتاث احلديثي 
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لدى الإمامية. قال ابن عبا�ض: )كان اإبلي�ض من حي من اأحياء املالئكة ُيقال 
لهم اجلن، ُخلقوا من نار ال�سموم من بني املالئكة، قال: وكان ا�سمه احلارث. 
قال: وكان خازنًا من خزان اجلنة. قال: وُخلقت املالئكة كلهم من نور، غري 
هذا احلي. قال: وُخلقت اجلن الذين ُذكروا يف القراآن من مارج من نار، وهو 
طني،  من  الإن�سان  وُخلق  قال:  لهبت.  اإذا  طرفها  يف  يكون  الذي  النار  ل�سان 
بع�سهم  وقتل  الدماء  و�سفكوا  فيها  فاأف�سدوا  اجلن،  الأر�ض  �سكن  َمن  فاأّول 
احلي  هذا  ُهم  و  املالئكة،  من  جند  يف  اإبلي�ض  اإليهم  اهلل  فبعث  قال:  بع�سًا. 
الذي ُيقال لهم اجلن، فقاتلهم اإبلي�ض وَمن معه حتى اأحلقهم بجزائر البحور 
واأطراف اجلبال، فلما فعل اإبلي�ض ذلك اغرّت يف نف�سه وقال: قد �سنعت �سيئًا 
اأحد. قال: فاطلع اهلل على ذلك من قلبه ومل تّطلع عليه املالئكة  مل ي�سنعه 
الذين كانوا معه))). فقال اهلل للمالئكة الذين معه: {ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض 
َخِليَفًة}، فقالت املالئكة جميبني له: {َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك 
َماَء}، كما اأف�سدت اجلن و�سفكت الدماء، واإمنا ُبعثنا عليهم لذلك. فقال:  الدِّ
{ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن})))، يقول: اإين قد اطلعُت ِمن قلب اإبلي�ض على ما 
فخلق  فُرفعت،  اآدم  برُتبة  اأمر  ثم  قال:  واغرتاره.  ِكربه  من  عليه،  تّطلعوا  مل 
لب، من حماأ م�سنون - ُمْننِت.  اهلل اآدم من طني لزب - والالزُب: اللِزُج ال�سُّ
قال: واإمنا كان حماأ م�سنونًا بعد الرتاب. قال: فخلق منه اآدم بيده، قال فمكث 
-اأي  ل  ل�سِ فُي�سَ برجله  في�سربه  ياأتيه  اإبلي�ض  فكان  ملقى،  ليلة ج�سدًا  اأربعني 

1. اإىل هنا تتوقف رواية ابن عبا�ض كما رواها الطربي يف تف�سريه، بينما ت�ستمر الرواية يف تف�سري 
الطربي لعر�ض املزيد من التفا�سيل. 

2. �سورة البقرة: 30.

من هو آدم ؟
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اِر} »�سورة الرحمن: 14«.  في�سّوت- قال: فهو قول اهلل: {ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ
مت. قال: ثم َيدخل يف فيه ويخرج من  يقول: كال�سيء املنفوخ الذي لي�ض مُب�سْ
لة-  ل�سَ �سيًئا! -لل�سّ ل�ست  يقول:  ثم  فيه،  ويخرج من  ُدُبره  ويدخل من  ُدُبره، 
َيَنّك.  ول�سيء ما ُخلقت! لئن �ُسِلّطُت عليك لأهلكنك، ولئن �ُسِلّطَت علي لأع�سِ
قال: فلما نفخ اهلل فيه من روحه، اأتت النفخة من قبل راأ�سه، فجعل ل يجري 
ار حلمًا ودمًا. فلما انتهت النفخة اإىل �ُسّرته، نظر  �سيء منها يف ج�سده اإل �سَ
قول  فهو  يقدْر،  فلم  لينه�َض  ُح�سنه، فذهب  راأى من  ما  فاأعجبه  اإىل ج�سده، 
له  رَب  ِجًرا ل �سَ الإ�سراء: 1«. قال: �سَ »�سورة  َعُجواًل}  اإْلِنَساُن  اهلل: {َوَكاَن 
اء. قال: فلما متت النفخة يف ج�سده عط�ض، فقال: »احلمد  اء ول �سَرّ على �َسَرّ
هلل رّب العاملني« باإلهام من اهلل »تعاىل«، فقال اهلل له: »يرحُمك اهلل يا اآدم«. 
قال: ثم قال اهلل للمالئكة الذين كانوا مع اإبلي�ض خا�سة دون املالئكة الذين 
يف ال�سموات: {اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر}))) مِلا كان 
اأ�سُجد له، واأنا خري منه واأكرُب  حّدث به نف�سه من كربه واغرتاره. فقال: ل 
ا واأقوى َخْلًقا، {َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن}))) - يقول: اإن النار  �سًنّ
اآي�سه  اأي   - اهلل  اأبل�سه  ي�سجد  اأن  اإبلي�ض  اأَبى  فلما  قال:  الطني.  من  اأقوى 
من اخلري كله، وجعله �سيطانًا رجيمًا عقوبًة ملع�سيته. ثم علم اآدم الأ�سماء 
واأْر�ض،  ودابة،  اإن�سان،  النا�ض:  بها  يتعارف  التي  الأ�سماء  هذه  وهي  كلها، 
عر�ض  ثم  وغريها.  الأمم  من  ذلك  واأ�سباه  وحمار،  وجبل،  وبحر،  و�سهٌل، 
اإبلي�ض،  مع  كانوا  الذين  املالئكة  يعني   - املالئكة  اأولئك  على  الأ�سماء  هذه 

1. �سورة البقرة: 34.
2. �سورة الأعراف: 12.

من هو آدم ؟
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 - َهُؤاَلِء}  ِبَأْسَماِء  {َأنِبُئوِني  لهم:  وقال   - ال�سموم  نار  من  ُخلقوا  الذين 
يقول: اأخربوين باأ�سماء هوؤلء {ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن})))، اإن كنتم تعلمون اأيِنّ 
مَل اأجعُل خليفة يف الأر�ض. قال: فلما علمت املالئكة موؤاخذَة اهلل عليهم فيما 
تكلموا به من علم الغيب، الذي ل يعلمه غرُيه، الذي لي�ض لهم به علم، قالوا: 
{ُسْبَحــــاَنَك}، تنزيها هلل من اأن يكون اأحــد يعلم الغــيب غرُيه - تبنا اإليك، 
ًيا منهم من علم الغيب، اإل ما علمتنا كما  {اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا})))، ترِبّ
عّلــمت اآدم. فقال: {َيا آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَماِئِهْم} - يقول: اأخربهم باأ�سمائهم. 
لَُّكْم} - اأيها املالئكة خا�سة - {ِإنِّي  َأُقل  َأَلْم  ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل  َأنَبَأُهم  ا  {َفَلمَّ
 - ُتْبُدوَن}  َما  {َوَأْعَلُم  غريي،  يعلمه  ول  َواأْلَْرِض}،  َماَواِت  السَّ َغْيَب  َأْعَلُم 
َتْكُتُموَن}))) - يقول: اأعلم ال�سّر كما اأعلم  ُكنُتْم  يقول: ما ُتظهرون - {َوَما 

العالنية، يعني ما كتم اإبلي�ض يف نف�سه من الكرب والغرتار())).

2. رواية �سهر بن حو�سب الأ�سعري ال�سامي »ت 111هـ«، موىل اأ�سماء بنت 
يزيد ْبن ال�سكن الأَْن�ساِرّية. ولد يف خالفة عثمان بن عفان، قراأ القراآن على 
عبد اهلل بن عبا�ض، وروى عن جمموعة من بينهم متيم الداري الذي كان راهبًا 
ن�سرانيًا بفل�سطني، الذي روي اأنه وفد على النبي »�سلى اهلل عليه واآله« باملدينة 
فاأ�سلم، وقد ا�ستاأذن اخلليفة عمر بن اخلطاب باأن يق�ض الق�س�ض، فاأذن له، 
الكتاب يف  اأهل  ُم�سلمة  تاأثري  الغابة«، ول يخفى  »اأُ�ْسد  الأثري يف  ابن  كما قال 

1. �سورة البقرة: 31.

2. �سورة البقرة: 32.

3. �سورة البقرة: 33.
4. الطربي: جامع البيان، ج1، �ض 456-455.

من هو آدم ؟
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جمال تف�سري القراآن والتاريخ من خالل الق�س�ض التي رووها، والتي تكون يف 
غالبيتها حتريفات عن ن�سو�ض اأهل الكتاب، وحتّولت اإىل م�سادر ِلَفْهم الن�ض 

القراآين وتاأويله. 

وعلى العموم، فقد َقِدم �سهر بن حو�سب على احلجاج بن يو�سف الثقفي 
فحّدث بالعراق، واتُّهم بال�سرقة والختال�ض ملّا كان على بيت املال، واأنه اأخذ 
»خريطة« - اأي وعاء من جلد اأو نحوه ي�سد على ما فيه من �سحف ونحوها - 

فيها دراهم فقيل فيه:
بخريطة دينه  �سهر  باع  فمن ياأمن القراء بعدك يا �سهرلقد 
وبعَته طفيفًا  �سيئًا  بها  من ابن جرير اإن هذا هو الغدراأخذَت 

تفا�سيل  وفيها  مب�سدرها،  ُيعلمنا  فلم  اآدم  خلق  بخ�سو�ض  روايته  اأما 
ُت�ساف اإىل ما جاء يف رواية ابن عبا�ض ال�سابقة، عالوة على حتريفات لدللة 
بع�ض الآيات القراآنية كما �سيّت�سح لنا، قال: )خلق اهلل يف الأر�ض خلقًا، ثم 
قال لهم: {ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة} فما اأنتم �سانعون؟ قالوا: نع�سيه 
ول نطيعه( وهذا اأّول مورد للتحريف، لأن القراآن مل يتحّدث عن خماطبني يف 
الآية �سوى املالئكة، وهم لي�سوا من �سكان الأر�ض، ول يع�سون اهلل ما اأمرهم 
)فاأر�سل اهلل عليهم نارًا فاأحرقتهم. ثم خلق اجلن فاأمرهم بعمارة الأر�ض، 
له  يقال  لهم  نبيًا  وقتلوا  فع�سوا  الأَمد،  علهم  طال  حتى  اهلل  يعبدون  فكانوا 
اإبلي�ض،  عليهم  املالئكة،  ِمن  ُجندًا  عليهم  فبعث  الدماء،  و�سفكوا  »يو�سف«، 
و�سكن  البحور.  بجزائر  واأحلقوهم  الأر�ض،  عن  فاأجلوهم  »عزازيل«  وا�سمه 
د  اإبلي�ض وَمن معه الأر�ض، فهانت عليه العبادة، واأحبوا املكث فيها( اتهام جمدَّ

من هو آدم ؟
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َقاُلوا  للمالئكة )فقال اهلل »عز وجل« لهم: {ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة 
ُس َلَك  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن}())). اإىل هنا ل جند ذكرًا لآدم وفق ق�سة �سهر 
بن حو�سب، اإل اأن الرواية التالية التي يرويها عن ابن عبا�ض ت�ستمل على ذلك، 
التي رواها  اإ�سافة يف بدايتها على ما جاء يف رواية ابن عبا�ض الأوىل  وفيها 

الطربي، وهذه الإ�سافة حتكي ق�سة اإبلي�ض يف طفولته!

3. فقد روى �سهر بن حو�سب عن ابن عبا�ض: )اأن اهلل »تعاىل« ملا خلق اجلن 
من نار �سموم، جعل منهم الكافر واملوؤمن، ثم بعث اإليهم ر�سوًل من املالئكة، 
النَّاِس})))(  َوِمَن  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكِة  ِمَن  َيْصَطِفي   ُ {اهللَّ »تعاىل«:  قوله  وذلك 
اإي�سال  يف  التو�ّسط  املالئكة  دور  لأن  الآية  تاأويل  يف  التحريف  من  نوع  وهذا 
فقاتل  )قال:  قومهم  جن�ض  من  يكونوا  اأن  يجب  الذين  للر�سل  الإلهي  الوحي 
و�سيء  غالم  وهو  اإبلي�ض،  واأ�َسروا  فهزمومهم،  كفاَرهم  اجلن  مبوؤمني  املَلك 
اإىل ال�سماء، ون�ساأ بني املالئكة  اأبو مرة، ف�سعدت املالئكة به  ا�سمه احلارث 
يف الطاعة والعبادة، وَخلق خلقًا يف الأر�ض فع�سوه، فبعث اهلل اإليهم اإبلي�ض يف 
ُجند من املالئكة فنفوهم عن الأر�ض، ثم خلق اآدم فاأ�سقى اإبلي�ض وذريته به، 
وزعم بع�سهم اأنه كان قبل اآدم يف الأر�ض َخْلٌق لهم حلم ودم، وا�ستدّلوا بقوله 
َماَء}؟ فلم يقولوا اإل  »تعاىل«: {َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
اإليهم نبي يقال  اأنه كان َخْلق، فبعث  اأي�سًا بقول جرير  عن معاينة، واحتجوا 
ِمن  اإبلي�ض  التي  اآدم،  قبل  الأر�ض  �سكنوا  اأمم  فقتلوه. هذه ثالث  »يو�سف«  له 

1. املقد�سي: البدء والتاريخ، ج1، �ض 82.
2. �سورة احلج: 75.

من هو آدم ؟
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ن�سلها، والذين قتلوا نبيهم، والذين اأجالهم اإبلي�ض من الأر�ض، مع ما قيل اأنه 
كان قبل اآدم األف ومائتا األف اآدم، ونوح األف اآخر، وهو اآخر الآدميني، وروى 
اأن اآدم ملا ُخلق قالت له الأر�ض: يا اآدم، جئتني بعدما َذَهَبت ِجَدتي و�سبابي))) 

وقد َخِلْقت؟())).
4. هذه الرواية جاءت يف كتاب »التيجان يف ملوك حمري« لوهب بن منّبه 
والذي �ساأتناول جانبًا من �سريته يف البحث اخلا�ض باآ�سف بن برخيا �سمن 
هذا الكتاب، مع اإ�سارة �سريعة هنا اإىل اأنه اأحد اأخطر امل�سادر لنفوذ الروايات 

الإ�سرائيلية داخل كتب التف�سري واحلديث والتاريخ لدى امل�سلمني. 
يف هذا الكتاب رواية حول خلق اآدم جاءت فيها تفا�سيل كثري : ).... واإن 
اهلل ملا خلق اجلنة حني �ساء كيف �ساء حيث �ساء يف �سابق علمه، وخلق النار، 
و�سار اإبلي�ض واجلان اإىل اجلنة وهم ل يتنا�سلون يف اجلنة، واإن اجلان تناف�سوا 
يف اجلنة وطغى بع�سهم على بع�ض وع�سوا اهلل و�سفك بع�سهم دم بع�ض، عّج 
املالئكة اإىل اهلل بالدعاء، قالوا: �سبحانك ربنا ما اأحلمك واأكرمك، يتقلب يف 
نعمك َمن يكفر بك، مل ُتعبد زيادة يف ملكك، ومل ُتع�ض مغاَلبًة يف �سلطانك، 
مُتِهل َمن اأ�ساء، وت�سفح عّمن ع�سى، مل تخ�ض الفوات، فاإليك امل�سري، واأنت 
على كل �سيء قدير. ل يفوتك هارب، ول ينجو منك هارب، مل ُينِق�ض ملكك 
َمن ع�ساك، ول زاده َمن اأطاعك. اأنت قبل كل �سيء، واأنت بعد كل �سيء. مل 
يوؤُدك حفظ ما خلقت، فاأنت بكل �سيء عليم. قال ابن منبه: فغ�سب اهلل على 
اأثاروا  ب�سكواهم  املالئكة  اأن  اأو  يجري،  مبا  عاملًا  يكن  مل  اهلل  وكاأن  اجلان( 

1. اأي اأن الأر�ض ت�ستغرب من خلق اآدم يف ع�سر كربت فيه الأر�ض �سنًا و�سارت هرمة �سعيفة!
2. املقد�سي: البدء والتاريخ، ج1، �ض 82.

من هو آدم ؟
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منهم  وطّهر  جواري،  ِمن  اجلان  اأخِرج  اأن  جربيل  اإىل  اهلل  )فاأوحى  غ�سبه 
جنتي. فاأخرجهم جربيل من اجلنة اإىل اأر�سنا هذه، فاأ�سكنهم جزائر البحار 
»عليه  اآدم  اهلل  خلق  ثم  اهلل.  يعبد  املالئكة  مع  اإبلي�ض  وبقي  الأر�ض،  وقفار 
ال�سالم« ملا �ساء كيف �ساء حني �ساء يف �سابق علمه املكنون، وحكمه النافذ، 
فجمع  واأحمرها،  واأ�سودها  واأبي�سها  وجبلها،  �سهلها  من  الأر�ض،  اأدمي  ِمن 
اآدم من تلك الطينة. قال وهب:  الطني ف�سار �سل�ساًل حماأ م�سنونًا ف�سّور 
الألوان  واختالف  واجلبل  لل�سهل  ال�سور  اختالف  اآدم  بني  يف  وجد  فلذلك 
لختالف األوانهم))). فرفع جربيل اآدم اإىل اجلنة، فلما راأته املالئكة قالوا: 
ربنا، ما هذا؟ قال اهلل »تعاىل« {ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا} ربنا 
ُس  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ {َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
باآدم  اإبلي�ض  َتْعَلُموَن}. وطاف  اَل  َما  َأْعَلُم  ِإنِّي  ربنا {َقاَل  اأعلم  واأنت  َلَك} 
فغّمه ما راأى من جماله وح�سن خلقه ح�سدًا. ثم َج�ّسه بيده، فدّوى اآدم فقال: 
الروح يف  وتعاىل«  »تبارك  ونفخ اهلل  فيه حاجتي.  واهلل  اأ�سبت  ُخلق جمّوفًا. 
اآدم »�سلى اهلل عليه وعلى حممد و�سلم« فجال الروح يف راأ�سه، فاأب�سر، فراأى 
»تعاىل«  اآدم، وكان قد خلق اهلل  يا  ال�سالم«:  »عليه  له جربيل  جربيل، فقال 
اآدم، ف�سق جوَفه اإىل ُحقويه، فا�ستوى  اآدم ملَهمًا، ثم انت�سر الروح يف ج�سم 
جال�سًا فلذلك اأنزل اهلل »وخِلق الإن�سان عجوًل«( ل توجد اآية هكذا، بل اإما: 
جل�ض  )لأنه  َعُجواًل})))  اإْلِنَساُن  اأو {َوَكاَن  َعَجٍل})))  ِمْن  اإِلنَساُن  {ُخِلَق 

1. لحظ الت�سابه مع رواية ال�سدوق من الإمامية عن اليهودي عبداهلل بن �سالم.
2. �سورة الأنبياء: 37.
3. �سورة الإ�سراء: 11.

من هو آدم ؟
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قبل اأن ي�سل الروح اإىل �ساقيه وفخذيه وقدميه. قال وهب: فقال جربيل يا 
اآدم اإن اهلل مل يخلق ب�سرًا قبلك، اأنت اأبو الب�سر، فا�سكر اهلل »تعاىل«. فرفع 
اآدم ب�سره اإىل العر�ض فلم ُيحَجب عنه العر�ض، فراأى يف �ساق العر�ض مكتوبًا 
يا  فقال:  للقراءة.  ملَهمًا  وكان  اهلل«،  ر�سول  حممد  اهلل،  اإل  اإله  »ل  بالنور: 
اأبو الب�سر، وهذا حممد مكتوب يف �ساق العر�ض؟ فقال  جربيل، اأمل تقل اإين 
الب�سر  اأكرم  اهلل،  حبيب  حممد  هذا  �سدقتك،  اآدم،  يا  �سدقت  جربيل:  له 
املقام  غدًا  له  حممد،  اأبا  يا  ُتكّنى  وبه  ولدك،  ِمن  الأنبياء  خامت  اهلل،  على 
جمال  اأي  وهب  يدع  وهل  والكوثر(  واحلو�ض  واللواء  ال�سفاعة  وله  املحمود، 
مل�سلم كي ي�سك يف الرواية بعد اأن دغدغ م�ساعر امل�سلمني مبثل هذا امل�سمون؟ 
ولكنه �سرعان ما ُيكمل بّث �سمومه الإ�سرائيلية: )قال وهب: واإن اهلل »تعاىل« 
خلق حواء من �سلع اآدم الي�سرى. قال وهب: فقال بع�ض اأهل العلم:( يا ترى 
)اإن اهلل خلق  الكتاب  اأهل  اأم من  امل�سلمني  العلم من  اأهل  هل يق�سد بذلك 
ُنْخِرُجُكْم  َوِمْنَها  ُنِعيُدُكْم  َوِفيَها  َخَلْقَناُكْم  {ِمْنَها  قال  كما  الأر�ض  من  حواء 
َتاَرًة ُأْخَرى})))، قال: اأولئك الأولون، قال اهلل: {ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس 
لأنه مل  الأر�ض  النف�ض ل على  َزْوَجَها})))، فعطف على  ِمْنَها  َوَجَعَل  َواِحَدٍة 
ي�سبق ها هنا الأر�ض ق�سة. قال وهب: خلق حواء بي�ساء نقية �سافية البيا�ض 
نا�سعة كحالء �سوداء الأ�سعار، وبه �سميت حواء، فاأ�سكنها اهلل اجلنة، فعّلم 

اهلل اآدم ا�سم كل �سيء يف اجلنة بكل ل�سان نطقت به ذريته بعده....())).

1. �سورة طه: 55.
2. �سورة الأعراف: 189.

3. وهب بن منبه: التيجان يف ملوك حمري، �ض 15-12.

من هو آدم ؟
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5. وبني اأيدينا رواية ت�سيف عن�سرًا ت�سويقيًا، وهي - مرة اأخرى - من 
اأن فيها ما يدغدغ م�ساعر امل�سلمني ليكون  اإل  اأهل الكتاب،  ُم�سلمة  مرويات 
ذلك و�سيلًة للنفوذ اإىل قلوبهم وعقولهم.. وكتبهم، قال عبداهلل بن �سالم: 
خلق  كيف  و�سلم«:  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  �سالم  بن  اهلل  عبد  )و�ساأل 
الكعبة،  تراب  من  وجبهته  اآدم  راأ�ض  خلق  فقال:  ال�سالم«؟  »عليه  اآدم  اهلل 
اأر�ض  من  و�ساقيه  اليمن،  من  وفخذيه  املقد�ض،  بيت  من  وظهره  و�سدره 
ويده  امل�سرق،  اأر�ض  من  اليمني  ويده  احلجاز،  اأر�ض  من  وقدميه  م�سر، 
الي�سرى من اأر�ض املغرب، ثم األقاه علي باب اجلنة، فكلما مر عليه مالأ من 
راأوا  ذلك  قبل  يكونوا  ومل  قامته،  وطول  �سورته،  ُح�سن  من  عجبوا  املالئكة 

�سيئًا ي�سبهه من ال�سور())).
6. ويتكرر الأمر مع رواية على ل�سان ابن عبا�ض: )خلق اهلل اآدم على اأقاليم 
الدنيا، فراأ�سه من تربة الكعبة، و�سدره من تربة الدهناء، وهو مو�سع ببالد 
بني متيم، وبطنه وظهره من تربة الهند، ويداه من تربة امل�سرق، ورجاله من 

تربة املغرب())).
7. ومل ُتعجب هذه التق�سيمة وهب بن منّبه، فقّدم لنا »روؤية« اأخرى مل�سدر 
الرتاب الذي خلقت منه اأجزاء اآدم، قال: )خلقه اهلل على الأرا�سي ال�سبعة، 
فراأ�سه من الأوىل، وعنقه من الثانية، و�سدره من الثالثة، ويداه من الرابعة، 
وبطنه وظهره من اخلام�سة، وفخذاه وعجزه من ال�ساد�سة، و�ساقاه وقدماه من 

ال�سابعة())).
1. الثعلبي: عرائ�ض املجال�ض، �ض 23-22.

2. ابن ملك الكرماين: رو�سة املتقني يف م�سنوعات رب العاملني، �ض 38.

3. ابن ملك الكرماين: رو�سة املتقني يف م�سنوعات رب العاملني، �ض 38.

من هو آدم ؟
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8. وتطالعنا رواية اأخرى عن ابن عبا�ض، ولعلها لإر�ساء بع�ض الأمم ممن 
مل تاأِت الرواية ال�سابقة على ِذكرهم، مع اإ�سافات حتاول تقدمي فل�سفة هذا 
بيت  تراب  من  فراأ�سه  ال�سالم«،  »عليه  اآدم  »تعاىل«  اهلل  )خلق  قال:  التنّوع، 
واأذناه من تراب طور �سيناء، وجبهته من  املقد�ض، ووجهه من تراب اجلنة، 
تراب العراق، واأ�سنانه من تراب الكوثر، ويده اليمنى مع الأ�سابع من تراب 
الكعبة، ويده الي�سرى من فار�ض، ورجليه من الهند، وعظمه من اجلبل، وعورته 
من بابل، وظهره من العراق،وبطنه من تراب خرا�سان، وقلبه من الفردو�ض، 
ول�سانه من تراب الطائف، وعيناه من تراب احلو�ض( اأو »احلو�ض« )وملا كان 
راأ�سه من بيت املقد�ض �سار مو�سع العقل والفطنة والنطق، وملا كان اأذناه من 
تراب طور �سيناء �سار مو�سع ا�ستماع الن�سيحة، وملا كانت جبهته من العراق 
�سارت مو�سع ال�سجود هلل »تعاىل«، وملا كان وجهه من تراب اجلنة �سار مو�سع 
احُل�سن والزينة، وملا كانت اأ�سنانه من الكوثر �سارت مو�سع احلالوة، وملا كانت 
يده اليمنى من الكعبة �سارت مو�سع الربكة واملعونة فى املعي�سة واجلود، وملا 
كانت  وملا  وال�ستنجاء،  الطهارة  فار�ض �سارت مو�سع  الي�سرى من  يده  كانت 
�سارت  بابل  من  عورته  كانت  وملا  اجلوع،  مو�سع  �سارت  خرا�سان  من  بطنه 
مو�سع ال�سهوة والغل والغ�ض، وملا كان عظمه من اجلبل �سار مو�سع ال�سالبة 
،وملا كان قلبه من الفردو�ض �سار مو�سع الإميان، وملا كان ل�سانه من الطائف 

�سار مو�سع ال�سهادة والت�سرع والدعاء اإىل اهلل())).

9. وفتحت هذه الروايات قريحة بع�ض الق�سا�سني فاأ�سافوا يف هذا الإطار 

1. القا�سي: دقائق الأخبار يف ذكر اجلنة والنار، �ض7-6.

من هو آدم ؟
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ما �ساءوا اإمتاعًا لالأ�سماع، واإثارة لعنا�سر الت�سويق، وتي�سريًا لقبول مروياتهم 
املو�سوعة، قال بع�سهم: )ملا خمر اهلّل تعاىل طينة اآدم »عليه ال�سالم«، حني 
هي  التي  البي�ساء  بالقب�سة  ياأتيه  اأن  ال�سالم«  »عليه  جربيل  اأمر  خلقه،  اأراد 
قلب الأر�ض بهاوؤها ونورها، ليخلق منها حممدًا »�سلى اهلّل عليه و�سلم«، فهبط 
جربيل »عليه ال�سالم« يف مالئكة الفرادي�ض، ومالئكة ال�سفح الأعلى، فقب�ض 
قب�سة من مو�سع قرب ر�سول اهلّل »�سلى اهلّل عليه و�سلم«، و هي يومئذ بي�ساء 
نقية، فعجنت مباء التن�سيم، وزعرت حتى �سارت كالدّرة البي�ساء، ثم غم�ست 
املالئكة  فعرفت  والبحار،  والأر�ض  ال�سموات  يف  بها  فطيف  اجلنة،  اأنهار  يف 
حينئذ حممدًا »�سلى اهلل عليه و�سلم«، وف�سله قبل اأن تعرف اآدم وف�سله، ثم 

عجنت  بطينة اآدم »عليه ال�سالم« بعد ذلك. قاله الثعلبي())). 

اأراد  اأحبار اليهود حيث قال: )ملا  اأ�سل هذا القول ما رواه كعب  اأن  ويبدو 
اهلل »تعاىل« اأن يخلق حممدًا »�سلى اهلل عليه و�سلم« اأمر جربئيل فاأتاه بالقب�سة 
مباء  فجعلت  و�سلم«،  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  قرب  مو�سع  هي  التي  البي�ساء 
الت�سنيم، ثم غم�ست يف اأنهار اجلنة، وطيف بها يف ال�سماوات والأر�ض، فعرفت 

املالئكة حممدًا قبل اأن تعرف اآدم »عليه ال�سالم«، ثم عجنها بطينة اآدم())).

اآدم  روح  عن  تتحّدث  التي  الروايات  �سناعة  يف  الو�سع  يد  وتدّخلت   .10
اأي�سًا، حيث مل تكتف باحلديث عن بدنه الرتابي، قال كعب اأحبار اليهود: )اإن 
»تعاىل«  اهلل  لها  ف�سّ الأرواح،  من  غريها  ول  املالئكة  كاأرواح  لي�ست  اآدم  روح 

1. عبداهلل املرجاين: بهجة النفو�ض والأ�سرار يف تاريخ دار هجرة النبي املختار، �ض 659.
2. الديار بكري: تاريخ اخلمي�ض يف اأحوال اأنف�ض النفي�ض، ج1، �ض21.
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َساِجِديَن})))  َلُه  َفَقُعوْا  رُّوِحي  ِمن  ِفيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ {َفِإَذا  بقــوله: 
اآدم  ج�سد  يف  تدخل  اأن  اأمرها  ثم  الأنوار،  جميع  يف  يغم�سها  اأن  روحه  فاأمر 
من اأنفه، فقالت: مكان �سيق، فنوديت: ادخلى ُكرهًا واخرجى ُكرهًا، فدخلت 
يف منخريه، ثم ارتفعت يف خيا�سيمه، وو�سلت اإىل دماغه، وماجت يف راأ�سه، 
فاأب�سر و�سمع و�سم وتنّف�ض، و�سار بني عينيه كالغّرة))) البي�ساء يتالألأ، فهو 

نور ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«())).

اآدم  اأن حكاية  وقد اعترب الباحث »علي املخلبي« يف كتابه »اآدم والتاريخ« 
عند اأهل ال�سّنة مّرت بثالث مراحل تتحدد بح�سب مقيا�سني:

املقيا�ض الأول يتمّثل يف مدى الختالف - اإ�سافة اأو حذفًا - بني احلكايات 
بني  توجد  التي  العالقات  نوع  يف  الثاين  يتحدد  الثاين  واملقيا�ض  اجلامعة، 

خمتلف م�سارب احلكاية وروافدها. 

واإذ اأقوم بعر�ض هذه املراحل، فاإن ذلك ل يعني التفاق معه حول بع�ض 
الأفكار التي قّدمها من قبيل اّدعاء اأ�سطورية الق�سة ككل، وما يهّمني هنا هو 
التف�سري  ال�سّنة يف كتب  اأهل  الق�سة يف مرويات  نتيجة درا�سته ملراحل تطّور 

واحلديث والتاريخ والرتاث الإ�سالمي.

املرحلة الأوىل: ميّثلها ابن وهب ومقاتل والأزرقي والطربي واملقد�سي واأبي 
ال�سيخ. وميكن اعتبارها مرحلة البحث عن حكاية اآدم. 

1. �سورة احلجر: 29.
2. اأي بقعة بي�ساء.

3. عبدامللك العا�سمي: �سمط النجوم العوايل يف اأنباء الأوائل والتوايل، ج1، �ض 83.
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يقف  يحّدانها،  كطرفني  والك�سائي  الثعلبي  عليها  ويقوم  الثانية:  املرحلة 
ابن ع�ساكر  اإغفال  الك�سائي على خامتتها، دون  ويقف  بدايتها،  الثعلبي على 
يف »تاريخ دم�سق« وبدرجة اأقل ابن اجلوزي يف تاريخه »املنتظم« وتف�سريه »زاد 
امل�سري«. ومتّثل هذه املرحلة مرحلة التعبري عن »اأ�سطورة« اآدم الدينية))) عند 
اأهل ال�سنة، حيث تكتمل فيها عنا�سرها الدرامية وجهازها الرمزي الذي غّذاه 

املخيال الإ�سالمي، وحّدد له وظائفه الأ�سا�سية.

املرحلة الثالثة: ميّثلها ابن كثري يف تاريخه وتف�سريه، وال�سيوطي يف تف�سريه 
مهمة  اإ�سافة  مع  الأوىل  املرحلة  العَلمان  هذان  ي�ستعيد  وفيها  املنثور«،  »الدر 
تقوم على حماية الدين والثقافة واملذهب مبا وّفرته املرويات من ناحية، وثقافة 
الع�سر من ناحية اأخرى، من مادة اأ�سطورية. واإىل جانب ابن كثري وال�سيوطي 
اإىل  �سعيا  اللذان  الع�سامي،  ح�سني  بن  وعبدامللك  احلنفي،  اإيا�ض  ابن  جند 
جمع كل ما و�سل اإليهما من ن�سو�ض عن اآدم يف اأفق ا�سرتاتيجية اأخرى غري 

ا�سرتاتيجية ابن كثري، ت�سبق فيها املتعةُ  الفكرَة، واخلياُل اجلداَل))).

•• جينولوجيا احلمض النووي:
بعد اكت�ساف جزيئات احلم�ض النووي اأوا�سط القرن الع�سرين بات بو�سع 
الإن�سان - اليوم - درا�سة َن�َسِبه ب�سكل علمي مو�ّسع وخمتلف عّما كان دارجًا 
ثات  باملورِّ الحتفاظ  ي�سمن  احلم�ض  هذا  اأن  اإىل  ذلك  ويعود  م�سى،  ما  يف 
وانتقالها من جيل اإىل اآخر. ومتّكن العلماء - بال�ستناد اإىل علم الوراثة - من 

1. التزمت هنا يف العر�ض ما جاء من تعابري واأفكار واردة يف كالم املخلبي يف كتابه.
2. علي املخلبي: اآدم والتاريخ، �ض 68-67.
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عن  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  لهم  اأتاح  ما  لالإن�سان،  النووي  احلم�ض  �سفرة  فّك 
خمتلف ال�سعوب على الأر�ض.

يف   - الأ�سل  الرو�سي   - الأمريكي  الخت�سا�سي  العلماء  هوؤلء  بني  ومن 
 Anatole Klyosov كليو�سوف«  »اأناتويل  الدكتور  احليوية،  الكيمياء  جمال 
�ساحب العديد من املوؤلفات يف الكيمياء احليوية وكيمياء اجلزيئات الكبرية، 
»جينولوجيا  علم  موؤ�س�ض  وهو  اخرتاع،  براءات  عدة  �ُسّجلت  اأي�سًا  وبا�سمه 
الأن�ساب من خالل  بعلم  يهتم  والذي   DNA Genealogy النووي«  احلم�ض 

حتليل احلم�ض النووي.

ذَكر يف مقابلة اأجريت معه على قناة RT الرو�سية اأن لالإن�سان كرومو�سومات 
ذكرية، واأخرى اأنثوية، والذكري هو الذي ينتقل من الأب اإىل البن من جيل 
اإىل جيل، ول يوجد عند الن�ساء، وهو ما ميّكن من درا�سة الأن�ساب من جهة 
الآباء دون تداخل الأمهات يف ذلك. وميكن درا�سة احلم�ض النووي من خالل 
لعاب اإن�سان حي، اأما الأموات، فمن خالل العظم، والأف�سل من خالل ال�سن، 

لأنه يحتفظ باحلم�ض النووي جيدًا وكاأنه داخل درع.

خا�ض  نوع  من  بيولوجية  ا�ستن�ساخ  ماكنة  لالإن�سان  الع�سوي  الرتكيب  يف 
نفهم  ولكي  مرة.  كل  يف  طفيفة  تغريات  حدوث  مع  الكرومو�سومات  ت�ستن�سخ 

ذلك ناأخذ املثال التايل:

اإذا ن�سخنا عديدًا من الن�سخ بالآلة النا�سخة، فمن املحتمل اأن تقع ذرات 
غبار على ن�سخة ما، فينتقل اأثرها اإىل الن�سخة التالية.. وعلى غرار ما يفعل 
جهاز ن�سخ امل�ستندات، يجري ا�ستن�ساخ 58 مليون »نيكلوديت« يف كرومو�سوم 
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Y من الأب اإىل البن، فتحدث »طفرات« اأي تغرّيات طفيفة ت�سيب املعلومات 
لأي  النووي  احلم�ض  درا�سة  وعند  »البن«.  اجلديدة  الن�سخة  يف  اجلينية 
ُبغية  حدثت،  التي  الطفرات  عدد  العلماء  د  ُيحدِّ مقاِرنة،  ب�سورة  �سخ�سني 

حتديد ال�سلف امل�سرتك.. اأي اجلد امل�سرتك.

ل العلماء �سلفًا اإىل تقدير ن�سبي لعدد الطفرات التي ميكن اأن  وحيث تو�سّ
تقع يف اجليل الواحد، ووجْدُت اأن بيني وبني �سخ�ض اآخر مثاًل »5000 طفرة 
تقريبًا«، واأن تقدير اجليل الواحد هو 25 �سنة، فهذا يعني اأنني لرمبا األتقي مع 
ال�سخ�ض الآخر يف جد م�سرتك عا�ض قبل 100 جيل، وبتعبري اآخر قبل 2500 
�سنة. ون�سبة اخلطاأ يف هذا التقدير يف حدود 150 �سنة لكل 1000 �سنة، بلحاظ 

اأن تقدير اجليل قد يزداد اأو ينق�ض عن 25 �سنة.

ومن خالل درا�سة جينات الآلف من النا�ض القاطنني يف اأنحاء خمتلفة من 
الكرة الأر�سية ومن اأعراق خمتلفة، ق�ّسم العلماء املخت�سون بعلم اجلينات كل 
النا�ض املعا�سرين اإىل 20 جمموعة ذَكرية رئي�سة،  تبداأ من احلرف A  وتنتهي 
  Haplogroup الواحدة منها »املجموعة الفردانية«  واأ�سموا   ،T عند احلرف 
وكل  واحد،  جد  يف  يت�ساركون  املجموعات  هذه  من  واحدة  اإىل  املنتمني  وكل 

املجموعات الفردانية يف نهاية املطاف تلتقي عند جد اأكرب واحد. 

اإذًا لكل فرد »منط فرداين« Haplotype، وي�سرتك هذا الفرد مع املاليني 
عرب الع�سور �سمن »جمموعة فردانية« Haplogroup ومن خالل الطفرات 
احلادة احلادثة عرب الزمن، حتدث انق�سامات فرعية يف كل جمموعة فردانية 
اإذ  كمثال...   J املجموعة  ولناأخذ  الذكر.  ال�سالفة  الع�سرين  املجموعات  من 
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 IJ املجموعة  املجموعة ظهرت كطفرة حادة من  اأن هذه  العلماء  بع�ض  ُيقّدر 
قبل 45.000 �سنة غرب اآ�سيا، ثم ظهرت فيها طفرة حادة قبل 37.000 �سنة 
 J1 اأ�سميت  واأخرى قبل 33.000 �سنة   J2 اأ�سميت  فت�سكلت جمموعة فرعية 
وهكذا �سهدت J1 و J2 طفرات فرعية ومت جعل كل طفرة حتت م�سّمى، وهذه 

بدورها انق�سمت وهكذا))).

•• اجلد األكرب لكل املجموعات الفردانية:
علم  خالل  من  وذلك   - اأكيدًا  يكن  مل  واإن   - الآن  املطروحة  الآراء  من 
اليوم على  اأن كل املجموعات الفردانية املوجودة  اجلينات والأحافري معًا هو 
�سنة)))،   90.000-50.000 بني  ما  قبل  عا�ض  »َذَكر«  اإىل  تعود  الأر�ض  وجه 
د بع�سهم مكان ظهوره يف  وبح�سب بع�ض الباحثني 60.000-70.000، ويحدِّ

د بع�سهم خ�سو�ض اجلزيرة العربية. املنطقة العربية.. بل وحدَّ

اأبوين  من  ُوِلد  الّذكر  هذا  اأن  يقولون  النظرية  هذه  اأ�سحاب  فاإن  بالطبع 
هاجرا - على الأغلب - من اأفريقيا، على اعتبار اأن علمي اجلينات والأحافري 
 Homosapiens العاقل احلديث  الإن�سان  بداية  اأن  اإىل  ي�سريان  زال  ما  معًا 
اأقدم  فاإن  »العاقل«،  لالإن�سان  الأحفوري  ال�سجل  وبح�سب  اأفريقيا،  يف  كانت 
اأحفورة ُوجدت اإىل الآن كانت يف املغرب وتعود تقديرًا اإىل 300.000 �سنة، واأن 
هجرة مّتت من اأفريقيا عرب ما ُيعرف اليوم با�سم »م�سيق باب املندب« اإىل �سبة 
اجلزيرة العربية، حيث ُولد فيها هذا املولود الذكر... فهل هذا هو اآدم؟ ل اأريد 

1. www.worldacademy.org/files/DNA_genealogy_Part_1.pdf
2. www.eupedia.com/europe/Haplogroup_J_mtDNA.shtml
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هنا اأن اأناق�ض خ�سو�ض هذه النقطة، اأي اأنه ُولد من اأبوين مهاجرين، لأّن هذا 
�سُيدخلنا من جديد يف متاهة نظرية التطّور التي ل اأريد تاأييدها اأو رف�سها، 

فلهذا جمال وبحث اآخر، وقد اأ�سرت اإليه من قبل. 

احلم�ض  جينولوجيا  وعلم  اجلينات  علم  خالل  من  اأننا  الأمر  يف  املهم 
بالتوقف عندها  نقطة جديرة  اإىل  لنا  تو�سّ النووي - على وجه اخل�سو�ض - 
هو  غر�سي  ب�سيء..  اأقطع  اأن  اأريد  ل  كما  النتائج،  ا�ستعجال  اأريد  ول  مليًا، 

جمرد اإثارة الأفكار والت�ساوؤلت وو�سع الحتمالت اأمامكم. 

لو متا�سينا مع نظرية الهجرة التي حتّدثوا عنها.. ما الذي دفعهم للخروج 
من حيث كانوا ي�ستقرون؟

م�سدر  وراء   - البدوية  باحلالة  اأ�سبة   - التنّقل  حياة  يعي�سون  كانوا   .1
الغذاء، ومل يعي�سوا حتت �سقف بيت اأو خيمة، وكانت الكهوف التي يحتمون بها 

اأق�سى ما لديهم.
2. التغرّي املناخي العنيف الذي �سهدته الأر�ض مما اأّدى اإىل نزول درجات 
احلرارة اإىل م�ستويات متدنية جدًا دفعتهم للهجرة التدريجية بحثًا عن اأجواء 

اأن�سب وم�سادر غذائية باتوا يفقدونها ب�سبب التغري املناخي العنيف.
3. م�ستوى �سطح البحار واملحيطات كان اأقل مما هو عليه اليوم، ولذا فاإن 
م�ساحات كبرية مما هي اليوم حتت املاء كانت مك�سوفة ومتّثل اأحيانًا ممرات 

انتقلوا من خاللها اإىل مناطق اأخرى ل ميكن عبورها اليوم اإل بحرًا اأو جوًا. 

ولذا فاإن هذه النظرية تقول باأن هذا الإن�سان العاقل احلديث الذي ظهر يف 
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املنطقة العربية بداأت �ساللته تنت�سر يف الأر�ض منذ 50.000 �سنة وباجتاهات 
خمتلفة وعرب اآلف ال�سنني. وخالل هذا الزمن كانت حتدث الطفرات اجلينية 
التي توؤّدي اإىل ن�سوء جمموعات فردانية جديدة وفرعية متوّزعة على املناطق 
املختلفة التي ا�ستوطنها الإن�سان يف القارات، مبا يف ذلك الأمريكتني واأ�سرتاليا 

واجلزر البولينيزية يف املحيط الهادي.

ف�سارت املجموعة J متواجدة يف غرب وو�سط اآ�سيا، واملجموعة C يف �سرق 
اآ�سيا، واملجموعة R  يف اأوروبا، واملجموعة E  يف �سمال اأفريقيا... وهكذا.

اأن هذا  ُتبنّي  اإىل الآن -  اأن الأدلة الأحفورية -  اإليه  اأن ننتبه  الذي يجب 
الإن�سان الذي ظهر يف املنطقة العربية كان متنقاًل يعتمد يف حياته على ال�سيد 
وجمع الثمار، ومل يكن يعرف الزراعة، ول تربية احليوانات، وبالتايل مل يعرف 

القرية واملدينة وتاأ�سي�ض ح�سارة، واإن كان عاقاًل مثلنا.

اجلليدي  الع�سر  بداأ  بقليل،  اأقل  اأو  اأكرث  وقيل  تقريبًا،   14.000 قبل  ثم 
وهنا  الدفء.  من  حالة  اإىل  تعود  الأر�ض  وبداأت  تدريجيًا،  يتقهقر  الأخري 
الأهلية،  احليوانات  وتربية  الزراعة  الإن�سان  عرف  العلماء-  هوؤلء  -بح�سب 
وبداأ مع هذا التغرّي ع�سٌر جديد، وبداأت املدن والأرياف - ومن َثم احل�سارات 
- بالظهور. هذه البداية كانت يف بالد ما بني النهرين.. العراق.. وبلحاظ ما 
اأن هذه  التي تدّل على  واليهود  امل�سلمني  الدينية عند  املرويات  جاء يف بع�ض 
املنطقة كانت املوطن الأول لآدم، اأميكن اأن نلغي الحتمال ال�سابق، ليكون اآدم 

هو اأّول اإن�سان عرف الزراعة؟

ممن حتّدث عن كون بالد ما بني النهرين هو املوطن الأول لآدم، ال�سيد 

من هو آدم ؟

fi Umq 2 L.indd   90fi Umq 2 L.indd   90 2/29/2020   12:05:36 PM2/29/2020   12:05:36 PM



9191

تصّور النتقال املجاميع البشرية من أفريقيا إىل خمتلف أحناء األرض

تصّور النتقال املجاميع البشرية من أفريقيا إىل خمتلف أحناء األرض

من هو آدم ؟
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هذه  يف  خليفة  جاعل  اأّنه  »�سبحانه«  اهلّل  )اأخرب  قال:  الع�سكري،  مرت�سى 
الأر�ض، ومن اأدمي هذه الأر�ض اأخذ الرتاب الذي خلق منه اآدم، وكذلك على 
وكذلك  لآدم،  ال�سجود  اإبلي�ض  واأبى  لآدم،  بال�سجود  املالئكة  اأمر  الأر�ض  هذه 
اأدخل اآدم جنة يف هذه الأر�ض، ومل ينقل اآدم من هذه الأر�ض اإىل مكان اآخر 
بعد خلقه منها، واأمر املالئكة بال�سجود له يف ذلك املكان، ومل ينقله من هذه 
الأر�ض اإىل جّنة اخللد ليكون اإخراجه من جّنة اخللد اإىل هذه الأر�ض. ودليلنا 
على ذلك بال�سافة اإىل ما يدّل عليه ظاهر الآيات اأن الذي يدخل جّنة اخللد 
يخلد فيها ولن يخرج منها كما ت�سّرح بذلك الروايات. ونرى اأّن تلك اجلّنة 
كانت يف العراق من اجلزيرة العربية واأّنه �سّح ما نقله �ساحب كتاب قامو�ض 
الكتاب املقد�ض عن كرثة من العلماء اأّن اجلّنة كانت يف اأر�ض الفرات. ويوؤّيد 
نهر  هي:  فروع،  اأربعة  اإىل  اآدم  جّنة  نهر  تفّرع  على  ت  ن�سّ التوراة  اأّن  ذلك 
الفرات ودجلة وجيحون وفـي�سـون. وجاء يف كتاب قامو�ض الكتاب املقّد�ض اإّن 
من  املق�سود  لي�ض  اإذن  بابل.  يف  وفي�سون  جيحون  اأّن  يحتمل  الباحثني  بع�ض 
اّلذي ي�سّب يف بحرية بالقرب من بلدة خوارزم والذي  جيحون نهر جيحون 
ذكره ياقوت احَلَموي يف معجم الُبلدان. وملّا هبط اآدم »عليه ال�سالم« من اجلّنة 
�سكن بابل الفرات، وملا تويّف دفنه �سيث يف مغارة يف جبل اأبي قبي�ض يف مكة، 
ثّم حمل نوٌح عظامه يف �سفينته ودفنه بعد نزوله من ال�سفينة يف النجف. وبناء 
على ذلك نرى اأّن خروج اآدم »عليه ال�سالم« كان من جّنة كانت بالعراق، وملا 
هبط منها، حتّول اإىل اأر�ض قريبة منها يف العراق، واأّنه اأخذ معه من اأ�سجار 
تلك اجلنة اأغرا�سًا، ومن حبوبها بذورًا غر�ض بها الأ�سجار وزرع بها احلبوب، 

من هو آدم ؟
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اأّما �سكناه يف العراق فقد جاء  اأّياه كما �سّرحت الروايات بذلك.  بتعليم اهلّل 
يف مادة »بابليون« من معجم البلدان: »فذكر اأهل التوراة اأّن مقام اآدم »عليه 
ال�سالم« كان ببابل« وبابل اأرا�ٍض كانت بني الفرات ودجلة، ويف ماّدة بابل من 
قامو�ض الكتاب املقّد�ض ما موجزه كانت املياه - مياه الفرات ودجلة - جتري يف 
جميع اأرا�سيها، لذلك كانت اأرا�سيها م�سهورة باخل�سب وتنتج اأنواع الفواكه 
و11«   10 الأ�سحاح  التكوين:  »�سفر  �سنعار  القدمي  ا�سمها  وكان  واحلبوب، 
وماّدة �سنعار من قامو�ض الكتاب املقّد�ض. ويف مادة بابل من معجم البلدان اأّن 
بع�سهم قال: اّن بابل هي الكوفة واّن نوحا بعد اأن خرج من ال�سفينة �سار هو 
ومن معه يف طلب الدف ء و�سكنوا بابل وكرثوا بها من بعد نوح.... ويوؤّيد كون 
�سكن اآدم يف العراق ما جاء يف الروايات الآتية: اأّوًل، اإّن اآدم »عليه ال�سالم« حّج 
اإىل مّكة ووقف بامل�ساعر، واإّن توبته قبلت يف عرفة، واإّنه التقى بعد ذلك بحواء 
يوؤمر باحلج من قارة بعيدة  اأن  البيت، وي�ستبعد  ببناء  اأمره  اهلّل  واإّن  يف مكة 
مثل الهند، كما جاء ذلك يف بع�ض الروايات التي مل تثبت لدّي �سحتها. ثانيًا: 
جاء يف روايات اأخرى اأّنه دفن يف الغرّي من اأر�ض النجف، وقد ورد يف روايات 
الذي  املكان  يف  يدفن  نبي  كّل  اأّن  واآله«:  عليه  اهلل  »�سلى  النبياء  خامت  دفن 
قب�ض فيه. من جمموع ما ذكرناه يتاأّيد لنا؛ اأّن جّنة اآدم »عليه ال�سالم« كانت 
يف اأرا�سي الفرات، واأّنه ملّا اأُخرج منها هبط قريبا منها، وعندئذ اأيب�ض اهلّل 
تلك اجلنة، واأزالها من الوجود، واأحيا اآدم »عليه ال�سالم« مكانًا اآخر بالغر�ض 

والزرع، واهلّل اأعلم())).

1. الع�سكري: عقائد الإ�سالم من القراآن الكريم، ج1، �ض.

من هو آدم ؟
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املعا�سرين  الب�سر  اأن جزء من  تواجه م�سكلة كبرية، وهي  الفر�سية  هذه 
)املجموعات  امتدادات  لأن  الفرد،  هذا  ذرية  من  يكونوا  اأن  ُيحتمل  فقط 
الفردانية( الع�سرين تعود اإىل زمن اأبعد من زمن بداية عهد الزراعة بع�سرات 

الآلف من ال�سنني.

بني  ما  بالد  يف  مزارع  كاأول  ظهر  الذي  املفرت�ض  »اآدم«  اأن  قلنا  لو  اأي 
العراق  جنوب  اأهل  من   %83 حال  هو  كما    J1 املجموعة  من  كان  النهرين 
الأ�سلي  موطنهم  كان  الذين   J2 للمجموعة  ينتمون  الذين  فاإن  احلاليني، 
�سمال العراق واأجزاء من تركيا احلالية ولبنان وفل�سطني، وكذلك ال�سينيني 
جمموعات  اإىل  ينتمون  الذين  اإلخ  والأفريقيني...  والأوروبيني  واملغول 
لو  اأما  اآدم«.  »بني  من  لي�سوا  اأي  ذريته..  من  لي�سوا  فردانية خملفة متامًا، 
عدنا للفر�سية الأوىل، ف�سنجد باأن كل ال�ساللت الب�سرية احلالية منحدرة 
عليهم  وَي�سُدق  العربية،  املنطقة  يف  »ُولد«  ظهر  الذي  الفرد  ذلك  من 
َبِني  الكرمي: {َيا  القراآن  اآدم«،  وي�سح خطابهم كما يف  »بنو  باأنهم  جميعًا 
اهلل  »�سلى  النبي  عن  املروي  هو  كما  يقال  اأن  وي�سح  كما  آَدَم.......}))) 

عليه واآله«: )كلكم لآدم......( اأو )كلكم بنو اآدم......())).

•• رمزية القصة القرآنية:
هناك م�سار اآخر اأريد الإ�سارة اإليه، وهو م�سار رمزية ق�سة اآدم يف القراآن 
والتوراة. فقد ذهب بع�ض مف�ّسري القراآن الكرمي وبع�ض الباحثني امل�سلمني، 

1. �سورة الأعراف:26.
2. الزبيدي: اإحتاف ال�سادة املتقني ب�سرح اإحياء علوم الدين، ج10،  �ض 391.

من هو آدم ؟
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بل وخارج الدائرة الإ�سالمية اأي�سًا، اإىل القول باحتمال رمزية ق�سة اآدم يف 
الق�سة،  هذه  لرمزية  املحتملة  للت�سورات  نتعّر�ض  اأن  وقبل  الكرمي.  القراآن 

�ستكون لنا اإطاللة على مفهوم الرمزية. 

ظاهره.  من  ينك�سف  ما  وراء  معنًى  ُيربز  الذي  الأمر  على  الرمز  يدل 
فاملعنى الظاهر لكلمة اأ�سد هو احليوان املعروف، ولكنه اأي�سًا يدل على القوة 

وال�سجاعة وامللكية.

الرمز يوحي باحلالة ول ي�سّرح بها، ويثري ال�سورة ثم يرتكها تكتمل من 
الذهنية  الفعالية  طريق  عن  وذلك  املاء،  يف  الدوائر  تت�سع  كما  ذاتها،  تلقاء 

للمتلّقي، وق�س�ض كليلة ودمنة منوذج من مناذج الق�سة الرمزية.

الرمزية حا�سرة يف ال�ستعارة كقولك: »راأيت اأ�سدًا« واأنت تريد اأنك راأيت 
ويف  �سجاعته..  يف  اأي  كالأ�سد«  »اأنت  كقولك:  الت�سبيه  ويف  �سجاعًا..  رجاًل 
الكناية كقولك: »وقفَت مرفوع الراأ�ض« اأي باعتزاز، اإل اأننا نريد من حديثنا 
عن الق�سة الرمزية هنا ما هو اأخ�ض من ال�ستعارة والت�سبيه والكناية.. فهنا 
حقيقية  ال�سخ�سيات  تكون  وقد  والأحداث،  وال�سخ�سيات  التفا�سيل  توجد 
ولكن الأحداث خيالية.. بينما يف ق�س�ض كليلة ودمنة �سعى املوؤلف اإىل اإي�سال 

مفاهيم وِحكم معينة من خالل �سخ�سيات واأحداث وهمية.

الرمزي  للمعنى  الدقيق  اأو  ال�سحيح  التف�سري  اإىل  الإن�سان  ل  يتو�سّ قد 
الكامن يف الق�سة بقليل من التفّكر والتدّبر، وقد يف�سل يف ذلك كليًا اأو جزئيًا.

واأحيانًا املعطيات العلمية وتطّور الت�سّورات الذهنية لدى الإن�سان وتراكم 

من هو آدم ؟
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التجارب قد تعينه على اإدراك املعنى الكامن فيها. ويلجاأ املتحّدث اأحيانًا اإىل 
الرمز للتعبري عن الأفكار اأو العواطف اأو الروؤى اأو الأحداث، ل�سبب اأو لآخر، 
فقد يكون الو�سف املبا�سر غري ممكن، لأن الأمر يفوق الت�سّور الب�سري. كما يف 
التعبري الوارد يف بع�ض الأحاديث عن امليكروبات بعنوان ال�سياطني. اأو لغر�ض 
اإخفاء اأمٍر ما عن امل�ستمعني اأو بع�سهم، كما يف الأحاديث التي ُيعربَّ فيها عن  
لأّن  اأو  ال�سيا�سية،  التبعات  معنّي خوفًا من  عبا�سي مب�سطلح  اأو  اأموي  خليفة 
الرمز اأقدر على الك�سف عن النطباعات املرهفة والعامل الكامن خلف الواقع 

واحلقيقة، كما �سياأتي معنا يف الراأي الثاين من القول برمزية ق�سة اآدم. 

�سمن الجتاه القائل برمزية ق�سة اآدم، هناك عدة تف�سريات واجتاهات، 
من بينها:

1. اأن اآدم �سخ�ض حقيقي خلقه اهلل من غري اأب واأم، اإل اأن ق�سته مع حواء 
ال�سورة  بهذه  الواقع  اأر�ض  وال�سجرة ق�سة رمزية مل حتدث على  وال�سيطان 

املعرو�سة يف الن�سو�ض الدينية، بل �سيقت هكذا لتقريب مفاهيم معّينة.

التوا�سع،  خالل  )ِمن  احلايل:  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�ض  قال 
العقائد،  لبع�ض  جديدًا  فهمًا  اكت�سبنا  املتاأملة،  وال�سالة  الروح،  عن  البحث 
الب�سر،  يعاين  حيث  احلريف  باملعنى  اجلحيم  بوجود  توؤمن  تعد  مل  فالكني�سة 
قا�سيًا  لي�ض  فاهلل  الإلهي،  نهائي  الال  احلب  مبداأ  مع  يتنافى  العتقاد  فهذا 
الب�سر  لعذاب  يهدف  ل  فهو  والإن�سانية،  للب�سر  حمبًا  �سديقًا  حمبًا  واإمنا 
ترمز  رمزية،  اأدبية  وحواء،  اآدم  كق�سة  اجلحيم،  ففكرة  لحت�سانهم،  واإمنا 
لعزل الروح، حيث اأن الهدف النهائي هو اأن تتحد الأرواح كلها مع اهلل... كل 

من هو آدم ؟
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يوؤمنون بها، فما  الذين  اأ�سحابها  الديانات �سحيحة لأنها �سحيحة يف قلوب 
الذي ميكن اأن يكون حقيقي اأكرث من الإميان باهلل؟())).

�سوفية  مدر�سة  اإىل  ينتمي  احلايل  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  باأن  علمًا 
اهلل  الفناء يف  وفكرة  الق�سة،  هذه  برمزية  قوله  تفّهم  ولذا ميكن  م�سيحية، 
غالبية  يخالف  بذا  وهو  الأديان،  كل  و�سحة  الأرواح،  باحتاد  عنها  عرّب  التي 

مف�ّسري الكتاب املقّد�ض من الن�سارى.

اأن ق�سته مع  اإل  واأم،  اأب  اآدم �سخ�ض حقيقي خلقه اهلل من غري  اأن   .2
امل�سهود  العامل  هذا  يف  حتُدث  مل  وال�سجرة  وال�سيطان  حواء  مع  ثم  املالئكة 
وبهذه ال�سورة املعرو�سة يف الآيات، بل �سيقت هكذا لتقريب مفاهيم و�سور 
ر قال بنحو من هذا  م العالمة الطباطبائي كمف�سِّ غيبية معّينة. وميكن اأن نقدِّ
الكالم، ففي املقال ال�سابق من كتاب »لغة القراآن: م�سائلها وق�ساياها«، قال 
»د.ال�سيخ حممد باقر �سعيدي رو�سن«: )وكذلك يرى العالمة الطباطبائي يف 
رواية القراآن الكرمي لق�سة اآدم وحواء و�سكنهما يف اجلنة وال�سجرة املمنوعة 
واخلطاأ والتوبة، والهبوط من اجلنة اأن ذلك �سرح حلادث برزخي وعامل مثايل، 
واأن ذلك قد حدث لآدم يف الن�ساأة التي كانت يف ما وراء عامل املادة... كما 
َيرى اأي�سًا اأن حادثة »امليثاق« و »عامل الذر« وتقا�سي اخل�سمني اللذين جل�سا 
يف حمراب داوود ليحكم بينهما ورواية �سق قلب النبي واإخراج الغل واحل�سد 
ق للن�ساأة الربزخية())). واأ�سار  واإلقاء الراأفة والرحمة فيه، ظهور مثايل وحتقُّ

يف الهام�ض اإىل ما جاء يف الأجزاء 2، 8، 17، 20 من تف�سري امليزان.
1.www.masress.com/soutelomma/61430

2. جمموعة موؤلفني: لغة القراآن، م�سائلها وق�ساياها، �ض 206.

من هو آدم ؟
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ِمن  آَدَم  َبِني  ِمن  َربَُّك  َأَخَذ  ولنبداأ بالبحث اخلا�ض بقوله »تعاىل«: {َوِإْذ 
َأن  َشِهْدَنا  َبَلى  َقاُلوْا  ِبَربُِّكْم  َأَلْسَت  َأنُفِسِهْم  َعَلى  َوَأْشَهَدُهْم  ُذرِّيََّتُهْم  ُظُهوِرِهْم 
العالمة  فيه  َغاِفِليَن}))) حيث حتّدث  َهَذا  َعْن  ُكنَّا  ِإنَّا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َتُقوُلوْا 
بو�سوح و�سراحة عن اأن الآية تدل على اأن هناك اأكرث من عامل مرتبط بوجود 

الإن�سان، ومن بني هذه العوامل:

1. »العامل« الذي ن�سهده، وفيه يتحقق التكاثر بني: )النوع الن�ساين بنحو 
التوليد واأخذ الفرد من الفرد، وبثِّ الكثري من القليل كما هو امل�سهود يف نحو 
تكّون الآحاد من الإن�سان، وحْفِظهم وجود النوع بوجود البع�ض من البع�ض على 

التعاقب())). فاأنا مل اأع�ض يف الزمن الذي عا�ض فيه جّد جّدي مثاًل. 

2. »العامل الآخر« الذي تتحّدث عنه الآية، وفيه تواجد النا�ض كلهم يف زمن 
بحيث:  امل�سهود  عاملنا  معًا يف  تواجدهم  نفرت�ض  اأن  امل�ستحيل  من  اإذ  واحد، 
ن�سل  التي منها  النطفة  النوع فياأخذ منه مادة  اأول فرد من هذا  )ياأخذ اهلل 
هذا النوع فيجّزئها اأجزاًء ذّريًة بعدِد اأفراد النوع اإىل يوم القيامة، ثم ُيلب�ض 
وجود كلَّ فرٍد بعينه - بحياته وعقله و�سمعه وب�سره و�سمريه وظهره وبطنه 
- ويك�سيه وجوده التي هي له، قبل اأن ي�سري م�سريه الطبيعي، فُي�سهده نف�َسه، 
لبي، حتى ي�سري  وياأخذ منه امليثاق، ثم ينزعه منها، ويرّدها اإىل مكانها ال�سُّ

�سرَيه الطبيعي، وينتهي اإىل موطنها الذي لها من الدنيا())).

1. �سورة الأعراف:72.
2. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض319.
3. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض319.

من هو آدم ؟
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ق يف عوامل: )خمتلفة  ومن هنا اعترب العاّلمة اأن لالإن�سان وجودًا اآخر متحقِّ
اأن  النظام، متفاوتة احلكم())). ولكي ل ن�ستوح�ض الفكرة ذكر الطباطبائي 
الآخرة والربزخية: )وهو  العوامل - مثاًل - ما يخ�ّض احلياتني  تلك  من بني 
اإل  هي  اإْن  يقولون  الذين  الكافرون  ذلك  كره  ولو  الكرمي،  القراآن  ُيثِبته  مما 
حياتنا الدنيا منوت ونحيا، وما يهلكنا اإل الدهر. فقد اأثبت اهلل احلياة الآخرة 
لالإن�سان وغريه يوم البعث، وفيه هذا الن�سان بعينه، وقد و�سفه بنظام واأحكام 
غري هذه الن�ساأة الدنيوية نظامًا واأحكامًا، وقد اأثبت حياة برزخية لهذا الن�سان 

بعينه وهي غري احلياة الدنيوية نظامًا وحكمًا())).

وملزيد من تاأكيد الفكرة اعترب الطباطبائي اأن قوله »تعاىل«: {ِإنََّما َأْمُرُه 
ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن، َفُسْبَحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء 
َكَلْمٍح ِباْلَبَصِر}))) وما  َأْمُرَنا ِإالَّ َواِحَدٌة  َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن })))، وقوله: {َوَما 
املوجودات  الإن�سان من  الإن�سان وغري  للوجود  اأن  يثبت  الآيات  ي�سابههما من 

التي ن�سهدها وجهان:

قق دفعًة واحدة دون تدّرج، وهو من �سنخ »اأمر« اهلل، وقد  الوجه الأول: حتَّ
اأفا�سه اهلل واألقاه بكلمة »ُكن«، وهو ما تتحدث عنه الآيتان ال�سابقتان.

الوجه الثاين: حتقق ب�سكل تدريجي، ومن العدم اإىل الوجود �سيئًا ف�سيئًا، 
ويظهر ناق�سًا ثم ل يزال يتكامل حتى يفنى ويرجع اإىل ربه، وهو ما تتحدث 

1. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض319.
2. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض320-319.

3. �سورة ي�ض: 83-82.
4. �سورة القمر: 50.

من هو آدم ؟
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ْن َحَمٍإ  عنه الآيات من قبيل قوله »تعاىل«: {َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّ
ُموِم})))، وقوله: {َخَلَق اإِلنَساَن  ْسُنوٍن، َواْلَجانَّ َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل ِمن نَّاِر السَّ مَّ
الوجه غري  نَّاٍر})))، وهذا  ن  مِّ اِرٍج  مَّ ِمن  اْلَجانَّ  َوَخَلَق  اِر،  َكاْلَفخَّ َصْلَصاٍل  ِمن 
الوجه ال�سابق واإن كانا وجهني ل�سئ واحد، وحكُمه غرُي حكِمه، واعترب العاّلمة 

اأن الت�سّور التام لهذا التف�سيل )يحتاج اإىل لطف قريحة())).

ثم ي�سيف قائاًل: )يتبني بذلك اأن هذه الن�ساأة الإن�سانية الدنيوية م�سبوقة 
غري  فيها  موجودون  الآحاد  اأن  غري  بعينها،  هي  هي  اإن�سانية،  اأخرى  بن�ساأة 
حمجوبني عن ربهم، ي�ساهدون فيها وحدانيته »تعاىل« يف الربوبية مب�ساهدة 
يفقدونه،  ول  عنه  ينقطعون  ل  لأنهم  بل  ال�ستدلل،  طريق  من  ل  اأنف�سهم، 
ويعرتفون به وبكل حقٍّ ِمن ِقَبِله، واأما قذارة ال�سرك واألواث املعا�سي فهو من 
اأحكام هذه الن�ساأة الدنيوية دون تلك الن�ساأة التي لي�ض فيها اإل فعُله »تعاىل« 
القائم به. فافهم ذلك())). ثم اعترب اأن اإجادة التدبر يف اآية {َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك 
اإن�سانية  ن�ساأة  اإىل حقيقة وجود  �ستهدي  ُذرِّيََّتُهْم}  ُظُهوِرِهْم  ِمن  آَدَم  َبِني  ِمن 
َعَلى  {َوَأْشَهَدُهْم  بينهم:  ومّيز  النوع،  هذا  اأفراد  بني  فيها  اهلل  فّرق  �سابقة، 

َأنُفِسِهْم  َأَلْسَت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا}.

ُقْلَنا  ُثمَّ  ْرَناُكْم  َصوَّ ُثمَّ  َخَلْقَناُكْم  {َوَلَقْد  لالآيات:  تف�سيرة  معر�ض  وفي 
اِجِديَن، َقاَل َما  َن السَّ ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َلْم َيُكن مِّ

1. �سورة احلجر: 27-26.
2. �سورة الرحمن: 15-14.

3. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض 320.

4. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض 321.

من هو آدم ؟
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ْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن،  َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنْا َخْيٌر مِّ
اِغِريَن، َقاَل  َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك َأن َتَتَكبََّر ِفيَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ
َأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن، َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمنَظِريَن، َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني أَلْقُعَدنَّ 
ن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم  َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم، ُثمَّ آلِتَينَُّهم مِّ
ْدُحوًرا لََّمن  َوَعن َشَماِئِلِهْم َواَل َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن، َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُؤوًما مَّ
َتِبَعَك ِمْنُهْم أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعيَن، َوَيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة 
اِلِميَن، َفَوْسَوَس  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ
ُكَما  ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ َلُهَما الشَّ
َجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن، َوَقاَسَمُهَما ِإنِّي  َعْن َهِذِه الشَّ
َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما  ا َذاَقا الشَّ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن، َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ
ُهَما َأَلْم َأْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما  َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُّ
َنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن  ِبيٌن، َقااَل َربَّ ْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُّ َجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّ الشَّ
ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهِبُطوْا  َقاَل  اْلَخاِسِريَن،  ِمَن  َلَنُكوَننَّ  َوَتْرَحْمَنا  َلَنا  َتْغِفْر  لَّْم 
َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن، َقاَل ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن 
م�ساق  �سيقت  واإن  الطباطبائي: )والق�سة  العالمة  قال  ُتْخَرُجوَن})))  َوِمْنَها 
الق�س�ض الجتماعية الماألوفة بيننا وت�سمنت اأمرًا وامتثاًل وتمردًا و احتجاجًا 
وطردًا ورجمًا وغير ذلك من الأمور الت�سريعية والمولوية، غير اأن البيان ال�سابق 
اإبلي�ض  اأن  اإلى كونها تمثياًل للتكوين، بمعنى  على ا�ستفادته من الآيات يهدينا 
على ما كان عليه من الحال، لم يقبل المتثال، اأي الخ�سوع للحقيقة الإن�سانية، 
َتَتَكبََّر  َأن  َلَك  َيُكوُن  وُي�سِعر به قوله »تعالى«: {َفَما  فتفّرعت عليه المع�سية. 

1. �سورة الأعراف: 25-12.
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ِفيَها} فاإن ظاهره اأن هذا المقام ل يقبل لذاته التكبر، فكان تكّبره فيه خروجه 
منه وهبوطه اإلى ما هو دونه())).

العالمة  اأن  اإل  ال�سابق،  املقطع  يف  وا�سح  غري  املّدعى  املعنى  كان  واإن 
عاد ليقول بعد �سفحات قليلة: )الق�سة مبا ت�ستمل عليه ب�سورتها من الأمر 
والمتثال والتمرد والطرد وغري ذلك واإن كانت تت�سبه بالق�سايا الجتماعية 
املاألوفة فيما بيننا، لكنها حتكي عن جريان تكويني يف الروابط احلقيقية التي 
املالئكة  خلق  عليه  ما  تبنّي  احلقيقة  يف  فهي  واإبلي�ض،  واملالئكة  الإن�سان  بني 
اإىل  بالن�سبة  القبيلني  تقت�سيه طبائع  وما  بالإن�سان،  واإبلي�ض، وهما مرتبطان 
�سعادة الإن�سان و�سقائه، وهذا غرْي كْون الأمر تكوينيًا. فالق�سة ق�سة تكوينية 
ُمثِّلت ب�سورة ناألفها من �سور حياتنا الدنيوية الجتماعية، كملك من امللوك 
اأقبل على واحد من عامة رعيته ملا تفّر�ض منه كمال ال�ستعداد ومتام القابلية، 
مًا له  ه مبزيد عنايته، وجعله خليفته يف مملكته مقدِّ فا�ستخل�سه لنف�سه، وخ�سّ
على خا�سته ممن حوَله، فاأمرهم باخل�سوع ملقامه والعمل بني يديه، فلّباه يف 
دعوته وامتثال اأمره جْمٌع منهم، فر�سي عنهم بذلك، واأقّرهم على مكانتهم، 
اأ�سرف منه  باأنه  معَتاّلً  فلم ميتثله،  اأمره،  املِلك يف  هم، فخّطاأ  بع�سُ وا�ستكرب 
الذلة  عليه  و�سرب  نف�سه،  عن  وطرده  عليه  فغ�سب  عَماًل،  واأغزر  جوهرًا، 
اإ�سدار  واإليه  الأمر،  زمام  بيده  مِلك،  لأنه  ُيطاع  اإمنا  املِلك  لأن  غار،  وال�سَّ
الواقعية،  امل�سلحة  ُيطاِبق  به  اأَمر  ما  لأن  ُيطاع  ولي�ض  والد�ساتري،  الفرامني 

فاإمنا ذلك �ساأن النا�سح الهادي اإىل اخلري والر�سد())).
1. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض 24-23.
2. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض 28-27.
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اإبلي�ض ت�سري اإىل حقائق ت�سابه  ثم اأ�ساف: )فق�سة �سجود املالئكة واإباء 
ت�سريفه  فيها  بال�سجدة  والأمر  احلقائق،  من  املَثل  هذا  يت�سمنه  ما  بوجٍه 
له  اأخ�سع  ت�سريفًا  الولية،  املنزلة ونعمة اخلالفة وكرامة  اآدم بقرب  »تعاىل« 
ُيف�سد  ف�سار  الإن�سانية،  ال�سعادة  جوهر  مل�سادة  اإبلي�ض،  منه  واأبعد  املالئكة 
ُه َفَأنَُّه  الأمر عليه كلما م�ّسه، ويغويه اإذا اقرتب منه، {ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمن َتَوالَّ
ُيِضلُُّه})))())). ولتاأكيد فكرة التمثيل الرمزي يف القراآن ا�ست�سهد الطباطبائي 

مبا جاء يف الآيات التالية:
{َفَقاَل َلَها َوِللْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن})))

{ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشْيًئا َأن َيُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن})))

َماَواِت َواأَلْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها  {ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَلى السَّ
َوَأْشَفْقَن ِمْنَها}))).

واأما الإ�سكال على القول بهذه الرمزية باأن: )رفع اليد عن ظاهر الق�سة 
»تعاىل«،  كالمه  عامة  يف  الت�سابه  يوجب  املح�سة  التكوين  جهة  على  وْحملها 
والِعرب  والق�س�ض  بل  واملعاد،  املبداأ  معارف  حمل  من  مينع  حينئذ  مانع  ول 

وال�سرائع على الأمثال، ويف جتويز ذلك اإبطال للدين())).

1. �سورة احلج : 4.
2. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض 28.

3. �سورة ف�سلت: 11.
4. �سورة ي�ض: 82.

5. �سورة الأحزاب: 72 .
6. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض 28.

من هو آدم ؟
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تلك  بع�ض  ثبوت  على  يدّل  قد  الدليل  اأن  معتربًا  الطباطبائي  عليه  فرّد 
الأ�سلية  املعارف  قبيل  من  وذلك  ون�سو�سيتها،  �سراحتها  وعلى  املعارف، 
الأنبياء  ق�س�ض  قبيل  ومن  واملعاد،  والنبوة  كالتوحيد  احلقة  والعتقادات 
من  ت�ستتبعه  وما  والأحكام  ال�سرائع  قبيل  ومن  الدينية،  دعواتهم  يف  والأمم 
الثواب والعقاب، كما اأن الدليل وال�سواهد قد تدّل على خالف ذلك، كما يف 
ر وعر�ض الأمانة وغري ذلك )مما  ق�سة اآدم واإبلي�ض واملالئكة، ومثل ق�سة الذَّ
اآية حمَكمة، ول  الدين، ول يخالف  اإنكار �سروري من �سروريات  ي�ستعقب  ل 

�ُسّنة قائمة، ول برهانًا يقينيًا())).
وحول ق�سة النبي داود مع الرجلني الذين ت�سّورا املحراب يف قوله »تعاىل«: 
َفَفِزَع  َداُووَد  َعَلى  َدَخُلوا  ِإْذ  اْلِمْحَراَب،  ُروا  َتَسوَّ ِإْذ  اْلَخْصِم  َنَبُأ  َأَتاَك  َوَهْل   }
ِباْلَحقِّ  َبْيَنَنا  َبْعٍض َفاْحُكم  َبْعُضَنا َعَلى  ِمْنُهْم  َقاُلوا اَل َتَخْف َخْصَماِن َبَغى 
َراِط، ِإنَّ هَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة  َواَل ُتْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الصِّ
ِني ِفي اْلِخَطاِب، َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل  َوِلَي َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَّ
َن اْلُخَلَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن  َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه َوِإنَّ َكِثيًرا مِّ
َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه  ا ُهْم َوَظنَّ َداُووُد  اِلَحاِت َوَقِليٌل مَّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَناَب، َفَغَفْرَنا َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب، َيا َداُووُد 
اْلَهَوى  َتتَِّبِع  َواَل  ِباْلَحقِّ  النَّاِس  َبْيَن  َفاْحُكم  اأْلَْرِض  ِفي  َخِليَفًة  َجَعْلَناَك  ِإنَّا 
ِ َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما  ِ ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اهللَّ َفُيِضلََّك َعن َسِبيِل اهللَّ
َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب}))) ذكر الطباطبائي اأن اأكرث املف�سرين -تبعًا للروايات- 

1. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 8، �ض 29.
2. �سورة �ض : 26-21.

من هو آدم ؟
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اأن هوؤلء اخل�سم الداخلني على داود »عليه ال�سالم« كانوا مالئكة،  اعتربوا 
اأر�سلهم اهلل »�سبحانه« اإليه ليمتحنه. ثم بنّي اأنه ل يرت�سي كون الأمر قد وقع 

يف هذا العامل امل�سهود وذلك بلحاظ النقاط التالية:

غري  دخوًل  عليه  ودخولهم  املحراب  كت�سورهم  الق�سة:  خ�سو�سيات   .1
عادي بحيث اأفزعوه.

2. تنبه داود »عليه ال�سالم« باأنه اإمنا كان فتنة من اهلل له، ومل يكن م�سمون 
ال�سكوى واقعة عادية وحقيقية.

والذي  اْلَهَوى}  َتتَِّبِع  َواَل  ِباْلَحقِّ  النَّاِس  َبْيَن  »تعاىل«: {َفاْحُكم  قوله   .3
يظهر منه اأن اهلل ابتاله مبا ابتلى لينبهه وي�سدده يف خالفته وحكمه بني النا�ض.

قال معّلقًا: )كل ذلك يوؤيد كونهم من املالئكة، وقد متّثلوا له يف �سورة رجال 
من الإن�ض، وعلى هذا فالواقعة متثل متثل فيه املالئكة يف �سورة متخا�سمني 
لأحدهما نعجة واحدة ي�ساألها اآخر له ت�سع وت�سعون نعجة و�ساألوه الق�ساء فقال 
ل�ساحب النعجة الواحدة: {َلَقْد َظَلَمَك} اإلخ، وكان قوله »عليه ال�سالم« - لو 
كان ق�ساء منّجزًا - حكمًا منه يف ظرف التمّثل، كما لو كان راآهم فيما يرى 
النائم، فقال لهم ما قال، وحَكم فيهم مبا حكم، ومن املعلوم اأن ل تكليف يف 
ظرف التمّثل، كما ل تكليف يف عامل الروؤيا، واإمنا التكليف يف عاملنا امل�سهود، 
وهو عامل املادة، ومل تقع الواقعة فيه، ول كان هناك متخا�سمان، ول نعجة ول 
نعاج، اإل يف ظرف التمّثل، فكانت خطيئة داود »عليه ال�سالم« يف هذا الظرف 

من التمّثل، ول تكليف هناك())). 
1. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 17، �ض 194-193.

من هو آدم ؟
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ثم �سّبه العالمة اأ�سلوب عر�ض الآيات لهذه الق�سة بعر�ض الآيات لق�س�ض: 
)خطيئة اآدم »عليه ال�سالم« يف اجلنة، ِمن اأكل ال�سجرة قبل الهبوط اإىل الأر�ض، 
وت�سريع ال�سرائع، وجعل التكاليف، وا�ستغفاره( اأي ا�ستغفار داود )وتوبته، مما 
وقد �سرح اهلل بخالفته يف  منه  وتوبته مما �سدر  اآدم  كا�ستغفار  منه،  �سدر 
قول  على  واأما  كالمه.....  يف  ال�سالم«  »عليه  اآدم  بخالفة  �سرح  كما  كالمه 
اأن املتخا�سمني الداخلني عليه كانوا ب�سرا والق�سة على  بع�ض املف�سرين من 
اأنك  اأي  اإلخ ق�ساًء تقديريًا،  َظَلَمَك}  اأن يوؤخذ قوله: {َلَقْد  ظاهرها فينبغي 
مظلوم لو مل ياأت خ�سيمك بحّجة بينة، واإمنا ذلك للحفظ على ما قامت عليه 
ل  اهلل  من  بع�سمة  مع�سومون  الأنبياء  اأن  والنقل  العقل  طريقي  من  احلجة 
اآتاه  باأنه  قباًل  �سّرح  »�سبحانه«  اهلل  اأن  على  �سغرية.  ول  كبرية  عليهم  يجوز 

احلكمة وف�سل اخلطاب، ول يالئم ذلك خطاأه يف الق�ساء())).

الطباطبائي:  العالمة  كالم  و�سارحًا  موؤيدًا  رو�سن  �سعيدي  د.  واأ�ساف 
الأ�سماء لآدم »عليه  ال�سوؤال حول تعليم  اآية اهلل جوادي الآملي هذا  )ويطرح 
ال�سالم« ويقول: هل كان لتعليم اآدم الأ�سماء وعر�سها على املالئكة... واحلوار 
بني اهلل »تعاىل« واملالئكة واآدم وقوع خارجي اأم اأن م�سمون هذه الق�سة متثيل 
رف؟ ل �سك يف اأن املق�سود بالتمثيل لي�ض الق�سة الرمزية التى ل يكون لها  �سِ
اأن حقيقة معقولة  اأي حقيقة خارجية على الإطالق، واإمنا التمثيل هنا يعني 

ومعرفة غيبية وقعت وقوعًا عينيًا وُذكرت يف �سورة حم�سو�سة())).

1. الطباطبائي : امليزان يف تف�سري القراآن، ج 17، �ض 194.
2. اآملي : ت�سنيم يف تف�سري القراآن، ج3، �ض 229-223.

من هو آدم ؟
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بال�سجود  للمالئكة  الإلهي  الأمر  عن  يتحدث  وهو   - الآملي  عن  نقل  ثم 
لآدم - قوله: )ل ميكن اأن يكون هذا الأمر حقيقيًا، لأن الأمر احلقيقي يكون 
للت�سريع، يف حني اأن املالئكة لي�سوا من اأهل التكليف. والأمر ل يكون تكوينيًا 
التكويني حتمّي الوقوع ول ميكن ع�سيانه، ويجب بناء على  اأي�سًا، لأن الأمر 
هذا اأن ُيحَمل على التمثيل، ول �سك يف اأن املراد من التمثيل هنا لي�ض القول 
باأن الق�سة خيالية ورمزية واأنها ل تطابق احلقيقة اخلارجية، واإمنا املق�سود 
ومع  حم�سو�سة())).  �سورة  يف  ُذكرت  قد  الغيبية  احلقيقة  اأن  هو  بالتمثيل 
اأن  اإل  للمكلَّفني،  اإل  يكون  ل  الأمر احلقيقي  اأن  الآملي يف  راأي  التحّفظ على 
راأيه يف معنى رمزية الق�سة متناغم مع راأي العالمة الطباطبائي ويتلّخ�ض يف 
اأن هناك �سيئًا ما حدث يف عامل الغيب ويختلف عّما قّدمته الق�سة القراآنية، 

ودورها تقريب الفكرة اإىل الأذهان.

مُيكن  رمبا  اأنه  عن  نغفل  اأن  ميكننا  )ل  باأنه:  رو�سن  �سعيدي  د.  عّلق  ثم 
اعتبار التمثيل الت�سويري، كما يقول بع�ض العلماء، واحدًا من م�سادر الرموز 
التعبريية يف الدين والعلم، نوعًا من اللغة اأو عالمة على احلقائق ال�سامية التي 
تتجاوز احل�ّسيات، وجاء يف م�ستوى قريب من اأذهان املخاطبني واأفهامهم())). 

ويف نهاية املقال خّل�ض الفكرة قائاًل: )والنتيجة التي ن�سل اإليها مما �سبق 
هي اأن ُجمَل القراآن وعباراِته لها مفهوم حقيقي - اإل يف حالت الكناية و�سرب 
املثل واحلالت التي توجد فيها قرينة تدّل على ال�ستناد اإىل املعنى املجازي - 

1. اآملي : ت�سنيم يف تف�سري القراآن، ج3، �ض 291-288.
2. جمموعة موؤلفني: لغة القراآن، م�سائلها وق�ساياها، �ض 209.

من هو آدم ؟
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اأم  واأفعاله،  باأ�سماء اهلل و�سفاته  والعبارات متعّلقة  اجُلمل  اأكانت هذه  �سواء 
تلك املتعلقة بظواهر عامل الوجود وخ�سائ�سها واأفعالها، اأو التي تتعلق بحياة 
الإن�سان يف هذه الدنيا، اأو التي ترتبط مب�سري العامل والإن�سان يف امل�ستقبل، 
الآخر  العامل  وظهور  املوجود  الكوين  النظام  وكيفية غروب  ال�ساعة  واأ�سراط 
َعم  والنِّ والأ�سرار  الأخيار  بني  والف�سل  والق�ساء  وامليزان  والكتاب  واحل�ساب 

ة بال�ساحلني وعذاب الكافرين واملذنبني واآلمهم())). وامللّذات اخلا�سّ

قال  فقد  الن�سرانية،  اآباء  بع�ض  لدى  لذلك  م�سابهة  فكرة  جند  وهكذا 
القم�ض تادر�ض يعقوب اأنه: )يف القرن الثاين يبدو اأن العالمة اأوريجانو�ض( 
اأوريجانو�ض/ اأوريجن / اأوريجني اأدامانتيو�ض »184-253م« يبدو اأنه ولد يف 
اح الكتاب املقد�ض«، اإل اأنه خالف تعاليم  الإ�سكندرية، اعتربه البع�ض »اأمري �ُسرَّ
وُجّرد  خا�سة،  لهوتية  مدر�سة  لنف�سه  واأ�ّس�ض  ومعتقداتها،  القبطية  الكني�سة 
من قبل البابا من عنوانه الكهنوتي كما �ُسجن على يد قي�سر الروم »د�سيو�ض« 
ب ومات متاأثرًا بذلك )تطّلع اإىل ق�سة اآدم وحواء وما حدث معهما كق�سة  وُعذِّ
الإن�سان  حياة  مت�ّض  روحية  مفاهيم  عن  للك�سف  الوحي  قّدمها  بحتة،  رمزية 
باهلل، واأن اجلنة مل تكن علي الأر�ض بل يف ال�سماء الثالثة حيث كان اآدم وحواء 
اأو  الفردو�ض  من  هبطا  واأنهما  ال�سقوط،  قبل  حقيقيني  ج�سدين  بال  روحني 
اجلنة اإيل الأر�ض ب�سبب �سقوطهما، واأن ما ناله من ج�سدين اإمنا هو من قبيل 
العقاب. هذه الأفكار هاجمها القدي�ض اأبيفانيو�ض اأ�سقف �سالمي�ض بقرب�ض يف 

ر�سالته اإىل القدي�ض يوحنا اأ�سقف اأور�سليم())).
1. جمموعة موؤلفني: لغة القراآن، م�سائلها وق�ساياها، �ض 230.

2. arabicholybible.files.wordpress.com/2019/02/old1tadros-ar.pdf

من هو آدم ؟
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العقلية  اإدراكاته  مَنت  الذي  احلديث  العاقل  لالإن�سان  رْمز  اآدم  اأن   .3
وقدراته الكالمية ب�سكل اأف�سل، وحتّول بالتايل منط حياته - وبالتدريج - من 

احلياة الب�سيطة اإىل حياة اأكرث تعقيدًا. 

ولنقل - مثاًل - اأن اآدم ما قبل الأكل من ال�سجرة هو رمز لالإن�سان الب�سيط 
املدن  وبناء  الأهلية  وتربية احليوانات  الزراعة  يعي�ض ما قبل عهد  الذي كان 

والأرياف. 

الغذاء  من  حاجاته  له  تتوّفر  كانت  الذي   - الفرد  ل  النوع   - الإن�سان 
َهَذا  ِإنَّ  آَدُم  َيا  به: {َفُقْلَنا  املحيطة  الطبيعة  وامل�سكن من  وامللب�ض  وال�سراب 
َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى، ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَها 
َواَل َتْعَرى، َوَأنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحى})))... الإن�سان -النوع ل الفرد- 
ت�سدر  بداأت  ولب�ساطته  كامنة،  كانت  ولكنها  قدرات عقلية  لديه  كانت  الذي 
عنه بع�ض ال�سلوكيات التي تتنافى وما ميتلكه من عقل، ولختياره خليفة على 
الأر�ض، مبعنى املخلوق الذي ل ميلك اأي خملوق اآخر على الأر�ض عقاًل مثله، 

ي�ستطيع من خالله اأن ميّيز ما بني اخلري وال�سر.

واأكُله من ال�سجرة جمرد رمز لهذه ال�سلوكيات املنافية لقدرته على التمييز 
بني اخلري وال�سر، اإذ مل يفّعل هذا العقل بعُد ومل يوّظفه بال�سكل ال�سليم حتى 

اأنه كان يرتكب اأخطاًء قاتلة بينما كان ي�ستطيع جتّنبها.

ل   - الطبيعية   القوانني  وفق  ولرمبا  الإلهي،  التخطيط  و�سمن  وهكذا، 
على طريقة الآيات املعجزة - التي ِمن بينها التغرّي املناخي مثاًل واآثار ذلك، 

1. �سورة طه:119-117.

من هو آدم ؟
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املنطقة«   - »اجلنة  تلك  من  جمربًا   - الفرد  ل  النوع   - الإن�سان  هذا  خرج 
وباأ�سهل طريقة، ودون  اإليه  يوٍم ما حتتوي على كل ما يحتاج  التي كانت يف 
تعب، ف�سار م�سطرًا لأن يحفر الأر�ض ويبذر البذور وَي�سقي الأر�ض وينتظر 
مو�سم احل�ساد، ويقاوم اأخطار تلف املح�سول، وما اإىل ذلك.  وتك�ّسفت له 
م�ساوئه، فعمل على تغطيتها باتخاذ اإجراءات من خالل الإمكانات املتوافرة 
بني يديه. كان هذا التغرّي الكبري يف منط احلياة دافعًا لأن يفّكر يف خ�سارته 
للنمط ال�سابق الذي كان يعي�سه، وفقدانه النعم الإلهية التي كان يرفل فيها، 
ولتبداأ  عنه،  بدر  ما  على  والندم  والإنابة  التوبة  من  حالة  يف  اهلل  اإىل  ويعود 
ال�سورة  تلك  ُن�سجًا وتف�سياًل عن  اأكرث  والعبادة ب�سورة  الإميان  معها رحلة 
الفطرية الأوىل التي كانت عليها. وتزامن مع هذا التغرّي، اأن بداأ يبني لنف�سه 
م�سكنًا يحميه من حرارة ال�سم�ض والأمطار وبرودة اجلو، كما بداأ ي�سنع اأدوات 
جديدة يحتاج اإليها يف تاأمني الغذاء وال�سراب وغري ذلك من اأّوليات احلياة. 

وهكذا بداأت رحلة الإن�سان الأخرية يف ع�سر ما بعد ال�ستقرار وال�ستيطان، 
واملتزامنة مع الزراعة وتربية احليوانات الأهلية والتي ما زالت م�ستمرة اإىل 
العاقل  الإن�سان  ق�سة  عن  الكرمي  القراآن  حتّدث  هل  ُترى..  فيا  اليوم.  هذا 
احلديث وم�سريته التكاملية بهذه ال�سورة املعرو�سة يف اآياته وب�سورة رمزية.. 

�سواء وفق الت�سّور الأول اأو الثاين اأو لرمبا بت�سّور خمتلف عنهما؟

وهل قوله »تعاىل«: {َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها}))) حديث رمزي عن اإيداع 
واإمكانية  بالنطق   - النوع   - العاقل  الإن�سان  لدى  املتطورة  العقلية  القدرة 

1. �سورة البقرة: 31.

من هو آدم ؟
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القدرات  هذه  والإبداع؟  التخّيل  على  والقدرة  والت�سورات  املفاهيم  ا�ستقاق 
التي ل ميتلكها املالئكة بح�سب طبيعة خلقهم، مما جعلهم عاجزين عن تقدمي 
اإجابة حيث قال لهم ربهم: {َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن}))) 
َلَنا ِإالَّ  ِعْلَم  وجاءت اإجابتهم موؤكدة عجزهم عن ذلك: {َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل 
َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم}))). وكاأّن املالئكة ل ي�ستطيعون احل�سول 
على علٍم خارج نطاق ما متت برجمتهم عليه - اأو تعليمهم اإياه - على خالف 
ا َأنَبَأُهْم  الإن�سان العاقل القادر على ذلك: {َقاَل َيا آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَمآِئِهْم َفَلمَّ
َماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن  ِبَأْسَمآِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السَّ

َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن}))).

ثم اإن الآيات التي ذكرناها يف اأول البحث توؤّكد على اأن اأ�سل الإن�سان من 
تراب بلغ تدريجيًا اإىل حالة ت�سبه الفخار. ولكنها يف نف�ض الوقت تتحّدث عن 
النطفة وتطّور اجلنني. وهناك روايات مّر بنا بع�سها تتحّدث عن اأكرث من اآدم 
ومن ن�سل »اآدمي«. هذا احلديث املتنّوع يف و�سف اخللق الإن�ساين يعطي جماًل 

للتفكري - ولو من باب الحتمال - يف اأكرث من اجتاه:

الذي  الإن�سان  من  الأول  الفرد  اأي   - اآدم  باأن  القا�سي  التقليدي  الجتاه 
ب�سورة  �سل�سال  من  كالتمثال  ت�سّكل  ثم  ترابًا،  بنف�سه  كان   - اليوم  نعرفه 
اإن�سانية، ثم وجلته الروح، ومن نف�ض الطينة ُخلقت زوجته، وكان نتاج لقائهما 

ذرية ا�ستمّرت اإىل هذا اليوم.
1. �سورة البقرة: 31.
2. �سورة البقرة: 32.
3. �سورة البقرة: 33.

من هو آدم ؟
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واأّن  ككل،  لالإن�سان  الأّول  الأ�سل  عن  تتحّدث  الآيات  اأن  الآخر:  الجتاه 
كائنًا  الرتاب  من  َجعلت  للِخلقة  اأ�سرارًا  الوجود  هذا  يف  اأودع  »�سبحانه«  اهلل 
حيًا ب�سيطًا، نتج عنه يف نهاية املطاف هذا املخلوق الذي نعرفه اليوم با�سم 

الإن�سان العاقل احلديث.

وما  التطّور،  نظرية  اأخو�ض يف  اأن  هنا  اأريد  ل  اأنني  قبل  من  اأّكدت  وكما 
الإن�سان  منه  انحدر  �سلف م�سرتك  الإن�سان من  انحدار  يدور من كالم حول 
وفهمها  الآيات  قراءة  اإمكانية  نفّكر يف  ولكن دعونا  اأ�سبه ذلك..  وما  والقرد 
ب�سورة خمتلفة عن الطريقة التي عهدناها، ل �سيما بلحاظ املعطيات العلمية 
الكثرية وامللمو�سة من خالل الأحافري والآثار بحيث بات من ال�سعب جتاهل 
اإىل  الزمن  اإىل جن�ض واحد ومتتد يف  تنتمي  ب�سرية  اأنواع  دللتها حول وجود 
عدة ماليني من ال�سنني. واأننا - كاأفراد من الإن�سان العاقل احلديث - ناأتي يف 

نهاية هذه ال�سل�سلة من اجلن�ض الب�سري. 

والذي يفتح املجال للبحث ب�سكل اأرحب اأن القراآن الكرمي خليٌّ من حتديد 
وجه  على  الإن�سان  ثم  امل�سهود خ�سو�سًا،  املادي  والعامل  اخللق عمومًا،  عمر 
حيث  والن�سارى  لليهود  الدينية  امل�سادر  يف  جاء  ما  خالف  على  التحديد.. 
اأن العامل - بح�سب ن�سو�سهم - ُخلق قبل ما يقارب 6000 �سنة فقط! وهو ما 
جعلهم يف حالة من الت�سادم مع املعطيات العلمية التي تعود بهذا الوجود اإىل 

قرابة 14 مليار �سنة!

نعم، يف بع�ض املرويات التي ُيعتقد اأنها جاءت حتت تاأثري املوروث الإ�سرائيلي 
وامل�سيحي الذي مل يكن �سادقًا يف ما يقّدمه من معلومات، جند تقاربًا مع ما 

من هو آدم ؟

fi Umq 2 L.indd   112fi Umq 2 L.indd   112 2/29/2020   12:05:36 PM2/29/2020   12:05:36 PM



113113 من هو آدم ؟

جاء يف امل�سادر الكتابية، وذلك من قبيل ما جاء يف تاريخ الطربي حتت عنوان 
»القول يف كم قدر جميع الزمان من ابتدائه اإىل انتهائه واأوله اإىل اآخره«، قال: 

)اختلف ال�سلف قبلنا من اأهل العلم يف ذلك()))، ثم ذكر الأقوال:

1. قْدُر جميع  ذلك �سبعة اآلف �سنة. وروى عن �سعيد بن جبري الذي يرويه 
عن ابن عبا�ض اأنه قال: )الدنيا ُجمعة ِمن ُجمع الآخرة، �سبعة اآلف �سنة، فقد 
م�سى �ستة اآلف �سنة ومائتا �سنة، ولياأتني عليها مئون من �سنني، لي�ض عليها 

د())).  موحِّ

2. قْدُر جميع ذلك �ستة اآلف �سنة. وروى عن الأعم�ض عن اأبي �سالح عن 
كعب اأحبار اليهود اأنه قال: )الدنيا �ستة اآلف �سنة())). وروى عن عبدال�سمد 
 - الإ�سرائيليات  من  امل�سدر  اأخرى  -مرة  منّبه  بن  وهب  �سمع  اأنه  معقل  بن 
يقول: )خال من الدنيا خم�سة اآلف �سنة و�ستمائة �سنة، واإين لأعرف كل زمان 
منها ما كان فيه من امللوك والأنبياء. قلت لوهب بن منّبه: كم الدنيا؟ قال: 
�ستة اآلف �سنة())). ثم عّلق الطربي قائاًل: )وال�سواب من القول يف ذلك ما 
دّل على �سحته اخلرب الوارد عن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«( وذكر عدة 

روايات عن النبي، من بينها:

ابن عمر قال: )�سمعت ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« يقول:  1. عن 
اأجُلكم يف اأِجل َمن كان قبلكم، ِمن �سالة الع�سر اإىل مغرب ال�سم�ض(. 

1. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض 15.

2. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض 15.

3. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض 15.

4. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض 15.
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خطب  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  )اأن  مالك:  بن  اأن�ض  عن   .2
اإل �سق ي�سري، قال:  اأن تغيب ومل يبق منها  اأ�سحابه يومًا وقد كادت ال�سم�ض 
والذى نف�ض حممد بيده، ما بقى من دنياكم فيما م�سى منها اإل كما بقي من 

يومكم هذا فيما م�سى منه، وما ترون من ال�سم�ض اإل الي�سري(.

ُبعثت  اأبى هريرة قال: )قال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«:  3.  عن 
وال�ساعة كهاتني، واأ�سار بال�سبابة والو�سطى())).

نًا اأن اأْوىل القولني اللذين ذكرُت يف مبلغ قَدر مدة  ثم قال الطربي معّلقًا: )بيِّ
جميع الزمان اللذين اأحدهما عن ابن عبا�ض والآخر منهما عن كعب بال�سواب 
واأ�سبههما مبا دلت عليه الأخبار الواردة عن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« 
قول ابن عبا�ض الذي روينا عنه اأنه قال: »الدنيا جمعة من ُجمع الآخرة �سبعة 
اآلف �سنة«، واإذ كان ذلك كذلك، وكان اخلرب عن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه 
و�سلم« �سحيحًا اأنه اأخرب عن الباقي من ذلك يف حياته اأنه ن�سف يوم، وذلك 
خم�سمائة عام، اإذ كان ذلك ن�سف يوم من الأيام التي قدر اليوم الواحد منها 
األف عام، كان معلومًا اأن املا�سي من الدنيا اإىل وقت قول النبي »�سلى اهلل عليه 
و�سلم« ما رويناه عن اأبي ثعلبة اخل�سني عنه كان قدر �ستة اآلف �سنة وخم�سمائة 
�سنة اأو نحوًا من ذلك وقريبًا منه، واهلل اأعلم. فهذا الذي قلنا يف قدر مدة اأزمان 
اأثبت ما قيل يف ذلك عندنا من  اأولها اإىل منتهى اآخرها من  الدنيا من مبداأ 

القول لل�سواهد الدالة التي بيناها على �سحة ذلك())).

1. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض 17-16.
2. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض18.

من هو آدم ؟
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ثم قال: )وقد زعم اليهود اأن جميع ما ثبت عندهم على ما يف التوراة مما 
هو فيها من لدن خلق اهلل اآدم اإىل وقت الهجرة وذلك يف التوراة التي هي يف 
اأيديهم اليوم اأربعة اآلف �سنة و�ستمائة �سنة واثنتان واأربعون �سنة، وقد ذكروا 
تف�سيل ذلك بولدة رجل رجل ونبي نبي وموته، من عهد اآدم اإىل هجرة نبينا 
حممد »�سلى اهلل عليه و�سلم«، و�ساأذكر تف�سيلهم ذلك اإن �ساء اهلل، وتف�سيل 
بال�سري  العلم  اأهل  من  وغريهم  الكتب  اأهل  علماء  من  له  ف�سّ ممن  غريهم 
واأخبار النا�ض اإذا انتهيت اإليه اإن �ساء اهلل. واأما اليونانية من الن�سارى فاإنها 
تزعم اأن الذي اّدعته اليهود من ذلك باطل، واأن ال�سحيح من القول يف قدر 
مدة اأيام الدنيا من لدن  خلق اهلل اآدم اإىل وقت هجرة نبينا حممد »�سلى اهلل 
عليه و�سلم« على �سياق ما عندهم يف التوراة التي هي يف اأيديهم: خم�سة اآلف 
اّدعوه  ما  تف�سيل  واأ�سهر، وذكروا  �سنة  وت�سعون  واثنتان  �سنة  وت�سعمائة  �سنة 
من ذلك بولدة نبي نبي وملك ملك ووفاته من عهد اآدم اإىل وقت هجرة ر�سول 
اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« وزعموا اأن اليهود اإمنا نق�سوا ما نق�سوا من عدد 
�سني ما بني تاريخهم وتاريخ الن�سارى دفعًا منهم لنبوة عي�سى بن مرمي »عليه 
ال�سالم« اإذ كانت �سفته ووقت مبعثه مثبتة يف التوراة، وقالوا: مل ياأت الوقت 
ت لنا يف التوراة اأن الذي �سفته �سفة عي�سى يكون فيه وهم ينتظرون  الذي ُوقِّ

بزعمهم خروجه ووقته())).

ثم ذكر الطربي قول املجو�ض واأنهم يزعمون اأن قدر مدة الزمان من لدن 
ملك »جيومرت« اإىل وقت هجرة النبي »�سلى اهلل عليه واآله« ثالثة اآلف �سنة 

1. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض 19-18.

من هو آدم ؟
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فوق  ُيعرف  ن�سبًا  ذلك  مع  يذكرون  ل  وهم  �سنة،  وثالثون  وت�سع  �سنة  ومائة 
جيومرت، ويزعمون اأنه اآدم اأبو الب�سر))). 

اأقوال  بل  لي�ست ن�سو�سًا قراآنية،  ال�سابقة  الآراء  اأن كل  الأمر  يهّون  وما 
نَّ  َوِإنَّ الظَّ نَّ  َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ ِعْلٍم ِإن  ِمْن  ِبِه  َلُهم  واأخبار واآراء ظنية: {َوَما 
َشْيًئا}))) وبالتايل تكون قابلة للرد والرف�ض دون حاجة  ِمَن اْلَحقِّ  ُيْغِني  اَل 
اإىل جمهود كبري، ل �سيما بلحاظ ت�سادمها مع املعطيات العلمية الثابتة يف 
هذا الع�سر والتي تتحدث عن اأن عمر الكون يقرب من 13,77 مليار �سنة، 
عليها  احلياة  ظهور  واأن  �سنة،  مليار   4.54 حوايل  الأر�ض  كوكب  عمر  واأن 
يعود اإىل قرابة 3,7 مليار �سنة، واأن اجلن�ض الب�سري ظهر قبل ما يقارب 3 

ماليني �سنة.

ويبقى امللف مفتوحًا للمزيد من البحث والنقا�ض، لأّنه كّلما زادت املعطيات 
والفر�سيات والنظريات العلمية تراكمًا.. كّلما باتت الأ�سئلة حول هذه الق�سة 
على  مع احلفاظ  عنها  يجيب  وتنتظر من  اإثارة  واأكرث  اإحلاحًا  اأ�سّد  القراآنية 
الإميان ب�سماوية كتاب اهلل الكرمي، ل �سيما بلحاظ ما مت عر�سه يف بدايات 

البحث حتت عنوان »خلق اآدم يف القراآن الكرمي«.

1. الطربي: تاريخ الأمم وامللوك، ج1، �ض 19
2. �سورة النجم: 28.

من هو آدم ؟
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َعاًما  َخْمِسيَن  ِإالَّ  َسَنٍة  َأْلَف  ِفيِهْم  َفَلِبَث  َقْوِمِه  ِإَلى  ُنوًحا  َأْرَسْلَنا  {َوَلَقْد 
وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن}))).    َفَأَخَذُهُم الطُّ

•• مقارنة بني القرآن والتوراة والروايات:
 مل يرد الكالم يف القراآن الكرمي عن حتديد عمر النبي نوح »عليه ال�سالم« 
اأي�سًا حتديدًا لعمره بعد ِذكر  التوراة  ال�سابقة. وجند يف  اإل ما جاء يف الآية 
اأبيه: )َوَكاَن ُنوٌح اْبَن َخْم�ِض ِمَئِة �َسَنٍة.......())) اأي عند وفاة اأبيه )َوَعا�َض ُنوٌح 
اِم ُنوٍح ِت�ْسَع ِمَئٍة َوَخْم�ِسنَي  وَفاِن َثاَلَث ِمَئٍة َوَخْم�ِسنَي �َسَنًة. َفَكاَنْت ُكُلّ اأََيّ َبْعَد الُطّ
�َسَنًة، َوَماَت())). وهكذا جند اأنه من حيث ظاهر الن�سني يف القراآن الكرمي 

والكتاب املقد�ض  يوجد توافق يف الرقم 950. 

ولكن يف بع�ض املرويات الإ�سالمية زيادة على هذا الرقم، وفيما يلي مناذج 
من ذلك: 

○ علل ال�سرائع لل�سيخ ال�سدوق ب�سنٍد: )عن عبد العظيم احل�سني، قال: 

1. �سورة العنكبوت:14.
2. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 5: 32.

3. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 9: 29-28.

عمر النيب نوح
2
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�سمعت علي بن حممد الع�سكري »عليه ال�سالم« يقول: عا�ض نوح »عليه ال�سالم« 
األفني وخم�سمائة �سنة، وكان يومًا يف ال�سفينة نائمًا، فهّبت ريح فك�سفت عورته، 
ف�سحك حام ويافث، فزجرهما �سام ونهاهما عن ال�سحك، وكان كلما غطى 
�سام �سيئًا تك�سفه الريح، ك�سفه حام ويافث. فانتبه نوح »عليه ال�سالم« فراآهم 
وهم ي�سحكون، فقال: ما هذا؟ فاأخربه �سام مبا كان، فرفع نوح »عليه ال�سالم« 
اإل  له  يولد  ل  حتى  حام  �سلب  ماء  غرِيّ  اللهم  ويقول:  يدعو  ال�سماء  اإىل  يده 
اإ�سرائيلية  اأنها  يبدو  التي  الرواية  يف  العن�سرية  الروحية  لحظ  ال�سودان( 
بلحاظ ثنائها على �سام دون اأخويه )اللهم غرِيّ ماء �سلب يافث. فغرَيّ اهلل ماء 
�سلبيهما. فجميع ال�سودان حيث كانوا من حام، وجميع الرتك وال�سقالبة)))  
�سواهم من  البي�ض  كانوا، وجميع  يافث حيث  وال�سني من  وماأجوج   وياأجوج 
�سام. وقال نوح حلام ويافث: جعل ذريتكما خوًل( عبيدًا اأو خدمًا )لذرية �سام 
اإىل يوم القيامة لأنه بَرّ بي وعققتماين( اإ�سارة اأخرى توحي باإ�سرائيلية الرواية 
)فال زالت �سمة عقوقكما يل يف ذريتكما ظاهرة، و�سمة الرِبّ بي يف ذرية �سام 

ظاهرة ما بقيت الدنيا())).  

َبُنو  اأي�سًا ما جاء يف �ِسفر التكوين: )َوَكاَن  اإ�سرائيلية الرواية  والذي يوؤّكد 
َكْنَعاَن( ملاذا  اأَُبو  ُهَو  َوَحاٌم  َوَياَفَث.  َوَحاًما  اْلُفْلِك �َساًما  ِمَن  اَلِّذيَن َخَرُجوا  ُنوٍح 

1. ال�سالف. جمموعة اإثنية هندو اأوروبَيّة. هم مواطنون يف اأورا�سيا، وميتد انت�سارهم من و�سط 
و�سرق وجنوب �سرق اأوروبا على طول الطريق نحو ال�سمال وال�سرق اإىل �سمال �سرق اأوروبا و�سمال 
اآ�سيا »�سيبرييا« والقوقاز واآ�سيا الو�سطى »وخا�سًة كازاخ�ستان وتركمان�ستان«، وكذلك تاريخيًا يف 
اأوروبا الغربية »ل �سَيّما يف اأملانيا ال�سرقية« وغرب اآ�سيا »مبا يف ذلك الأنا�سول«. من اأوائل القرن 

ال�ساد�ض انت�سروا ليعي�سوا يف غالبية مناطق اأوروبا الو�سطى وال�سرقية واجلنوبية ال�سرقية.
2. ال�سدوق: علل ال�سرائع، ج 1، �ض 30 - 31.

عمر النيب نوح
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ُذكر كنعان هنا على وجه اخل�سو�ض؟ من الوا�سح اأن مت زج ا�سمه لنفي كونه 
من �سام املبارك، وبلحاظ ال�سراع مع الكنعانيني )هوؤَُلِء الَثّاَلَثُة ُهْم َبُنو ُنوٍح. 
َو�َسِرَب  َكْرًما.  َوَغَر�َض  ًحا  َفاَلّ َيُكوُن  ُنوٌح  َواْبَتَداأَ  ُكُلّ الأَْر�ِض.  َبْت  َت�َسَعّ َوِمْن هوؤَُلِء 
ُبو َكْنَعاَن َعْوَرَة اأَِبيِه، َواأَْخرَبَ  َر َحاٌم اأَ ى َداِخَل ِخَباِئِه. َفاأَْب�سَ ْمِر َف�َسِكَر َوَتَعَرّ ِمَن اخْلَ
اإىَِل  َوَم�َسَيا  اأَْكَتاِفِهَما  َعَلى  َعاُه  َوَو�سَ َداَء  الِرّ َوَياَفُث  �َساٌم  َخَذ  َفاأَ َخاِرًجا.  اأََخَوْيِه 
ا  ِبيِهَما. َفَلَمّ َرا َعْوَرَة اأَ ا َعْوَرَة اأَِبيِهَما َوَوْجَهاُهَما اإىَِل اْلَوَراِء. َفَلْم ُيْب�سِ اْلَوَراِء، َو�َسرَتَ
ِغرُي،  َفَقاَل: »َمْلُعوٌن َكْنَعاُن! َعْبَد  ا�ْسَتْيَقَظ ُنوٌح ِمْن َخْمِرِه، َعِلَم َما َفَعَل ِبِه اْبُنُه ال�سَّ
َلُهْم.  َكْنَعاُن َعْبًدا  َوْلَيُكْن  اإِلُه �َساٍم.  ُبّ  َوَقاَل: »ُمَباَرٌك الَرّ َيُكوُن لإِْخَوِتِه«.  اْلَعِبيِد 

ِلَيْفَتِح اهلُل ِلَياَفَث َفَي�ْسُكَن يِف َم�َساِكِن �َساٍم، َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعْبًدا َلُهْم«())).  

اأن  يبدو  ولكن  الن�سني،  م�سمون  يف  الت�سابه  من  نوع  وجود  الوا�سح  من 
فاأحلق  التوراتي،  الن�ض  وا�سع  من  مغالة  اأكرث  كان  ال�سابقة  الرواية  وا�سع 
يافث بحام، ومّيز �سام من بينهما، اأو لأن هذه هي عادة ُم�سِلمة اأهل الكتاب 

الذين كانوا يو�سلون املعلومة خاطئة اأو م�سّوهة. 

ويبدو اأن �سبب الإ�سرار على ذكر »كنعان« مع اأنه ل عالقة له بالق�سة، 
كونه ابنًا حلام بح�سب الفر�ض، هو ال�سراع الذي كان قائمًا بني الكنعانيني 
والأردن،  فل�سطني  اأر�ض  نحو  م�سر  من  خروجهم  منذ  اإ�سرائيل  وبني 
والأحقاد التي كانت متوقدة يف قلوب الإ�سرائيليني جتاههم، ولذا وجدوا يف 
هذا املقطع املختَلق من ق�سة النبي نوح »عليه ال�سالم« فر�سة للتنفي�ض عن 
�سيء من هذه الكراهية العميقة. وعلى اأي اأ�سا�ض ُيلعن كنعان مع اأن الفاعل 

1. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 9: 26-18.

عمر النيب نوح
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اأن  الوا�سح  من  نف�سه؟  حام  ُيلعن  مل  وملاذا  حام؟  اأبوه   - الق�سة  بح�سب   -
امل�ساألة مق�سودة نتيجة ال�سراع مع الكنعانيني. 

بن  ال�سادق جعفر  �سامل، عن  بن  ه�سام  ب�سنٍد: )عن  ال�سدوق  اأمايل   ○
حممد »عليهما ال�سالم« قال: عا�ض نوح »عليه ال�سالم« األفي �سنة وخم�سمائة 
�سنة، منها ثمامنائة �سنة وخم�سون �سنة قبل اأن ُيبعث، واألف �سنة اإل خم�سني 
عامًا وهو يف قومه يدعوهم، ومائتا عام يف عمل ال�سفينة، وخم�سمائة عام بعد 
ر الأم�سار، واأ�سكن ولَده البلدان، ثم  ب املاء. فم�سّ ما نزل من ال�سفينة ون�سَ
اإن ملك املوت جاءه وهو يف  ال�سم�ض( اأي كان نوح حتت ال�سم�ض مبا�سرة بال 
ما  له:  وقال  ال�سالم«  »عليه  نوح  عليه  فرد  عليك،  ال�سالم  )فقال:  يظّله  ظل 
حاجتك يا ملك املوت؟ فقال: جئت لأقب�ض روحك، فقال له: تدعني اأدخل من 
ال�سم�ض اإىل الظل؟ فقال له: نعم، فتحول نوح »عليه ال�سالم« ثم قال: يا ملك 
املوت، فكان ما مر بي يف الدنيا مثل حتّويل من ال�سم�ض اإىل الظل، فام�ض ملا 

اأُمرت به. قال: فقب�ض روحه »عليه ال�سالم«())). 

عن  الديلم،  اأبي  بن  احلميد  عبد  )عن  ب�سنٍد:  لل�سدوق  الدين  اإكمال   ○
من  النزول  بعد  ال�سالم«  »عليه  نوح  عا�ض  قال:  ال�سالم«  »عليه  اهلل  عبد  اأبي 
اأنه عا�ض 500  اأي�سًا  ال�سفينة خم�سني �سنة( بينما مّر بنا يف رواية لل�سدوق 
معّلقًا:  املجل�سي  قال  ولذا  جدًا،  كبري  والفرق  ال�سفينة  من  النزول  بعد  �سنة 
»اأقول: ذكر يف �ض))) بهذا الإ�سناد اإىل قوله: كما اأمرهم اآدم عليه ال�سالم اإل 

1. ال�سدوق: الأمايل، �ض 603-602.
2. اأي ق�س�ض الأنبياء.

عمر النيب نوح
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اأن فيه خم�سمائة �سنة بدل خم�سني �سنة، وهو ال�سواب كما يدل عليه ما مر من 
الأخبار« )ثم اأتاه جربئيل »عليه ال�سالم« فقال: يا نوح اإنه قد انق�ست نبوُتك، 
اأياُمك، فانظر ال�سم الأكرب ومرياث العلم واآثار علم النبوة التي  وا�سُتكملت 
معك فادفعها اإىل ابنك �سام، فاإين ل اأترك الأر�ض اإل وفيها عامل يعرف به 
طاعتي، ويكون جناة فيما بني قب�ض النبي وبعث النبي الآخر، ومل اأكن اأترك 
النا�ض بغري حجٍة وداٍع اإيّل وهاٍد اإىل �سبيلي وعارٍف باأمري، فاإين قد ق�سيت اأن  
اأجعل لكل قوم هاديًا اأهدي به ال�سعداء، ويكون حجة على الأ�سقياء، قال: فدفع 
نوح »عليه ال�سالم« ال�سم الإكرب ومرياث العلم واآثار علم النبوة اإىل ابنه �سام، 
فاأما حام ويافث فلم يكن عندهما علم ينتفعان به.  قال: وب�ّسرهم نوح بهود 
»عليه ال�سالم« واأمرهم باّتباعه، واأمرهم اأن يفتحوا الو�سية كل عام فينظروا 
وظهرت  قال:  ال�سالم«،  »عليه  اآدم  اأمرهم  كما  لهم  عيدًا  ذلك  فيكون  فيها 
اجلربية يف ولد حام ويافث( هذا وما �سبقه من انعدام العلم لديهما موؤ�ّسر 
على اإ�سرائيلية الرواية )وا�ستخفى ولد �سام مبا عندهم من العلم، وجرت على 
�سام بعد نوح الدولة حلام ويافث وهو قوله اهلل »عز وجل«: {َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي 
اآْلِخِريَن}))) يقول: تركت على نوح دولة اجلبارين( وهذا من حتريف تف�سري 
اأن احلكم  بلحاظ  بذلك(  واآله«  »�سلى اهلل عليه  القراآن )ويعّزي اهلل حممد 
مل يكن ملن اختاره النبي )ووْلد: احلام ال�سند والهند واحلب�ض، وولد ال�سام: 
العرب والعجم، وجرت عليهم الدولة، وكانوا يتوارثون الو�سية عامل بعد عامل 

حتى بعث اهلل »عز وجل« هودًا())).  

1. �سورة ال�سافات:108.
2. ال�سدوق: اإكمال الدين، �ض 81-80.

عمر النيب نوح
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○ اإكمال الدين لل�سدوق ب�سنٍد: )عن حممد بن يو�سف، عن ال�سادق، عن 
واأربعمائة  �سنة  األفي  نوح  عا�ض  قال:  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  اآبائه، عن 

وخم�سني �سنة())). 

وهذا رقم خمتلف عن ال�سابق بقليل ن�سبيًا. وعّلق املجل�سي يف نهاية هذه 
وتعار�ض  ال�سالم«  »عليه  نوح  النبي  الآراء حول عمر  مبّينًا اختالف  الرواية 
رَي  ما يف هذه الرواية مع الروايات التي �سبقتها فقال: )اعلم اأن اأرباب ال�ِسّ
األفًا  كان  وقيل:  �سنة.  األف  كان  فقيل:   ، ال�سالم«  »عليه  عمره  يف  اختلفوا 
وقيل:  �سنة.  و�سبعني  واأربعمائة  األفًا  كان  وقيل:  �سنة.  وخم�سني  واأربعمائة 
األفني وخم�سمائة  اأنه عا�ض  األفًا وثالثمائة �سنة. واأخباُرنا املعتربة تدل على 
عليه  ُيعتمد  )ل  �سنة   2450 الرقم  ت�سّمن  الذي  اأي  اخلرب(  وهذا  �سنة، 
ملخالفته لأقوال الفريقني واأخبارهم، ولعله مل ُيح�سب فيه بع�ض زمن حياته 
»عليه ال�سالم« لعّلة، كالزمان ال�سابق على البعثة، اأو زمان عمل ال�سفينة، اأو 

اأواخر عمره »عليه ال�سالم«())). 

واأ�سّجل هنا عدة مالحظات تعليقًا على كالم املجل�سي: 

1. كل الروايات ال�سابقة �سعيفة ال�سند. 

بل  �سنة،  ال�سالم« عا�ض 2500  »عليه  نوحًا  اأن  الفريقان على  يتفق  2. مل 
كيفما  للمزايدة  البع�ض  �سهية  فَتح  الكرمي  القراآن  يف  الوارد  الرقم  اأن  يبدو 

�ساء. ويف البني جمموعة مما ورد يف م�سادر اأهل ال�سنة حول هذا املو�سوع: 

1. ال�سدوق: اإكمال الدين، �ض 289.
2. املجل�سي: بحار الأنوار، ج11 �ض289 -290.

عمر النيب نوح

fi Umq 2 L.indd   124fi Umq 2 L.indd   124 2/29/2020   12:05:36 PM2/29/2020   12:05:36 PM



125125

بن  نوح  ثنا  قال:  الـجه�سمي،  علـّي  بن  ن�سر  الطربي: )حدثنا  تف�سري   ○

قـي�ض، قال: ثنا عون بن اأبـي �سداد، قال: اإن اهلل اأر�سل نوحًا اإلـى قومه وهو ابن 
خم�سني وثالث مئة �سنة فلبث فـيهم األف �سنة اإَلّ خم�سني عامًا، ثم عا�ض بعد 

ذلك خم�سني وثالث مئة �سنة())). فاملجموع 1650 �سنة. 

تف�سري القرطبي: )واختلف يف مبلغ عمره. فقيل: مبلغ عمره ما ذكره   ○

اهلل »تعاىل« يف كتابه. قال قتادة: لبث فيهم قبل اأن يدعوهم ثالثمائة �سنة، 
وقال  �سنة.  وخم�سني  ثالثمائة  الطوفان  بعد  ولبث  �سنة،  ثالثمائة  ودعاهم 
ابن عبا�ض: ُبعث نوح لأربعني �سنة، ولبث يف قومه األف �سنة اإل خم�سني عامًا، 
�سنة   1050 املجموع  وف�سوا(  النا�ض  كرث  حتى  �سنة  �ستني  الغرق  بعد  وعا�ض 
)وعنه اأي�سًا: اأنه ُبعث وهو ابن مائتني وخم�سني �سنة، ولبث فيهم األف �سنة اإل 
خم�سني، وعا�ض بعد الطوفان مائتني �سنة( املجموع 1400 �سنة. ودائمًا تتكرر 
الأقوال املت�ساربة على ل�سان ابن عبا�ض يف تاأويل القراآن )وقال وهب: عّمر نوٌح 
األفًا واأربعمائة �سنة( وهذا يتوافق مع القول ال�سابق لبن عبا�ض )وقال كعب 
الطوفان  بعد  وعا�ض  عامًا،  اإل خم�سني  �سنة  األف  قومه  نوح يف  لبث  الأحبار: 
اأبي  بن  عون  وقال  عامًا.  وع�سرين  �سنة  األف  عمره  مبلغ  فكان  عامًا  �سبعني 
�سداد: ُبعث نوح وهو ابن خم�سني وثالثمائة �سنة، ولبث يف قومه األف �سنة اإل 
�سنة؛ فكان مبلغ  �سنة وخم�سني  الطوفان ثالثمائة  بعد  خم�سني عامًا، وعا�ض 
عمره األف �سنة و�ستمائة �سنة وخم�سني �سنة. ونحوه عن احل�سن. قال احل�سن: 
الدنيا؟ قال  يا نوح كم ع�ست يف  ليقب�ض روحه قال:  اأتى ملك املوت نوحًا  ملا 

1. الطربي: جامع البيان، ج20، �ض165.
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ثالثمائة قبل اأن اأبعث، واألف �سنة اإل خم�سني عامًا يف قومي، وثالثمائة �سنة 
وخم�سني �سنة بعد الطوفان( املجموع 1600 فكيف يكون موافقًا لقول عون؟ 
)وروي من حديث اأن�ض قال: قال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«: ملا َبعث 
اهلل نوحًا اإىل قومه بعثه وهو ابن خم�سني ومائتي �سنة، فلبث يف قومه األف �سنة 
اإل خم�سني عامًا، وبقي بعد الطوفان خم�سني ومائتي �سنة( فاملجموع 1450 
�سنة )فلما اأتاه ملك املوت قال: يا نوح، يا اأكرب الأنبياء ويا طويل العمر، ويا 
جماب الدعوة، كيف راأيت الدنيا؟( يبدو اأن هذا القا�ض اأحب اأن ي�سيف بع�ض 
الإثارة على الق�سة فجاء مبثل هذه ال�سفات )قال: مثل رجل ُبني له بيت له 
بابان، فدخل من واحد وخرج من الآخر. وقد قيل: دخل من اأحدهما وجل�ض 

هنيهة ثم خرج من الباب الآخر())). 

نوح  النبي  عمر  حتديد  يف  مبزايداتهم  الق�سا�سني  بع�ض  يكتِف  ومل   ○

اأنه  فروى اأحدهم - ول نعلم من هو - الق�سة التالية. قال القرطبي: )روي 
األف �سنة، فوهب من عمره خم�سني �سنة لبع�ض ولده، فلما  اأعطي من العمر 
ح�سرته الوفاة رجع يف ا�ستكمال الألف،  فذكر اهلل »تعاىل« ذلك( اأي يف قوله: 
{َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما} )تنبيهًا على اأن النقي�سة كانت من 
جهته())) اأي من جهة نوح، وهي اإ�سارة اإىل ذلك بلحاظ اأنه مل يقل - مثاًل - 

ت�سعمائة وخم�سني �سنًة! 

قال: كان  »ر�سي اهلل عنه«  اآخر: )عن عكرمة  قوًل  ال�سيوطي  واأ�ساف   ○

1. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج13، �ض333-332.
2. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج13، �ض 334.
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األفًا و�سبعمائة  ُبعث  اإىل قومه وبعدما  ُيبعث  اأن  ال�سالم« قبل  نوح »عليه  عمر 
�سنة())). 

ر�سول  عن  ال�سنة  اأهل  كتب  يف  �سبق  مما  رواية  اأية  تكن  مل  اأنه  ولنلحظ 
نعلم م�سدرها  ول  للمف�سرين  اأقوال  فهي جمرد  واآله«،  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل 
»عليهم  البيت  اأهل  عن  ال�سيعة  كتب  يف  الروايات  بع�ض  ورويت  احلقيقي، 
ال�سالم« ولكنها اإ�سرائيلية الأ�سل اأو �سعيفة ال�سند فال ن�ستطيع الركون اإليها. 

اأكرث  نوحًا عا�ض  اأن  يدّل على  الآية  اأن ظاهر  املف�سرين  بع�ض  اعترب  وقد 
من 950 �سنة، بلحاظ قوله: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف 
َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما} وهي مدة الر�سالة، وهناك مدة �سبقتها، ومدة حلقت 
وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن} دون اأن يعني ذلك حتديدًا لهذه  الطوفان {َفَأَخَذُهُم الطُّ

املدة الإ�سافية ال�سابقة والالحقة. 

مدة  خم�سني  اإل  الألف  اأن  يف  ظاهرة  )والآية  الطباطبائي:  العالمة  قال 
دعوة نوح »عليه ال�سالم« ما بني بعثته اإىل اأخذ الطوفان، فيغاير ما يف التوراة 

احلا�سرة اأنها مدة عمره »عليه ال�سالم«())). 

وقال العالمة ابن عا�سور: )وظاهر الآية اأن هذه مدة ر�سالته اإىل قومه، 
بني  اختالف  ذلك  ويف  قومه،  اإىل  اهلل  بَعثه  يوم  عمره  معرفة  يف  غر�ض  ول 

املف�سرين())). 

1. ال�سيوطي: الدر املنثور، ج 5، �ض 143.

2. الطباطبائي: امليزان، ج 16، �ض 114.
3. ابن عا�سور: التحرير والتنوير، ج20، �ض 222.
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•• خصوصية التعبري بألف سنة إال مخسني عامـا:
من امل�سائل التي اأثارت انتباه املف�ّسرين هي طريقة تعبري الآية عن الرقم 
املراد ِذكره {َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما} اإذ كان من الأ�سهل اأن يقول ت�سعمائة 

وخم�سني عامًا اأو �سنًة. 

وقد تعددت تعليالتهم، ومن بينها الأقوال التالية: 

1. للدللة على الكرثة: 

اأن  اإل خم�سني عامًا دون  قال العالمة الطباطبائي: )والتعبري باألف �سنة 
ُيقال ت�سعمائة وخم�سني �سنة للتكثري())). 

وذكره القرطبي ِمن َقبل كاأحد احتمالني، قال يف تف�سريه: )فاإْن قيل: فلم 
قال: {َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاَمًا} ومل يقل ت�سعمائة وخم�سني عامًا. ففيه 
يف  اأكرث  الأْلف  ِذكره  فكان  العدد،  تكثري  به  املق�سود  اأن  اأحدهما:  جوابان: 

اللفظ واأكرث يف العدد())).  

2. للدللة على اأن الرقم حقيقي: 

قال الألو�سي »ت1270هـ« )ولعل ما عليه النظم الكرمي يف بيان مدة لبثه 
»عليه ال�سالم«( اأي حيث قال {َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما} ومل يقل ت�سعمائة 
ًا دون جتّوز( اأي اأن  وخم�سني �سنة )للدللة على كمال العدد، وكونه متعينًا ن�سّ
الرقم فعلي حقيقي، بينما لو قال »األف �سنة« فلرمبا مت تاأويل ذلك باأن مراد 

1. الطباطبائي: امليزان، ج 16، �ض 114.
2. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج13، �ض 334.
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الآية الكرثة دون الرقم احلقيقي، )فاإن ت�سعمائة وخم�سني قد يطلق على ما 
يقرب منه( اأي واإذا قال ت�سعمائة وخم�سني �سنة فلرمبا تاأّول البع�ض فقال باأن 

الرقم تقريبي. 

تخييل  من  الألف  ِذكر  يف  )وملا  ذكرناه:  الذي  الأول  ال�سبب  اأ�ساف  ثم 
ت�سلية ر�سول  الق�سة  املق�سود من  فاإّن  ال�سمع،  تقرع  اأول ما  لأنها  املدة  طول 
اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من 
الكفرة، واإظهار ركاكة راأي الذين يح�سبون اأنهم ُيرتكون بال ابتالء، واختالف 

املميزين ملا يف التكرير يف مثل هذا الكالم من الب�ساعة())). 

النظم  عليه  ما  )ولعل  قال:  حيث  ذلك  مثل  اإىل  الزخم�سري  �سبقه  وقد 
الكرمي يف بيان مدة لبثه »عليه ال�سالم«. فاإن قلت: هاّل قيل ت�سعمائة وخم�سني 
�سنة؟  قلت: ما اأورده اهلل اأحكم. لأنه لو قيل كما قلت، جلاز اأن يتوّهم اإطالق 
هذا العدد على اأكرثه، وهذا التوهم زائل مع جميئه كذلك، وكاأنه قيل ت�سعمائة 
واأمالأ  لفظًا  واأعذب  اأخ�سر  ذلك  اأّن  اإل  العدد،  وافية  كاملة  �سنة  وخم�سني 
بالفائدة. وفيه نكتة اأخرى وهي اأّن الق�سة م�سوقة لذكر  ما ابُتلي به نوح »عليه 
ال�سالم« من اأّمته وما كابده من طول امل�سابرة، ت�سلية لر�سول اهلل »�سلى اهلل 
عليه و�سلم« وتثبيتًا له، فكان ذكر راأ�ض العدد الذي ل راأ�ض اأكرث منه( اأي الألف 
اإىل  واأو�سل  )اأوقع  اآنذاك  العرب  لدى  معروفة  كانت  رقمية  وحدة  اأكرب  وهو 

الغر�ض من ا�ستطالة ال�سامع مّدة �سربه())).  

1. الألو�سي: روح املعاين، ج7، �ض348.
2. الزخم�سري: الك�ساف، ج4، �ض 540.
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3. اإ�سارة لتنازل نوح عن جزء من عمره: 

 وهو الحتمال الثاين الذي ذكره القرطبي يف املقام، قال: )الثاين: ما روي 
اأنه اأعطي من العمر األف �سنة،  فوهب من عمره خم�سني �سنة لبع�ض ولده، فلما 
ح�سرته الوفاة رجع يف ا�ستكمال الألف، فذكر اهلل »تعاىل« ذلك تنبيهًا على اأن 

النقي�سة كانت من جهته())). 

وهكذا اأثار انتباههم ِذكر كلمة »�سنة« بعد »األف«، و»عام« بعد »خم�سني«، 
حيث قال »تعاىل«: {َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما}.. فلماذا مل يقل: )األفًا اإل 
خم�سني �سنة(؟ اأو )األف �سنة اإل خم�سني( ؟ اأو )األفًا اإل خم�سني عامًا( ؟ اأو 

)األف �سنة اإل خم�سني �سنة( ؟ اأو )األف عام اإل خم�سني عامًا( ؟ 

وجاءت اإجاباتهم كالتايل:

قبله يف  املبذول من  التعب واجلهد  للدللة على  »�سنة«  كلمة  ا�ستعمال   .1
الدعوة واإعداد ال�سفينة، حيث ل تدل كلمة »عام« على مثل ذلك.  

ال�سّدة  على  تطلق  اأنها  اأوًل،  ال�سنة  اختيار  يف  )والنكتة  الألو�سي:  قال 
واجلدب بخالف العام، فنا�سب اختيار ال�سنة لزمان الدعوة الذي قا�سى عليه 

ال�سالم فيه ما قا�سى من قومه())). 

2. التنا�سب بني الكلمات من جهة، ولعدم التكرار من جهة اأخرى، فامل�ساألة 
خا�سعة للجمالية البيانية:  

1. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج13، �ض 334.
2. الألو�سي: روح املعاين، ج7، �ض348.
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قال العالمة ابن عا�سور: )واأوثر متييز »اأْلف« بــــ »�سنة« لطلب اخلفة بلفظ 
ابن  اأن  اأي  »�سنة«())).  يكّرر لفظ  لئال  بلفظ »عامًا«  ومّيز »خم�سني«  »�سنة«، 
ولكلمة  الت�سعمائة،  بعد  جاءت  التي  »�سنة«  لكلمة  خ�سو�سية  يرى  ل  عا�سور 

»عام« التي جاءت بعد اخلم�سني. 

وقد �سبقه اإىل ذلك الزخم�سري حيث قال: )فاإن قلت: فِلَم جاء املمِيّز اأّوًل 
بال�سنة وثانيًا بالعام؟ قلت: لأّن تكرير اللفظ الواحد يف الكالم الواحد حقيق 
بالجتناب يف البالغة، اإل اإذا وقع ذلك لأجل غر�ض ينتحيه املتكلم من تفخيم 

اأو تهويل اأو تنويه اأو نحو ذلك())). 

العمر  تف�سري  كيفية  مناق�سة  عند  جديد  من  امل�ساألة  هذه  اإىل  و�سنتطّرق 
الطويل للنبي نوح »عليه ال�سالم«.. هل هي حالة اإعجازية ا�ستثنائية له؟  اأم 

اأنها كانت م�ساألة طبيعية يف ذلك الزمان؟ اأم �سيئًا �سوى ذلك؟ 

•• هل كان عمر النيب نوح استثنائيا ؟
العمر الطويل  التوّقف عندها هي ق�سية هذا  ت�ستدعي  التي  الق�سايا  من 
»950 �سنة« والذي ل يتنا�سب مع عمر اأكرب املعّمرين �سنًا يف هذا الزمان، حيث 
الـ »123« عامًا واإن  ُمثَبت يف ال�سجالت الر�سمية حاجز  مل يتجاوز يف ما هو 
كانت هناك بع�ض الدعاءات التي جتاوزت هذا الرقم دون دليل اأو تثبيت يف 

ال�سجالت الر�سمية.

فبح�سب ال�سجالت الر�سمية احلديثة، فاإن اأكرب املعمرين �سنًا هي �سيدة 
1. ابن عا�سور: التحرير والتنوير، ج20، �ض 222.

2. الزخم�سري: الك�ساف، ج3، �ض 431.
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 :1997 �سنة  وفاتها  عند  العمر  من  بلغت  كليينت«  »جيان  ا�سمها  فرن�سية 
122عامًا و164 يومًا، ومن بني الدعاءات غري الر�سمية ذلك اخلا�ض باملواطن 
الهندي »ماها�ستا مورا�سي« الذي جتاوز - بح�سب الّدعاء - 179 عامًا بقليل، 

وال�سعودي »حممد بن زارع« الذي قيل اأنه بلغ 154 عامًا. 

وعلى العموم، فاإن كل الأرقام ال�سابقة بعيدة جدًا عن رقم 950.. فكيف 
نف�سر ذلك؟

 حتّدث عن هذا املو�سوع الأ�ستاذ عبا�ض حممود العقاد حيث قال: )وقد 
َعت يف موا�سعها من الدرا�سة التاريخية،  ت م�ساألة الأعمار الطوال وُو�سِ �سَ مُتِحّ
فلي�ض فيها ما يعرت�ض الباحث يف تاريخ قدمي اأو تاريخ حديث، وهذه امل�ساألة 
وت�ساءل  الع�سرين،  القرن  قبل  كثريًا  ُنوق�ست  قد   - الأعمار  م�ساألة  اأي   -
هما  اأو  والأواخر،  الأوائل  بني  واحد  ال�سنني  ح�ساب  هل  فيها:  املتناق�سون 
ح�سابان خمتلفان؟( اأي اإذا حتّدث املا�سون عن »ال�سنة« فهل يريدون بذلك 
الدورة الكاملة تقريبًا لالأر�ض حول ال�سم�ض مرة واحدة؟ قيل: لي�ض بال�سرورة 
ذلك )و�سربوا لذلك مثاًل باأيام اخلليقة، فاإّن خلق العامل يف �ستة اأيام يعني 
ُخلقت  ال�سم�ض   لأن  وغروبها؛  ال�سم�ض  بطلوع  حُت�َسب  التي  الأيام  غري  اأيامًا 
يف اليوم الرابع، فال بد اأن يكون معنى الأيام اأنها اأدوار، ل حُت�سب بال�سروق 
والغروب( اأي اأن بع�ض الوحدات الزمنية قد ت�ستعمل فيها نف�ض امل�سطلحات 
وحدة  بعنوان  اأحيانًا  وت�ستعمل  بل  يكون خمتلفًا  قد  احلقيقي  مقدارها  ولكن 
اأن الأوائل كانوا يح�سبون لل�سنة راأ�سني:  ر  زمنية دون حتديد ملقدارها )وتقَرّ
راأ�ض ال�سنة الزراعية، وراأ�ض ال�سنة الديوانية، فرمبا اجتمع يف العام الواحد 
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راأ�سان لل�سنة على هذا احل�ساب( اأي ال�سنة قد تكون �ستة اأ�سهر فقط  )وظن 
اأن كل �سهر  اأي  ال�سنني كح�ساب الأهلة عند الأوائل....(  اأن ح�ساب  بع�سهم 
)ولي�ض هذا  �سنة يف ح�ساباتهم   12 ال�سنة يف ح�ساباتنا  فتكون  ب�سنة،  قمري 
الظن بال�سواب؛ لأن الأوائل كانوا يعرفون ح�ساب الأهلة وح�ساب ال�سم�ض منذ 

عهد بعيد يرجع اإىل ما قبل التاريخ(.  

ثم عر�ض العقاد احتماًل اآخر طرحه البع�ض لتوجيه هذا العمر الطويل، 
الع�سائر  اأعمار  هي  هنا  املقّدرة  الأعمار  اإن  فقال:  بع�سهم  )واجتهد  قال: 
اإل خم�سني عامًا، ثم  األف �سنة  اأن عمر قوم نوح كان  اأي  والدعوات النبوية( 
اأُهلكوا، ل عمره هو يف ذاته )وكثريًا ما يجري احلديث حتى اليوم با�سم راأ�ض 
الغرب  وابن  ال�سرق  ابن  يقال  اأو  كلها،  الع�سرية  املق�سود هو  ويكون  الع�سرية 

وابن اأوروبة وابن اأمريكا، واملق�سود هنا هو الع�سائر باأجمعها(.    

الطويل  العمر  لتف�سري  املحاولت  هذه  اأّن  ببيان  ذلك  بعد  العقاد  وقام 
من  املذاهب  هذه  على  )وتوافق  فقال:  امل�سلمني،  على  يقت�سر  ل  نوح  للنبي 
التاأويل اأنا�ض من كل ديانة كتابية، فلي�ست هي مق�سورة على امل�سلمني ول على 
امل�سيحيني ول على اليهود، بل ي�سرتك فيها اأ�سحاب الفقه من جميع الأديان(.  

اأن لي�ض من ال�سروري بالن�سبة  بعد املجيء بهذه التفا�سيل اعترب العقاد 
له ت�سحيح اأي من التاأويالت ال�سابقة اأو رّدها: )ونحن هنا ل حاجة بنا اإىل 

الف�سل يف هذه التاأويالت(. 

وَخُل�ض يف النهاية اإىل اأن الن�سو�ض الدينية والتاريخية ُتعّد مرجعًا رئي�سًا 
الأرقام غري منطقية،  بَدت  واإن  التغافل عنها،  ول ي�سح  الأعمار،  يف حتديد 
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ا كان مقطع الراأي يف هذه امل�سائل جميعًا، فلي�ض من اأمانة التاريخ اأن  قال: )واأًيّ
ي�ستند اإليها اأحد يف َنفي الأخبار املتواترة، ول �سيما اأخبار العهود والدعوات، 
الثبوت  لتواريخ الأمم ترجح فيه دلئل  اأ�سا�سًا قوّيًا  الأ�سانيد الأوىل  ول تزال 

على دلئل البطالن())). 

وقبل التعليق على معاجلة العقاد للمو�سوع، لبد من التنبيه اإىل اأنه لي�ض 
يف القراآن �سيء يدل على خلق ال�سم�ض يف اليوم الرابع، بل اأن خلق ال�سماوات 
والأر�ض وما بينهما مت يف �ستة اأيام، ولكن يف التوارة اأن خلق ال�سم�ض والقمر مت 
يف اليوم الرابع، ففي الأ�سحاح الأول من �ِسفر التكوين من التوراة: )َوَقاَل اهلُل: 
ْوَقاٍت  َواأَ لآَياٍت  َوَتُكوَن  َوالَلّْيِل،  َهاِر  الَنّ َبنْيَ  َل  ِلَتْف�سِ َماِء  ال�َسّ َجَلِد  يِف  اأَْنَواٌر  »ِلَتُكْن 
َكذِلَك. َوَكاَن  الأَْر�ِض«.  َعَلى  ِلُتِنرَي  َماِء  ال�َسّ َجَلِد  يِف  اأَْنَواًرا  َو�ِسِننٍي.َوَتُكوَن  اٍم  َواأََيّ
ْكِم  َغَر حِلُ وَر الأَ�سْ َهاِر، َوالُنّ ْكِم الَنّ وَر الأَْكرَبَ حِلُ : الُنّ وَرْيِن اْلَعِظيَمنْيِ َفَعِمَل اهلُل الُنّ
َماِء ِلُتِنرَي َعَلى الأَْر�ِض، َوِلَتْحُكَم َعَلى  ُجوَم. َوَجَعَلَها اهلُل يِف َجَلِد ال�َسّ الَلّْيِل، َوالُنّ
َوَكاَن  َح�َسٌن.  ُه  اأََنّ ذِلَك  اهلُل  َوَراأَى  ْلَمِة.  َوالُظّ وِر  الُنّ َبنْيَ  َل  َوِلَتْف�سِ َوالَلّْيِل،  َهاِر  الَنّ

َباٌح َيْوًما َراِبًعا())).  َم�َساٌء َوَكاَن �سَ

واإذا كانت اإجابة العقاد ال�سابقة املنطلقة من عمق الإميان بظاهر الن�ض 
الديني - والتاريخي اأي�سًا - كافية يف زمن ما، اإل اأنه مل يعد بالإمكان اليوم 
واملتاأّثرين  والالدينيني  امللحدين  قبل  من  الإ�سكال  طرح  يف  الإحلاح  مع   -
باأطروحاتهم - الكتفاء بذلك ول بقول: »اإن اهلل على كل �سيء قدير«، كما فعل 

1. العقاد: اأبو الأنبياء، �ض108-106.
2. الكتاب املقد�ض، العهد القدمي، �سفر التكوين، الأ�سحاح 1، 19-14.

عمر النيب نوح

fi Umq 2 L.indd   134fi Umq 2 L.indd   134 2/29/2020   12:05:37 PM2/29/2020   12:05:37 PM



135135

املعار�سني  ا�ستدلل  بلحاظ  �سيما  ل  والتف�سري،  الكالم  علماء  واحد من  غري 
وامل�سككني بالأدلة الآثارية والأحفورية التي مل ي�سل من خاللها اأي اأحد اإىل 

هذا اليوم ملا يدل على خالف ذلك. 

ملعاجلة  وطرق  احتمالت  وفق  امللف  هذا  فتح  من  لبد  كان  هنا  ومن 
الإ�سكال املطروح دون الكتفاء بالإجابة الإميانية، لأن تراكم الإ�سكالت على 
ظواهر الآيات القراآنية من �ساأنه اأن ي�سكك اجليل املعا�سر والأجيال القادمة 
اإجابة  عن  بحثًا  و�سننطلق  الكرمي.  للقراآن  والتاريخية  الغيبية  امل�سداقية  يف 

ُمقنعة �سمن عدة احتمالت مع التعليق على كل واحدة منها على حدة: 

•• عرض ومناقشة االحتمال األول:
كان هذا الو�سع طبيعيًا اأو �سبه طبيعي يف زمان ما قبل الطوفان، ثم تغرّي 

فجاأة اأو تدريجيًا، ويدل على ذلك بع�ض املرويات، من بينها:

ابن  قال يل  قال:  كهيل عن جماهد  بن  �سلمة  الثوري عن  وقال   ....(  .1
عمر: كم لبث نوح يف قومه؟ قال: قلت: األف �سنة اإل خم�سني عامًا، قال: فاإن 
يومك  اإىل  واأخالقهم  واأحالمهم  اأعمارهم  من  نق�سان  يف  يزالوا  مل  النا�ض 

هذا())).  

2. )عن رجل، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�سالم« قال: كانت اأعمار قوم نوح 
ولكن  جدًا،  كبري  و300   950 بني  والفرق  �سنة())).  ثالثمائة  �سنة،  ثالثمائة 
بلحاظ اآخر ن�ستطيع القول اأنه عا�سر اأربعة اأو خم�سة اأجيال، وهذا يختلف عما 

1. ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، ج3، �ض418.
2. ال�سدوق: كمال الدين، �ض 289.
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لو قلنا اأنه عا�سر ع�سرين اأو ثالثني جياًل اأو اأكرث. نعم لو التزمنا مبا يف بع�ض 
روايات ال�سدوق من اأنه عا�ض 2500 عامًا، فالفارق حينئذ �سيكون كبريًا.

3. وهكذا جند رواية اأخرى عن قوم هود الذين جاءوا بعد عهد نوح، وفيها 
الأنبياء: )باإ�سناد  تقدير لأعمارهم، فقد روى العالمة املجل�سي عن ق�س�ض 
عن ابن اأورمة، عن �سعيد بن جناح، عن اأيوب بن را�سد، عمن ذكره، عن اأبي 
اأربعمائة  ال�سالم«  اأعمار قوم هود »عليه  ال�سالم« قال: كانت  عبد اهلل »عليه 

�سنة...())). 

بداأت  واأنها  الطوفان طويلة  قبل  ما  النا�ض يف ع�سر  اأعمار  بكون  والقول 
وقد  التوراة احلا�سرة.  يتوافق مع ما جاء يف  بعد ذلك،  تدريجيًا  بالتناق�ض 
يف  »التنخ«  القدمي  والعهد  التوراة  اأ�سفار  اأّول  هو  الذي  التكوين  �ِسفر  ل  ف�سّ
اأعمار اآدم وذريته اإىل نوح وبال�سورة التالية: )هَذا ِكَتاُب َمَواِليِد اآَدَم، َيْوَم َخَلَق 
اهلُل الإِْن�َساَن. َعَلى �َسَبِه اهلِل َعِمَلُه. َذَكًرا َواأُْنَثى َخَلَقُه، َوَباَرَكُه َوَدَعا ا�ْسَمُه اآَدَم 
َوَدَعا  وَرِتِه  َوَلًدا َعَلى �َسَبِهِه َك�سُ َوَوَلَد  َوَثاَلِثنَي �َسَنًة،  ِمَئًة  اآَدُم  َيْوَم ُخِلَق. َوَعا�َض 

ا�ْسَمُه �ِسيًثا. 

اُم اآَدَم َبْعَد َما َوَلَد �ِسيًثا َثَمايِنَ ِمَئِة �َسَنٍة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت. َفَكاَنْت  َوَكاَنْت اأََيّ
اِم اآَدَم اَلِّتي َعا�َسَها ِت�ْسَع ِمَئٍة َوَثاَلِثنَي �َسَنًة، َوَماَت. َوَعا�َض �ِسيُث ِمَئًة َوَخْم�َض  ُكُلّ اأََيّ
ُنو�َض َثَمايِنَ ِمَئٍة َو�َسْبَع �ِسِننَي، َوَوَلَد  �ِسِننَي، َوَوَلَد اأَُنو�َض. َوَعا�َض �ِسيُث َبْعَد َما َوَلَد اأَ

اِم �ِسيَث ِت�ْسَع ِمَئٍة َواْثَنَتْي َع�َسَرَة �َسَنًة، َوَماَت.  َبِننَي َوَبَناٍت. َفَكاَنْت ُكُلّ اأََيّ

ِقيَناَن  َوَلَد  َما  َبْعَد  اأَُنو�ُض  َوَعا�َض  ِقيَناَن.  َوَوَلَد  �َسَنًة،  ِت�ْسِعنَي  اأَُنو�ُض  َوَعا�َض 
1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض359 .
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ِت�ْسَع  ُنو�َض  اأَ اِم  اأََيّ ُكُلّ  َفَكاَنْت  َوَبَناٍت.  َبِننَي  َوَوَلَد  َوَخْم�َض َع�َسَرَة �َسَنًة،  ِمَئٍة  َثَمايِنَ 
ِمَئٍة َوَخْم�َض �ِسِننَي، َوَماَت.  

َوَعا�َض ِقيَناُن �َسْبِعنَي �َسَنًة، َوَوَلَد َمْهَلْلِئيَل. َوَعا�َض ِقيَناُن َبْعَد َما َوَلَد َمْهَلْلِئيَل 
ِمَئٍة  ِت�ْسَع  ِقيَناَن  اِم  اأََيّ ُكُلّ  َفَكاَنْت  َوَبَناٍت.  َبِننَي  َوَوَلَد  �َسَنًة،  َواأَْرَبِعنَي  ِمَئٍة  َثَمايِنَ 

َوَع�َسَر �ِسِننَي، َوَماَت.  

َوَعا�َض َمْهَلْلِئيُل َخْم�ًسا َو�ِسِتّنَي �َسَنًة، َوَوَلَد َياَرَد. َوَعا�َض َمْهَلْلِئيُل َبْعَد َما َوَلَد 
اِم َمْهَلْلِئيَل َثَمايِنَ  َياَرَد َثَمايِنَ ِمَئٍة َوَثاَلِثنَي �َسَنًة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت. َفَكاَنْت ُكُلّ اأََيّ

ِمَئٍة َوَخْم�ًسا َوِت�ْسِعنَي �َسَنًة، َوَماَت.  

َوَعا�َض َياَرُد ِمَئًة َواْثَنَتنْيِ َو�ِسِتّنَي �َسَنًة، َوَوَلَد اأَْخُنوَخ. َوَعا�َض َياَرُد َبْعَد َما َوَلَد 
اِم َياَرَد ِت�ْسَع ِمَئٍة َواْثَنَتنْيِ  اأَْخُنوَخ َثَمايِنَ ِمَئِة �َسَنٍة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت. َفَكاَنْت ُكُلّ اأََيّ

َو�ِسِتّنَي �َسَنًة، َوَماَت.  

َوَعا�َض اأَْخُنوُخ َخْم�ًسا َو�ِسِتّنَي �َسَنًة، َوَوَلَد َمُتو�َساَلَح. َو�َساَر اأَْخُنوُخ َمَع اهلِل َبْعَد 
اِم اأَْخُنوَخ َثاَلَث  َما َوَلَد َمُتو�َساَلَح َثاَلَث ِمَئِة �َسَنٍة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت. َفَكاَنْت ُكُلّ اأََيّ

ِمَئٍة َوَخْم�ًسا َو�ِسِتّنَي �َسَنًة. َو�َساَر اأَْخُنوُخ َمَع اهلِل، َومَلْ ُيوَجْد لأََنّ اهلَل اأََخَذُه(. 

قال البع�ض اأن اأخنوخ هو اإدري�ض املذكور يف القراآن  واأن معنى »اأخذه اهلل« 
يًقا  ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ ِإْدِريَس  مُياثل ما جاء يف قوله »تعاىل«: {َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب 

نَِّبيًّا، َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّا}))). 

َمُتو�َساَلُح  َوَعا�َض  َلَمَك.  َوَوَلَد  �َسَنًة،  َوَثَماِننَي  َو�َسْبًعا  ِمَئًة  َمُتو�َساَلُح  )َوَعا�َض 

1. �سورة مرمي: 57-56.
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َبْعَد َما َوَلَد َلَمَك �َسْبَع ِمَئٍة َواْثَنَتنْيِ َوَثَماِننَي �َسَنًة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت. َفَكاَنْت ُكُلّ  
اِم َمُتو�َساَلَح ِت�ْسَع ِمَئٍة َوِت�ْسًعا َو�ِسِتّنَي �َسَنًة، َوَماَت.   اأََيّ

َوَعا�َض َلَمُك ِمَئًة َواْثَنَتنْيِ َوَثَماِننَي �َسَنًة، َوَوَلَد اْبًنا. َوَدَعا ا�ْسَمُه ُنوًحا، َقاِئاًل: 
«. َوَعا�َض  ُبّ يَنا َعْن َعَمِلَنا َوَتَعِب اأَْيِديَنا ِمْن ِقَبِل الأَْر�ِض اَلِّتي َلَعَنَها الَرّ »هَذا ُيَعِزّ
َوَبَناٍت.  َبِننَي  َوَوَلَد  �َسَنًة،  َوِت�ْسِعنَي  َوَخْم�ًسا  ِمَئٍة  َخْم�َض  ُنوًحا  َوَلَد  َما  َبْعَد  َلَمُك 

اِم َلَمَك �َسْبَع ِمَئٍة َو�َسْبًعا َو�َسْبِعنَي �َسَنًة، َوَماَت.   َفَكاَنْت ُكُلّ اأََيّ

َوَكاَن ُنوٌح اْبَن َخْم�ِض ِمَئِة �َسَنٍة. َوَوَلَد ُنوٌح: �َساًما، َوَحاًما، َوَياَفَث())). 

  ثم بداأ الأ�سحاح احلادي ع�سر ببيان اأعمار ذرية النبي نوح »عليه ال�سالم« 
بعد الطوفان اإىل اأن و�سل اإىل النبي اإبراهيم »عليه ال�سالم حيث نلحظ اأنها 
َوَلَد  �َسَنٍة  ِمَئِة  اْبَن  �َساٌم  َكاَن  مَلَّا  �َساٍم:  َمَواِليُد  )هِذِه  كالتايل:  تتناق�ض  بداأت 
ْرَفْك�َساَد َخْم�َض ِمَئِة  اأَ . َوَعا�َض �َساٌم َبْعَد َما َوَلَد  وَفاِن ِب�َسَنَتنْيِ اأَْرَفْك�َساَد، َبْعَد الُطّ

�َسَنٍة،  َوَوَلَد َبِننَي َوَبَنات( فاملجموع 600 �سنة. 

)َوَعا�َض اأَْرَفْك�َساُد َخْم�ًسا َوَثاَلِثنَي �َسَنًة َوَوَلَد �َساَلَح. َوَعا�َض اأَْرَفْك�َساُد َبْعَد َما 
َوَلَد �َساَلَح اأَْرَبَع ِمَئٍة َوَثاَلَث  �ِسِننَي، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت( اأي اأنه عا�ض 438 �سنة. 

)َوَعا�َض �َساَلُح َثاَلِثنَي �َسَنًة َوَوَلَد َعاِبَر. َوَعا�َض �َساَلُح َبْعَد َما َوَلَد َعاِبَر اأَْرَبَع 
ِمَئٍة َوَثاَلَث �ِسِننَي،  َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت( فاملجموع 433 �سنة.

)َوَعا�َض َعاِبُر اأَْرَبًعا َوَثاَلِثنَي �َسَنًة َوَوَلَد َفاَلَج. َوَعا�َض َعاِبُر َبْعَد َما َوَلَد َفاَلَج 
اأَْرَبَع ِمَئٍة َوَثاَلِثنَي �َسَنًة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت( فاملجموع 464 �سنة.

1. الكتاب املقد�ض، العهد القدمي، �سفر التكوين، الأ�سحاح 5، 32-1.
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ِمَئَتنْيِ  َرُعَو  َوَلَد  َما  َبْعَد  َفاَلُج  َوَعا�َض  َرُعَو.  َوَوَلَد  �َسَنًة  َثاَلِثنَي  َفاَلُج  )َوَعا�َض 
َوِت�ْسَع �ِسِننَي، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت( فاملجموع 239 �سنة.

)َوَعا�َض َرُعو اْثَنَتنْيِ َوَثاَلِثنَي �َسَنًة َوَوَلَد �َسُروَج. َوَعا�َض َرُعو َبْعَد َما َوَلَد �َسُروَج 
ِمَئَتنْيِ َو�َسْبَع �ِسِننَي، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت( فاملجموع 239 �سنة.

َناُحوَر  َوَلَد  َما  َبْعَد  َوَعا�َض �َسُروُج  َناُحوَر.  َوَوَلَد  َثاَلِثنَي �َسَنًة  )َوَعا�َض �َسُروُج 

لوحة توضيحية ألعمار آدم وذريته
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ِمَئَتْي �َسَنٍة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت( فاملجموع 230 �سنة. 

َوَلَد  َما  َبْعَد  َناُحوُر  َوَعا�َض  َتاَرَح.  َوَوَلَد  �َسَنًة  َوِع�ْسِريَن  ِت�ْسًعا  َناُحوُر  )َوَعا�َض 
َتاَرَح ِمَئًة َوِت�ْسَع َع�َسَرَة �َسَنًة، َوَوَلَد َبِننَي َوَبَناٍت( فاملجموع 148 �سنة.

اُم َتاَرَح  ْبَراَم َوَناُحوَر َوَهاَراَن.... َوَكاَنْت اأََيّ )َوَعا�َض َتاَرُح �َسْبِعنَي �َسَنًة، َوَوَلَد اأَ
ِمَئَتنْيِ َوَخْم�َض �ِسِننَي. َوَماَت َتاَرُح يِف َحاَراَن())).  

ولكن لو التزمنا بالقول باأن متو�سط الأعمار عند الب�سر قبل الطوفان - اأي 
قبل �سبعة اآلف �سنة اأو اأكرث اأو اأقل - كان يقارب الألف �سنة، واأنه بداأ يتناق�ض 
تدريجيًا بعد الطوفان بح�سب الو�سف ال�سابق، ف�سنواجه م�سكلة مع معطيات 
علم الآثار Archaeology والتي تدل يف اأق�سى التقادير على اأنه كان متوافقًا 
مع متو�سط العمر يف هذا الزمان، بينما يذهب اآخرون اإىل اأنه مل يكن يتجاوز 

1. الكتاب املقد�ض، العهد القدمي، �سفر التكوين، الأ�سحاح 11، 32-10.

خمطط بياين لتغري األعمار منذ آدم وحىت إبراهيم
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وغري  احلياة  و�سعوبات  الأمرا�ض  قبيل  من  متعددة  عوامل  ب�سبب  �سنة،   35
ذلك. و�سواء اأقلنا بهذا اأو ذاك، فاإّن الأعمار ل تتجاوز املائة وخم�سني �سنة.. 

فاأين هذا الرقم من الألف والألفني؟!

على  الدخول  وميكن  القدمية،  الإن�سانية  الأحافري  اآلف  هناك  باأن  علمًا 
بع�ض املواقع على �سبكة الإنرتنت مل�ساهدة �سور بع�ض هذه الأحافري واأعمارها 
واأين وجدت ومتى ُعرث عليها.. اإلخ، وهي م�ستندة اإىل درا�سات وبحوث متعددة. 

•• عرض ومناقشة االحتمال الثاين:
قبيل  من  بالر�سالة،  يرتبط  لغر�ض  ا�ستثنائية  حالة  نوح  النبي  عمر  كان 
اأجيال  مدى  على  �سواه  الدور  بهذا  يقوم  َمن  توّفر  عدم  اأو  اخلربة،  اكت�ساب 

متعاقبة. 

مناذج من األحافري البشرية القدمية
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هذا التوجيه قد يعار�سه قوله »تعاىل«: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنِّي 
َأِليٍم،  َيْوٍم  َعَذاَب  َعَلْيُكْم  َأَخاُف  ِإنَِّي  اهلّلَ  ِإالَّ  َتْعُبُدوْا  الَّ  َأن  ِبيٌن،  مُّ َنِذيٌر  َلُكْم 
َبَعَك  ْثَلَنا َوَما َنَراَك اتَّ َفَقاَل اْلَمُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك ِإالَّ َبَشًرا مِّ
َنُظنُُّكْم  َبْل  َفْضٍل  ِمن  َعَلْيَنا  َلُكْم  َنَرى  َوَما  ْأِي  الرَّ َباِدَي  َأَراِذُلَنا  ُهْم  الَِّذيَن  ِإالَّ 
الب�سرية  يف  »املثلية«  لكانت  �سحيحًا  ال�سابق  الفر�ض  كان  فلو  َكاِذِبيَن}))). 
ُي�سنده،  اأن �سرًا غيبيًا  و»ف�سل« نوح عليهم ومتّيزه عنهم وا�سحًا ودلياًل على 
ولَدفعهم ذلك اإىل الإميان بر�سالته، وهو ما مل يح�سل، بل اأّكدوا على ت�سابه 

حاله معهم يف الب�سرية وعدم الف�سل له وملن اآمن معه. 

ثم لو �سّح الفر�ض لُذكر �سيء من هذا يف ال�ستدللت القائمة بينه وبني 
قومه، كاأن يقول لهم: انظروا اإىل طول عمري، اأ لي�ض يف هذا دليل على اأن اهلل 

اختارين لأمر ما؟ ولكننا ل جند يف القراآن الكرمي اأثرًا ملثل هذا ال�ستدلل.  

•• عرض ومناقشة االحتمال الثالث:
قبل  ما  عهد  يف   - كاملة  دورة  ال�سم�ض  حول  الأر�ض  دوران   - ال�سنة  دورة 
الطوفان كانت اأق�سر بكثري مما هي عليه الآن، وهذا يعني اختالف �سرعة دوران 
الأر�ض حول ال�سم�ض يف ذلك العهد، مما يوؤدي اإىل كون ال�سنة اأقل بكثري من 365 
يومًا وربع اليوم تقريبًا. هذا الت�سّور باطل علميًا، واإن كانت �سرعة الدوران اليوم 

خمتلفة قلياًل عما كانت عليه اآنذاك، وذلك وفق احل�سابات التالية: 

قبل مئات ماليني ال�سنني، كانت الأر�ض تدور حول نف�سها 420 مرة قبل 
اأن تكمل دورتها حول ال�سم�ض، اأما اليوم فهي تدور 365 مرة تقريبًا كي تكمل 

1. �سورة هود: 27.

عمر النيب نوح
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ر بع�ض العلماء اأنه منذ 2735 �سنة، يزداد طول اليوم  هذه الدورة »ال�سنة«. يقِدّ
-خالل كل 100 عام- يف حدود 1.8 ميللي ثانية، واأننا نحتاج اإىل 3.300.000 

�سنة كي يزداد اليوم الواحد مبقدار دقيقة فقط! 

ر بع�ض العلماء اأن طول اليوم قبل 6000 �سنة لرمبا كان اأق�سر من  ويقِدّ
طول اليوم يف هذا الزمان، ولكن مبقدر 10.2 ثانية فقط))). وهذا يعني اأننا 
نتكلم عن فارق ب�سيط جدًا ل ُيلحظ يف الع�سر الذي نفرت�ض اأن النبي نوحًا 

»عليه ال�سالم« قد عا�ض فيه مقارنة بع�سر نزول الآية القراآنية. 

•• عرض ومناقشة االحتمال الرابع:
مفهوم ال�سنة لدى املجتمع الذي عا�ض فيه النبي نوح ل يتمّثل بال�سرورة 
وربع  يومًا   365 تقريبًا  ت�ستغرق  والتي  ال�سم�ض  حول  الكاملة  الأر�ض  دورة  يف 
اإىل  اأ�سار  وقد  حلاظات.  وبعّدة  وطوًل  ق�سرًا  يختلف  ن�سبيًا  كان  بل  اليوم، 
بع�ض توجيهاته عبا�ض العقاد يف ما عر�سناه من كالمه يف كتاب »اإبراهيم اأبو 
الأنبياء«، واأثاره اأبو العالء املعّري »ت 449هـ« �سمن اأبيات �سعرية قال فيها))): 

اأُمورًا  للُمَعّمريَن  واّدَعوا 
 ل�سُت اأدري ما هّن يف امَل�سهور

ى من الأيـ  َتَق�سّ اأُتراُهْم، فيما 
بال�سهور ُهْم  �سنَيّ َعّدوا   ـاِم، 

1. www.sciencealert.com/astronomers-find-a-day-on-earth-is-getting-longer-
each-century 
2. www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=4504&r= 
&rc=0 

عمر النيب نوح
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هالٌل،       للعيوِن،  لَح،  كّلما 
الّدهور لديهُم، يف   كاَن حوًل، 

الـ  فاإّن  واإّل،  َينبغي  هكذا 
امَلْبهور حالة  يف  ُيثنى   ـعْقَل 

وقد ذكر العقاد الأبيات ال�سعرية هذه للمعري يف اأثناء حديثه عن امل�ساألة 
اأن: )الأوائل كانوا يعرفون ح�ساب  الفكرة معتربًا  نافيًا �سحة  ورّد م�سمونها 

الأهلة وح�ساب ال�سم�ض منذ عهد بعيد يرجع اإىل ما قبل التاريخ())).  

اأي اأن مفهوم ال�سنة اليوم مل يتغرّي عما كان عليه يف املا�سي، �سم�سيًا كانت 
اأبي  فكرة  اإحياء  اأعادوا  املعا�سرين  الباحثني  بع�ض  اأن  اإل  قمرية،  اأم  ال�سنة 

العالء املعّري مع اإ�سافة بع�ض ال�ستدللت يف البني. 

حتت  مقاًل  في�سل،  �سالح  ال�سيد  وهو  املعا�سرين،  الباحثني  اأحد  وكتب 
اإىل  �سعى من خالله  ال�سالم«(  »عليه  نوح  �سيدنا  للخرافة.. عمر  عنوان )ل 
يف  املعّري  عر�سها  التي  الفكرة  نف�ض  خالل  من  نوح  النبي  عمر  طول  تاأويل 

اأبياته ال�سابقة مع �سيء من التف�سيل والقراءة اللغوية والقراآنية املقارنة. 

ولالأ�سف فاإن املقالة مليئة بالأخطاء النحوية واللغوية واملطبعية، ول اأدري 
اإن كان كل امل�سمون من عنده اأم اأنه اأخذ بع�سه من بحوث اأخرى.. قال: )غاىل 
اأهل التوراة يف ذكر اأعمار واأحجام اأج�ساد ذرية اآدم الأّولني اإىل درجة اأ�سبغت 

اخلرافة علي تلك املرويات(. 

مل اأجد ن�سًا يف التوراة يدل على اأن اآدم وذريته كانوا طواًل ب�سكل هائل، 
1. العقاد: اأبو الأنبياء«، �ض 108.

عمر النيب نوح
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الطيني  اآدم عندما وجلت يف ج�سده  روح  اأن  تذكر  اليهودية  املو�سوعة  اأن  اإل 
ووقف على قدميه على الأر�ض، بلغ راأ�ُسه عر�ض اهلل! وا�سطر اإىل تغطية عينيه 
بيده من وهج العر�ض. ثم بداأ طوله يتناق�ض، وجاء ذلك يف جانب منه ب�سبب 

مع�سيته، ويف جانب اآخر ب�سبب حزنه ال�سديد على مقتل هابيل. 

When he did stand upright, he reached from earth up to the 

throne of God, and had to shade his eyes with his hand be-

cause of the brilliancy of God's throne. His height was gradu-

ally diminished, partly as a punishment for his sin, and partly 

through grieving at the death of Abel.(()

الأفراد  من  عددًا  التنخ  و�سف  نعم  الأ�سل..  تلمودي  الت�سور  وهذا 
واجلماعات باأنهم كانوا عمالقة، ولكن اإىل اأي حد؟ ل يوجد تقدير دقيق لذلك، 
ويبدو يل اأن امل�ساألة ل تعدو اأن تكون يف احلدود املعلومة اليوم يف بع�ض الأقوام 
»�ساُول«:  طالوت  و�سف  يف  الأول  �سموئيل  �سفر  ففي  ال�ستثنائيني.  والأفراد 
ْطَوَل ِمْن  )َومَلْ َيُكْن َرُجٌل يِف َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اأَْح�َسَن ِمْنُه. ِمْن َكِتِفِه َفَما َفْوُق َكاَن اأَ

ْعِب())).  ُكِلّ ال�َسّ

وجند يف �سحيح البخاري عن اأبي هريرة عن النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« 
قال: )خلق اهلل اآدم وطوله �ستون ذراعًا، ثم قال اذهب ف�سِلّم على اأولئك من 
عليكم.  ال�سالم  فقال:  ذريتك.  وحتية  حتيتك  يحّيونك  ما  فا�ستمع  املالئكة، 

1. www.jewishencyclopedia.com/articles/758-adam

2. الكتاب املقد�ض، العهد القدمي، �سفر �سموئيل الأول، الأ�سحاح 9: 2.
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فقالوا: ال�سالم عليك ورحمة اهلل، فزادوه ورحمة اهلل، فكل َمن يدخل اجلنة 
على �سورة اآدم، فلم يزل اخللق ينق�ض حتى الآن())).

ومل يكتِف بع�ض الرواة عند هذا احلّد، بل حتّدثوا عن عر�ض ج�سده ليكون 
متنا�سبًا مع الطول املفرط. قال ابن كثري: )وقال الإمام اأحمد: حدثنا روح، 

1. البخاري : اجلامع ال�سحيح ، ح 3148.

عمر النيب نوح
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حدثنا حماد بن �سلمة، عن علي بن زيد، عن �سعيد بن امل�سيب، عن اأبي هريرة 
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: » كان طول اآدم �ستني ذراعًا يف �سبع 

اأذرع عر�سًا«. انفرد به اأحمد())). 

ويف بحار الأنوار عن »ق�س�ض الأنبياء« بالإ�سناد اإىل ال�سدوق ب�سند عن 
اأبّي بن كعب قال: )قال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«: اإّن اأباكم كان طواًل 

كالنخلة ال�سحوق، �ستني ذراعًا(. وعّلق املجل�سي: هذا اخلرب عاّمي))). 

ابن  عن  باإ�سناده  ال�سدوق  اإىل  بالإ�سناد  الأنبياء«  »ق�س�ض  عن  وروى 
حمبوب، عن مقاتل بن �سليمان  قال: )�ساألت اأبا عبداهلل »عليه  ال�سالم«: كم 
كان طول اآدم  »على نبينا واآله وعليه ال�سالم« حني هبط به اإىل الأر�ض ؟ وكم 
كانت طول حواء؟ قال: وجدنا يف كتاب علي »عليه  ال�سالم« اأن اهلل »عز وجل« 
ملا اأهبط اآدم وزوجته حواء على الأر�ض كانت رجاله على ثنية ال�سفا، وراأ�سه 
دون اأفق ال�سماء، واأنه �سكا اإىل اهلل ما ي�سيبه من حر ال�سم�ض، ف�سرّي طوله 

�سبعني ذارعًا بذراعه، وجعل طول حواء خم�سة وثالثني ذراعًا بذراعها())). 

 والواقع اأن كل الأحافري التي ُوجدت اإىل حد الآن وعرب مئات الآلف من 
ال�سنني تدل على اأن طول الإن�سان احلديث والقدمي مل يتغري اإل مبقدار ب�سيط. 

واعترب الأ�ستاذ في�سل اأن يف قوله »تعاىل« : {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه 
وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن }))).  َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّ

1. ابن كثري : البداية والنهاية، ج1، �ض98.
2. املجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض 115.
3. املجل�سي: بحار الأنوار، ج11، �ض 126.

4. �سورة العنكبوت:14.

عمر النيب نوح

fi Umq 2 L.indd   147fi Umq 2 L.indd   147 2/29/2020   12:05:37 PM2/29/2020   12:05:37 PM



148148

الكرمي كتاب اهلل  القراآن  اأن  املعلوم  اأن من  والعام، حيث  لل�سنة  اإ�سارة ذكية 
فهم  مفتاح  واأن  مطلقًا،  مو�سعها  غري  يف  اأو  مزيدة  كلمة  فيه  لي�ست  املعجز 
الفرق بني الكلمتني ي�ستدعي العودة اإىل بداية عالقة الب�سرية بالتقومي، والذي 
مل يكن تقوميًا �سم�سيًا، ب�سبب عدم امتالك الإمكانية الفنية الالزمة لذلك، 
واقت�سرت على ا�ستخدام القمر - ولي�ض التقومي - فكلمة تقومي �ساملة لتعيني 
ِضَياًء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  الَِّذي  {ُهَو  »تعاىل«:  قال  العّد،  منه  يبداأ  حمدد  تاأريخ 
ُ َذِلَك  ِنيَن َواْلِحَساَب َما َخَلَق اهللَّ َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَلُموا َعَدَد  السِّ َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ
ُل اآْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن}))) {َفاِلُق اإْلِْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا  ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُيَفصِّ
ْرَناُه  َقدَّ اْلَعِليِم}))) {َواْلَقَمَر  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  َذِلَك  ُحْسَباًنا  َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ

ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن}))).  َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم}))) {الشَّ

النا�ض يف زمٍن  التي ي�ستخدمها  الزمنية  الوحدات  ال�سنني هو عدد  فعدد 
ما حل�ساب الزمن، وكانت يف ذلك الوقت وحدات ب�سيطة بدورات القمر فكان 
ال�سهر يعترب »�سنة«، اأما احل�ساب فهو العّد ما قبل حدث معني اأو بعده. وملن 
اّطلع على ق�سة »اجلذور« للكاتب الأمريكي الأفريقي الأ�سل »األيك�ض هايلي« 
اأنه تعب تعبًا �سديدًا لتتبع جذور اأ�سالفه، حيث قابل احلكماء املوؤرخني  يجد 
ذوي الذاكرة ال�سفهية، ومل يكن لديهم تقومي، فكانوا يح�سبون للوراء بال�سهور 
احلرب،  �سنة  القحط،  �سنة  الفي�سان،  �سنة  مثاًل  معينة،  وباأحداث  القمرية 

1. �سورة يون�ض:5.
2. �سورة الأنعام:96.

3. �سورة ي�ض: 39.
4. �سورة الرحمن: 5.
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وهكذا. واأ�ساف الكاتب اأن كلمة »احل�ساب« اأي�سًا ت�سمل مقارنة ال�سهور القمرية 
بدورة ال�سم�ض، وهي مرحلة متطورة ما بعد العد، وتوؤدي ملعرفة التقومي. فكان 
ق�سة  لنا يف  ويت�سح  كثرية.  ل�سعوب  بالن�سبة  زمنية  وحدة  البداية  ال�سهر يف 
�سيدنا يو�سف اأن ال�سنة - كوحدة زمنية - كانت عبارة عن املو�سم الزراعي، 
وكانوا يزرعون ثالثة موا�سم يف العام، والزراعة كانت قوام احل�سارة امل�سرية 
وم�سدر ثروتها، وكما قال املوؤرخ اليوناين »هريودوت«: م�سر هبة النيل، قال 
ْم َفَذُروُه ِفي ُسنُبِلِه ِإالَّ  »تعاىل«: {َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصدتُّ
َلُهنَّ  ْمُتْم  َقدَّ َما  َيْأُكْلَن  ِشَداٌد  َسْبٌع  َذِلَك  َبْعِد  ِمن  َيْأِتي  ُثمَّ  َتْأُكُلوَن،  ا  مَّ مِّ َقِلياًل 
ا ُتْحِصُنوَن، ُثمَّ َيْأِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه  مَّ ِإالَّ َقِلياًل مِّ
َيْعِصُروَن}))). لحظ الفرق بني كلمتى »�سَنة« و »عام«، فهي تريد اأن تقول اأنهم 
�سيزرعون حما�سيلهم املو�سمية ثم العنب الذي �سيتم ع�سره، اإذًا العام فيه 

عدة �سنني، اأي عدة موا�سم زراعية.  

وهناك قرينة اأخرى، ومن القراآن الكرمي، وهي ا�ستخدام جملة لبث فيهم: 
{َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما َفَأَخَذُهُم 
وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن}، ف�سيغة »لبث يف« غالبًا ما ترد لتتبع باملكان، ولنالحظ  الطُّ

ال�سواهد التالية:

َفَأنَساُه  َربَِّك  ْنُهَما اْذُكْرِني ِعنَد  َناٍج مِّ َأنَُّه  ِللَِّذي َظنَّ  قال »تعاىل«: {َوَقاَل 
ْجِن ِبْضَع ِسِنيَن}))). ْيَطاُن ِذْكَر َربِِّه َفَلِبَث ِفي السِّ الشَّ

1. �سورة يو�سف: 49.

2. �سورة يو�سف: 42.
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{َفَلْواَل َأنَُّه َكاَن ِمْن اْلُمَسبِِّحيَن، َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن}))).

 }َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا}))).

ُ َأْعَلُم ِبَما َلِبُثوا َلُه َغْيُب  اأما لبث الزمانية، فرتد دومنا حتديد: {ُقِل اهللَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض َأْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ َواَل ُيْشِرُك ِفي  السَّ

ُحْكِمِه َأَحًدا}))).

ِإالَّ  َيْلَبُثوا  َلْم  َيَرْوَنَها  َيْوَم  وترد متبوعة بتعبري يدل على الزمن: {َكَأنَُّهْم 
َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها}))).

َهاِر َيَتَعاَرُفوَن َبْيَنُهْم َقْد  َن  النَّ {َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َكَأن لَّْم َيْلَبُثوْا ِإالَّ َساَعًة مِّ
ُبوْا ِبِلَقاء اهلّلِ َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِديَن}))). َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

ومن هنا فاإن وجود كلمة »فيهم« بعد »لبث« يف ق�سة نوح اإ�سارة اإىل اأن 
املراد هو اللبث وفقًا حل�سابهم للزمن، والذي هو بالن�سبة للب�سر يكون مقّدرًا 
والرقيم  الكهف  اأ�سحاب  ق�سة  يف  التدقيق  و�سوحًا  الأمر  ويزيد  تقديرًا. 
َلِبُثوا  ِلَما  َأْحَصى  اْلِحْزَبْيِن  َأيُّ  ِلَنْعَلَم  َبَعْثَناُهْم  {ُثمَّ  »تعاىل«:  قال  حيث 
َوَأنَّ  ِ َحقٌّ  َوْعَد اهللَّ َأنَّ  ِلَيْعَلُموا  َعَلْيِهْم  َأْعَثْرَنا  َأَمًدا})))، ثم قال: {َوَكَذِلَك 
اَعَة اَل َرْيَب ِفيَها ِإْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهم ُبْنَياًنا  السَّ

1. �سورة ال�سافات:144.
2. �سورة الكهف: 25.
3. �سورة الكهف: 26.

4. �سورة النازعات: 46.
5. �سورة يون�ض: 45.

6. �سورة الكهف: 12.
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ْسِجًدا})))،  ُهْم َأْعَلُم ِبِهْم َقاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم  مَّ رَّبُّ
ثم قال »تعاىل«: {َوَلِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثاَلَث ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا})))، 
اأي اأن الهدف من معجزة اأ�سحاب الكهف هو تعليمي، الأول خا�ض باحلياة 
الروحية لإثبات اأن اهلل يبعث املوتى، والثاين دنيوي لتعليمنا الفرق الطفيف 
ت�ساوي  �سم�سية  �سنة   300 اأن  حيث  ال�سم�سية،  وال�سنة  القمرية  ال�سنة  بني 
ي�ستخدم  فلم  تقديرًا،  ال�سنة  يقّدرون  كانوا  النا�ض  ولأن  قمرية.  �سنة   309

القراآن لفظ »عام« واإمنا ا�ستخدم لفظ »�سنة«.

واملالحظ اأن ال�سنة القمرية اأ�سهل ا�ستخدامًا، خ�سو�سًا لالأولني الذين مل 
يتقّدموا كثريًا يف احل�سارة ومعلوماتها.  

وي�سيف الأ�ستاذ �سالح اإىل ا�ستدللته اأن البابليني هم اأقرب النا�ض لقوم 
نوح »عليه ال�سالم«، ومل يتفق علماء الآثار على الطريقة التي كانوا يقّدرون بها 
ال�سنني، حيث ُعرث على لوح بالكتابة امل�سمارية فيه اأ�سماء امللوك الذين حكموا 
اأو  اأو »�سحيفة امللك«  ومددهم. هذا اللوح ُيعَرف با�سم »قائمة ملوك �سومر« 
وباخلط  ال�سومرية  باللغة  مكتوب  قدمي  نق�ض  عن  عبارة  وهو  امللوك«،  »َثْبت 
العراق  »جنوب  �سومر  حكموا  الذين  امللوك  اأ�سماء  القائمة  ت�سم  امل�سماري، 
احلايل« من ال�ساللت ال�سومرية وال�ساللت الالحقة، وُمدد مراكز حكمهم. 

وجاءت ُمدد حكم امللوك بح�سب هذا الثَّْبت كالآتي: 

مدينة اأريدو، حيث حكمها ملكان:
1. �سورة الكهف: 21.
2. �سورة الكهف: 25.

عمر النيب نوح
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1. األو مِل: 28 األف �سنة.

2. األَكار: 36 األف �سنة.

واملجموع: 64 األف �سنة.

ثم انتقلت امللوكية اإىل مدينة باد-تبريا، وحكمها ثالثة ملوك:

1. اأينمنلو -اأّنا: 43 األف �سنة.

2. اإينمنَكال -اأّنا: 28 األف �سنة.

3. دموزي »متوز«: 36 األف �سنة.

واملجموع: 108 األف �سنة ))).

وانتقلت فيما بعد اإىل مدينة َلَرك، وحكمها ملك واحد ا�سمه »اإين�سيبازياّنا« 
وملدة 28 األف �سنة.

ثم انتقل املُلك ملدينة �سبار، حيث حكمها ملك واحد ا�سمه »اأينميدر-اأّنا« 
ملدة 21 األف �سنة.

»اأوبار- ا�سمه  والتي حكمها ملك واحد  »�سروباك«  املُلك ملدينة  انتقل  ثم 
وثمانية ملوك  ليكون جمموع احلكم يف خم�ض مدن  �سنة.  األف  توتو« ملدة 18 

حكموا 241 األف �سنة ))).

1. هكذا جاء يف امل�سدر، ومن الوا�سح اأن هناك خطاأ ما يف البني، فاإما اخلطاأ يف الأرقام اأو يف 
اجلمع، لأن املجموع 107 األف �سنة ولي�ض 108 األفًا.

2. هكذا جاء يف امل�سدر، جمددًا هناك خطاأ ما يف البني، فاإما اخلطاأ يف الأرقام اأو يف اجلمع، لأن 
املجموع 238 األف �سنة ولي�ض 241 األفًا.

عمر النيب نوح
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ثم حل الطوفان كما ورد يف الثَّبت ال�سومري، ثم عادت امللوكية مرة اأخرى 
األف  الطوفان ملدة 24  بعد  الرافدية، حيث حكمها 23 ملكًا  اإىل مدينة كي�ض 

�سنة تقريبًا، وذلك وفق الت�سّور التايل:

1. »َكاور« حكم 1200 �سنة.
2. »َكال-ندابا اأّنا باد« حكم 960 �سنة.

3. »بالكمامت« حكم 900 �سنة.

4. »منَك�سل�سما« ...............
5.  »باهينا« ....................)))

........... اإلخ

رت كي�ض وانتقلت امللوكية اإىل مدينة »اأي-اأّنا« �سمن دولة »اأوروك«  ثم ُدِمّ
اأو »اأوروخ«، حيث حكمها 12 ملكًا ملدة 2310 �سنة، ثم دمرت وانتقلت امللوكية 

اإىل »اأور« حيث حكمها 4 ملوك ملدة 177 �سنة، وذلك كالتايل:

1. »مي�سانيبدا« حكم 80 �سنة.

2. »مي�سكياَكُنّنا« حكم 36 �سنة.

3. »اأيلولو« حكم 25 �سنة.

4. »بالولو« حكم 36 �سنة ))).
 ... اإلخ.

1. جزء من الثبت ال�سومري تعّر�ض للتلف، ولذا مل تت�سح الأرقام اأعاله.
2. طه باقر: مقدمة يف تاريخ احل�سارات القدمية، ج 1، �ض 323-319.

عمر النيب نوح
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قبل  ما  اجلدول  من  الأول  اجلزء  يف  جاء  ما  على  �سالح  الأ�ستاذ  وعّلق 
الطوفان اأن هناك مبالغة كبرية يف ح�ساب مدد امللوك الذين حكموا، وفجاأة 
جند يف ال�سطر الأخري حتوًل دراماتيكيًا حيث رجع احل�ساب اإىل املنطق، حيث 

�سار متو�سط مدة امللك حواىل 44 عامًا. 

وعلى الرغم من اأن علماء التاريخ مل ي�سلوا اإىل �سر هذا التفاوت، فهناك 
عدة �سيناريوهات: 

الأول: بح�سب الك�سوف الأثرية فاإن املدّونني الأوائل يف تلك احُلقب التي 
كان ي�سود فيها تعظيم امللوك والأ�سطورية كان لديهم ميل نحو ت�سخيم مدد 
بع�ض  يف  ذلك  على  �سواهد  ُوجدت  وقد  �سفرين))).  اأو  �سفر  بزيادة  امللوك 

التاريخ الفرعوين. 

ر« كان يتم بالقمر ح�سرًا يف البداية،  الثاين: هو اأن ح�ساب ال�سنني »املقَدّ
العام يف ذلك  اأو  يعرفوا احلول  »�سنة«، ومل  ال�سهر وحدة زمنية  اإذ يح�سبون 
اأزلنا ال�سفرين من بداية اجلدول وق�سمنا على 12، وهو عدد  الزمان. فاإذا 

ال�سهور القمرية يف ال�سنة اأو العام، ل�سار الأمر منطقيًا. 

كذلك لو ذهبنا اإىل منت�سف اجلدول واأزلنا �سفرًا وق�سمنا على 12، ل�سار 
الأمر منطقيًا اأي�سًا. ولكن يالحظ يف اآخر اجلدول كما اأ�سلفت اأن هذه العادة 
ُتركت وُح�سبت الأعوام ب�سورة طبيعية. ووا�سح اأن يف تلك الفرتة َعرف النا�ض 

العام اأو ال�سنة ال�سم�سية. 

1. هكذا ورد يف عبارة الكاتب، ولكن حيث مل يعرف النا�ض الأ�سفار يف ذلك الزمان، لذا فقد جاء 
ذكر الأ�سفار هنا من تعبري الكاتب مبعنى ت�سخيم الأرقام.

عمر النيب نوح
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اأن  فعلينا  بالأعوام،  نوح  النبي  عمر  نعرف  اأن  اأردنا  اإذا  اأننا  يعني  وهذا 
نق�سم الرقم على 12، فيكون الناجت 79 عامًا. 

ق�ساه  الذي  عمره  باقي  وح�سب  ال�سم�سية،  ال�سنة  الإن�سان  اكت�سف  وملا 
 129 املجموع  ليكون  ال�سابقة،  النتيجة  اإىل  ت�ساف  عامًا   50 كانت  بالأعوام 

عامًا، وذلك اأمر طبيعي لأعمار ذرية اآدم يف تلك الأيام. 

وقد وقع الأ�ستاذ في�سل يف خطاأ هنا، لأننا اإذا اعتربنا ال�ستثناء منقطعًا 
بعدهم«  لبثها  عامًا  خم�سني  اإل  �سنة،  األف  فيهم  »فلبث  املعنى:  يكون  بحيث 
»تقريبًا«  عامًا   83 الرقم  يكون  اأن  املفرت�ض  فمن  �سبق،  مما  مراده  هو  كما 
ليكون  اأخرى،  عامًا   50 عليه  وي�ساف   ،12 على   1000 تق�سيم  حا�سل  وهو 
اأن هذا التمييز بني ال�سنة والعام من الإعجاز  املجموع 133 عامًا. ثم اعترب 
القراآين، واأن معرفة هذه املعلومة مل تكن لتتي�سر لأي اأحد عند نزول القراآن، 
اأطنان من الألواح  اللثام عن  اأماطت  واأن الك�سوف الأثرية احلديثة هي التي 
امل�سمارية املطمورة حتت ركام من الرتاب والأحجار يف العراق وفّكت �سفرتها. 

لنفي  القراآن  يف  للغو�ض  حماولة  لي�ض  ال�سالف  )البحث  قال:  واأخريًا 
املعجزات املثبتة اأو نفي طالقة القدرة الإلهية التي ل حتّدها حدود، لكن يجب 
منطقية،  برباهني  اإليها  التو�سل  ميكن  التي  والأ�سياء  املعجزة  بني  التفرقة 
باليني  منذ  بثبات  امل�سطردة  الكونية  فال�سنن  �سيء،  كل  لي�ست  املعجزات 
ال�سنني هي املعجزة احلقيقية، فالكون لو ُبني على املعجزات لدبت فيه الفو�سى 

وال�سطراب واخللل())). 

1. www.sudaress.com/alrakoba/1073524

عمر النيب نوح
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هذه املحاولة املذكورة يف قراءة الأ�ستاذ �سالح لالآية وبهذه القرائن، واإن 
كان بع�سها تخمينيًا، تعّد حماولة جيدة، وميكنها - اإن �سّحت - اأن تخّل�سنا 

من الإ�سكالية املطروحة على م�سمون الآية.

ولو اأ�سكل اأحدهم قائاًل: ملاذا ذكرت الآية اإذًا هذا الرقم ومل تذكر ذلك 
األي�ض ال�سبب هو بيان املدة الطويلة جدًا  بالن�سبة لأي من الأنبياء الآخرين؟ 
التي هي مبثابة ر�سالة للنبي »�سلى اهلل عليه واآله« وللم�سلمني معه لكي ي�سربوا 

يف الدعوة؟ 

باملدة  لي�ض  قومه  دعوة  يف  عامًا   83 مدة  نوح  بقاء  باأن  ذلك  عن  لأجيب 
القليلة اأي�سًا، وِذكر ذلك يحقق الغر�ض. اإل اأنه ُيالحظ على ال�ستدلل بالثبت 
قبل  امللوكية  اأن  يذكر  الثبت  بداية  اأن  الأول  اأمرين،  تغافل عن  اأنه  ال�سومري 
الطوفان »هبطت« من ال�سماء! وهذا يعني اّدعاء الألوهية يف امللوك، ولذا كانت 
اأعمارهم بهذا الطول، مما يقّوي اأن الت�سّور املو�سوع ككل خيايل، ل عالقة له 
بالواقع، ولي�ست لالأرقام قيمة ُي�ستدّل بها، ل�سيما واأننا اإذا اعتربنا اأن ال�سنة 
عبارة عن �سهر قمري، فهذا يعني اأن مدة حكم اأّول اأولئك امللوك 2330 عامًا، 

والثاين 3000 عامًا... اإلخ، فهل نتخّل�ض بذلك من الإ�سكال؟ 

املالحظة الثانية اأن الأرقام ما بعد الطوفان ما زالت كبرية جدًا، اإذ ُيفرت�ض 
- بح�سب كالم الأ�ستاذ �سالح - اأن الآية ذكرت »اإل خم�سني عامًا« تنبيهًا على 
اأن الب�سرية حينذاك اعتمدت التقومي ال�سم�سي اأو القمري املبتني على الثني 
ع�سر �سهرًا، ول جمال لق�سمة الأرقام على 12، فيكون حكم اأول امللوك 1200 

عامًا، والثاين 960 وهكذا، مما يعني اأننا مل نتخّل�ض من الإ�سكال.
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•• عرض ومناقشة االحتمال اخلامس:
وهو القول مبجازية التعبري يف الآية للدللة على الكرثة دون الرقم احلقيقي 
اأنه لو مّتت اإحدى التوجيهات  والواقعي لعمر هذا النبي الكرمي، ومن املعلوم 
ال�سابقة فال جمال للقول باملجازية، والتي حتتاج بدورها اإىل قرينة، كما اأن 
التف�سيل يف الرقم املذكور يف الآية لرمبا تعترب قرينة على احلقيقة ل املجاز، 

اإذ كان بالإمكان الكتفاء بقول: »األف �سنة« للدللة على الكرثة. 

•• خامتة:
وتوؤّدي  ثباتًا  اأكرث  قرائن  اإىل  البع�ض  ي�سل  ولرمبا  مفتوحًا،  امللف  ويبقى 
اإىل تقوية الحتمال ال�سابق واإ�سناده مبزيد من الأدلة، اأو الإتيان بتاأويل اآخر، 
اأو لرمبا احل�سول على اأحافري ُتثبت اأن الإن�سان عا�ض يف بع�ض الفرتات مددًا 
يّتهم  اأن   - كذلك  الأمر  دام  ما   - اأحد  ولي�ض من حق  بالقرون،  ر  ُتقَدّ زمنية 
القراآن الكرمي بالأ�سطورية ملجّرد اأنه مل ي�ستطع اأن يتقّبل ن�سًا دينيًا، اأو فِهَمه 

وفق قراءة واحدة. 

عمر النيب نوح
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لم يذكر القراآن الكريم ا�سم ديار قوم النبي لوط »عليه ال�سالم«، ولم ُي�سر 
اإلى موقعها الجغرافي، ول العنوان الذي كان يحمله قومه، بينما ذكر اأن عادًا 
هم قوم النبي هود »عليه ال�سالم«، قال اهلل »تعالى«: {َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا 
َقاَل َيا َقْوِم ........})))، واأن ديارهم بالأحقاف، قال »تعالى«: {َواْذُكْر َأَخا 
َخْلِفِه  َوِمْن  َيَدْيِه  َبْيِن  ِمن  النُُّذُر  َخَلْت  َوَقْد  ِباأَلْحَقاِف  َقْوَمُه  َأنَذَر  ِإْذ  َعاٍد 
»تعالى«:  قال  ال�سالم«،  »عليه  �سالح  النبي  قوم  ثمود هم  واأن   ،  ((({.......
واأن ديارهم -على  َقْوِم.........})))،  َيا  َقاَل  َصاِلًحا  َأَخاُهْم  َثُموَد  {َوِإَلى 
َب  َكذَّ {َوَلَقْد  »تعالى«:  قال  التالية،  الآية  في  المذكورة  الِحجر  هي  قيل-  ما 
َوَكاُنوْا  ُمْعِرِضيَن،  َعْنَها  َفَكاُنوْا  آَياِتَنا  َوآَتْيَناُهْم  اْلُمْرَسِليَن،  الِحْجِر  َأْصَحاُب 
َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا آِمِنيَن})))، واأن مدين هي ديار النبي �سعيب »عليه 

ال�سالم«: {َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم......}))).

1. �سورة الأعراف:65.

2. �سورة الأحقاف:21.

3. �سورة الأعراف:73.
4. �سورة احلجر:82-80.

5. �سورة هود:84.

ديار النيب لوط
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ويبرز ال�سوؤال التالي: اأين كانت تقع ديار قوم النبي لوط »عليه ال�سالم«؟

•• حبرية لوط:
ُعرف البحر الميت با�سم »بحيرة لوط«.. فهل جاءت هذه الت�سمية بلحاظ 
اأن قوم النبي لوط �سكنوا هذا الموقع قبل اأن يحل بهم العذاب، وتتحول ديارهم 
اإلى منخَف�ض مليء بالماء �سديد الملوحة اإلى درجة اأنك ل تجد فيه اأية �سمكة 
اأو �سيئًا من الكائنات البحرية التي تعي�ض عادة في البحيرات المالحة؟ وهل 

ت�سميته با�سم البحر الميت ن�سبًة اإلى هالك قوم لوط واإبادتهم؟ 

ثم اإن المقد�سي في كتابه »اأح�سن التقا�سيم في معرفة الأقاليم« ذكر هذه 
البحيرة با�سم »البحيرة المقلوبة«... فهل جاءت الت�سمية بلحاظ ما جاء في 
َأْمُرَنا َجَعْلَنا  ا َجاَء  و�سف العذاب النازل بقوم لوط حيث قال »تعالى«: {َفَلمَّ
ْيَحُة ُمْشِرِقيَن، َفَجَعْلَنا  َعاِلَيَها َساِفَلَها.....}))) وقوله تعالى: {َفَأَخَذْتُهُم الصَّ
البحر  نف�ض موقع  ديارهم كانت في  اأن  يوؤكد  وبما  َساِفَلَها.......})))  َعاِلَيَها 

الميت الآن؟

{َوِإنََّها  »تعالى«:  لقوله  تف�سيره  في  كثير  ابن  والموؤّرخ  المف�ّسر  اأن  كما 
من  اأ�سابها  ما  اأ�سابها  التي  �سدوم  قرية  واإن  )اأي  قال:  ُمِقيٍم})))  َلِبَسِبيٍل 
منتنة  بحيرة  �سارت  حتى  بالحجارة  والقذف  والمعنوي،  ال�سوري،  القلب 

خبيثة بطريق َمْهَيع م�ساِلُكه م�ستمّرة اإلى اليوم())). 
1. �سورة هود:82.

2. �سورة احلجر:74-73.
3. �سورة احلجر: 76.

4. ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، ج2، �ض501.
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وابن كثير واإن لم ي�سمِّ هذه البحيرة، اإل اأن البع�ض ا�ستفاد ذلك من مقولته 
معتبرًا اأن البحر الميت هو مكان خ�سف ديار قوم النبي لوط »عليه ال�سالم«. 

فاإلى اأّي مدى يمكن ت�سحيح هذه الفر�سية؟

وجاء في قامو�ض الكتاب المقد�ض اأن »�سدوم« -المفتر�ض اأن تكون مدينة 
لوط- تقع اليوم تحت الماء في جنوب البحر الميت، وتجري المحاولت لك�سف 

مكانها بوا�سطة الغوا�سين الذين يغو�سون تحت الماء بمعداتهم الحديثة))).

الملح« و  بينها: »بحر  اأ�سماء، من  الميت عدة  البحر  اأُطلق على  تاريخّيًا، 
النبي  عهد  على  وُعرف  ال�سديم«.  »عمق  و  ال�سرقي«  »البحر  و  العربة«  »بحر 
ُدعي  كما  �سدوم«،  »بحر  و  الموت«،  »بحر  بـ  ال�سالم«  »عليه  الم�سيح  عي�سى 
»بحيرة  ُدعي  كما  منتنة.  رائحة  لها  و�سواطئه  مياهه  لأن  المنتنة«  »البحيرة 
ُزغر« ن�سبة اإلى بلدة ُزغر التي كانت تقع على �ساطئه الجنوبي ال�سرقي، واأُطلق 
عليه ا�سم »بحر الزفت« ن�سبًة اإلى قطع الزفت التي كانت تطفو على �سطحه 
في بع�ض الأحيان وخا�سة عند حدوث الزلزل. وقد كان بع�ض �سكان المنطقة 
يتاجرون في قطع الزفت التي ي�ستخرجونها ويبيعونها. اأما الإغريق فكانوا اأول 

من اأطلق عليه ا�سم »البحر الميت« لعدم وجود حياة فيه. 

وجيولوجيًا، يعّد البحر المّيت اأخف�ض رقعة على وجه الأر�ض؛ اإذ يقع على 
عمق 417 مترًا تحت م�ستوى �سطح البحر، وهو اأدنى نقطة على الياب�سة في 
اأنواع المياه ملوحة. وب�سبب ملوحته العالية، ل تعي�ض فيه  اأكثر  العالم، وماوؤه 
البكتيريا  من  �سغيرة  كميات  با�ستثناء  مائية،  فيه حياة  توجد  ول  الأ�سماك، 

1. جممع الكنائ�ض ال�سرقية: قامو�ض الكتاب املقد�ض، �ض 461.
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الت�سكل  بداية  اأن  اإلى  الجيولوجية  النظريات  اإحدى  وتذهب  والفطريات. 
اإلى  وبع�سها  �سنة،  يقارب 3.7 مليون  اإلى ما  يعود  الميت  للبحر  الجيولوجي 
اأكثر من ذلك، والأرقام على كل حال مليونية ول عالقة لها بحدث يعود اإلى 
ما قبل اأربعة اآلف �سنة تقريبًا، لكي نقول باأن ت�سّكل البحر المّيت تم ب�سبب 
الهالك الذي نزل بقوم لوط »عليه ال�سالم«، واأن ديارهم كانت حيث يقع هذا 

البحر اليوم.

ت�سّكله  وفق  البحر،  لهذا  محاذية  كانت  ديارهم  اأن  افترا�ض  يمكن  نعم، 
فغرقت  دياَرهم،  دّمر  بهم  حّل  ما  واأن  الزمان،  ذلك  في  و�سعته  الجيولوجي 

تحت الماء واختفت عن الأنظار.

اأعماق  في  الغو�ض  محاولة  اإلى  والآثاريين  الباحثين  بع�ض  دفع  ما  وهذا 
البحر الميت بحثًا عن اأية اآثار قد تعود اإلى المدينة المنكوبة.

 1957 عام  في  قامت  بريطانية  غوا�سة  اأن  الم�سادر  اإحدى  في  ووجدت 
الآثار  بع�ض  وجود  اإلى  لت  وتو�سّ الميت  البحر  اأعماق  ل�ستك�ساف  بمحاولة 
الب�سرية دون التمّكن من تحديدها اأو ا�ستخراج �سيء من تلك الآثار المزعومة.

وفي عام 1999، قام اأحد الباحثين الأمريكيين بمحاولة ا�ستطالعية في 
بال�ستعانة  وذلك  لوط  النبي  قوط  ديار  اآثار  عن  بحثًا  الميت  البحر  اأعماق 
بالغوا�سة »دلتا« وللقيام بت�سوير فيلم وثائقي ل�سالح تلفزيون NBC وبعنوان 

»األغاز الكتاب المقد�ض: �سدوم وعمورة«.

وهي  »نا�سا«  الأمريكية  الف�ساء  لوكالة  تابع  رادار  �سور  م�ساهدة  فبعد 
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تظهر ت�سّكالت غير طبيعية »�ساذة« على اأر�سية البحر الميت، احتمل الباحث 
المتخ�س�ض في �سئون التوراة »مايكل �ساندرز« اأنها قد تكون بقايا ديار قوم 

النبي لوط.

و�سل  والأردن،  ال�سهيوني  الكيان  حكومتي  من  اإذن  على  الح�سول  وبعد 
الطاقم العلمي المتخ�س�ض في علوم المحيطات والبحار، وبرفقته الغوا�سة 

دلتا، التي تمكنت من ا�ستك�ساف قاع البحر الميت على عمق 1000 قدم.

وقد وجدت البعثة م�ساحة كبيرة من الهياكل اأو الت�سّكالت المغّلفة بالملح 
التي لربما تكون من �سنع الإن�سان، دون اأن تتمّكن من تاأكيد ذلك، ول تاأكيد 
رجوع تلك الهياكل الملحية اإلى المدينتين المدّمرتين. وبح�سب التقرير، فاإن 
البعثة العلمية لم ت�ستطع اإكمال م�سروعها وذلك ب�سبب بع�ض العوائق الأمنية 

وال�سيا�سية))).

اإل اأننا عندما نعود اإلى القراآن الكريم، �سنجد اأن الآيات التي تحّدثت عن 
ديار اأولئك القوم جاءت بال�سورة التالية:

َرْكَنا ِمْنَها آَيًة َبيَِّنًة لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن}))).  1. {َوَلَقد تَّ

ِقيٍم، ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لِّْلُمْؤِمِنيَن}))).  2. {َوِإنََّها َلِبَسِبيٍل مُّ

وَن َعَلْيِهم مُّْصِبِحيَن، َوِباللَّْيِل َأَفال َتْعِقُلوَن}))). 3. {َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّ

1. www.deltaoceanographics.com/deadsea.html

2. العنكبوت:35.
3. �سورة احلجر:77-76.

4. �سورة ال�سافات:138-137.
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ْوِء َأَفَلْم َيُكوُنوا َيَرْوَنَها}  4. {َوَلَقْد َأَتْوا َعَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي ُأْمِطَرْت َمَطَر السَّ
بالر�سول  تكذيبهم  ب�سبب  والنكال  العذاب  من  باأهلها  حل  بما  فيعتبروا  اأي 

ومخالفتهم اأوامر اهلل {َبْل َكاُنوا ال َيْرُجوَن ُنُشوًرا}))).

وعندما نجمع ما تدل عليه الآيات ال�سابقة، �سيكون من الم�ستبعد اأن نذهب 
عدم  من  الرغم  فعلى  الميت..  البحر  باطن  في  تقع  ديارهم  باأن  القول  اإلى 
ت�سمية الآيات لموقع ديارهم، اإل اأنها ت�سّرح باأن اآثار وبقايا ديار النبي لوط 
باأنها  »عليه ال�سالم« كانت م�سهودة في العهد النبوي، وكانت معروفة للنا�ض 
للمَثل  ع وم�سرٍب  ُمهِلك ومروِّ الذين ق�سوا فجاأة في حدث  القوم  اأولئك  ديار 
النا�ض  وكان  بقليل،  ذلك  من  اأقل  ولربما  حينه،  من  �سنة   2500 قرابة  قبل 
يمّرون عليها - لربما في حركة ال�سفر وتنّقل القوافل - وكانوا يرون تلك الديار 
الميت  البحر  باطن  في  وجودها  اأن  كما  َيَرْوَنَها}،  َيُكوُنوا  {َأَفَلْم  رة:  المدمَّ
وعدم ظهورها للعيان ل يمّثل {آَيًة َبيَِّنًة} كما جاء في الآية ال�سريفة، ل�سيما 

بلحاظ مرور ع�سرات القرون على تلك الحادثة.

•• ديار لوط يف الكتاب املقدس:
واإذا كان القراآن الكريم لم يذكر ا�سم ديار قوم النبي لوط »عليه ال�سالم« 
�سفر  في  نجد  اأننا  اإل  القوم،  اأولئك  ا�سم  ول  الجغرافي  مكانها  يحدد  ولم 

التكوين من التوراة ما يحدد لنا ال�سم، بل موقعها التقريبي.

من  اأّوًل  لبد   - التوراة  بح�سب   - والمكان  ال�سم  على  نتعّرف  ولكي 
فر، والذي لربما  ا�ستعرا�ض ق�سة رحلة هذا النبي وهجراته بح�سب هذا ال�سِّ

1. �سورة الفرقان:40.
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اأي  ُلوٌط}  َلُه  اإلى جانب منه في قوله »تعالى«: {َفآَمَن  اأ�سار القراآن الكريم 
اآمن لوط باإبراهيم {َوَقاَل ِإنِّي ُمَهاِجٌر ِإَلى َربِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم}))). 

فالقائل واإن كان هو النبي اإبراهيم بح�سب الظاهر، اإل اأن اإيمان لوط به 
يحتمل اأنه هاجر معه اأي�سًا، بل يزداد هذا الحتمال قوًة وو�سوحًا بلحاظ قوله 
ُقوُه َوانُصُروا  »تعالى« �سمن عر�ض تفا�سيل ق�سة النبي اإبراهيم: {َقاُلوا َحرِّ
آِلَهَتُكْم ِإن ُكنُتْم َفاِعِليَن، ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإْبَراِهيَم، َوَأَراُدوا 
ْيَناُه َوُلوًطا ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها  ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأَلْخَسِريَن، َوَنجَّ

ِلْلَعاَلِميَن}))). وهو ما �سنناق�سه لحقًا خالل هذا البحث.

وعلى العموم فاإن �ِسفر التكوين يتحّدث عن اأن النبي اإبراهيم واأباه تارح 
والنبي لوط و�سارة زوجة اإبراهيم خرجوا باأجمعهم من مدينة اأور: )َفَخَرُجوا 
اأور كانت تقع بالقرب من مدينة النا�سرية  يَن( ومدينة  اْلَكْلَداِنيِّ اأُوِر  ِمْن  َمًعا 
ح �سبب هذه الهجرة المفاجئة. الحالية جنوب العراق.. والن�ض التوراتي ل يو�سّ

وقد تكون هذه الهجرة قد تّمت - اإن �سّحت هذه الرواية التوراتية - بعد 
اإلقاء النبي اإبراهيم في النار ومحاولة اإحراقه والتخّل�ض منه باأمر من المِلك، 
فاأنجاه اهلل من كيده... وهي الق�سة التي ل نجد لها اأثرًا في الكتاب المقد�ض، 
كما قد تكون هذه الهجرة قد تّمت قبل هذه الحادثة )..... َفاأََتْوا اإَِلى َحاَراَن( 
َقاُموا ُهَناَك( حيث  حاران اأو حران مدينة قديمة جدًا، تقع جنوب تركيا )َواأَ

توّفي فيها الأب تارح. 

1. �سورة العنكبوت: 26.
2. �سورة الأنبياء:71-68.
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والنبي  �سارة  بمعّية  منها  خرج  �سنة،   75 اإبراهيم  النبي  عمر  �سار  ولما 
لوط، واتجهوا باأجمعهم نحو بالد الكنعانيين، والتي تمّثل جزًء من الأرا�سي 
بالد  اإلى  عادوا  ثم  م�سر،  اإلى  انتقلوا  فيها،  الجدب  وقع  واإذ  الفل�سطينية. 
اإبراهيم في  النبي  ا�ستقر  لوط عنه، حيث  النبي  افترق  الكنعانيين، وعندها 
ال�سرقية،  ال�سفة  في  لوط  النبي  ا�ستقر  بينما  الأردن،  لنهر  الغربية  ال�سفة 

وعلى وجه التحديد في قرية ُتعرف با�سم »�َسُدوم«.

ْبَراُم( اأي النبي اإبراهيم الخليل  ِعَد اأَ وجاء الن�ض التوراتي كالتالي: )َف�سَ
»عليه ال�سالم«، ففي التوراة اأن هذا هو ا�سمه الأ�سلي، واأن اهلل »عز وجل« غّير 
ُتُه َوُكلُّ َما  َر ُهَو َواْمَراأَ ا�سمه اإلى اإبراهيم في ق�سة �ستاأتي معنا لحقًا )ِمْن ِم�سْ
ِة  َواْلِف�سَّ ا ِفي اْلَمَوا�ِسي  اأَْبَراُم َغِنيًّا ِجدًّ َوَكاَن  اإَِلى اْلَجُنوِب.  َوُلوٌط َمَعُه  َلُه،  َكاَن 
َهِب. َو�َساَر ِفي ِرْحاَلِتِه ِمَن اْلَجُنوِب اإَِلى َبْيِت اإِيَل، اإَِلى اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَنْت  َوالذَّ
َخْيَمُتُه ِفيِه ِفي اْلَبَداَءِة، َبْيَن َبْيِت اإِيَل َوَعاَي، اإَِلى َمَكاِن اْلَمْذَبِح الَِّذي َعِمَلُه ُهَناَك 
ا َغَنٌم  اِئُر َمَع اأَْبَراَم، َكاَن َلُه اأَْي�سً . َوُلوٌط ال�سَّ بِّ ًل. َوَدَعا ُهَناَك اأَْبَراُم ِبا�ْسِم الرَّ اأَوَّ
ْماَلُكُهَما َكِثيَرًة،  َوَبَقٌر َوِخَياٌم. َوَلْم َتْحَتِمْلُهَما الأَْر�ُض اأَْن َي�ْسُكَنا َمًعا، اإِْذ َكاَنْت اأَ
َوُرَعاِة  اأَْبَراَم  َمَوا�ِسي  ُرَعاِة  َبْيَن  َمٌة  ُمَخا�سَ َفَحَدَثْت  َمًعا.  َي�ْسُكَنا  اأَْن  َيْقِدَرا  َفَلْم 

يُّوَن ِحيَنِئٍذ �َساِكِنيَن ِفي الأَْر�ِض(.  َمَوا�ِسي ُلوٍط. َوَكاَن اْلَكْنَعاِنيُّوَن َواْلَفِرزِّ

يفترق  اأن  اإبراهيم  النبي  اقترح  محتملة،  اأزمة  اأية  فتيل  نزع  اأجل  ومن 
تزاحمها:  ول  الأخرى  عن  تبتعد  للمرعى  اأر�سًا  منهما  كٌل  ويختار  الطرفان 
َنا  َمٌة َبْيِني َوَبْيَنَك، َوَبْيَن ُرَعاِتي َوُرَعاِتَك، لأَنَّ )َفَقاَل اأَْبَراُم ِلُلوٍط: »َل َتُكْن ُمَخا�سَ
َنا  َفاأَ �ِسَماًل  َذَهْبَت  اإِْن  ي.  َعنِّ اْعَتِزْل  اأََماَمَك؟  الأَْر�ِض  ُكلُّ  اأََلْي�َسْت  اأََخَواِن.  َنْحُن 
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َنا �ِسَماًل«(. وتقول الق�سة التوراتية اأن لوطًا اختار ال�سفة  َيِميًنا، َواإِْن َيِميًنا َفاأَ
ال�سرقية لأنها كانت غنية بالمياه وبالزراعة، تمامًا كما كانت م�سر في ذلك 
ِة  الحين: )َفَرَفَع ُلوٌط َعْيَنْيِه َوَراأَى ُكلَّ َداِئَرِة الأُْرُدنِّ اأَنَّ َجِميَعَها �َسْقٌي....... َكَجنَّ
، َواْرَتَحَل ُلوٌط  َر...... َفاْخَتاَر ُلوٌط ِلَنْف�ِسِه ُكلَّ َداِئَرِة الأُْرُدنِّ ، َكاأَْر�ِض ِم�سْ بِّ الرَّ
ْر�ِض َكْنَعاَن، َوُلوٌط �َسَكَن ِفي  �َسْرًقا. َفاْعَتَزَل اْلَواِحُد َعِن الآَخِر. اأَْبَراُم �َسَكَن ِفي اأَ
اأَ�ْسَراًرا َوُخَطاًة َلَدى  اأَْهُل �َسُدوَم  اإَِلى �َسُدوَم. َوَكاَن  َوَنَقَل ِخَياَمُه  اِئَرِة،  ُمُدِن الدَّ

ا())).  بِّ ِجدًّ الرَّ

•• احلرب بني املمالك العربية:
ثم يتحدث الأ�سحاح الالحق عن وقوع حرب بين الممالك »العربية« الواقعة 
في  حاليًا  الواقعة  اإيالم«   =« عيالم  اإلى  �سرقًا  وامتدادها  المنطقة  تلك  في 
اإيران على الحدود مع العراق، حيث ت�سّكل منها اتحادان متنازعان، �ساركت 
اأحد طرفيه: مملكة �سدوم، وكان يحكمها الملك »بارع«، ومملكة عمورة،  في 
وكان يحكمها الملك »ِبر�ساع«، وغيرهما من الممالك... وفي الطرف الآخر 
التحاد  قام  وقد  الممالك،  من  وغيرهما  وعيالم  �ِسنعار  مملكة  بين  اتحاد 
يِم الَِّذي ُهَو َبْحُر اْلِمْلِح( اأي البحر  دِّ الثاني بالجتماع )ُمَتَعاِهِديَن اإَِلى ُعْمِق ال�سِّ

الميت، وانت�سروا على التحاد الأول، وا�ستعبدوهم لمدة 12 �سنة.

وفي ال�سنة الثالثة ع�سرة تمّردت الممالك الم�ستعَبدة: )َفَخَرَج َمِلُك �َسُدوَم، 
وَغُر،  �سُ ِهَي  الَِّتي  َباَلَع،  َوَمِلُك  ُبوِييَم،  �سَ َوَمِلُك  اأَْدَمَة،  َوَمِلُك  َعُموَرَة،  َوَمِلُك 
يِم َكاَن  دِّ يِم....( وف�سل التمّرد )َوُعْمُق ال�سِّ دِّ َوَنَظُموا َحْرًبا َمَعُهْم ِفي ُعْمِق ال�سِّ

1. الكتاب املقد�ض: �ِسفر التكوين، الأ�سحاح 13، 13-1.
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ِفيِه اآَباُر ُحَمٍر َكِثيَرٌة. َفَهَرَب َمِلَكا �َسُدوَم َوَعُموَرَة َو�َسَقَطا ُهَناَك( وفي ترجمة 
اأخرى للتوراة اأو�سح من هذه: »وكان وادي ال�سديم مليئًا باآبار الزفت، فاندحر 
ملكا �سدوم وعمورة و�سقطا بينها« )َواْلَباُقوَن َهَرُبوا اإَِلى اْلَجَبِل. َفاأََخُذوا َجِميَع 

ْوا(.  اأَْماَلِك �َسُدوَم َوَعُموَرَة َوَجِميَع اأَْطِعَمِتِهْم َوَم�سَ

وقع  اأن  التمّرد  وقمع  المواجهة  اأ�سفرت عنها هذه  التي  النتائج  بين  ومن 
ْذ  ْوا، اإِ النبي لوط في اأ�ْسر الغزاة: )َواأََخُذوا ُلوًطا اْبَن اأَِخي اأَْبَراَم َواأَْماَلَكُه َوَم�سَ

َكاَن �َساِكًنا ِفي �َسُدوَم(. 

•• النيب إبراهيم خيوض احلرب:
وتتحدث الرواية التوراتية عن بلوغ الخبر للنبي اإبراهيم حيث كان يعي�ض 
َخاُه( والأ�سح اأن يقال ابن اأخيه،  ا �َسِمَع اأَْبَراُم، اأَنَّ اأَ في ال�سفة الغربية: )َفَلمَّ
ِغْلَماَنُه  َجرَّ  )�ُسِبَي،  التوراة  عن  اأخرى  عربية  ترجمة  في  جاء  كما  لوط  وهو 
َواْنَق�َسَم  َداَن.  اإَِلى  َوَتِبَعُهْم  َع�َسَر،  َوَثَماِنَيَة  ِمَئٍة  َثاَلَث  َبْيِتِه،  ِوْلَداَن  ِنيَن،  اْلُمَتَمرِّ
ِدَم�ْسَق.  �ِسَماِل  َعْن  الَِّتي  ُحوَبَة  اإَِلى  َوَتِبَعُهْم  َرُهْم  َفَك�سَّ َوَعِبيُدُه  ُهَو  َلْياًل  َعَلْيِهْم 
ا  اأَْي�سً �َساَء  َوالنِّ َواأَْماَلَكُه،  ا  اأَْي�سً اأََخاُه  ُلوًطا  َوا�ْسَتْرَجَع  الأَْماَلِك،  ُكلَّ  َوا�ْسَتْرَجَع 

ْعَب(. َوال�سَّ

كان هذا النت�سار الذي حققه النبي اإبراهيم »عليه ال�سالم« على الغزاة 
اِدُق،  مدعاة لبتهاج ملك �سدوم: )َفَخَرَج َمِلُك �َسُدوَم ل�ْسِتْقَباِلِه... َوَمْلِكي �سَ
( اأي كان ملكي �سادق  َمِلُك �َساِليَم، اأَْخَرَج ُخْبًزا َوَخْمًرا. َوَكاَن َكاِهًنا هلِل اْلَعِليِّ
َماِلِك  اْلَعِليِّ  اهلِل  ِمَن  اأَْبَراُم  »ُمَباَرٌك  َوَقاَل:  )َوَباَرَكُه  د  موحِّ دين  ورجل  موؤمنًا 
َماَواِت َوالأَْر�ِض، َوُمَباَرٌك اهلُل اْلَعِليُّ الَِّذي اأَ�ْسَلَم اأَْعَداَءَك ِفي َيِدَك«. َفاأَْعَطاُه  ال�سَّ
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ا الأَْماَلَك  ُع�ْسًرا ِمْن ُكلِّ �َسْيٍء. َوَقاَل َمِلُك �َسُدوَم لأَْبَراَم: »اأَْعِطِني النُُّفو�َض، َواأَمَّ
َفُخْذَها ِلَنْف�ِسَك«(. 

الحرب  �سركاءه في  اأعطى  ولكنه  الغنيمة،  اأخذ  اإبراهيم عن  النبي  ترّفع 
بِّ الإِلِه  ْبَراُم ِلَمِلِك �َسُدوَم: »َرَفْعُت َيِدي اإَِلى الرَّ اأن�سبتهم من الغنائم: )َفَقاَل اأَ
َماِء َوالأَْر�ِض، َل اآُخَذنَّ َل َخْيًطا َوَل �ِسَراَك َنْعل َوَل ِمْن ُكلِّ َما ُهَو  اْلَعِليِّ َماِلِك ال�سَّ
يُب  ا َن�سِ َلَك، َفاَل َتُقوُل: اأََنا اأَْغَنْيُت اأَْبَراَم. َلْي�َض ِلي َغْيُر الَِّذي اأََكَلُه اْلِغْلَماُن، َواأَمَّ

يَبُهْم«(.  ِذيَن َذَهُبوا َمِعي: َعاِنَر َواأَ�ْسُكوَل َوَمْمَرا، َفُهْم َياأُْخُذوَن َن�سِ َجاِل الَّ الرِّ

كان هذا الموقف البطولي ال�سهم ثم الكريم من قبل النبي اإبراهيم مدعاة 
وؤَْيا َقاِئاًل:  بِّ اإَِلى اأَْبَراَم ِفي الرُّ اَر َكاَلُم الرَّ للتكريم الإلهي له: )َبْعَد هِذِه الأُُموِر �سَ
ُد  يِّ ْبَراُم: »اأَيَُّها ال�سَّ ا«. َفَقاَل اأَ »َل َتَخْف َيا اأَْبَراُم. اأََنا ُتْر�ٌض َلَك. اأَْجُرَك َكِثيٌر ِجدًّ
؟«(  َم�ْسِقيُّ ، َماَذا ُتْعِطيِني َواأََنا َما�ٍض َعِقيًما؟ َوَماِلُك َبْيِتي ُهَو اأَِليَعاَزُر الدِّ بُّ الرَّ
وفي ترجمة اأخرى: »ووارث بيتي هو األيعازر الدم�سقي« اأي اأن عدم وجود ذرية 
لإبراهيم �سيكون مدعاة لأن يرثه الدم�سقي هذا، وهو كما �سياأتي عبٌد ولد في 

بيت النبي اإبراهيم فاّتخذه ولدًا بالتبّني.

هذا الو�سف ي�سبه اأي�سًا واإلى - حدٍّ بعيد - ما جرى لنبينا محمد »�سلى 
لزوجته  مملوٍك  من  فاّتخذ  �سغارًا،  الذكور  اأولده  مات  واآله« حيث  عليه  اهلل 

ال�سيدة خديجة - وهو زيد بن حارثة - ولدًا له بالتبّني.

َك َلْم ُتْعِطِني َن�ْساًل، َوُهَوَذا اْبُن َبْيِتي َواِرٌث ِلي«( وفي  ا: »اإِنَّ )َوَقاَل اأَْبَراُم اأَْي�سً
بِّ اإَِلْيِه  َذا َكاَلُم الرَّ ترجمة اأخرى: »وها هو عبٌد مولوٌد في بيتي يكون وارثي« )َفاإِ
َقاِئاًل: »َل َيِرُثَك هَذا، َبِل الَِّذي َيْخُرُج ِمْن اأَْح�َساِئَك ُهَو َيِرُثَك«. ُثمَّ اأَْخَرَجُه اإَِلى 
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َها«. َوَقاَل َلُه:  َماِء َوُعدَّ النُُّجوَم اإِِن ا�ْسَتَطْعَت اأَْن َتُعدَّ َخاِرٍج َوَقاَل: »اْنُظْر اإَِلى ال�سَّ
ا(. ، َفَح�ِسَبُه َلُه ِبرًّ بِّ »هَكَذا َيُكوُن َن�ْسُلَك«. َفاآَمَن ِبالرَّ

•• والدة النيب إمساعيل:
ثم تتحدث الق�سة التوراتية عن ولدة اإ�سماعيل »عليه ال�سالم« من هاجر، 
بعد اأن خرجت حال حملها نتيجة ِغيرة �سارة منها وم�سايقتها لها وظهور المَلك 
ُر َن�ْسَلِك َفاَل ُيَعدُّ ِمَن اْلَكْثَرِة«. َوَقاَل َلَها  : »َتْكِثيًرا اأَُكثِّ بِّ لها: )َوَقاَل َلَها َماَلُك الرَّ
بَّ  : »َها اأَْنِت ُحْبَلى، َفَتِلِديَن اْبًنا َوَتْدِعيَن ا�ْسَمُه اإِ�ْسَماِعيَل، لأَنَّ الرَّ بِّ َماَلُك الرَّ
ِتِك«( اإ�سماعيل ا�سم مركب من اإ�سماع »من اأ�سل ي�سمع«، ومن  ِلَمَذلَّ َقْد �َسِمَع 
اإيل »بمعنى الإله«. وجاء ال�سم كثيرًا بنقو�ض اليمن: »ي �ض م ع اإ ل«، وفي نق�ض 
واحد ب�سورة »اإ �ض م ع ل«، وفي نقو�ض بوادي ال�سام ب�سورة »ي �ض م ع ل«. وقد 
يكون ا�ستقاق ا�سم النبي اإ�سماعيل من اأن »اهلل �سمع« دعاء اإبراهيم {َربِّ َهْب 
 ِ اِلِحيَن}))) فوهب له على كبر �سنه ولدًا »اإ�سماعيل«: {اْلَحْمُد هلِلَّ ِلي ِمَن الصَّ
َعاِء{))). فقد  الَِّذي َوَهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربِّي َلَسِميُع الدُّ
َعاِء} اإ�سارة ل�ستقاق ا�سم النبي اإ�سماعيل  تكون عبارة {ِإنَّ َربِّي َلَسِميُع الدُّ

وقد ل تكون، واهلل اأعلم. 

اأَْبَراُم  َوَدَعا  اْبًنا.  لأَْبَراَم  َهاَجُر  َفَوَلَدْت   .....( التوراتي:  الن�ض  يقول  ثم 
ا  ْبَراُم اْبَن �ِستٍّ َوَثَماِنيَن �َسَنًة َلمَّ ا�ْسَم اْبِنِه الَِّذي َوَلَدْتُه َهاَجُر »اإِ�ْسَماِعيَل«. َكاَن اأَ

َوَلَدْت َهاَجُر اإِ�ْسَماِعيَل لأَْبَراَم(.

1. �سورة ال�سافات:100.
2. �سورة اإبراهيم: 39.
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•• التكرمي اإلهلي:
وبعد ثالث ع�سرة �سنة جاءته الب�سارة مجددًا في ا�ستمرار ن�سله من بعده، 
ْبَراُم اْبَن  ا َكاَن اأَ ومنهم من �سيحمل الر�سالة الإلهية كما حملها اإبراهيم: )َوَلمَّ
بُّ لأَْبَراَم َوَقاَل َلُه: »اأََنا اهلُل اْلَقِديُر. �ِسْر اأََماِمي َوُكْن  ِت�ْسٍع َوِت�ْسِعيَن �َسَنًة َظَهَر الرَّ
َعَلى  اأَْبَراُم  َف�َسَقَط  ا«.  ِجدًّ َكِثيًرا  َرَك  َواأَُكثِّ َوَبْيَنَك،  َبْيِني  َعْهِدي  َفاأَْجَعَل  َكاِماًل، 
اأًَبا ِلُجْمُهوٍر  اأََنا َفُهَوَذا َعْهِدي َمَعَك، َوَتُكوُن  ا  َوْجِهِه. َوَتَكلََّم اهلُل َمَعُه َقاِئاًل: »اأَمَّ
ي اأَْجَعُلَك  ْبَراِهيَم، لأَنِّ ِمَن الأَُمِم، َفاَل ُيْدَعى ا�ْسُمَك َبْعُد اأَْبَراَم َبْل َيُكوُن ا�ْسُمَك اإِ
اأًَبا ِلُجْمُهوٍر ِمَن الأَُمِم( جاء في التف�سير التطبيقي للكتاب المقد�ض))) اأن اهلل 
غّير ا�سم اأبرام، ويعني »الأب الرفيع« اإلى اإبراهيم، ويعني »اأب لجمهور« ليعك�ض 
ُيدعى  اأ�سبح  ف�ساعدًا  اللحظة  تلك  ومن  لأّمة،  كاأب  الجديد  مركزه  ال�سم 
َواأُِقيُم  َيْخُرُجوَن.  ِمْنَك  َوُمُلوٌك  َمًما،  اأُ ْجَعُلَك  َواأَ ا،  ِجدًّ َكِثيًرا  ْثِمُرَك  )َواأُ اإبراهيم 
لأَُكوَن  اأََبِديًّا،  َعْهًدا  اأَْجَياِلِهْم،  ِفي  َبْعِدَك  ِمْن  َن�ْسِلَك  َوَبْيَن  َوَبْيَنَك،  َبْيِني  َعْهِدي 
ْر�َض ُغْرَبِتَك، ُكلَّ  اإِلًها َلَك َوِلَن�ْسِلَك ِمْن َبْعِدَك. َواأُْعِطي َلَك َوِلَن�ْسِلَك ِمْن َبْعِدَك اأَ
ا اأَْنَت َفَتْحَفُظ  ا. َواأَُكوُن اإِلَهُهْم«. َوَقاَل اهلُل لإِْبَراِهيم: »َواأَمَّ اأَْر�ِض َكْنَعاَن ُمْلًكا اأََبِديًّ

َعْهِدي، اأَْنَت َوَن�ْسُلَك ِمْن َبْعِدَك ِفي اأَْجَياِلِهْم«(.

ويبدو لي اأن هذا الن�ض هو الذي تتحدث عنه الآية القراآنية اأي�سًا في قوله 
ِللنَّاِس  ِإنِّي َجاِعُلَك  ُهنَّ َقاَل  َفَأَتمَّ ِبَكِلَماٍت  َربُُّه  ِإْبَراِهيَم  اْبَتَلى  »تعالى«: {َوِإِذ 

اِلِميَن}))). ِإَماًما َقاَل َوِمن ُذرِّيَِّتي َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدي الظَّ

1. جمموعة حمررين: التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض، �ض 44.
2.  �سورة البقرة:124.
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•• البشارة واإلنذار:
تقول الق�سة التوراتية اأنه بعد تلّقي النبي اإبراهيم »عليه ال�سالم« الب�سارة 
ومعهم  ب�سرية،  هيئة  في  المالئكة  من  ثالثًة  وجل«  »عز  اهلل  اأر�سل  ال�سابقة 
ولدًا  �ستلد  واأنها  عقيم،  عجوز  وهي  �سارة  بحمل  ترتبط  الأولى  ر�سالتان، 
بُّ  الرَّ َلُه  )َوَظَهَر  ال�سالم«:  »عليه  لوط  النبي  قوم  والثانية تخ�ض  اإ�سحق،  هو 
ِعْنَد َبلُّوَطاِت َمْمَرا( منطقة في مدينة الخليل »= حبرون«، وظهور الرب هنا 
-بح�سب ظاهر العبارة- فيه تج�سيم للذات الإلهية، ثم ما عالقة هذا الظهور 
�ساأتطّرق  المالئكة؟  من  ثالثًا  الحال  واقع  في  كانوا  الذين  الثالثة  بالرجال 
َهاِر،  لحقًا لبيان هذا الأمر وتف�سيره )َوُهَو َجاِل�ٌض ِفي َباِب اْلَخْيَمِة َوْقَت َحرِّ النَّ

َفَرَفَع َعْيَنْيِه َوَنَظَر َواإَِذا َثاَلَثُة ِرَجال َواِقُفوَن َلَدْيِه(.

ويتحدث الن�ض كيف اأن اإبراهيم »عليه ال�سالم« ا�ستقبلهم اأح�سن ا�ستقبال، 
وقّدم لهم في البدء ِك�سرة خبز لي�سّدوا بها جوعتهم اإلى اأن ياأتي لهم بالطعام: 
اإَِلى الأَْر�ِض، َوَقاَل: »َيا  ا َنَظَر َرَك�َض ل�ْسِتْقَباِلِهْم ِمْن َباِب اْلَخْيَمِة َو�َسَجَد  )َفَلمَّ
ُد، اإِْن ُكْنُت َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك َفاَل َتَتَجاَوْز َعْبَدَك( مجددًا نواجه  �َسيِّ
م�سكلة في العبارة، فمن هو ال�سيد؟ وعينا َمن المق�سودة هنا؟ هل هو اهلل؟ 
الفقرة  في  الثالثة  للرجال  خطاب  اإلى  هنا  للمفرد  الخطاب  يتحّول  ولماذا 
َفاآُخَذ  َجَرِة،  ال�سَّ َتْحَت  ِكُئوا  َواتَّ اأَْرُجَلُكْم  َواْغ�ِسُلوا  َماٍء  َقِليُل  )ِلُيوؤَْخْذ  الالحقة: 
ُكْم َقْد َمَرْرُتْم َعَلى َعْبِدُكْم«(.  َتْجَتاُزوَن، لأَنَّ ُقُلوَبُكْم ُثمَّ  َفُت�ْسِنُدوَن  ِك�ْسَرَة ُخْبٍز، 

وافق الرجال على هذا القتراح: )َفَقاُلوا: »هَكَذا َتْفَعُل َكَما َتَكلَّْمَت«(.

َكْياَلٍت  ِبَثاَلِث  »اأَ�ْسِرِعي  َوَقاَل:  �َساَرَة،  َلى  اإِ اْلَخْيَمِة  اإَِلى  ْبَراِهيُم  اإِ )َفاأَ�ْسَرَع 

ديار النيب لوط

fi Umq 2 L.indd   174fi Umq 2 L.indd   174 2/29/2020   12:05:38 PM2/29/2020   12:05:38 PM



175175

َلى اْلَبَقِر َواأََخَذ  َنِعي ُخْبَز َملٍَّة«. ُثمَّ َرَك�َض اإِْبَراِهيُم اإِ َدِقيًقا �َسِميًذا. اْعِجِني َوا�سْ
ًدا َواأَْعَطاُه ِلْلُغاَلِم َفاأَ�ْسَرَع ِلَيْعَمَلُه. ُثمَّ اأََخَذ ُزْبًدا َوَلَبًنا، َواْلِعْجَل  ا َوَجيِّ ِعْجاًل َرْخ�سً
َجَرِة اأََكُلوا(.  اَمُهْم. َواإِْذ َكاَن ُهَو َواِقًفا َلَدْيِهْم َتْحَت ال�سَّ َعَها ُقدَّ الَِّذي َعِمَلُه، َوَو�سَ

يقول  حيث  القراآنية  الق�سة  مع  واختالف  التقاء  التفا�سيل  هذه  وفي 
َساَلٌم  َقاَل  َساَلًما  َقاُلوا  ِباْلُبْشَرى  ِإْبَراِهيَم  ُرُسُلَنا  َجاَءْت  »�سبحانه«: {َوَلَقْد 
ا َرَأٰى َأْيِدَيُهْم اَل َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس  َفَما َلِبَث َأن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ، َفَلمَّ

ِمْنُهْم ِخيَفًة}))).

َدَخُلوا  ِإْذ  اْلُمْكَرِميَن،  ِإْبَراِهيَم  َضْيِف  َحِديُث  َأَتاَك  وقوله »تعالى«: {َهْل 
َعَلْيِه َفَقاُلوا َسالًما َقاَل َسالٌم َقْوٌم مُّنَكُروَن، َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِميٍن، 

َبُه ِإَلْيِهْم َقاَل َأال َتْأُكُلوَن، َفَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا ال َتَخْف}))). َفَقرَّ

من  والختالف  اإليهم،  وتقديمه  ال�سمين  الِعجل  ذبح  حيث  من  فاللتقاء 
حيث اأنهم لم ياأكلوا في الن�ض القراآني مما جعله ي�ستغرب من ذلك وي�ستنكر 
ي�ستدعي  م�سافرون مما  اأنهم  بلحاظ  الب�سرية  للطبيعة  لأنها مخالفة  فعلتهم 
كونهم جوعى، واأن طبيعة ذلك الطعام تكون �سهية، فلماذا ل يمّدون اأيديهم 
لياأكلوا.. هل لديهم نية م�سبقة لخيانة م�سيفهم اأو اإيذائه؟ في المقابل نجد 

اأن الن�ض التوراتي يذكر اأنهم اأكلوا من ذلك الطعام.

ي  )َوَقاُلوا َلُه: »اأَْيَن �َساَرُة اْمَراأَُتَك؟« َفَقاَل: »َها ِهَي ِفي اْلَخْيَمِة«. َفَقاَل: »اإِنِّ
ِتَك اْبٌن«. َوَكاَنْت �َساَرُة �َساِمَعًة  اأَْرجُع اإَِلْيَك َنْحَو َزَماِن اْلَحَياِة َوَيُكوُن ِل�َساَرَة اْمَراأَ

1. �سورة هود:70-69.
2. �سورة الذاريات:28-24.
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اِم،  َمْيِن ِفي الأَيَّ ِفي َباِب اْلَخْيَمِة َوُهَو َوَراَءُه. َوَكاَن اإِْبَراِهيُم َو�َساَرُة �َسْيَخْيِن ُمَتَقدِّ
ِحَكْت �َساَرُة ِفي َباِطِنَها َقاِئَلًة:  �َساِء. َف�سَ ِل�َساَرَة َعاَدٌة َكالنِّ َيُكوَن  اأَْن  َوَقِد اْنَقَطَع 
بُّ لإِْبَراِهيَم: »ِلَماَذا  ِدي َقْد �َساَخ؟« َفَقاَل الرَّ ٌم، َو�َسيِّ َتَنعُّ َيُكوُن ِلي  »اأََبْعَد َفَناِئي 
بِّ  َنا َقْد �ِسْخُت؟ َهْل َي�ْسَتِحيُل َعَلى الرَّ ِحَكْت �َساَرُة َقاِئَلًة: اأََفِباْلَحِقيَقِة اأَِلُد َواأَ �سَ
َفاأَْنَكَرْت  ِل�َساَرَة اْبٌن«.  َوَيُكوُن  اْلَحَياِة  َزَماِن  َنْحَو  َلْيَك  اإِ اأَْرجُع  اْلِميَعاِد  �َسْيٌء؟ ِفي 

ِحْكِت«(. َها َخاَفْت. َفَقاَل: »َل! َبْل �سَ َحْك«. لأَنَّ �َساَرُة َقاِئَلًة: »َلْم اأَ�سْ

ونجد القراآن الكريم يقّدم لنا هذا المقطع من الق�سة ب�سورة قريبة من 
الن�ض التوراتي من حيث الم�سمون وذلك كالتالي: {َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت 
ْرَناَها ِبِإْسَحاَق َوِمن َوَراِء ِإْسَحاَق َيْعُقوَب، َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َأَأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز  َفَبشَّ
َوَهَذا َبْعِلي َشْيًخا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب، َقاُلوْا َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اهلِل َرْحَمُت 
اهلِل َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه َحِميٌد مَِّجيٌد}))) وفي �سورة الذاريات: 
ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم، َقاُلوا َكَذِلَك  ٍة َفَصكَّ {َفَأْقَبَلِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرَّ

َقاَل َربُِّك ِإنَُّه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعِليُم}))).

اأما الر�سالة الثانية الخا�سة بقوم النبي لوط »عليه ال�سالم« فقد ُعر�ست 
في التوراة ب�سورة مختلفة عما جاء في القراآن الكريم، ففي القراآن حديث 
عن اأن المالئكة اأخبروا اإبراهيم باأن العذاب �سينزل بحق اأولئك القوم، واأن 
اإبراهيم جادلهم في هذا الأمر محاوًل اأن تتغّير الإرادة الإلهية رحمة بالنا�ض 
لحتمال اإمكانية اإ�سالحهم وردعهم عن ذنوبهم، اأو درًء للعذاب عن الموؤمنين 

1. �سورة هود:73-71.
2. �سورة الذاريات: 30-29.
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ا َرَأٰى َأْيِدَيُهْم اَل َتِصُل ِإَلْيِه  الموجودين في هذه القرية، ومن بينهم لوط: {َفَلمَّ
ا  َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا اَل َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلٰى َقْوِم ُلوٍط.... َفَلمَّ
ْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرٰى ُيَجاِدُلَنا ِفي َقْوِم ُلوٍط، ِإنَّ ِإْبَراِهيَم  َذَهَب َعْن ِإْبَراِهيَم الرَّ
َذا ِإنَُّه َقْد َجاَء َأْمُر َربَِّك َوِإنَُّهْم  ِنيٌب، َيا ِإْبَراِهيُم َأْعِرْض َعْن هَٰ اٌه مُّ َلَحِليٌم َأوَّ

آِتيِهْم َعَذاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد}))).

�سورة  في  المالئكة  وبين  اإبراهيم  النبي  بين  الدائر  الحوار  تقديم  وتّم 
الذاريات كالتالي: {َقاَل َفَما َخْطُبُكْم َأيَُّها اْلُمْرَسُلوَن، َقاُلوا ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوٍم 
َمًة ِعنَد َربَِّك ِلْلُمْسِرِفيَن}))). مُّْجِرِميَن، ِلُنْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة مِّن ِطيٍن، ُمَسوَّ

ويلتقي هذا الو�سف مع ما في الق�سة التوراتية مع اختالف جوهري وهو 
الذي �سينزل بقوم  العذاب  اأن يتحّدثوا عن  المكان دون  اأن المالئكة غادروا 
النبي لوط »عليه ال�سالم«، واأن الحوار دار مبا�سرة بين اهلل وبين نبيه اإبراهيم 
َجاُل ِمْن ُهَناَك َوَتَطلَُّعوا َنْحَو �َسُدوَم. َوَكاَن اإِْبَراِهيُم  »عليه ال�سالم«: )ُثمَّ َقاَم الرِّ
َفاِعُلُه،  اأََنا  َما  اإِْبَراِهيَم  َعْن  اأُْخِفي  »َهْل   : بُّ الرَّ َفَقاَل  َعُهْم.  ِلُي�َسيِّ َمَعُهْم  َما�ِسًيا 
ي َعَرْفُتُه  ًة، َوَيَتَباَرُك ِبِه َجِميُع اأَُمِم الأَْر�ِض؟ لأَنِّ ًة َكِبيَرًة َوَقِويَّ َواإِْبَراِهيُم َيُكوُن اأُمَّ
ا َوَعْدًل، ِلَكْي  ، ِلَيْعَمُلوا ِبرًّ بِّ َي َبِنيِه َوَبْيَتُه ِمْن َبْعِدِه اأَْن َيْحَفُظوا َطِريَق الرَّ ِلَكْي ُيو�سِ
َراَخ �َسُدوَم َوَعُموَرَة َقْد  : »اإِنَّ �سُ بُّ بُّ لإِْبَراِهيَم ِبَما َتَكلََّم ِبِه«. َوَقاَل الرَّ َياأِْتَي الرَّ
َراِخَها  َماِم َح�َسَب �سُ ا. اأَْنِزُل َواأََرى َهْل َفَعُلوا ِبالتَّ ُتُهْم َقْد َعُظَمْت ِجدًّ َكُثَر، َوَخِطيَّ
ا  مَّ َجاُل ِمْن ُهَناَك َوَذَهُبوا َنْحَو �َسُدوَم، َواأَ َرَف الرِّ ، َواإِلَّ َفاأَْعَلُم«. َواْن�سَ الآِتي اإَِليَّ

1. �سورة هود:76-70.
2. �سورة الذاريات: 34-31.
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(. ول يخفى اأن العبارات ال�سابقة مع  بِّ اإِْبَراِهيُم َفَكاَن َلْم َيَزْل َقاِئًما اأََماَم الرَّ
الآية الأولى من الأ�سحاح 18 من �ِسفر التكوين تت�سّمن اإيحاًء بالتج�سيم، وهو 
اإ�سكاًل بح�سب  اأنه يثير  اإل  اإذ كان مقبوًل ومت�سّورًا وفق التف�سير الم�سيحي، 
»التوراة«   The Torah المعتقد اليهودي، وقد ُطرح هذا الإ�سكال على موقع 
وذلك بال�سورة التالية: هل كان ظهور اهلل لإبراهيم روؤية في المنام اأم زيارة؟ 

على   Prof.Ben-Zion Katz البروفي�سور »بن �سهيون كاتز«  اأجاب  وقد 
باأن  القول  اإلى  تذهب  التقليدية  الحاخامية  القراءة  اأن  معتبرًا  ال�سوؤال،  هذا 
اإبراهيم كان يرى اهلل في منامه، ثم ما لبثت اأن انقطعت تلك الروؤيا بقدوم 
المالئكة الثالث �سيوفًا عليه. ثم يثير كاتز بع�ض الإ�سكالت اللغوية والبيانية 
على هذه القراءة التقليدية للن�ض العبري، معتبرًا اأن ظاهر الن�ض ل يتوافق 
كان  وعال«  »جل  اهلل  اأن  على  يدل  الن�ض  فظاهر  التاأويلية.  القراءة  هذه  مع 
تارة - يخاطب اهلل مبا�سرة  اإبراهيم، ولذا كان -  راآهم  الذين  الثالثة  اأحد 
اأثناء  َعْبَدَك( في  َتَتَجاَوْز  َفاَل  َعْيَنْيَك  ِفي  ِنْعَمًة  َوَجْدُت  َقْد  ُكْنُت  اإِْن  ُد،  �َسيِّ )َيا 
وهكذا  اأحدهم.  كان  وعال«  »جل  اهلل  اأن  يعني  مما  الثالثة،  ال�سيوف  وجود 
ر اإبراهيم باإ�سحاق ومغادرة الثالثة  عاد الحديث المبا�سر مع اهلل بعد اأن ُب�سِّ
اتجاه مَلكين فقط  �سياأتي- عن  الأ�سحاح 19 -كما  الحديث في  للخيمة، ثم 
اإلى  قرية قوم النبي لوط، مما يوؤّكد - بح�سب كاتز - اأن القرءة الظاهرية هي 

الأولى بالقبول.

التاأويلية  التقليدية  القراءة  اإلى  الحاخامات  لجوء  اأن  كاتز  واعتبر 
التقليدية  غير  القراءة  اأن  بلحاظ  مفهوم،  اأمٌر  الن�ض  ظاهر  مع  المتعار�سة 

fi Umq 2 L.indd   178fi Umq 2 L.indd   178 2/29/2020   12:05:38 PM2/29/2020   12:05:38 PM



179179 ديار النيب لوط

ت�ستدعي التج�سيم كما ل يخفى، وتج�سيم الذات الإلهية من �ساأنه خلق اإ�سكالية 
عقدية لدى المرجعيات الدينية لليهود))). 

ثم يتحدث الن�ض التوراتي عن نف�ض الفقرة التي جاءت في القراآن كالتالي: 
ِنيٌب، َيا ِإْبَراِهيُم َأْعِرْض  اٌه مُّ {ُيَجاِدُلَنا ِفي َقْوِم ُلوٍط، ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َلَحِليٌم َأوَّ

َعْن َهَذا ِإنَُّه َقْد َجاَء َأْمُر َربَِّك َوِإنَُّهْم آِتيِهْم َعَذاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد}))).

َم اإِْبَراِهيُم َوَقاَل: »اأََفُتْهِلُك اْلَبارَّ  وتف�سيلها في التوراة جاء كالتالي: )َفَتَقدَّ
َفُح  ا ِفي اْلَمِديَنِة. اأََفُتْهِلُك اْلَمَكاَن َوَل َت�سْ َمَع الأَِثيِم؟ َع�َسى اأَْن َيُكوَن َخْم�ُسوَن َبارًّ
الأَْمِر،  ِمْثَل هَذا  َتْفَعَل  اأَْن  َلَك  ِفيِه؟ َحا�َسا  ِذيَن  الَّ ا  َبارًّ اْلَخْم�ِسيَن  اأَْجِل  ِمْن  َعْنُه 
الأَْر�ِض  ُكلِّ  اُن  اأََديَّ َلَك!  َحا�َسا  َكالأَِثيِم.  اْلَبارُّ  َفَيُكوُن  الأَِثيِم،  َمَع  اْلَبارَّ  ُتِميَت  اأَْن 
ا ِفي اْلَمِديَنِة،  : »اإِْن َوَجْدُت ِفي �َسُدوَم َخْم�ِسيَن َبارًّ بُّ َنُع َعْدًل؟« َفَقاَل الرَّ َل َي�سْ
ي َقْد �َسَرْعُت  نِّ َفُح َعِن اْلَمَكاِن ُكلِِّه ِمْن اأَْجِلِهْم«. َفاأََجاَب اإِْبَراِهيُم َوَقاَل: »اإِ ي اأَ�سْ َفاإِنِّ
ُكلَّ  اأَُتْهِلُك  َخْم�َسًة.  ا  َبارًّ اْلَخْم�ُسوَن  َنَق�َض  َما  ُربَّ َوَرَماٌد.  ُتَراٌب  َواأََنا  اْلَمْوَلى  اأَُكلُِّم 
َفَعاَد  َواأَْرَبِعيَن«.  اإِْن َوَجْدُت ُهَناَك َخْم�َسًة  اأُْهِلُك  ِباْلَخْم�َسِة؟« َفَقاَل: »َل  اْلَمِديَنِة 
ْجِل  اأَ ِمْن  اأَْفَعُل  »َل  َفَقاَل:  اأَْرَبُعوَن«.  ُهَناَك  ُيوَجَد  اأَْن  »َع�َسى  َوَقاَل:  ا  اأَْي�سً ُيَكلُِّمُه 
َثاَلُثوَن«.  ُهَناَك  ُيوَجَد  اأَْن  َع�َسى  َفاأََتَكلََّم.  اْلَمْوَلى  َي�ْسَخِط  »َل  َفَقاَل:  الأَْرَبِعيَن«. 
ي َقْد �َسَرْعُت اأَُكلُِّم اْلَمْوَلى.  َفَقاَل: »َل اأَْفَعُل اإِْن َوَجْدُت ُهَناَك َثاَلِثيَن«. َفَقاَل: »اإِنِّ
ْهِلُك ِمْن اأَْجِل اْلِع�ْسِريَن«. َفَقاَل: »َل  َع�َسى اأَْن ُيوَجَد ُهَناَك ِع�ْسُروَن«. َفَقاَل: »َل اأُ
َة َفَقْط. َع�َسى اأَْن ُيوَجَد ُهَناَك َع�َسَرٌة«. َفَقاَل:  َتَكلََّم هِذِه اْلَمرَّ َي�ْسَخِط اْلَمْوَلى َفاأَ

1. www.thetorah.com/article/gods-appearance-to-abraham-vision-or-visit

2. �سورة هود:76-74.
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بُّ ِعْنَدَما َفَرَغ ِمَن اْلَكاَلِم َمَع اإِْبَراِهيَم،  »َل اأُْهِلُك ِمْن اأَْجِل اْلَع�َسَرِة«. َوَذَهَب الرَّ
َوَرَجَع اإِْبَراِهيُم اإَِلى َمَكاِنِه())).

•• اجلرمية الكربى:
في  اإبراهيم  النبي  كان  ال�سابق حيث  الم�سهد  على  ال�ستار  اأُ�سدل  اأن  بعد 
�سفر  عن  للحديث  التوراة  تنتقل  الخليل،  با�سم  اليوم  ُتعرف  التي  المدينة 
واأْمره  العذاب،  من  لإنذاره  لوط  النبي  يعي�ض  حيث  �سدوم،  باتجاه  الملَكين 
هذه  رجال  بع�ض  جاء  وكيف  زوجته،  عدا  ما  اأهله  بمعّية  القرية  بمغادرة 
النبي لوط في محاولة منهم لالعتداء على �سيفيه: )َفَجاَء  اإلى بيت  القرية 
ا َراآُهَما ُلوٌط  اْلَماَلَكاِن اإَِلى �َسُدوَم َم�َساًء، َوَكاَن ُلوٌط َجاِل�ًسا ِفي َباِب �َسُدوَم. َفَلمَّ
ر هذه العبارة  َقاَم ل�ْسِتْقَباِلِهَما، َو�َسَجَد ِبَوْجِهِه اإَِلى الأَْر�ِض( من المالحظ تكرُّ
وهو  اأي�سًا،  لوط  النبي  ا�ستقبال  وفي  لل�سيوف  اإبراهيم  النبي  ا�ستقبال  في 
ر من قبل بع�ض �سّراح التنخ باأنه من المرا�سيم التي كانت دارجة في  ما ُف�سِّ
ذلك الزمان عند ا�ستقبال ال�سيوف تكريمًا لهم، بينما ف�ّسر ذلك اآخرون باأن 
ال�سجود كان في ق�سة النبي اإبراهيم لوجود اهلل »جل وعال« بينهم، اأو لر�سل 

مين كما في ق�سة النبي لوط. اهلل، اأي المالئكة المكرَّ

ُثمَّ  اأَْرُجَلُكَما،  َواْغ�ِساَل  َوِبيَتا  َعْبِدُكَما  َبْيِت  اإَِلى  ِمياَل   ، َديَّ �َسيِّ »َيا  )َوَقاَل: 
اَحِة َنِبيُت«. َفاأََلحَّ َعَلْيِهَما  َراِن َوَتْذَهَباِن ِفي َطِريِقُكَما«. َفَقاَل: »َل، َبْل ِفي ال�سَّ ُتَبكِّ
َياَفًة َوَخَبَز َفِطيًرا َفاأََكاَل. َوَقْبَلَما  َنَع َلُهَما �سِ َبْيَتُه، َف�سَ اإَِلْيِه َوَدَخاَل  ا، َفَماَل  ِجدًّ
ْيِخ،  َطَجَعا اأََحاَط ِباْلَبْيِت ِرَجاُل اْلَمِديَنِة، ِرَجاُل �َسُدوَم، ِمَن اْلَحَدِث اإَِلى ال�سَّ ا�سْ

1. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 18، 33-1.
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َدَخاَل  اللََّذاِن  ُجاَلِن  »اأَْيَن الرَّ َلُه:  َوَقاُلوا  ُلوًطا  َفَناَدْوا  اَها.  اأَْق�سَ ِمْن  ْعِب  ُكلُّ ال�سَّ
اإَِلْيَك اللَّْيَلَة؟ اأَْخِرْجُهَما اإَِلْيَنا ِلَنْعِرَفُهَما«(.

بة واإن لم تذكر و�سفًا اأو كلمة تبّين اأن مطلب اأولئك القوم كان  التوراة المعرَّ
ممار�سة ال�سذوذ الجن�سي مع �سيفي النبي لوط، واأن اأكبر  خطيئة ُعرف بها 
هذا المجتمع وعوقب عليها لحقًا هو هذا ال�سذوذ، اإل اأنه في كلمة »ِلَنْعِرَفُهَما« 
بّينه �سّراح هذا الن�ض في الم�سادر  دللة غير مبا�سرة على ذلك، وهذا ما 

المختلفة.

التب�سيري  موقعه  على  مكارثر«  »جون  المعا�سر  الأمريكي  الق�ض  يقول 
ال�سهير Grace To You اأن من الوا�سح اأنَّ مدينة �سدوم كانت َتُعجُّ بكل اأنواع 

ديار النيب لوط
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الإثم، حيث قّدم الأ�سحاح 16 ِمن �ِسْفر حزقيال لئحًة بعدٍد من الخطايا الَّتي 
َبُع ِمَن اْلُخْبِز  ْخِتِك �َسُدوَم: اْلِكْبِرَياُء َوال�سَّ كانت ُم�ستفحلًة فيها: )هَذا َكاَن اإِْثَم اأُ
ْرَن  ْد َيَد اْلَفِقيِر َواْلِم�ْسِكيِن، َوَتَكبَّ َو�َساَلُم الْطِمْئَناِن َكاَن َلَها َوِلَبَناِتَها، َوَلْم ُت�َسدِّ

ْج�َض اأََماِمي َفَنَزْعُتُهنَّ َكَما َراأَْيُت())). َوَعِمْلَن الرِّ

ة  ولكنَّ اأيًّا منها - بح�سب الق�ض مكارثر - لم يكن �سادمًا اأكثر من »الِمثليَّ
وجات، و�ِسفاح الُقربى، والغت�ساب،  د الزَّ نى، وتعدُّ الجن�سيَّة«. فالفجور، والزِّ
عن  فيه  تقراأون  الَّذي  الوقت  في  العالم  في  موجودة  ُكلُّها  كانت  عارة  والدَّ
ة« الَّتي  ة الجن�سيَّ ة »الِمثليَّ ة. وكان من بينها، بُكلِّ تاأكيد، خطيَّ الح�سارة الب�سريَّ

ُتِطلُّ براأ�سها القبيح.

َراأوا  )لقد  قال:  لوط،  النبي  الملَكين على  وفود  ي�ستعر�ض ق�سة  اأن  وبعد 
ُهنا اأجمَل َرُجَلْين ا�سطرمت لهما �سهوُتهم المنحرفة ووقعت عليهما اأعينهم. 
ُجاَلِن  هم الجامح. »اأَْيَن الرَّ نوا ِمن َكْبِح �َسرِّ اَبْيِن فلم يتمكَّ فقد راأَْوا ج�َسَدْيِن َجذَّ
اللََّذاِن َدَخاَل اإَِلْيَك اللَّْيَلَة؟« لقد راأيناُهما. »اأَْخِرْجُهَما اإَِلْيَنا ِلَنْعِرَفُهَما«. اأي كي 
ا�ض  النَّ جاء  فقد  المدينة.  تلك  انحراف  مدى  ُيرينا  وهذا  معهما.  َن�سطجع 
ُكّل  من  اأُنا�ٌض  بل  �سغيرة،  مجموعة  تكن  لم  فهذه  المدينة.  اأنحاء  جميع  ِمن 
اإَِلى  اْلَحَدِث  »ِمَن  جال  الرِّ ُكّل َحيٍّ فيها. فقد جاء جميع  اأنحاء المدينة، وِمن 
ُكلِّ  ة في  الُعمريَّ المراحل  الجن�سيَّة في جميع  ة  الِمثليَّ ا�سَتفحلت  ْيخ«. فقد  ال�سَّ
ة الم�ستخدمة هنا  اأنحاء المدينة. »اأَْخِرْجُهَما اإَِلْيَنا ِلَنْعِرَفُهَما«. والكلمة العبريَّ
تقول:  ترجماٌت  فهناك  جن�سيَّة.  عالقة  اإقامة  اإلى  ُت�سير   Yada »يادا«  وهي: 

1. الكتاب املقد�ض: �سفر حزقيال، الأ�سحاح 16، 50-49.
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د لجنة ترحيب())). »لنعرفهما«، ولكنَّ المق�سود هنا هو لي�ض ُمجرَّ

ويخّطيء الق�ض مكرثر تف�سير هذه العبارة ب�سورة ل تدّل على اأن جريمتهم 
يافة لديهم، كما قال اأحد الكّتاب، ويوؤّكد على اأن  كانت ال�سذوذ، بل �ُسوء ال�سِّ
بب في اأنَّ اهلل اأهَلكُهم لم يكن �سوء �سيافتهم، بل لأنَّهم اأرادوا اأن َيفعلوا  ال�سَّ

ّر. فقد اأرادوا اأن َيهجموا على المالَكْين واأن ُيمار�سوا اللِّواط معهما. ال�سَّ

الن�ض  عنه  ث  و�سيتحدَّ  - لوط  النبي  قّدمه  الذي  بالعر�ض  كالمه  ويوؤّكد 
التوراتي - حيث قال: )ُهَوَذا ِلي اْبَنَتاِن َلْم َتْعِرَفا َرُجاًل( اأي ابنتان َعذراوتان 
ُجاَلِن  ا هَذاِن الرَّ َواأَمَّ ِبِهَما َكَما َيْح�ُسُن ِفي ُعُيوِنُكْم.  اإَِلْيُكْم َفاْفَعُلوا  )اأُْخِرُجُهَما 
غريب!  هذا  �َسْقِفي())).  ِظلِّ  َتْحَت  َدَخاَل  َقْد  ُهَما  لأَنَّ �َسْيًئا،  ِبِهَما  َتْفَعُلوا  َفاَل 
تنجي�ض  عن  ا  ِعَو�سً انظروا!  يقول:  اإنَّه  هنا؟  يفعله  الَّذي  فما  كذلك؟  األي�ض 
العذراَوتْين. ابنتيَّ  اأعطيكما  اأن  عليَّ  الأْهَوِن  ِمن  ائَرْين،  الزَّ المالَكْين  هذين 
ُيح�سنون  ل  ا�ض  النَّ اأنَّ  د  لُمجرَّ لأ�سخا�ض  العذراَوتْين  ابنتيك  ُتعطي  ل  اأنت 
يافة فتحاول اأن ُتر�سيهم. فكاأنَّه يقول: »هل يمكنني اأن اأُقاي�سهما بابنتيَّ  ال�سِّ
العذراَوتْين؟ األ فعلتم بهما ما ُتمليه عليكم �سهواتكم عو�سًا عن اأن تفعلوا ذلك 

ائَرْين؟«.  بالمالَكْين الزَّ

َلى ُهَناَك«. ُثمَّ  اإِ ثم ي�ست�سهد بالآية 9 من نف�ض الأ�سحاح: )َفَقاُلوا: »اْبُعْد 
هذا؟  لوط  يكون  َمن  ُحْكًما(.  َيْحُكُم  َوُهَو  َب،  ِلَيَتَغرَّ الإِْن�َساُن  هَذا  »َجاَء  َقاُلوا: 
اإلى  اأ�ساًل  ينتمي  ل  َوُهَو  َدخيل.  َوُهَو  وهو غريب.  مدينتنا.  اإلى  َمن جاء  فهو 

1. www.gty.org/library/sermons-library/ نظرة-هللا-إلى-الِمثليَّة-الجنسيَّة-الجزء-الثَّاني

2. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 19، 8.
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اأَْكَثَر  ا  ِبَك �َسرًّ َنْفَعُل  فاتنا. )الآَن  هنا. والآن، ها هو يجل�ض ويحكم على ت�سرُّ
ِمْنُهَما«(. وربَّما كانوا َيعنون بذلك اأنَّهم �سيغت�سبونه. وبهذا �سيكونون جماعًة 
ا  ُجِل ُلوٍط ِجدًّ وا َعَلى اْلرَّ اغت�سبت مالَكْين ُثمَّ جماعًة اغت�سبت لوًطا. )َفاأََلحُّ
ة الجن�سيَّة«  ُروا اْلَباَب())). وهذا ُيخبركم �سيًئا عن �سهوة »الِمثليَّ ُموا ِلُيَك�سِّ َوَتَقدَّ

الجامحة))). 

لوط  النبي  ق�سة  في  الواردة  »ِلَنْعِرَفُهَما«  كلمة  من  المراد  يوؤكد  والذي 
مع �سيفيه واأن المق�سود منها الممار�سة الجن�سية هو ما جاء في ق�سة اآدم 
اَء  اآَدُم َحوَّ وحّواء في الأ�سحاح الرابع من �سفر التكوين حيث يقول: )َوَعَرَف 
اْمَراأََتُه َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َقاِييَن())) حيث يتبّين اأن كلمة »عرف« با�ستقاقاتها قد 
ُت�ستخدم للدللة على ذلك. والكتاب المقّد�ض بق�سميه القديم والجديد يحّرم 

مًا، ومن بين الن�سو�ض الكتابية التي بّينت ذلك: اللواط ويعتبره فعاًل مجرَّ

○ ل ت�ساجع ذكًرا م�ساجعة امراأة ))).

كالهما  رج�سا  فعال  فقد  امراأة  ا�سطجاع  ذكر  مع  رجل  ا�سطجع  اإذا   ○

اإنهما يقتالن ودمهما عليهما ))).

لإهانة  النجا�سة  اإلى  قلوبهم  �سهوات  في  ا  اأي�سً اهلل  اأ�سلمهم  لذلك   ○

وعبدوا  واتقوا  بالكذب..  اهلل  حق  ا�ستبدلوا  الذين  ذواتهم..  بين  اأج�سادهم 
1. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 19، 9.

2. www.gty.org/library/sermons-library/ نظرة-هللا-إلى-الِمثليَّة-الجنسيَّة-الجزء-الثَّاني

3. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 4، 1.
4. الكتاب املقد�ض: �سفر الالويني، الأ�سحاح 18، 22.
5. الكتاب املقد�ض: �سفر الالويني، الأ�سحاح 20، 13.
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اهلل  اأ�سلمهم  لذلك  اآمين.  الأبد  اإلى  مبارك  هو  الذي  الخالق  دون  المخلوق 
اإلى اأهواء الهوان لأن اإناثهم ا�ستبدلوا ال�ستعمال الطبيعي بالذي على خالف 
ا�ستعلوا  الطبيعي.  الأنثى  ا�ستعمال  تاركين  اأي�سًا،  الذكور  وكذلك  الطبيعة... 
اأنف�سهم  ب�سهوتهم بع�سهم لبع�ض فاعلين الفح�ساء ذكورًا بذكور ونائلين في 

جزاء �ساللهم المحق))).

○ ل ت�سّلوا.. ل زناة ول عبدة اأوثان ول فا�سقون ول ماأبونون ول م�ساجعو 

ذكور ... يرثون ملكوت اهلل))). 

تعاليم  مع  يتعار�ض  كونه  الجن�سي  بال�سذوذ  الكني�سة  اآباء  نّدد  تاريخيًا، 
الكتاب المقد�ض، ويظهر ذلك من خالل كتابات كل من ترتليان، وقبريانو�ض 
القرطاجي، واأمبرو�سيا�ستر، ويوحنا فم الذهب، وتوما الأكويني، وهايدغارد 
بنجين، ومارتن لوثر، واأعتبروا هذا النوع من الممار�سة الجن�سية غير �سرعي 

و�سد الطبيعة وغير اأخالقي.

وعلى الرغم من الن�سو�ض ال�سابقة ومواقف اآباء الكنائ�ض المختلفة وفي 
ع�سور مختلفة، اإل اأن الطوائف الم�سيحية - اليوم - ل ُتجمع على اأن الممار�سة 
الجن�سية ال�ساذة خطيئة - واإن كانت الأغلبية منها ترى ذلك - اإذ اأن هناك 
تعتبر  ول  ال�ساذين جن�سيًا،  تدعم  الليبرالية  الم�سيحية  النظر  وجهات  بع�ض 
الزواج بين ال�ساّذين اأمرًا ل اأخالقيًا، وت�ستبعد اأن يكون حكم الكتاب المقد�ض 
معممًا على جميع ال�سواذ، اإذ يّدعون اأن و�سف بول�ض ال�سواذ في ر�سالته اإلى 

1. الكتاب املقد�ض: ر�سالة بول�ض الر�سول اإىل اأهل رومية، الأ�سحاح 1: 27-24.
2. الكتاب املقد�ض: ر�سالة بول�ض الر�سول الأوىل اإىل اأهل كورنثو�ض، الأ�سحاح 6: 10-9.
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اأهل رومية يت�سح منه اأنه كان يعني بكالمه فئة محددة منهم، بالإ�سافة اإلى 
اأو  الممار�سة مر�سًا  تكون هذه  اأن  تنفي  التي  المقولت  بع�ض  اإلى  ا�ستنادهم 
�سذوذًا عن الطبيعة، وبالتالي - بح�سب زعمهم - لي�ض هناك �سبب يجعل اهلل 
يحّرم هذا ال�سلوك. ومن بين هذه الطوائف التي ت�سمح بال�سذوذ: كني�سة كندا 
المتحدة، وكني�سة الم�سيح المتحدة، والكني�سة الأ�سقفية الأمريكية، والكني�سة 

الإنجيلية اللوثرية في اأمريكا، والكني�سة الإنجيلية اللوثرية في كندا. 

اأما في القراآن الكريم، فقد تحّدثت الآيات بكل و�سوح اأن جريمتهم الكبرى 
اأقوام  ا�ستركوا فيها مع  اأخرى  اآثام  اإلى  بالإ�سافة  التي ُعرفوا بها،  والمميزة 

اآخرين هي جريمة ال�سذوذ الجن�سي: 

ُقوا اهلَل  ○ {ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأال َتتَُّقوَن، ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن، َفاتَّ

َوَأِطيُعوِن، َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن، َأَتْأُتوَن 
ْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِميَن، َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكم َبْل َأنُتْم َقْوٌم  الذُّ
َعاُدوَن، َقاُلوا َلِئن لَّْم َتنَتِه َيا ُلوُط َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجيَن، َقاَل ِإنِّي ِلَعَمِلُكم 

َن اْلَقاِليَن}))). مِّ

َأَحٍد مِّن  ِمْن  ِبَها  َسَبَقُكم  َما  اْلَفاِحَشَة  َأَتْأُتوَن  ِلَقْوِمِه  َقاَل  ِإْذ  {َوُلوًطا   ○

ْسِرُفوَن،  َجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّ اْلَعاَلِميَن، ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ
ُأَناٌس  ِإنَُّهْم  َقْرَيِتُكْم  مِّن  َأْخِرُجوُهم  َقاُلوْا  َأن  ِإالَّ  َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َوَما 

َيَتَطهَُّروَن}))).

1. �سورة ال�سعراء: 168-161.
2. �سورة الأعراف:82-80.
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○ {َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد 

َناِديُكُم  ِفي  َوَتْأُتوَن  ِبيَل  السَّ َوَتْقَطُعوَن  َجاَل  الرِّ َلَتْأُتوَن  َأِئنَُّكْم  اْلَعاَلِميَن،  َن  مِّ
ِمَن  ُكنَت  ِإن  اهلِل  ِبَعَذاِب  اْئِتَنا  َقاُلوا  َأن  ِإالَّ  َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َفَما  اْلُمنَكَر 

اِدِقيَن، َقاَل َربِّ انُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن}))). الصَّ

ونجد في موردين من الآيات ال�سابقة عبارة {َما َسَبَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مِّن 
اْلَعاَلِميَن} والتي ُيفهم منها اأن هوؤلء القوم هم اأّول من مار�ض هذا النوع من 
ال�سذوذ من بين الب�سر، اإل اأن بع�ض الكتابات المعا�سرة ت�سير اإلى اأن تاريخ 
ممار�سة ال�سذوذ الجن�سي بين الذكور قديم جدًا ويعود - بح�سب بع�ض الآثار 
اأي قبل الع�سر التقريبي  اآلف �سنة بكثير،  اأربعة  اإلى ما قبل  والمنحوتات - 
مة غير يقينية ولي�ست وا�سحة  الذي عا�ض فيه النبي لوط. اإل اأن الأدلة المقدَّ
ب�سكل دقيق للدللة على ممار�سة هذا الفعل القبيح، كما اأننا ل نعلم منذ متى 
بداأ قوم النبي لوط بممار�سة هذا الفعل القبيح، فلربما �سبقوا ع�سره بقرون 
ودون  و�سعتها  الممار�سة  علنية  في  الأوج  في ع�سره  بلغوا  قد  وكانوا  عديدة، 
خجل، وقد مّر بنا في الن�ض التوراتي اأن الذين هجموا على بيت النبي لوط 
طلبًا لل�سيفين: )اأََحاَط ِباْلَبْيِت ِرَجاُل اْلَمِديَنِة، ِرَجاُل �َسُدوَم، ِمَن اْلَحَدِث اإَِلى 
ُجاَلِن اللََّذاِن  اَها. َفَناَدْوا ُلوًطا َوَقاُلوا َلُه: »اأَْيَن الرَّ ْعِب ِمْن اأَْق�سَ ْيِخ، ُكلُّ ال�سَّ ال�سَّ

َدَخاَل اإَِلْيَك اللَّْيَلَة؟ اأَْخِرْجُهَما اإَِلْيَنا ِلَنْعِرَفُهَما«(.

كما ُيحتمل اأن الآيات القراآنية ل تريد اأن تقول اأن قوم لوط اأّول من ابتكر 
ومقبوًل  علنيًا  اأمرًا  وجعله  �سرعنه  من  اأّول  بل  ال�سنيع،  الفعل  هذا  ومار�ض 

1. �سورة العنكبوت: 32-30.
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اجتماعيًا ول يتنافى مع �سريعة ول اأخالق بح�سب اأعرافهم وتقاليدهم. واإذا 
مور�ض هذا الفعل من قبل بع�ض النا�ض من اأقوام اأُخر في فترات زمنية �سابقة، 
ولكن في حالت فردية، اأو في نطاق �سّيق، فلن يتنافى ذلك مع ما جاء من 

و�سف قراآني لجريمتهم هذه.

ل ما جرى لقوم النبي لوط  نعود من جديد اإلى الن�ض التوراتي الذي يف�سّ
بعد تحّر�سهم ب�سيفيه، حيث حاول اأن ُيثنيهم عن قرارهم المخزي ولو بعر�ض 
َلى اْلَباِب َواأَْغَلَق اْلَباَب َوَراَءُه،   ابنتيه للزواج درًء للمف�سدة: )َفَخَرَج اإَِلْيِهْم ُلوٌط اإِ
اأُْخِرُجُهَما  َرُجاًل.  َتْعِرَفا  َلْم  اْبَنَتاِن  ِلي  ُهَوَذا  اإِْخَوِتي.  َيا  ا  �َسرًّ َتْفَعُلوا  »َل  َوَقاَل: 
َتْفَعُلوا  َفاَل  ُجاَلِن  الرَّ ا هَذاِن  َواأَمَّ ُعُيوِنُكْم.  ِفي  َيْح�ُسُن  َكَما  ِبِهَما  َفاْفَعُلوا  اإَِلْيُكْم 

ُهَما َقْد َدَخاَل َتْحَت ِظلِّ �َسْقِفي«(.  ِبِهَما �َسْيًئا، لأَنَّ

لم يقتنع القوم بكالم النبي لوط واأ�سّروا على موقفهم ال�سنيع، معتبرين 
واأن  بحّقهم،  الأحكام  ُي�سدر  اأن  له  ولي�ض  عليهم،  وافد  غريب  �سخ�ض  اأنه 
يتهمهم فيما يعتبرونه فعاًل غير مذموم: )َفَقاُلوا: »اْبُعْد اإَِلى ُهَناَك«. ُثمَّ َقاُلوا: 
ا اأَْكَثَر ِمْنُهَما«.  َب، َوُهَو َيْحُكُم ُحْكًما. الآَن َنْفَعُل ِبَك �َسرًّ »َجاَء هَذا الإِْن�َساُن ِلَيَتَغرَّ

ا(. ُجِل ُلوٍط ِجدًّ وا َعَلى اْلرَّ َفاأََلحُّ

جهة،  من  الكريم  القراآن  في  جاء  ما  مع  توافقًا  نجد  المقطع  هذا  في 
ا  {َوَلمَّ التالية:  التفا�سيل  ففي  الموافقة  جهة  اأما  اأخرى،  جهة  من  واختالفًا 
َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوًطا ِسيَء ِبِهْم} اأي كانت ت�سّرفات اأهل البلدة م�سيئة بحّقهم 
حيث اأرادوا التحّر�ض بهم واإغوائهم اأو العتداء عليهم {َوَضاَق{ النبي لوط 
}ِبِهْم َذْرًعا َوَقاَل َهَذا َيْوٌم َعِصيٌب، َوَجاَءُه َقْوُمُه ُيْهَرُعوَن ِإَلْيِه َوِمن َقْبُل َكاُنوْا 

ديار النيب لوط
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يَِّئاِت{ في كناية عن اللواط }َقاَل َيا َقْوِم َهُؤالء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر  َيْعَمُلوَن السَّ
َأَلْيَس ِمنُكْم َرُجٌل رَِّشيٌد، َقاُلوْا َلَقْد  ُقوْا اهلَل َواَل ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي  َلُكْم َفاتَّ
ًة  َعِلْمَت َما َلَنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوِإنََّك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد، َقاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ

َأْو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد{))).

•• كيف يكون لوط أخاهم؟
اأما الختالف فيما �سبق بين القراآن والتوراة فبلحاظ اأن التوراة تذكر اأن 
القوم ذكروا اأن لوطًا �سخ�ض غريب وافد على مجتمعهم: )َفَقاُلوا: »اْبُعْد اإَِلى 
َب«(، بينما نجد اأن القراآن الكريم  ُهَناَك«. ُثمَّ َقاُلوا: »َجاَء هَذا الإِْن�َساُن ِلَيَتَغرَّ
ر في اأكثر من موقع اأن لوطًا كان اأخاهم، واأنهم كانوا قومه، والقراآن عندما  كرَّ
اأن هذا النبي ابن بلدتهم، وهم  اإلى  ي�ستعمل مثل هذا الم�سطلح فاإنه ي�سير 
قومه واأهله وع�سيرته، وهذا ما بّينُته ب�سورة مقارنة في الجزء الأول من هذا 
الكتاب، حيث نجد ا�ستعمال م�سطلحي »اأخ« و»قوم« ب�ساأن الأنبياء والمر�َسل 
الحديث  عند  وذلك  مّرة  ي�ستعملهما  حيث  �سعيب  النبي  مورد  في  اإل  اإليهم 
عن ر�سالته اإلى اأهل َمْدَين، ويعر�ض عنه اأخرى حين يتحّدث عن ر�سالته اإلى 
اأ�سحاب  على  وفد  بينما  مدين،  من  كان  اأنه  على  يدل  بما  الأيكة،  اأ�سحاب 

الأيكة وبّلغ ر�سالته اإليهم:
○ {َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا}))). 

َبْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأال َتتَُّقوَن}))).  ○{َكذَّ

1. �سورة هود: 80-77.
2. �سورة الأعراف: 65.

3. �سورة ال�سعراء:124-123.
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○{َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا}))).

َبْت َثُموُد اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأال َتتَُّقوَن}))). ○ {َكذَّ

َبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأال َتتَُّقوَن}))).  ○ {َكذَّ

○ {َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه.... َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه ِإالَّ َأن َقاُلوا....}))). 

○ {َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا}))).

َب َأْصَحاُب اأَلْيَكِة اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم ُشَعْيٌب َأال َتتَُّقوَن}))). ○ {َكذَّ

واإذا ا�ستعدنا م�سار هجرات النبي لوط بح�سب ما جاء في التوراة، ف�سنجد 
اأنها بداأت من اأور الكلدانيين، ثم ال�ستقرار في حّران لفترة من الزمن، ثم 
ثم  اأخرى،  مرة  فكنعان  م�سر،  اإلى  ومنها  الكنعانية،  الأرا�سي  اإلى  النتقال 

ال�ستقرار في مدينة �سدوم في الأردن.

بالطبع، فاإن القراآن الكريم اأ�سار اإلى هجرة النبي لوط مع النبي اإبراهيم 
حتى ا�ستقّر بهم المقام في الأرا�سي الكنعانية التي عّبر عنها القراآن في اأكثر 
تف�سياًل   - كالعادة   - نجد  ولكننا ل  باركها،  التي  الأر�ض  بعنوان  من مو�سع 

لم�سار الهجرة ومحّطاتها، فهو خارج عن غر�ض بيان الق�سة القراآنية. 

َيا  ُقْلَنا  َفاِعِليَن،  ُكنُتْم  آِلَهَتُكْم ِإن  َوانُصُروا  ُقوُه  قال »تعالى«: {َقاُلوا َحرِّ
1. �سورة الأعراف: 73.

2. �سورة ال�سعراء: 142-141.

3. �سورة ال�سعراء: 161-160.
4. �سورة النمل 56-54.
5. �سورة الأعراف: 85.

6. �سورة ال�سعراء: 177-176.

ديار النيب لوط
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َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإْبَراِهيَم، َوَأَراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأَلْخَسِريَن، 
ْيَناُه َوُلوًطا ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعاَلِميَن}))).  َوَنجَّ

اأي اأن النبي لوط كان بمعية النبي اإبراهيم عندما خرج من تلك الديار التي 
كان ي�سكنها - اأّيًا كانت - وتعّر�ض فيها اإلى محاولة القتل حرقًا بعد تحطيمه 
نزل  الذين  اأن  يواجه م�سكلًة عند مالحظة  ال�سيناريو  اأن هذا  اإل  اأ�سنامهم. 
بهم العذاب كانوا قوم النبي لوط، وهو اأخوهم. فاإذا كان النبي لوط من مدينة 
اأور - التي كانت تقع بالقرب من مدينة النا�سرية - في جنوب بالد الرافدين، 

فكيف يكون اأهل �سدوم  قومه، والفر�ض اأنها مدينة في الأردن؟ 

وهذا ي�ستدعي و�سع عدة احتمالت، من بينها:

1. اأنه هاجر اأّوًل - ل�سبب اأو لآخر - ِمن �سدوم اإلى اأور الكلدانيين، وقد 
1. �سورة الأنبياء:71-68.
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تكون هجرته الفترا�سية هذه بغر�ض التعّرف على الر�سالة الجديدة و�ساحبها 
اأور والتقاه اآمن به وبر�سالته، ثم هاجر معه  اإبراهيم، فلما ا�ستقّر في  النبي 
اأهله  وبين  مدينته  في  وا�ستقر  عاد  ثم  التوراة،  في  المذكورة  الهجرات  تلك 
وقومه من جديد في نهاية هجراته المتعّددة مع النبي اإبراهيم. وهذا ُي�سِعف 
تقول  كما   - الوقت  نف�ض  في  خالته  وابن  اإبراهيم  النبي  اأخ  ابن  اأنه  احتمال 

التوراة - لأن اأهل �سدوم لي�سوا اأهل اأور في جنوب بالد الرافدين.

2.اأن والدته اأو اإحدى جداته من �سدوم، فهم اأخواله، فعندما هاجر من 
جنوب بالد الرافدين اإلى اأن ا�ستقر به المقام في نهاية المطاف في �سدوم، 
فاإنه في الواقع نزل على اأخواله، ولذا فهم قومه من جهة الأم اأو اإحدى الجدات. 
والدته هي  اأن  والإ�سالمية  الكتابية  الم�سادر  بع�ض  مقولة  اإذا �سّححنا  واأما 
اإلى  لتنتقل  ت�سيق  الحتمالت  دائرة  فاإّن  اإبراهيم،  النبي  زوجة  �سارة  اأخت 
الجدات دون الأم مبا�سرة. علمًا باأن التوراة تزعم اأن �سارة هي اأخت اإبراهيم 

لأبيه، وزوجته في نف�ض الوقت ! 

3. اأن اأهل �سدوم - اأو بع�سهم - واأهل اأور - اأو بع�سهم - من قبيلة اأو �سعب 
واحد، ولكن الهجرات التي ُعرفت بها المنطقة عبر الزمن جعلتهم موّزعين 
جغرافيًا بهذا ال�سكل، ولذا عندما ا�ستقّر لوط في �سدوم، فقد ا�ستقّر عند فرع 
من فروع قومه الذين ينتمي اإليهم فعليًا، ولم يكن دخياًل عليهم ومنتميًا اإليهم 

بالولء مثاًل.

4. اأن القرية التي ا�ستقّر فيها النبي لوط وكانت تعمل الخبائث ثم اأنزل 
اهلل بها العذاب واأهلكها واأهَلها، لم تكن في الأردن، �سواء اأكان ا�سمها �سدوم 

ديار النيب لوط
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بالد  جنوب  الكلدانيين  اأور  من  قريب  مكاٍن  في  تقع  كانت  بل  ذلك،  غير  اأو 
الرافدين اأو و�سطه، بحيث اأن اأهلها كانوا ينتمون اإلى نف�ض القوم الذين ينحدر 
منهم النبّيان اإبراهيم ولوط. وهذا يعني وقوع َمن كتب التوراة الحا�سرة في 

خطاأ فادح من الناحية الجغرافية، اأو تعّمد التالعب في المعلومات.

كانوا من  بل  الكلدانيين،  اأور  يكونا من  لم  ولوط  اإبراهيم  النبيين  اأن   .5
منطقة قريبة من �سدوم في الأردن، ثم هاجرا منها اإلى اأن ا�ستقّر النبي لوط 
في �سدوم، وجرى لها ما جرى. وهذا اأي�سًا يعني وقوع َمن كتب التوراة الحا�سرة 

في خطاأ فادح من الناحية الجغرافية، اأو تعّمد التالعب في المعلومات.

الدول  في  الب�سرية  المجتمعات  وتكوين  الهجرات  م�سار  اإلى  وبالنظر 
المعروفة حاليًا با�سم العراق و�سوريا والأردن وفل�سطين ولبنان وجنوب تركيا 
قبل اأكثر من اأربعة اآلف �سنة - اأي قبل عهد النبيين اإبراهيم ولوط بب�سعة قرون 
- فاإنني اأ�ستقرب الحتمال الثالث، واأنقل هنا كلمات للدكتور خزعل الماجدي 
وهو يتحّدث عن الأموريين وهجراتهم وتوّزعهم الجغرافي في المنطقة، حيث 
 Amorite/Amurru - ذكر اأن الآموريين - وي�سّمون بقليل من الدقة العموريون
هم الأقوام ال�سامية القديمة التي بداأت بالظهور على م�سرح التاريخ في الألف 
الأولى  لبدء هجراتهم  تقريبيًا  تاريخًا  الموؤرخون  وي�سع  الميالد،  قبل  الرابع 
مهدًا  العراق  وكان  تقريبًا.  الآن  من  �سنة   5500 قبل  اأي  ق.م.   3500 حوالي 
لهم، وموطنهم الأ�سلي كان متاخمًا لل�سفاف الغربية للفرات وفي رقعة انت�سار 
�سحراوية وا�سعة غربية تمتد حتى بالد ال�سام. ومن هناك انت�سروا غربًا ثم 

عادوا وزحفوا ع�سكريًا اإلى ال�سرق واحتلوا بع�ض المدن ال�سومرية.

ديار النيب لوط
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  وي�سيف الدكتور الماجدي اأن ا�سمهم يظهر للمرة الأولى في التاريخ في 
مدّونات الملك الأكادي »�سار كالي - �ساري« حوالي 2215 ق.م. بو�سفهم البدو 
في منطقة الفرات الأو�سط منذ الألفية الثالثة، ثم �سيظهر انت�سار الآموريين 
المطاف  نهاية  في  تظهر  حتى  الخ�سيب،  الهالل  اأنحاء  جميع  في  تدريجيًا 

�ساللة في بابل ، وُيعلن حمورابي من بابل نف�َسه باأنه ملك الآموريين.

وي�سير ن�ضٌّ من عهد »اأمي - �سادوقا« ملك بابل 1646-1626 ق.م. على اأن 
كلمة »اآموري« ا�ستعملت في مقابل كلمة »اأكادي« لت�سير اإلى العنا�سر ال�سامية 
الغربية التي عاي�ست �سكان بالد الرافدين من الأكاديين، ولتدل اأي�سًا على اأن 
الآموريين كانوا في زيادة م�ستمرة بعد قرون من الت�سلل والغزو، وكيف اأنهم 
ذابوا في المجتمع البابلي الذي اأ�سبحوا فيه على قدم الم�ساواة مع ال�سكان 
الخليجية  ال�سواحل  باتجاه  اندفعوا  الأوائل  الآموريين  اأن  �سك  ول  الأ�سليين. 
�سام«  »الكنعانيين=�سعب  بـ  بعد  فيما  وُعرفوا  ال�سامية،  ال�سواحل  ثم  اأّوًل، 
الذين يعني ا�سمهم �سكان المنخف�سات »كنع = كنخ = الأر�ض المنخف�سة« 
بطريقة  ودينيًا  ثقافيًا  ت�سّكلوا  الذين  ال�سامية  المتو�سطة  ال�سواحل  و�سكان 
اأماكن  الجزيرة  و�سمال  العربي  الخليج  �سواحل  كانت  وقد  مختلفة.  جديدة 
�سكٍن لهم، وخ�سو�سًا في مناطق اأم النار ودلمون. اأما الآموريون الذي ظلوا 
الكنعانيين فقد ظلوا  �سرق مواطن  تقع  التي  ال�سهول  وبع�ض  ال�سحراء  رهن 

ُيعرفون بهذا ال�سم واأحيانًا بالعموريين.

اأما الآموريون الذين قفزوا اإلى مدن وادي الرافدين واأ�س�سوا �ساللة »اإي�سن«  
ثم �ساللة بابل الأولى ثم الدولة البابلية القديمة، فقد �سار من الطبيعي اأن 

ديار النيب لوط
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ُيطلق عليهم البابليون ح�سب المدينة العظيمة التي �سكنوها واأ�سبحت عا�سمة 
دولتهم الكبيرة. 

ويرى الدكتور الماجدي اأن الآموريين الذين ا�ستمروا في الع�سر الحديدي 
»العرب«.  بـ  نعرفهم  اأ�سبحنا  ما  هم  والجزيرة  وال�سام  العراق  �سحراء  في 
ُيعرف با�سم »ال�ساميين الأوائل« وهم  اأن الآموريين هم بحق ما  وهكذا نجد 

اأ�سل اأغلب ال�سعوب ال�سامية، ومنهم العرب والعبريين))).

واإذا اأردنا اأن نوّظف ما ذكره الدكتور الماجدي لنتحدث عن الع�سر الذي 
اأربعة اآلف �سنة - فاإننا  اأقل من  اإبراهيم ولوط - اأي قبل  عا�ض فيه النبّيان 
�سنجد اأن بع�ض الآموريين قد ا�ستطاعوا ت�سكيل مجموعة دويالت في نهايات 
القرن الثالث قبل الميالد وذلك في اأوج حالٍة من ال�سعف اأ�سابت مملكة اأور 
اأربعة قرون حتى  ال�سومرية، وامتد ع�سر دويالت المدن الآمورية لما يقرب 
اأ�سبحت فيما بعد تحت حكم مملكة اآمورية واحدة �سملت بالَد وادي الرافدين 

وال�سام))).

وجاء تاأ�سي�ض المملكة الآمورية بدًء على يد اأحد ال�سيوخ الآموريين وُيعرف 
و»لر�سا«،  »اإي�سن«  �ساللتي  بين  النزاع  ا�ستغل  والذي  »�سومو-اأبوم«  با�سم 
موؤ�س�سًا  ق.م.   1817-1830 عليها  ملكًا  نف�سه  واأعلن  بابل  بمدينة  فانف�سل 
بذلك �ساللة بابل الأولى الآمورية الطابع والتي كانت نواة لتاأ�سي�ض دولة بابل 
الأولى القديمة 1830-1580 ق.م. وبذلك اأ�س�ض الآموريون القاعدة الح�سارية 

1. املاجدي: احل�سارات ال�سامية املبكرة، �ض 251-249.

2. املاجدي: احل�سارات ال�سامية املبكرة، �ض 257-256.
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باأكمله. وعلى عهد »�سومو- القديم  العالم  التي ذاع �سيتها في  لبابل  الأولى 
اأبوم« كانت مدينة اأور، التي تذكر التوراة اأنها مدينة النبيين اإبراهيم ولوط، 
تابعًة لبابل، ف�سّيد فيها هذا الملك بع�ض المعابد. ولما جاء ِمن بعده الملك 
قوية  المملكة وجعلها  و�ّسع  �سنة 1817-1780ق.م.  »�سومول-اإيلو« وحكم من 
واأ�سبح  الإله مردوخ  مكانة  ارتفعت  اإذ  الآمورية،  الديانة  في  انقالبًا  واأحدث 

بدياًل عن الإله اآمورو، وارتقت الإلهة ع�ستار مكانة عالية.

وتوالى الملوك الآموريون البابليون حتى جاء عهد �ساد�سهم، الملك حورابي 

ديار النيب لوط

لوحة فرعونية متّثل دخول بعض اآلموريني إىل مصر وتعود تقريبا إىل 
عام 1900 ق.م. وقد ُعثر عليها يف قرب أمنمحات األول.
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والذي امتدت فترة حكمه من 1728 اإلى 1686 ق.م. وغدا اأعظم ملك بابلي 
القديم،  العراق  وّحدت  بابلية  اإمبراطورية  يوؤ�س�ض  اأن  ا�ستطاع  حيث  اآموري، 
»اأنو«  الآلهة  اأخذ  ع�سره  وفي  وال�سام.  »=اإيالم«  عيالم  من  اأطرافًا  و�سّمت 

و»اإنليل« و»�سم�ض« اأدوارًا مهمة في المعتقد البابلي))).

تعليق: هذا الع�سر -وفي ظل حكم البابليين الآموريين على وجه التحديد- 
هو الع�سر الذي عا�ض في جانب منه النبّيان اإبراهيم ولوط، وفي موازاة مملكة 

بابل الآمورية قامت ممالك اآمورية اأخرى في الأردن القديم.

وقد ذكر الدكتور الماجدي اأنه بعد درا�سة وتمحي�ض الأقوام التي �سكنت 
والحديدي  والمتاأخر  المتو�سط  البرونزي  الع�سرين  في  القديم  الأردن  بالد 
المبكر والمتو�سط، ظهر لنا بالكثير من الو�سوح والجالء اأن هذه الأقوام ومدنها 
اأو  اأو الكنعانيين  ما هي اإل اأقوام اآمورية، فال ن�ستطيع ن�سبتها اإلى الآراميين 
العرب ال�سماليين، ب�سبب عدم توافق عقائدها ولغتها وكتابتها مع هذه الأقوام، 
لذلك ل نجد ن�سبًا اأجدر من الن�سب الآموري لها. وهذه الممالك الآمورية في 

الأردن القديم كالتالي:

1. الممالك الآمورية في الع�سر البرونزي المتو�سط 1950-1550 ق.م.

2. الممالك الآمورية في الع�سر البرونزي المتاأخر، اأي القرن 12 ق.م.

3. الممالك الآمورية في الع�سر الحديدي المبكر والمتو�سط 550-1200 
ق.م))).

1. املاجدي: احل�سارات ال�سامية املبكرة، �ض 302-301.

2. املاجدي: احل�سارات ال�سامية املبكرة، �ض 340-339.

ديار النيب لوط
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النبيين  ع�سر  مع  تتزامن  منها  الأولى  المملكة  اأن  الوا�سح  من  تعليق: 
اإبراهيم ولوط، ولذا ن�ستطيع فر�ض انتقالهما من المملكة البابلية الآمورية في 
جنوب بالد الرافدين اإلى اإحدى الممالك الآمورية في الأردن، فهو اأمٌر معقول 

وقابل للت�سّور والت�سديق.

وباعتقادي اأن هذه ال�سورة التي قّدمها الدكتور الماجدي في كتابه يمكنها 
اأن تف�ّسر لنا كيف يمكن للنبي لوط اأن يهاجر من دياره، اأي مدينة اأور بح�سب 
التوراة والواقعة في جنوب بالد الرافدين لي�ستقر في �سدوم في الأردن، ويبقى 
مع ذلك يخاطب اأهلها على اأنهم قومه، ويتحدث القراآن عنه ب�سفته اأخًا لهم.

•• إنزال العذاب:
القوم  اإ�سرار  بعد  لوط  للنبي  حدث  ما  تفا�سيل  التوراتية  الق�سة  وتكمل 
ُروا  ُموا ِلُيَك�سِّ على اأن ُيخرج اإليهم �سيفيه ولجوئهم اإلى ا�ستعمال القوة: )َوَتَقدَّ
اْلَباَب.   َواأَْغَلَقا  اْلَبْيِت  اإَِلى  اإَِلْيِهَما  ُلوًطا  َواأَْدَخاَل  اأَْيِدَيُهَما  ُجاَلِن  الرَّ َفَمدَّ  اْلَباَب، 
اإَِلى  ِغيِر  ال�سَّ ِمَن  ِباْلَعَمى،  َرَباُهْم  َف�سَ اْلَبْيِت  َباِب  َعَلى  ِذيَن  الَّ َجاُل  الرِّ ا  َواأَمَّ

اْلَكِبيِر، َفَعِجُزوا َعْن اأَْن َيِجُدوا اْلَباَب(. 

في  جاء  ما  مع   - العبارة  ظاهر  بح�سب   - يتوافق  الأخير  المقطع  وهذا 
َفَطَمْسَنا  َضْيِفِه  َعن  َراَوُدوُه  {َوَلَقْد  »تعالى«:  قال  حيث  القراآني  الو�سف 

َأْعُيَنُهْم}))).

َهاَرَك  اأَ�سْ هُهَنا؟  ا  اأَْي�سً َلَك  »َمْن  )ِلُلوٍط:  المَلكان  اأي  ُجاَلِن(  الرَّ )َوَقاَل 

1. �سورة القمر: 37.

ديار النيب لوط
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َنا ُمْهِلَكاِن هَذا  َوَبِنيَك َوَبَناِتَك َوُكلَّ َمْن َلَك ِفي اْلَمِديَنِة، اأَْخِرْج ِمَن اْلَمَكاِن، لأَنَّ
بُّ ِلُنْهِلَكُه«. َفَخَرَج ُلوٌط  ْر�َسَلَنا الرَّ ، َفاأَ بِّ َماَم الرَّ َراُخُهْم اأَ اْلَمَكاَن، اإِْذ َقْد َعُظَم �سُ
بَّ  َهاَرُه الآِخِذيَن َبَناِتِه َوَقاَل: »ُقوُموا اْخُرُجوا ِمْن هَذا اْلَمَكاِن، لأَنَّ الرَّ َوَكلََّم اأَ�سْ

َهاِرِه(.  ُمْهِلٌك اْلَمِديَنَة«. َفَكاَن َكَماِزٍح ِفي اأَْعُيِن اأَ�سْ

اإلى هنا ل نجد ِذكرًا لمراأة لوط، اإذا اأنها لن تكون من الناجين لموقفها 
الم�سين في دعم قوم النبي لوط �سده، وهذا الو�سف متوافق مع ما �سّرحت 

به الآيات القراآنية:

َن  ِبِقْطٍع مِّ ِبَأْهِلَك  َفَأْسِر  ِإَلْيَك  ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك َلن َيِصُلوْا  ○{َقاُلوْا َيا ُلوُط 

اللَّْيِل َواَل َيْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرَأَتَك ِإنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُهْم ِإنَّ َمْوِعَدُهُم 
ْبُح ِبَقِريٍب}))). ْبُح َأَلْيَس الصُّ الصُّ

○{َقاَل َفَما َخْطُبُكْم َأيَُّها اْلُمْرَسُلوَن، َقاُلوْا ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوٍم مُّْجِرِميَن، 

ْرَنا ِإنََّها َلِمَن اْلَغاِبِريَن}))). وُهْم َأْجَمِعيَن، ِإالَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ ِإالَّ آَل ُلوٍط ِإنَّا َلُمَنجُّ

ْيَناُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعيَن، ِإالَّ َعُجوًزا ِفي اْلَغاِبِريَن}))). ○ {َفَنجَّ

اأن الن�ض التوراتي يعود ليذكر  اإل  وغيرها من الآيات القراآنية ال�سريفة، 
ا َطَلَع اْلَفْجُر َكاَن اْلَماَلَكاِن  امراأة لوط �سمن الم�سموح لهم بالنجاة: )ولكن  َوَلمَّ
ِباإِْثِم  َتْهِلَك  اَلِن ُلوًطا َقاِئَلْيِن: »ُقْم ُخِذ اْمَراأََتَك َواْبَنَتْيَك اْلَمْوُجوَدَتْيِن ِلَئالَّ  ُيَعجِّ
َوِبَيِد اْبَنَتْيِه، ِل�َسَفَقِة  َوِبَيِد اْمَراأَِتِه  ِبَيِدِه  ُجاَلِن  اأَْم�َسَك الرَّ َتَواَنى،  ا  َوَلمَّ اْلَمِديَنِة«. 

1. �سورة هود: 81.
2. �سورة احلجر: 60-57.

3. �سورة ال�سعراء: 171-170.

ديار النيب لوط
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ا اأَْخَرَجاُهْم اإَِلى َخاِرٍج  َعاُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة. َوَكاَن َلمَّ بِّ َعَلْيِه، َواأَْخَرَجاُه َوَو�سَ الرَّ
اِئَرِة. اْهُرْب  ُه َقاَل: »اْهُرْب ِلَحَياِتَك. َل َتْنُظْر اإَِلى َوَراِئَك، َوَل َتِقْف ِفي ُكلِّ الدَّ اأَنَّ

اإَِلى اْلَجَبِل ِلَئالَّ َتْهِلَك«(.

مدينة  اإلى  اللجوء  في  لوط  النبي  رغبة  عن  التوراتي  الن�ض  يتحدث  ثم 
�سوغر بدًل من الجبل، ف�سمح له اهلل بذلك، ليعود الن�ض فيتحّدث عن مخالفة 
والنظر فيما �سيجري على  الوراء  اإلى  اللتفات  الإلهي عن  للنهي  لوط  امراأة 
القرية في تلك اللحظة، وتحّولها - ب�سبب هذه المخالفة - اإلى عمود من ملح!

بُّ  الرَّ ْمَطَر  َفاأَ وَغَر،  �سُ اإَِلى  ُلوٌط  َدَخَل  الأَْر�ِض  َعَلى  ْم�ُض  ال�سَّ اأَ�ْسَرَقِت  )َواإِْذ 
َماِء. َوَقَلَب ِتْلَك اْلُمُدَن،  بِّ ِمَن ال�سَّ َعَلى �َسُدوَم َوَعُموَرَة ِكْبِريًتا َوَناًرا ِمْن ِعْنِد الرَّ
َوَراِئِه  َوَنَظَرِت اْمَراأَُتُه ِمْن  َوَنَباِت الأَْر�ِض.  اْلُمُدِن،  اِن  َوَجِميَع �ُسكَّ اِئَرِة،  َوُكلَّ الدَّ

اَرْت َعُموَد ِمْلٍح(.  َف�سَ

وقد اأ�سير في القراآن الكريم اإلى م�ساألة النهي عن اللتفات اأثناء الهروب 
َأَصاَبُهْم{  َما  ُمِصيُبَها  ِإنَُّه  اْمَرَأَتَك  ِإالَّ  َأَحٌد  ِمنُكْم  َيْلَتِفْت  القرية: {َواَل  من 
ولكن لي�ض في نف�ض �سياق الق�سة التوراتية، حيث اأن ا�ستثناء امراأة لوط من 
النجاة لم يكن ب�سبب هذه المخالفة وفي لحظات الهروب، بل كان �سابقًا لذلك 
ولأنها كانت منا�سرًة لقوم النبي لوط، وقد اأخبر المالئكة النبي اإبراهيم من 
قبل اأن العذاب �سي�سملها:{َقاَل{ والمتحدث هو النبي اإبراهيم }َفَما َخْطُبُكْم 
وُهْم  َأيَُّها اْلُمْرَسُلوَن، َقاُلوْا ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوٍم مُّْجِرِميَن، ِإالَّ آَل ُلوٍط ِإنَّا َلُمَنجُّ

ْرَنا ِإنََّها َلِمَن اْلَغاِبِريَن}))). َأْجَمِعيَن، ِإالَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ

1. �سورة احلجر: 60-57.

ديار النيب لوط
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وتحّدث القراآن الكريم عن امراأة لوط في محل اآخر وا�سفًا اإياها بالكفر 
وطبيعته،  الكفر  وحدود  الخيانة  هذه  لطبيعة  تو�سيح  دون  لزوجها  والخيانة 
ال�سرك  بال�سرورة  يعني  ل  الكفر  لكلمة  القراآن  ا�ستعمال  اأن  بلحاظ  وذلك 
عم،  اأو الكفر بالنِّ اأوامره،  اأو عدم الإيمان به، بل قد ي�سمل التمّرد على  باهلل 
اأو العتقاد ببع�ض ما ل ي�سّح ن�سبته اإلى اهلل: {َضَرَب اهلُل َمَثال لِّلَِّذيَن َكَفُروا 
َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما  َواْمَرَأَة ُلوٍط  اْمَرَأَة ُنوٍح 

اِخِليَن}))). َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن اهلِل َشْيًئا َوِقيَل اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّ

اأن امراأة لوط كانت تدل على  نقل الطبر�سي في تف�سيره عن ابن عبا�ض 
اأ�سيافه، فكان ذلك خيانتهما، وما بغت امراأة نبي قط، اأي ما مار�ست البغاء،  
واإنما كانت خيانتهما في الدين. ونقل عن ال�سحاك اأن خيانتها كانت بقيامها 

بالنميمة، اإذا اأف�ست اإلى الم�سركين ما اأوحى اهلل لنبيه))). 

بع�ض  عن  ونقل  الخيانة،  هذه  حقيقة  حول  مختلفة  اآراء  الطبري  ونقل 
اأي  ُي�ِسّر ال�سيف،  اأن لوطًا كان  اأن خيانتها تمّثلت في  المرويات ما يدل على 
يخفيه، بينما كانت هي َتُدّل عليه وُتخبر النا�ض بدخولهم في �سيافة زوجها. 
كما نقل مرويات اأخرى تتراوح بين الخيانة في الدين واإف�ساء �سر النبي لوط 

فيما كان يوحى اإليه))).

وقد اعتبر العالمة ال�سيد محمد ح�سين ف�سل اهلل في تف�سيره اأن خيانتهما 

1. �سورة التحرمي: 10.
2. الطرب�سي: جممع البيان، ج 10، �ض63.
3. الطربي: جامع البيان، ج 12، �ض 160.
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ولم  الكفر،  في  قومهما  اتبعتا  حيث  للر�سالة،  الم�ساد  موقفهما  في  كانت 
تن�سجما مع طبيعة موقعهما الزوجي الذي يفر�ض عليهما اأن تكونا من اأوائل 
الموؤمنين بالر�سالة، لأنهما تعرفان من ا�ستقامة زوجيهما واأمانتهما و�سدقهما 
وجّديتهما ما ل يعرفه الآخرون، فال يبقى لهما اأّي عذٍر في النحراف عن خط 
الر�سالة والر�سول، ولكن الم�سكلة اأنهما كانتا غير جاّدتين في م�ساألة النتماء 
الإيماني واللتزام العملي، فلم تنظرا اإلى الم�ساألة نظرًة م�سوؤولًة، بل عا�ستا 
الجو الع�سبي الذي يربطهما بتقاليد قومهما، فكانتا تف�سيان اأ�سرار النبيين 
في ما قد ي�سيء اإلى م�سلحة الر�سالة والر�سول، وكانتا تبتعدان في �سلوكهما 
عن منطق القيم الروحية الإيمانية لتبقيا مع منطق الوثنية، ما يجعل البيت 
ولعل  الإيمان،  دائرة  جانب  اإلى  الجاهلية  دائرة  في  يتحرك  النبوي  الزوجي 
�سالل ابن نوح كان خا�سعًا لتاأثير والدته، ويقال: اإن امراأة لوط كانت ُتخبر 
فكانت  عليهم،  بالعتداء  ليقوموا  زوجها،  يزورون  الذين  بال�سيوف  قومها 

خيانتهما للموقف وللموقع))).

اأن  في  لوط  النبي  ق�سة  تفا�سيل  في  يلتقيان  والتوراة  الكريم  والقراآن 
النجاة لم ُتكَتب اإل لبيت واحد، وهو بيت النبي لوط فقط: {َفَأْخَرْجَنا َمن َكاَن 

َن اْلُمْسِلِميَن}))). ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن، َفَما َوَجْدَنا ِفيَها َغْيَر َبْيٍت مِّ

•• وصف العذاب املدمِّر:
عندما ن�ستقريء الو�سف القراآني للعذاب النازل بقوم النبي لوط، �سنجده 

1. ف�سل اهلل: من وحي القراآن ، ج22 ، �ض328 -329.
2. �سورة الذاريات: 36-35.
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يتمّثل في التالي:

َن  ○ {َقاُلوا َيا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك َلن َيِصُلوا ِإَلْيَك َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع مِّ

اللَّْيِل َواَل َيْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرَأَتَك ِإنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُهْم ِإنَّ َمْوِعَدُهُم 
َوَأْمَطْرَنا  َساِفَلَها  َعاِلَيَها  َجَعْلَنا  َأْمُرَنا  َجاَء  ا  َفَلمَّ ِبَقِريٍب  ْبُح  َأَلْيَس الصُّ ْبُح  الصُّ
اِلِميَن  الظَّ ِمَن  ِهَي  َوَما  َربَِّك  ِعنَد  َمًة  مَُّسوَّ مَّنُضوٍد،  يٍل  ِسجِّ مِّن  ِحَجاَرًة  َعَلْيَها 

ِبَبِعيٍد}))).

ْيَحُة ُمْشِرِقيَن، َفَجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم  ○ {َفَأَخَذْتُهُم الصَّ

يٍل}))). ِحَجاَرًة مِّن ِسجِّ

َكاُنوا  ِبَما  َماء  السَّ َن  مِّ ِرْجًزا  اْلَقْرَيِة  َهِذِه  َأْهِل  َعَلى  ُمنِزُلوَن  {ِإنَّا   ○

َيْفُسُقوَن}))).

َطًرا َفَساء َمَطُر اْلُمنَذِريَن}))). ○ {َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهم مَّ

ْيَناُهم  َبْت َقْوُم ُلوٍط ِبالنُُّذِر، ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإالَّ آَل ُلوٍط نَّجَّ ○ {َكذَّ

ْن ِعنِدَنا َكَذِلَك َنْجِزي َمن َشَكَر، َوَلَقْد َأنَذَرُهم َبْطَشَتَنا َفَتَماَرْوا  ِبَسَحٍر، ِنْعَمًة مِّ
ِبالنُُّذِر، َوَلَقْد َراَوُدوُه َعن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا َأْعُيَنُهْم َفُذوُقوا َعَذاِبي َوُنُذِر، َوَلَقْد 

، َفُذوُقوا َعَذاِبي َوُنُذِر}))َ). ْسَتِقرٌّ َصبََّحُهم ُبْكَرًة َعَذاٌب مُّ

1. �سورة هود: 83-81.
2. �سورة احلجر: 74-73.

3. �سورة العنكبوت: 34.
4. �سورة ال�سعراء: 58.

5. �سورة القمر:39-33.
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وخال�سة ما �سبق اأن العذاب الذي نزل عليهم تمّثل في عّدة اأمور:

َحر، اأي الثلث الأخير  1. كان خروج لوط ومن معه من القرية في وقت ال�سَّ
ْيَناُهم ِبَسَحٍر} {َقاُلوا  من الليل {ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِإالَّ آَل ُلوٍط نَّجَّ
َن اللَّْيِل} بينما  َيا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك َلن َيِصُلوا ِإَلْيَك َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع مِّ
ا َطَلَع اْلَفْجُر َكاَن اْلَماَلَكاِن  يقول الن�ض التوراتي اأن خروجهم كان فجرًا )َوَلمَّ
ِباإِْثِم  َتْهِلَك  اَلِن ُلوًطا َقاِئَلْيِن: »ُقْم ُخِذ اْمَراأََتَك َواْبَنَتْيَك اْلَمْوُجوَدَتْيِن ِلَئالَّ  ُيَعجِّ

اْلَمِديَنِة«())).
ْيَحُة  2. فاجاأهم العذاب اأّول ال�سباح، مع �سروق ال�سم�ض {َفَأَخَذْتُهُم الصَّ
ْم�ُض  �ْسَرَقِت ال�سَّ ْذ اأَ ُمْشِرِقيَن{ وهذا يلتقي مع الن�ض التوراتي حيث جاء فيه: )َواإِ
ِكْبِريًتا  َوَعُموَرَة  �َسُدوَم  َعَلى  بُّ  الرَّ َفاأَْمَطَر  وَغَر،  اإَِلى �سُ ُلوٌط  َدَخَل  الأَْر�ِض  َعَلى 

َماِء())). بِّ ِمَن ال�سَّ َوَناًرا ِمْن ِعْنِد الرَّ
3. نزول الحجارة النارية من ال�سماء كما ينزل ماء المطر {َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها 
َطًرا َفَساء َمَطُر اْلُمنَذِريَن}  يٍل مَّنُضوٍد} {َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهم مَّ ِحَجاَرًة مِّن ِسجِّ
كما  متتابع  ب�سكل  ينزل  عذابًا  ِرْجًزا{  اْلَقْرَيِة  َهِذِه  َأْهِل  َعَلى  ُمنِزُلوَن  {ِإنَّا 
َماء} والمن�سود هو المو�سوع بع�سه على بع�ض.  َن السَّ تنزل حبات المطر }مِّ
والمعنى هنا اأنها متتابعة متتالية في النزول لي�ض بينها فترة. وهذا يلتقي مع 
بُّ َعَلى �َسُدوَم َوَعُموَرَة ِكْبِريًتا َوَناًرا  ْمَطَر الرَّ الن�ض التوراتي حيث جاء فيه: )َفاأَ

َماِء())). بِّ ِمَن ال�سَّ ِمْن ِعْنِد الرَّ
1. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 19، 15.

2. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 19، 24-23.
3. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 19، 24.
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4. هذه الحجارة كانت ذات عالمات مخ�سو�سة تجعلها مميَّزة عن �سائر 
َمًة ِعنَد َربَِّك} قال الآلو�سي في تف�سيره: اأي عليها �سيما  اأنواع الحجارة {مَُّسوَّ
- اأي عالمة - ُيعلم بها اأنها لي�ست من حجارة الأر�ض))). وهذه الخ�سو�سية 

لم ُتذكر في التوراة.

ْيَحُة ُمْشِرِقيَن}  5. رافق هذه الحجارة �سيحة و�سوت عظيم {َفَأَخَذْتُهُم الصَّ
وهذه الخ�سو�سية لم ُتذكر في التوراة.

6. لم تتحّدث الآيات القراآنية عن دخان �سديد مت�ساعد من الأر�ض اإلى 
اأو  اإثر نزول الحجارة النارية  ال�سماء، لربما نتيجة الحرائق التي وقعت على 
الحمم البركانية - على فر�ض اأن الكارثة كانت انفجارًا بركانيًا - اأو من فّوهة 
البركان نف�سه، ولكن نجد هذا الو�سف حا�سرًا في الن�ض التوراتي: )َوَتَطلََّع 
َعُد  َذا ُدَخاُن الأَْر�ِض َي�سْ اِئَرِة، َوَنَظَر َواإِ َنْحَو �َسُدوَم َوَعُموَرَة، َوَنْحَو ُكلِّ اأَْر�ِض الدَّ

َكُدَخاِن الأَُتوِن())).

7. ذكر القراآن الكريم اأن من اآثار هذا التدمير {َجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها} 
واعتبر الطبري اأن المعنى هو جعل عالـي اأر�سهم �سافَلها، بينما ذكر الطبر�سي 
اأن المراد قلب القرية اأ�سفلها اأعالها. وذهب ابن عا�سور اإلى القول باأن القرية 
و�سافلها  اأي  �سافاًل،  البيوت  عالي  �سار  حتى  خ�سٍف  انقالب  عليهم  انقلبت 
عاليًا، وذلك من انقالب الأر�ض بهم. وهذا ي�سابه ما جاء في الن�ض التوراتي: 
الأَْر�ِض......  َوَنَباِت  اْلُمُدِن،  اِن  �ُسكَّ َوَجِميَع  اِئَرِة،  الدَّ َوُكلَّ  اْلُمُدَن،  ِتْلَك  )َوَقَلَب 

1. الآلو�سي: روح املعاين، ج4، �ض 309.
2. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 19، 28.
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َواأَْر�َسَل ُلوًطا ِمْن َو�َسِط الْنِقاَلِب. ِحيَن َقَلَب اْلُمُدَن الَِّتي �َسَكَن ِفيَها ُلوٌط())). 
ويمكن تف�سير ذلك ب�سورة مجازية، وبمعنى اأنه تم تدميرها ب�سّدة.

كانت هذه العالئم التي وردت في القراآن الكريم والكتاب المقّد�ض عر�ستها 
الكارثة؟  هذه  الحديثة عن  الأثرية  الكت�سافات  تقول  فماذا  مقارن...  ب�سكل 
واأين وقعت على وجه التحديد؟ بما قد ي�ساعد على تقريب احتمالت تحديد 

الموقع الذي كان ي�ستقر فيه قوم النبي لوط والذي نزل عليهم العذاب فيه.

•• اكتشاف املوقع ومصدر الكارثة:
كان الت�سّور ال�سائد اإلى زمن قريب هو اأن هذه العالمات تدّل على وقوع 
بركان - على الأغلب - والذي ق�سى على الحياة في المنطقة وغمرها بحممه 

ودخانه وغازاته الكبريتية ال�سامة وب�سخوره المن�سهرة.

ميدانية  بدرا�سة   2015 عام  في  بداأت  اأمريكية  ا�ستك�سافية  بعثة  اأن  اإل 
بهم  حّلت  التي  المفاجئة  الكارثة  وم�سدر  لوط،  النبي  قوم  ديار  لكت�ساف 
قّدمت   2018 �سنة   وفي  لهم.  المجاورة  والقرى  المدن  وعلى  عليهم  وق�ست 
البعثة تقريرًا علميًا عن احتمال انفجار نيزك في الجو - وعلى ارتفاع منخف�ض 

من الأر�ض - فوق منطقة من الأردن مما �سّبب وقوع هذه الكارثة.

الميداني  البحث  هذا  في  الم�سارك  الآثار  عالم  ذكر  الخ�سو�ض  وبهذا 
التي  المكت�سفة  والمعادن  الم�سّع  الكربون  على  التعّرف  اأن  �سيلفيا«  »فيليب 
تبلورت فورًا في درجات حرارة عالية ت�سير اإلى اأن انفجارًا هائاًل ت�سّبب فيه 

1. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 19، 28-25.
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نيزك انفجر في الجو دّمر الح�سارة فورًا في �سهل دائري بعر�ض 25 كيلومترًا. 
ومن المحتمل اأن طبقة كثيفة من اأمالح البحر الميت اندفعت لتغّطي الأرا�سي 
القريبة منها، واأن النا�ض هجروها لمدة 600-700 �سنة. وت�سير الحفريات في 
المواقع  اأن جميع هذه  اإلى  الو�سطى  الأغوار  في منطقة  كبيرة  مواقع  خم�سة 
كانت م�سكونة ب�سكل م�ستمر لمدة 2500 عام على الأقل حتى النهيار الجماعي 
الأر�سية 120  الم�سوحات  البرونزي. وقد حّددت  الع�سر  المفاجئ في نهاية 
م�ستوطنة اإ�سافية اأ�سغر في المنطقة ي�ستبه الباحثون في اأنها تعر�ست اأي�سًا 
يتراوح  ما  اأن  �سيلفيا  وقال  النهيار.  �سببت  التي  ال�سديدة  والرياح  للحرارة 
الو�سطى عندما  الأغوار  ي�سكنون منطقة  كانوا  �سخ�ض  األف   65 اإلى   40 بين 
�سربت الكارثة الكونية، واأن الكربون الم�سع في مدينة »تل الحمام« ي�سير اإلى 
اأن الجدران المبنية من الطوب الطيني لجميع المباني تقريبًا اختفت فجاأة 
منذ حوالي 3700 عام، تاركة فقط الأ�س�ض الحجرية. والأكثر من ذلك، فاإن 
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تظهر  الزمنية  الفترة  نف�ض  الفخار من  للعديد من قطع  الخارجية  الطبقات 
عالمات على ذوبان الزجاج. وقال �سيلفيا اإن بلورات الزركون في تلك الأغلفة 
الزجاجية ت�سكلت في غ�سون ثانية واحدة في درجات حرارة مرتفعة للغاية، 
ربما تكون �ساخنة مثل �سطح ال�سم�ض. الرياح القوية ت�سببت في ظهور حبيبات 
فريق  تعّرف  وقد  الحمام.  تل  على  كالمطر  �سقطت  �سغيرة  كروية  معدنية 
البحث على هذه القطع ال�سغيرة من ال�سخور الموجودة على اأجزاء الفخار 

في الموقع))).

التي  العذاب و�سفاته  اأن ينطبق فعاًل على طبيعة  ال�سابق يمكنه  الو�سف 
تحّدثت عنها الآيات القراآنية - وحتى التوراة - من قبيل نزول حجارة نارية 
اأنها لي�ست من حجارة الأر�ض،  ُيعلم بها  من ال�سماء وتحمل عالمات خا�سة 
وال�سيحة النا�سئة من انفجار النيزك، وانقالب القرية راأ�سًا على عقب، والذي 
قد ُيف�ّسر بالتدمير ال�سديد اأو بوقوع خ�سف في الأر�ض نتيجة نزول الحجارة 

النيزكية وارتطامها بالياب�سة، فانقلبت البيوت والأحياء راأ�سًا على عقب. 

اإن  الأمريكية  البعثة  اإليها  لت  تو�سّ التي  والنتائج  الميدانية  الدرا�سة  هذه 
كانت بالفعل تخ�ّض ديار قوم النبي لوط، فمن دون �سك �سُتعتبر فتحًا علميًا 
لوط  قوم  ق�سة  حول  والتوراة  الكريم  القراآن  في  الدينية  الن�سو�ض  ُي�ساند 
الق�س�ض  هذه  اأن  يعتبرون  الذي  الم�سككين  من  كثير  على  يرّد  وبما  النبي، 
اأ�ساطير من وحي الخيال، تناقلتها المجتمعات الب�سرية  الدينية لي�ست �سوى 

القديمة، واأريد من �سردها تهذيب المجتمعات.
1. www.sciencenews.org/article/exploding-meteor-may-have-wiped-out-an-
cient-dead-sea-communities
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جاء ِذكر »هامان« في القراآن 6 مرات، في ثالث �سور قراآنية، هي الق�س�ض 
والعنكبوت وغافر، ومقرونًا في كل مّرة بِذكر فرعون، وفي مرتين من المرات 

ال�ست اقترن ِذكر قارون بِذكره. وذلك وفق البيان التالي:

ا َكاُنوا َيْحَذُروَن}))). ○ {َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّ

○ {َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ 

وُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن، َفاْلَتَقَطُه  َوال َتَخاِفي َوال َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّ
ا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا  آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوًّ

َخاِطِئيَن}))).

ِلي  َفَأْوِقْد  َغْيِري  ِإَلٍه  ْن  َلُكم مِّ َعِلْمُت  َما  اْلَمَلُ  َأيَُّها  َيا  ِفْرَعْوُن  {َوَقاَل   ○

ِلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي  يِن َفاْجَعل لِّي َصْرًحا لََّعلِّي َأطَّ َيا َهاَماُن َعَلى الطِّ
أَلَُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبيَن}))).

ْيَطاُن َأْعَماَلُهْم  َساِكِنِهْم َوَزيََّن َلُهُم الشَّ َبيََّن َلُكم مِّن مَّ ○ {َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقد تَّ

1. �سورة الق�س�ض: 6.
2. �سورة الق�س�ض: 8-7.

3. �سورة الق�س�ض: 38.
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ِبيِل َوَكاُنوا ُمْسَتْبِصِريَن، َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد  ُهْم َعِن السَّ َفَصدَّ
َجاَءُهم مُّوَسى ِباْلَبيَِّناِت َفاْسَتْكَبُروا ِفي اأَلْرِض َوَما َكاُنوا َساِبِقيَن، َفُكال 
ْيَحُة  ْن َأَخَذْتُه الصَّ ْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهم مَّ َأَخْذَنا ِبَذنِبِه َفِمْنُهم مَّ
ِلَيْظِلَمُهْم  َوَما َكاَن اهلُل  َأْغَرْقَنا  ْن  َوِمْنُهم مَّ ِبِه اأَلْرَض  ْن َخَسْفَنا  َوِمْنُهم مَّ

َوَلِكن َكاُنوا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن}))). 

ِبيٍن، ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن  ○ {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ

اٌب}))). َفَقاُلوا َساِحٌر َكذَّ

َأْسَباَب  اأَلْسَباَب،  َأْبُلُغ  لََّعلِّي  َصْرًحا  ِلي  اْبِن  َهاَماُن  َيا  ِفْرَعْوُن  {َوَقاَل   ○

ِلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي أَلَُظنُُّه َكاِذًبا َوَكَذِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن  َماَواِت َفَأطَّ السَّ
ِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي َتَباٍب}))).  ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَّ

ولكن عندما نعود اإلى الكتاب المقد�ض فاإننا لن نجد حديثًا عن �سخ�سية في 
البالط الفرعوني تحمل هذا ال�سم �سمن �سيرة النبي مو�سى »عليه ال�سالم« اأو 
نة في  في العهد القريب منه، بل �سنجد �سخ�سية هامان حا�سرة في ق�سة مدوَّ
بقرابة  مو�سى  النبي  عهد  بعد  ما  اإلى  اأحداثها  تعود  والتي  »اإ�ستير«)))،  �ِسفر 
ت�سعة قرون، وفي منطقة جغرافية بعيدة تمامًا عن م�سر، وتفا�سيل واأحداث 

ل عالقة لها بمو�سى وفرعون!

ببع�ض  دفعت  المقد�ض  والكتاب  الكريم  القراآن  بين  المقارنة  هذه 
1. العنكبوت:40-38.

2. غافر:24-23.

3. غافر:37-36.
4. �سنتعر�ض للق�سة لحقًا.
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الم�ست�سرقين اإلى القول باأن النبي »�سلى اهلل عليه واآله« قد وقع في خطاأ تاريخي 
فاح�ض -حين �سدرت عنه هذه الآيات القراآنية بح�سب زعمهم- نتيجة خلطه 
اأ�سماء ال�سخ�سيات والأحداث والأزمنة، ولربما ب�سبب �سوء الحفظ عن  بين 
ظهر غيب لما تلّقاه عن بع�ض الأحبار والرهبان خالل فترة �سبابه، وا�سترجعه 

خالل فترة دعوته لالإيمان بنبّوته.

الدكتور »اآدم �سيلفر�ستاين« Adam Silverstein في بحث �سدر عام 2008 
 Haman's Transition  تحت عنوان انتقال هامان من الجاهلية اإلى الإ�سالم
from The Jahiliyya to Islam ووهو زميل كلية »كوينز« بنيويورك ومحا�سر 

والمن�سور  اأك�سفورد،  بجامعة  ال�سرقية  الدرا�سات  كلية  في  جامعية  اأبحاث 
اأن  يذكر)))  القد�ض،  في  العبرية  الجامعة  في  الإن�سانية  العلوم  كلية  ل�سالح 
اأول باحث  Ludovico Marracci »»ت1700م« هو  الأب »لودوفيكو مارا�سي« 
يقوم بالتعر�ض اإلى هذه الم�ساألة والمقارنة بين هامان القراآن وهامان الكتاب 
المقد�ض. والأب »مارا�سي« راهب اإيطالي من روما، وكاهن العتراف الخا�ض 
القراآن في ع�سور ما  والمخت�ض في مجال  الحادي ع�سر،  »اإنو�سنت«  بالبابا 
»�سلى  النبي  فيه  يتهم  ن�سًا  »�سيلفر�ستاين« عنه  وَنقل  الحديث.  الع�سر  قبل 
اهلل عليه واآله« اأي�سًا باقتبا�ض ق�سة برج بابل من التوراة واإقحامها في ق�سة 
اْبِن ِلي َصْرًحا  َهاَماُن  َيا  ِفْرَعْوُن  مو�سى وفرعون حيث قال »تعالى«: {َوَقاَل 

لََّعلِّي َأْبُلُغ اأَلْسَباَب}))).

1. Silverstein: Haman's Transition from The Jahiliyya to Islam, p287.

2. �سورة غافر: 36.
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 Pedro de la Cavalleria »اإل اأنه يبدو اأن القا�سي »بيدرو دي ل كافاليريا
قد �سبق مارا�سي بقرابة 250 �سنة في طرح هذه الإ�سكالية في عمل اأنجزه عام 
 Christ’s اليهود والم�سلمين والكفار«  الم�سيح �سد  1450م وبعنوان »حما�سة 
Zeal Against Jews, Saracens, and Infidels وُن�سر في البندقية في 

عام 1592، وت�سّمن في البين كالمًا م�سيئًا للنبي »�سلى اهلل عليه واآله«))).

ومثل »مارا�سي« و»دي ل كافاليريا« قام الم�ست�سرق الإنجليزي »جورج �سيل« 
اللغة  اإلى  الكريم  القراآن  معاني  ترجم  الذي  1736م«،  George Sale »»ت 

باإثارة هذه   The General Dictionary الإنجليزية �سنة 1734 م، وموؤلف
ارتكب  قد  باأن محمدًا  الم�سلمين  اإقناع  الم�ستحيل  من  اأنه  معتبرًا  الإ�سكالية 

خطاأ في ذلك بح�سب زعمه.

 Theodor Nöldeke »واأ�سار �سيخ الم�ست�سرقين الألمان »ثيودور نولدكه
»ت1930م« اإلى اأن اأكثر اليهود جهاًل لن ين�سب وزير الملك الفار�سي هامان 
ليكون وزيرًا لفرعون، اأما الباحث الكلداني »هرمز منغنا« ال�سهير بـ »األفون�ض 
»المفارقات«  ي�ستعر�ض  وهو  1937م«،  Alphonse Mingana »»ت  منغنا« 
القراآنية -بح�سب زعمه- في ق�سة بني اإ�سرائيل فقد قال اأّن من الطبيعي اأن 
اأن هامان كان وزيرًا لفرعون  ُي�ساب قاريء القراآن بالده�سة حين يجد فيه 
            .»Assueru = ولي�ض اأح�سويرو�ض »= اأجزرك�سي�ض الكبير = زرك�سي�ض

 Henri Lammens لمن�ض«  »هنري  البلجيكي  الم�ست�سرق  واعتبر 
القراآن  في  المقولة  اأن هذه  الإ�سالمي  التاريخ  في  والمتخ�س�ض  »ت1937م« 

1. www.islamic-awareness.org/quran/contrad/external/haman
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بمثابة -مفارقة تاريخية �سارخة- واأنها جاءت نتيجة »للخلط بين هامان وزير 
الملك اأح�سويرو�ض، وبين وزير فرعون مو�سى«))).

 Josef Horovitz هوروفيتز«  »جوزيف  الألماني  �سار  خطاهم  وعلى 
 Charles Cutler Torrey توري«  كتلر  »ت�سارلز  والأمريكي  »ت1931م«، 

»ت1956م«، و»اآرثر جيفري« Arthur Jeffery »»ت 1959م«.

كما اأن مو�سوعة الإ�سالم The Encyclopaedia Of Islam وتحت عنوان 
»هامان« قالت: )ا�سم �سخ�ض يربطه القراآن بفرعون، نتيجة خلط -لم يمكن 
تف�سيره اإلى الآن- مع �سخ�سية وزير الملك اأح�سويرو�ض في �ِسفر اإ�ستير من الكتاب 

المقد�ض())).. وتعود المو�سوعة لتكرر ذات الدعاء تحت عنوان »فرعون«))).

وبالعودة اإلى بحث الدكتور اآدم �سيلفر�ستاين نجده ي�سير اإلى الخلط الذي 
وقع فيه الموؤرخون الم�سلمون نتيجة »المغالطة« التي وقع فيها القراآن بالخلط 
م�ست�سهدًا  مو�سى،  فرعون  وزير  وبين  اأح�سويرو�ض  الملك  وزير  هامان  بين 
قال:  حيث  هـ«   355 »ت  المقد�سي  طاهر  بن  المطهر  الم�سلم  الموؤرخ  بكالم 
ا�ض يزعمون اأن فرعون كان من اأهل بلخ( مدينة �سغيرة في  )و�سمعت الق�سّ
اأفغان�ستان )وهامان من �سرخ�ض( مدينة تاريخية في تركمن�ستان وتقابلها في 
اإيران مدينة تحمل ذات ال�سم )واأنهما اأّول َمن حمل بزر البطيخ اإلى م�سر، 

1. www.islamic-awareness.org/quran/contrad/external/haman
2. Encyclopaedia Of Islām: A Dictionary Of The Geography, Ethnography And 
Biography Of The Muhammadan Peoples, 1936, Volume III, E. J. Brill: Leyden 
& Luzac & Co.: London, pp. 244-245.
3. p. 917.

هامان

fi Umq 2 L.indd   215fi Umq 2 L.indd   215 2/29/2020   12:05:39 PM2/29/2020   12:05:39 PM



216216

فزرعا وتمّول وا�ستوليا على المقابر، ل يَدعان ميتًا ُيقبر اإل بجعٍل( اأي مقابل 
ثمن )ثّم ملك فرعون وا�ستوزر هامان، واهلل اأعلم())).  

علمًا باأن المقد�سي عّقب كالمه هذا مبا�سرة بقوله: )وقد قلت لك في غير 
مو�سع من هذا الكتاب اأن ما من هذه الأقا�سي�ض والأخبار فا�ستِمعها واأعِر�ْض 
عنها، ول ت�ستغل بالعتالل بها( بحث عللها ومحاولة تف�سيرها )وطلب المخرج 
لمعانيها، لأنها ل توجب ِعلمًا ول عماًل()))، ولكن �سيلفر�ستاين لم ُي�سر اإلى ذلك.

اأخرى عن كتاب ق�س�ض  ثم نقل �سيلفر�ستاين -وب�سكل مخت�سر- ق�سة 
الأنبياء لمحمد بن عبداهلل الك�سائي »ت350هـ« وفيها اأن فرعون مو�سى -قبل 
ذلك  في  بما  �سيء،  كل  فخ�سر  الأيام،  بع�ض  في  قامر  فرعونًا-  ي�سبح  اأن 
اأن يروه  َخَلٍق ل ي�ستره؛ فا�ستحيا من النا�ض  قمي�سه الذي يرتديه، وبقي في 
كذلك؛ فهرب حتى �سار اإلى قرية من قرى م�سر؛ وتتوالى مغامراته اإلى اأن 
اأرباب الجنائز ب�سيء،  وقع في قلبه اأن يجل�ض على باب مقابر م�سر ويطلب 
وُيظِهر اأنه ياأمر بذلك باإذِن الملك؛ ففعل ذلك مدة حتى اجتمع له مال عظيم؛ 
اإلى  فُحملت  الملك؛  ابنُة  فماتت  ذلك،  على  ُيعينونه  وَحفدًا  اأعوانًا  له  واّتخذ 
الخبر  فاّت�سل  الإتاوة؛  لأخذ  العادة  على  فرعون  اأعوان  بها  فتعّلق  المقبرة، 
َته، وفدى نف�سه بما جمعه  بالملك؛ فاأمر باإح�ساره واأراد قتَله؛ فق�ّض عليه ق�سّ
ا�ستولى على  اأن  لبث  ثم ما  واأقّره على عمله؛  الملك،  المال؛ فعُظم عند  من 
له هامان  �سجد  ثم  وربًا،  اإلهًا  و�سّماه  يديه،  بين  و�سجد  اإبلي�ض  واأتاه  الحكم، 

1. املقد�سي: البدء والتاريخ ج3، �ض82-81.
2. املقد�سي: البدء والتاريخ ج3، �ض 82.
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والوزراء والملوك والأعوان وغيرهم؛ وبعث اإلى اأ�سباط بني اإ�سرائيل، فدعاهم 
اإلى الطاعة وال�سجود له؛ ف�سجدوا وق�سدوا بال�سجود هلل »تعالى«. وكان فرعون 
يعبد الثور، والِقبط يعبدون الأ�سنام، وبنو اإ�سرائيل يعبدون اهلل؛ فبلغه ذلك، 
اَدهم وقال: قد بلغني اأنكم مطيعون لي في الظاهر، مخالفون لي في  فاأح�سر عبَّ
الباطن، فا�سجدوا لي. فاأبوا ذلك، وكان فيهم جماعة من اأولد يو�سف ويهوذا، 
فقتلهم، ثم قتل خلقًا كثيرًا، وتبعه الباقون واأ�سّروا الإيمان؛ ثم اإن فرعون ا�ستعبد 

النا�ض وو�سع عليهم الخراج الكثير، و�سقَّ عليهم في الأعمال))). 

واعتبر �سيلفر�ستاين اأن بع�ض تفا�سيل هذه الق�سة دليل على وقوع الخلط 
التي  الق�سة  -وهي  وهامان  اإ�ستير  ق�سة  بين  الم�سلمين  الموؤرخين  عند 
�سنذكرها لحقًا في المقدمة الأولى- وبين ق�سة فرعون مو�سى وهامان، واأن 
�سبب هذا الخلط هو القراآن نف�سه. وياأتي هذا من �سيلفر�ستاين على الرغم 
من اأن الك�سائي اإنما ينقل هذه الق�سة عن وهب بن منّبه اليهودي، فمن الذي 

دخل على الخط لُيحدث مثل هذا الخلط لدى الموؤّرخين الم�سلمين؟

الكريم،  القراآن  عن  ال�سبهة  هذه  ورّد  الم�ساألة  هذه  ا�ستي�ساح  اأجل  ومن 
نحن بحاجة اإلى ا�ستعرا�ض بع�ض المقدمات التمهيدية، وِمن َثم النتقال اإلى 
النتيجة، علمًا باأن وقوع بع�ض الموؤرخين الم�سلمين كالمقد�سي والك�سائي، بل 
وبع�ض المف�ّسرين، في اأخطاء تاريخية فادحة ل يحمل القراآن وزرها، لأنهم 
الكتاب  اأهل  وُم�سلمة  الق�سا�سين  في واقع الحال وقعوا -اأحيانًا- في حبائل 

املبتداأ يف ق�س�ض  كتاب  نقاًل عن  الأدب، ج3، �ض335-334.  فنون  الأرب يف  نهاية  النويري:   .1
الأنبياء »عليهم ال�سالة وال�سالم«.
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اأو خلط المعلومات، وهو ما  اأو و�سع الأ�ساطير  ممن تعّمدوا تزييف الحقائق 
اأكدُت عليه في هذا الكتاب اأكثر من مرة، كما اأن بع�ض المف�سرين والموؤرخين 
-على الرغم من عدم اطالعهم المبا�سر على كتب اليهود والن�سارى وجهلهم 
اإلى ما قام به رواة  باللغة العبرية والآرامية- كانوا حذرين اأحيانًا ومنتبهين 
لآخر  وقت  من  وي�سيرون  الأ�سطورية،  والق�س�ض  والم�سيحيات  الإ�سرائيليات 
اإلى هذه النقطة ويحّذرون من الغترار بمروياتهم، ويذكرون اأنهم اإنما ياأتون 

بها للمعرفة والعر�ض ل للت�سديق بم�سامينها. 

•• ِسفر إستري:
بل  الأ�سلي  ا�سمها  -ولي�ض هذا  اإ�ستير  اأن  المقد�ض  الكتاب  قامو�ض  يذكر 
ابنة  وهي  جميلة،  اإ�سرائيلية  فتاة  كانت  الآ�ض-  �سجرة  اأي  �سة«  »هدَّ ا�سمها 
�سغرها،  في  تيّتمت  يعقوب.  النبي  ابن  بنيامين  -�سبط-  ذرية  من  اأبيجائل 
ها مردخاي -الذي تبناها- اإلى �سو�سن »= �سو�سة = �سو�ض«  فاأح�سرها ابن عمِّ

التي كانت عا�سمة المملكة الفار�سية في القرن الخام�ض قبل الميالد. 

واأما ا�سمها الآخر »اإ�ستير«  فقد اخُتلف في اأ�سله، بين اأن يكون من اأ�سل 
معناه  واأ�سبح  الفار�سية  اإلى  انتقل  ثم  �سغيرة«،  »�سيدة  ومعناه  قديم،  هندي 
القديم-  العراق  من  -اأي  اأكادي  اأ�سل  اإلى  يرجع  اأن  وبين  جنــم،  اأو  كوكب 
العبرية »ع�ستاروت = ع�ستاروث«،  »اأ�ستار = ع�ستار« ويقابلها في  وهي كلمة 

((( .Star وبالإنجليزية �ستار

1. st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bi-
ble-Dictionary/01_A/A_242.html
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اإ�ستير تبداأ  اأن ق�سة  وفي كتاب التف�سير التطبيقي للكتاب المقد�ض نجد 
ن�سر  نبوخذ  �سبي  على  �سنوات  وثالث  مائة  مرور  بعد  م.  ق.   483 عام  في 
لليهود، وبعد مرور خم�ض وخم�سين �سنة على قيادة »زربابل« لأول مجموعة من 

الم�سبيين للعودة اإلى اأور�سليم »= القد�ض«))). 

عا�ست اإ�ستير في مملكة فار�ض، حيث كان والدها من بين الم�سبيين الذين 
الفار�سي  الملك  اأن  �ُسبوا منها، رغم  التي  اإلى ديارهم  العودة  لم يرغبوا في 
كور�ض كان قد اأ�سدر مر�سومًا ي�سمح لهم بذلك. لقد كان الم�سبيون من اليهود 
ي�ستمتعون بق�سط وافر من الحرية في الدولة الفار�سية، وبقي فيها الكثيرون 
منهم، لأنهم كانوا قد اأ�س�سوا اأعماًل ناجحة، اأو لأنهم خافوا من مخاطر رحلة 

العودة اإلى الوطن.

اأح�سويرو�ض خام�ض  وكان  كور�ض،  بعد  فار�ض  الملوك على عر�ض  وتعاقب 
اإقليم  من  �سو�سن  مدينة  في  ال�ستوي  وق�سره  ق.م«   465-486« فار�ض  ملوك 
خوز�ستان حاليًا. وقد اأقام الملك اأح�سويرو�ض وليمة لكبار ال�سخ�سيات، واإذ 
الرجال  يرى  »و�ستي« كي  الملكة  زوجته  ر  ُتح�سَ اأن  اأمر  براأ�سه،  الخمر  لعبت 
جمالها الرائع. وحيث رف�ست الملكة ذلك، نبذها الملك واأمر باأن يبحثوا له 
اختيار  فتّم  الجديدة،  الملكة  تكون  اأن  لها  يمكن  َمن  مملكته  فتيات  بين  ِمن 
يعلم  اأن  دون  ق.م.   479 عام  في  ملكًة  بت  وُن�سّ الفتيات،  كل  بين  من  اإ�ستير 

الملك اأنها يهودية من بني اإ�سرائيل، و�سار ابن عمها مردخاي حاجبًا له. 

هنا يبرز ا�سم هامان في الق�سة، وهو هامان بن َهَمداثا الأََجاِجي، والذي  

1. جمموعة حمررين:  التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض، �ض1053.
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ح الق�سة �سبب ذلك:  ا�ستطاع اأن يك�سب ثقة الملك ب�سكل كبير، دون اأن تو�سّ
َفْوَق  َمْرَتَبَتُه  َوَجَعَل  َمُه،  َوَعَظّ َمَقاِم  ِمْن  اأََح�ْسِويُرو�ُض  اْلَمِلُك  َع  َرَفّ َذِلَك  )َوَبْعَد 
اَر َجِميُع ِرَجاِل اْلَمِلِك اْلَواِقِفيَن ِعْنَد َباِب  َمَراِتِب َجِميِع ُروؤَ�َساِئِه الآَخِريَن، َف�سَ
اأَْن  َفاأََبى  ُمْرَدَخاُي  ا  اأََمّ اْلَمِلِك.  اأَْمِر  ِبُمْوِجِب  ِلَهاَماَن  َوي�ْسُجُدوَن  َيْنَحُنوَن  اْلَمِلِك 
الرجلين،  بين  ال�سراع  بداأ  اللحظة  تلك  ومنذ  َلُه()))  َوَي�ْسُجَد  اأََماَمُه  َيْنَحِنَي 

ل�سيما بعد اأن اكت�سف هامان الأ�سل اليهودي لمردخاي.

قبيلة  ن�سل ملك  فاإن هامان من  المقّد�ض  الكتاب  �سارحي  بع�ض  وبح�سب 
العماليق  ملك  »اأجاج«  اإلى  ن�سبة  بالأجاجي،  ب  ُلقِّ ولذلك  العربية،  العماليق 
النبي  عه  فقطَّ قتله،  في  �ســاول«   =« طالوت  الإ�سرائيلي  الملك  تهاون  الذي 
�سموئيل)))، ومن جهة اأخرى فاإن مردخاي نف�سه من ذرية والد طالوت. من 
هنا اعُتبر اأن العداء بين هامان الأجاجي ومردخاي الإ�سرائيلي يعود بجذوره 

اإلى مئات ال�سنين. 

اإل اأن �سّراحًا اآخرين للكتاب المقد�ض خّطاأوا هذه المعلومة، معتبرين اأن 
لقب اأجاجي لي�ض ن�سبًة لملك العماليق، بل لمقاطعة فار�سية تحمل ذات ال�سم.

وعلى كل حال، وفي اأجواء هذا ال�سراع، عمل هامان على اأن ينتقم لنف�سه، 
ل بَقْتل مردخاي فح�سب، بل باإبادة كل اليهود في كل اأنحاء الإمبراطورية. 

اأقنع هاماُن الملَك بما كان يدور في راأ�سه،  ومن خالل بع�ض الد�سائ�ض، 
الإمبراطورية  في  اليهود  كل  اإبادة  يت�سّمن  هامان-  -كتبه  اأمرًا  واأ�سدر 

1. الكتاب املقد�ض: �سفر اإ�ستري، الأ�سحاح 3، 2-1. 
2. الكتاب املقد�ض: �سفر �سموئيل الأول، الأ�سحاح 15،  8 - 33.
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الفار�سية، بما في ذلك ال�ساكنين بعيدًا في ديارهم. وكان هذا القرار كفياًل 
ل الملكة اإ�ستير لحماية بني جن�سها حال دون ذلك،  باإبادة اليهود، اإل اأن تدخُّ
اإذ اأقنعت الملك -وهو تحت تاأثير الخمرة- اأنه ما لم يكن من الممكن اإلغاء 
اأمر الإبادة، فلُي�سدر الملُك اإذنًا لليهود باأن يدافعوا عن اأنف�سهم، واأن يرّدوا 
الملكة بذلك، بل حّر�ست  اإن �ساءوا ذلك. ولم تكتِف  الواقع عليهم  العتداء 

على هامان، فاأمر الملك بقتله م�سلوبًا، ووهبها كل ممتلكاته.

اْلَمِلِك  ِدَياِر  اأَْرَجاِء  ُكلِّ  ِفي  ُمُدِنِهْم  ِفي  اْلَيُهوُد  َع  )َوَتَجمَّ اإ�ستير:  �ِسفر  يقول 
اِعيَن لإِيَذاِئِهْم، َفَلْم َيْجُروؤْ اأََحٌد َعَلى  دَّ ال�سَّ اأََح�ْسِويُرو�َض ِلُيَداِفُعوا َعْن اأَْنُف�ِسِهْم �سِ
الأََقاِليِم  ُروؤَ�َساُء  َوَقاَم  الأَُمِم،  َجِميِع  َعَلى  َهْيَمَن  ِمْنُهْم  ْعَب  الرُّ لأَنَّ  ُمَجاَبَهِتِهْم 
ُه  لأََنّ ُمْرَدَخاَي،  ِمْن  َخْوفًا  اْلَيُهوِد  ِبُم�َساَعَدِة  اْلَمِلِك  َوُوَكالُء  َواْلُولُة  اُم  َواْلُحَكّ
َقاِليِم، َبْعَد  يُتُه ِفي ُكِلّ الأَ ِر اْلَمِلِك، َوَذاَع �سِ ُع ِبُنُفوٍذ َعِظيٍم ِفي َق�سْ َبَح َيَتَمَتّ اأَ�سْ
ْيِف  ِبال�َسّ َوَقَتُلوُهْم  ْعَداِئِهْم  اأَ َجِميَع  اْلَيُهوُد  َوَقَهَر  َوَعَظَمُتُه.  �ُسْهَرُتُه  َتَزاَيَدْت  اأَْن 
ِمَئِة  َخْم�َض  �ُسو�َسَن  َمِة  اْلَعا�سِ ِفي  َفاأََباُدوا  �َساُءوا،  َما  ِبِهْم  َوَفَعُلوا  َواأَْهَلُكوُهْم، 
�ْسَفاَثا، َوُفوَراَثا َواأََدْلَيا َواأَِريَداَثا، َوَفْرَم�ْسَتا  َرُجٍل. َكَما َقَتُلوا َفْر�َسْنَداَثا َوَدْلُفوَن َواأَ
اْلَيُهوِد،  َعُدِوّ  َهَمداَثا  ْبِن  ِلَهاَماَن  ْبَناٍء  اأَ َع�َسَرُة  َوُهْم  َوِيَزاَثا،  َواأَِريَداَي  َواأَِري�َساَي 
بل  �سبق،  بما  اإ�ستير  تكتف  ولم  ْهِب())).  الَنّ َعَلى  اإِْطالقًا  ُيْقِدُموا  َلْم  ُهْم  َوَلِكَنّ

طلبت من الملك اأن ي�سلب اأبناء هامان الع�سرة، فكان لها ما طلبت.

ِفي  اْلُمِقيُموَن  اْلَيُهوُد  اْجَتَمَع  )ُثَمّ  كالتالي:  وهامان  اإ�ستير  ق�سة  وتختتم 
ْي�سًا ِمْن �َسْهِر اآَذاَر، َوَقَتُلوا َثالَث ِمَئِة  اِبَع َع�َسَر اأَ َمِة �ُسو�َسَن ِفي اْلَيْوِم الَرّ اْلَعا�سِ

1. الكتاب املقد�ض: �سفر اإ�ستري، الأ�سحاح 9، 10-2.
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ْهِب. َكَما َتاآَزَر اْلَيُهوُد اْلَباُقوَن اْلُمْنَت�ِسُروَن ِفي  ُهْم َلْم ُيْقِدُموا َعَلى الَنّ َرُجٍل، َوَلِكَنّ
ْعَداِئِهْم، َبْعَد اأَْن َقَتُلوا َخْم�َسًة  اأََقاِليِم اْلَمِلِك َوَداَفُعوا َعْن اأَْنُف�ِسِهْم َوا�ْسَتَراُحوا ِمْن اأَ
ْهِب. َحَدَث َهَذا ِفي اْلَيْوِم الَثّاِلَث  ُهْم َلْم ُيْقِدُموا َعَلى الَنّ َو�َسْبِعيَن اأَْلفًا ِمْنُهْم، َوَلِكَنّ
اِبَع َع�َسَر ِمْنُه، َحْيُث اْحَتَفُلوا ِفيِه  َع�َسَر ِمْن �َسْهِر اآَذاَر، َوا�ْسَتَراُحوا ِفي اْلَيْوِم الَرّ

�َساِرِبيَن َفِرِحيَن())).

من خالل العر�ض ال�سابق، نجد اأن كل التفا�سيل المتعلقة بالزمن والمكان 
الذي عا�ض فيه هامان الأجاجي هذا، وما جرى له من اأحداث، غير متوافقة 
مع �سيء مما تحّدث عنه القراآن حول هامان، واأن الأجاجي ل يمت ب�سلة اإلى 
عا�سره  الذي  فرعون  معاوني  اأحد  بو�سفه  القراآن  عنه  يتحدث  الذي  هامان 

النبي مو�سى »عليه ال�سالم«.

•• الدقة يف القرآن:
هذه  نناق�ض  ونحن  العتبار  بعين  ناأخذه  اأن  يجب  الذي  الآخر  الأمر 
الم�ساألة، اأن بع�ض الم�ست�سرقين في حين اأنهم يحاولون اأن ي�سفوا موارد من 
القراآن باأنها »مفارقات واأخطاء تاريخية فادحة« نجدهم يتغافلون عن الدقة 
بينما  المقد�ض،  الكتاب  في  ما  مع  المعلومة  فيها  تتعار�ض  والتي  القراآن  في 

تتوافق مع المعطيات التاريخية.

من اأمثلة ذلك اأن اهلل »�سبحانه وتعالى« عندما يعر�ض ق�سة النبي يو�سف 
ر عن حاكم م�سر بعنوان »فرعون« على الرغم من  »عليه ال�سالم« فاإنه ل يعبِّ
تتحدث عن  التوراة  اأن  بل ونجد  به حكامها،  ي�ستهر  الذي  اللقب  اأن هذا هو 

1. الكتاب املقد�ض: �سفر اإ�ستري، الأ�سحاح 9، 17-15.
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قال  »فرعون«.  بعنوان  ال�سالم«  »عليه  يو�سف  النبي  عهد  على  م�سر  حاكم 
»تعالى«: {َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع 
ْؤَيا  ُسنُبالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َيا َأيَُّها اْلَمُل َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي ِإن ُكنُتْم ِللرُّ
ُسوُل َقاَل اْرِجْع ِإَلى َربَِّك  ا َجاَءُه الرَّ َتْعُبُروَن.... َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِبِه َفَلمَّ
ْعَن َأْيِدَيُهنَّ ِإنَّ َربِّي ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم... َقاُلوْا  َفاْسَأْلُه َما َباُل النِّْسَوِة الَّالِتي َقطَّ
ِكْدَنا  َكَذِلَك  َزِعيٌم...  ِبِه  َوَأَنْا  َبِعيٍر  ِحْمُل  ِبِه  َجاَء  َوِلَمن  اْلَمِلِك  ُصَواَع  َنْفِقُد 

ِلُيوُسَف َما َكاَن ِلَيْأُخَذ َأَخاُه ِفي ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأن َيَشاء اهلُل}))).

اأما في التوراة فنجد اأن حاكم م�سر على عهد النبي يو�سف ي�سمى فرعون: 
هلِل  »اأََلْي�َسْت  ُيو�ُسُف:  َلُهَما  َفَقاَل  ُرُه«.  ُيَعبِّ َمْن  َوَلْي�َض  ُحْلًما  »َحُلْمَنا  َلُه:  )َفَقاَل 
َقاِة ُحْلَمُه َعَلى ُيو�ُسَف َوَقاَل َلُه: »ُكْنُت  «. َفَق�ضَّ َرِئي�ُض ال�سُّ ا َعَليَّ َعاِبيُر؟ ُق�سَّ التَّ
ْذ اأَْفَرَخْت َطَلَع  َباٍن، َوِهَي اإِ ِفي ُحْلِمي َواإَِذا َكْرَمٌة اأََماِمي. َوِفي اْلَكْرَمِة َثاَلَثُة ُق�سْ
َفاأََخْذُت  َيِدي،  ِفي  ِفْرَعْوَن  َكاأْ�ُض  َوَكاَنْت  ِعَنًبا.  َعَناِقيُدَها  َجْت  َواأَْن�سَ َزْهُرَها، 
َلُه  َفَقاَل  ِفْرَعْوَن«.  َيِد  ِفي  اْلَكاأْ�َض  َواأَْعَطْيُت  ِفْرَعْوَن،  �ِض  َكاأْ ِفي  ْرُتُه  َوَع�سَ اْلِعَنَب 
ا  اأَْي�سً اٍم  اأَيَّ َثاَلَثِة  ِفي  اٍم.  اأَيَّ َثاَلَثُة  ِهَي  َباِن  اْلُق�سْ الثَّاَلَثُة  َتْعِبيُرُه:  »هَذا  ُيو�ُسُف: 
َك اإَِلى َمَقاِمَك، َفُتْعِطي َكاأْ�َض ِفْرَعْوَن ِفي َيِدِه َكاْلَعاَدِة  َيْرَفُع ِفْرَعْوُن َراأْ�َسَك َوَيُردُّ
ِفْرَعْوَن  اأَنَّ  َماِن  الزَّ ِمَن  �َسَنَتْيِن  َبْعِد  ِمْن  َوَحَدَث  �َساِقَيُه.....  ُكْنَت  ِحيَن  الأُوَلى 
ْهِر  النَّ ِمَن  َطاِلَعٍة  َبَقَراٍت  �َسْبُع  َوُهَوَذا  ْهِر،  النَّ ِعْنَد  َواِقٌف  ُهَو  َذا  َواإِ ُحْلًما:  َراأَى 
ْخَرى  ٍة. ُثمَّ ُهَوَذا �َسْبُع َبَقَراٍت اأُ َح�َسَنِة اْلَمْنَظِر َو�َسِميَنِة اللَّْحِم، َفاْرَتَعْت ِفي َرْو�سَ
ْهِر َقِبيَحِة اْلَمْنَظِر َوَرِقيَقِة اللَّْحِم، َفَوَقَفْت ِبَجاِنِب اْلَبَقَراِت  َطاِلَعٍة َوَراَءَها ِمَن النَّ

1. �سورة يو�سف 76-43.
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اللَّْحِم  ِقيَقُة  َوالرَّ اْلَمْنَظِر  اْلَقِبيَحُة  اْلَبَقَراُت  َفاأََكَلِت  ْهِر،  النَّ �َساِطِئ  َعَلى  الأُوَلى 
َفَحُلَم  َناَم  ُثمَّ  ِفْرَعْوُن.  َوا�ْسَتْيَقَظ  ِميَنَة.  َوال�سَّ اْلَمْنَظِر  اْلَح�َسَنَة  ْبَع  ال�سَّ اْلَبَقَراِت 
َثاِنَيًة: َوُهَوَذا �َسْبُع �َسَناِبَل َطاِلَعٍة ِفي �َساق َواِحٍد �َسِميَنٍة َوَح�َسَنٍة. ُثمَّ ُهَوَذا �َسْبُع 
ِقيَقُة  َناِبُل الرَّ ِة َناِبَتٍة َوَراَءَها. َفاْبَتَلَعِت ال�سَّ ْرِقيَّ يِح ال�سَّ �َسَناِبَل َرِقيَقٍة َوَمْلُفوَحٍة ِبالرِّ
َوَكاَن ِفي  َذا ُهَو ُحْلٌم.  َواإِ ِفْرَعْوُن،  َوا�ْسَتْيَقَظ  اْلُمْمَتِلَئَة.  ِميَنَة  ْبَع ال�سَّ َناِبَل ال�سَّ ال�سَّ
َر َوَجِميَع ُحَكَماِئَها.  ْر�َسَل َوَدَعا َجِميَع �َسَحَرِة ِم�سْ َباِح اأَنَّ َنْف�َسُه اْنَزَعَجْت، َفاأَ ال�سَّ
َقاِة  ُرُه ِلِفْرَعْوَن. ُثمَّ َكلََّم َرِئي�ُض ال�سُّ َوَق�ضَّ َعَلْيِهْم ِفْرَعْوُن ُحْلَمُه، َفَلْم َيُكْن َمْن ُيَعبِّ

ُر اْلَيْوَم َخَطاَياَي())).  ِفْرَعْوَن َقاِئاًل: »اأََنا اأََتَذكَّ

وعلى الرغم من ت�سابه الق�سة في الم�سدرين في تفا�سيلها اإلى حد كبير، 
اأن  من  الرغم  على  فرعون  دون  »الملك«  عنوان  يكرر  الكريم  القراآن  اأن  اإل 
الحديث عن حاكم م�سر، وما ذاك اإل لحقيقة تاريخية هي اأن الع�سر الذي 
دخل فيه يو�سف اأر�ض م�سر كان عهد حكم َمن ُيعرفون با�سم الهك�سو�ض، وهم 
غزاة جاءوا من �سحراء بالد ال�سام، ولعلهم كانوا من الأموريين، فاأ�سقطوا 
حكم فرعون ذلك الوقت، وا�ستمّروا في حكم م�سر قرابة القرنين، ولذا فاإن 
حاكم م�سر لم يكن فرعونًا، بل ملكًا من ملوك ال�سعب الذي احتّل م�سر، وقد 

تحدثُت عن الآموريين �سمن بحث »ديار النبي لوط« من هذا الكتاب.

قوله  الألوهية،  فرعون  ادعاء  عن  الحديث  القراآنية  الدقة  اأمثلة  ومن 
ْن ِإَلٍه َغْيِري}))). »تعالى«: {َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّها اْلَمَلُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّ

1. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، من الأ�سحاحني 41-40.
2. �سورة الق�س�ض: 38.
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ولو عدنا اإلى النقو�ض المثبتة على جدران مقبرة الوزير الم�سري رخميرع 
»= رخ مي رع« وزير »تحتم�ض الثالث« والتي تحتوي على حجرتين وتعتبر بمثابة 
�سجالت تاريخية لحقبة طويلة من تاريخ الأ�سرة الثامنة ع�سر؛ بالإ�سافة اإلى 
تو�سيف مظاهر الحياة وال�سعائر الدينية والحياة الجتماعية وال�سيا�سية في 
تلك الفترة، ف�سنجد في �سمنها ما ترجمته: )ماذا يمّثل ملك م�سر العليا؟ 
ماذا يمّثل ملك م�سر ال�سفلى؟ اإنه الإله الذي باإرادته توهب الحياة للنا�ض. اإنه 

هو الأب والأم لجميع الرجال؛ وحده ل مثيل له())).

هذا يبّين اأن الم�سئولين في م�سر القديمة اعتبروا فرعون الإله الأعلى، 
ْن  وهذا ي�سير - ب�سكل غير مبا�سر - اإلى مقولة فرعون للمالأ: {َما َعِلْمُت َلُكم مِّ
اإلهية مثل العلم  اأن لدى حاكم م�سر �سفات  َغْيِري}. وي�سيف رخميرع  ِإَلٍه 

الكّلي حيث ل يخفى عليه �سيء والإبداع في الخلق.

تاريخ  في  »مقدمة  كتابه  في  باقر  د. طه  الأ�سهر  العراقي  الآثاري  وقارن 
الح�سارات القديمة: ح�سارة وادي النيل« بين �سورة الملك في العراق القديم 
وبين �سورة فرعون م�سر في المعتقدات والأعراف ال�سائدة اآنذاك، حيث قال 
اأن  اإل  الآلهة،  من  واأ�سلها  مقّد�سة  كانت  واإن  القديم  العراق  في  الملكية  اأن 
�ض لأنه يحمل حماًل  الذي كان يتقّلدها من الب�سر كان ب�سرًا اعتياديًا، وقد ُيقدَّ
مقّد�سًا اأو وظيفة مقّد�سًة، ويقابل ذلك في م�سر اأن الذي يتقّلد الملوكية من 
الب�سر كان اإلهًا نف�سه، هذا هو جوهر الختالف في الأ�سل النظري للملوكية 

1. K. Sethe, Urkunden Der 18. Dynastie: Historisch-Biographische Urkunden, 

1909, Volume IV, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung: Leipzig, IV 1077, 17-18. 
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Incarnate God منذ  بالتج�سيد  اإلهًا  فالفرعون كان  الح�سارتين.  كلتا  في 
وليته للعهد.

�سًا من قبل الآلهة ووكيلها  واإذ كان الملك في ح�سارة وادي الرافدين مفوَّ
والوا�سطة بين المجتمع الب�سري وبين الآلهة ليجعل عالقات الب�سر من�سجمة 
الآلهة،  كان من مجمع  الملك في ح�سارة م�سر  فاإّن  الطبيعة،  فوق  قوى  مع 
اإله نزل وتج�ّسد في الفرعون ليحكم النا�ض، ولما كان راأ�ض المجتمع  اأنه  اأي 
اإلهًا، فاإن �سعور هذا المجتمع بال�سمان في هذه الحياة  اإدارته  الم�سئول عن 
ل�سمان  اإلهًا  ب�سفته  الملك  المجتمع  عبد  لقد  الطمئنان.  �سعور  هو  اإنما 

الن�سجام بينه وبين قوى الطبيعة.

حيث  م�سر  في  الفني  التعبير  في  وا�سحة  الملك  األوهية  انعكا�ض  ونجد 
الملك ُيمثَّل في الم�ساهد الحربية وحَده على الغالب بدون جي�ض، كما في تمثيل 

�سفحة الملك »نارمر«، وفي منحوتة »طوطم�ض الثالث« في الَكْرَنك.

بالتج�سيد  تت�سمن  الفرعون  األوهية  فكرة  اأن  باقر  طه  الدكتور  وي�سيف 
قوى  اندماج  يعني  للعر�ض  الجديد  الملك  اعتالء  فاإّن  الفراعنة،  من  جيلين 
الملك الراحل بالملك الجديد، وي�ستمر الملك الميت في حكم الب�سر الأموات، 
اإل اأّن الملك الميت ي�سير بالتج�سيد بمثابة الإله اأو�سيري�ض، اأما الملك الذي 
يخلف الملك الميت في�سير الإله »هوَر�ض ابن اأو�سيري�ض =حور�ض بن اأوزيري�ض« 
الذي اأعقب اأباه و�سار ملكًا اأي�سًا. كما اأن الملك الجديد يتج�ّسد اأي�سًا بالإله 

ال�سم�ض »رع« اأو ي�سير ابنه، وهكذا ت�ستمر الدورة.

وكان الفرعون - بح�سب الدكتور طه باقر - ُي�سّمى في كثير من الن�سو�ض 
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با�سم الإله »نيتجير« Netjer اأو »الإله الخّير الطّيب«. وقد �سار �سخ�ض الملك 
ناحية  من  الآخرين  الب�سر  اإلى  بالن�سبة  بالقد�سية  م�سحونًا  األوهيته  ب�سبب 
القتراب منه ومخاطبته، فكانوا ل ينطقون با�سمه، بل ي�سيرون اإليه ب�سفات 
التعظيم ك�ساحب الجاللة، واأنهم �ساروا ي�سيرون اإليه في عهد الإمبراطورية 
الكنية  وهي  العظيم،  البيت  اأي  الفرعون،  با�سم  الثامنة ع�سرة  ال�ساللة  منذ 

التي اأُطلقت على جميع ملوك م�سر))). 

التا�سعة  ال�ساللة  كان من  النبي مو�سى  اأن حاكم م�سر على عهد  وحيث 
النبي  له، دون حاكم م�سر على عهد  لقبًا  فاإن عنوان »فرعون« كان  ع�سرة، 
يو�سف »عليه ال�سالم« والذي لم يكن م�سرّي الأ�سل، و�سبق عهده حكَم الأ�سرة 
الثامنة ع�سرة التي جاءت بعد حكم الهك�سو�ض، وبالتالي لم يكن لقب فرعون 
قد ابُتكر بعُد، وهذا يزيد التاأكيد حول ما ذكرناه م�سبقًا من دّقة القراآن في 

التمييز بين الحاكمين من حيث اللقب. 

واأما اّتهام النبي باأنه خلط ما بين برج بابل وبين ق�سة طلب فرعون من 
باطل  اتهام  اإله مو�سى، فهو مجرد  اإلى  يّطلع  لعله  له �سرحًا  يبني  اأن  هامان 
الم�سريات  عالم  يقول  الفرعونية.  م�سر  تاريخ  بمعطيات  الجهل  عن  وناتج 
الدينية  »الحياة  كتابه  في   Sir Flinders Petrie بيتري«  »فليندرز  ال�سير 
في م�سر القديمة« Religious Life In Ancient Egypt ما ترجمته: )تم 
التعبير عن الرغبة في ال�سعود اإلى الآلهة في ال�سماء من خالل اإرادة ارتفاع 
ال�سلم اإلى الأعلى.... عندما اأقبل النا�ض على عبادة الإله »رع«، ظهرت الرغبة 

1. طه باقر: مقدمة يف تاريخ احل�سارات القدمية: ح�سارة وادي النيل، �ض 185-183.
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الذين �سكلوا حا�سية »رع« في �سفينته  الآلهة  اإلى مجموعة من  في الن�سمام 
العظيمة في ال�سماء())).

ُذكر  كما  مو�سى،  اإله  اإلى  للو�سول  �سّلم  اأو  لبرج  فرعون  ت�سّلق  فكرة  اإن 
في القراآن، تتفق مع اأ�ساطير م�سر القديمة. يطلب الفرعون من الآلهة -اأو 

الرجال- بناء �سلم اأو برج من اأجل ال�سعود والتحدث مع الآلهة.

Egyptian Magic ينقل عالم الم�سريات  في كتابه »ال�سحر الم�سري« 
Christian Jacq ن�سًا فرعونيًا وترجمته كالتالي: )حال  »كري�ستيان جاك« 
وقوفه اأمام الآلهة، يظهر الفرعون �سلطته. ياأمرهم ببناء �سّلٍم حتى ي�سعد اإلى 
ال�سماء. اإذا لم يطيعوه ، فلن يح�سلوا منه على طعام ول عطاءات. لكن الملك 
ياأخذ احتياطًا واحدًا. لي�ض هو نف�سه -كفرد- َمن يتكلم، ولكنها القوة الإلهية: 
حر هو الذي يتحدث«. عندما  »ل�ست اأنا َمن يقول هذا لكم، بل الآلهة، اإن ال�سِّ
الأر�ض  وتهتز  ال�سماء،  »ترتعد  حر عند قدميه:  وال�سِّ الفرعون �سعوده،  ُيكمل 
اأي�سًا َمن يثّبت الآلهة على  اإنه هو  اأملك ال�سحر«.  اأمامي، لأنني �ساحر، فاأنا 

عرو�سهم، مما ُيثبت اأن الكون يعترف بكامل قوته())).

اإلى  اإلى ال�سماء للو�سول  اأن فكرة �سعود فرعون  اأ�سبح من الوا�سح الآن 
التوراتية  الق�سة  م�ستقل عن  ب�سكل  موجودة  فكرة  القديمة  في م�سر  الآلهة 
اإن  بل  اأ�سا�ض،  وبال  باطل  اتهام  مجرد  بالخلط  النبي  اتهام  واأن  بابل،  لبرج 
1. Sir. F. Petrie, Religious Lie In Ancient Egypt, 1924, Constable & Company 

Ltd.: London, pp. 208-209.

2. C. Jacq (Trans. J. M. Davis(, Egyptian Magic, 1985, Aris & Phillips Ltd. & 

Bolchazy-Carducci Publishers: Chicago, p. 11.
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اآخر على دّقة القراآن واأن م�سدره  الدليل يع�سد الن�ض القراآني، بل و�ساهد 
نع محمد »�سلى اهلل عليه واآله«. �سماوي ولي�ض من �سُ

هذه الدقة القراآنية -مثاًل- ل تلقى عناية من قبل الم�ست�سرقين والمتاأّثرين 
بهم والذين يحاولون ا�سطياد الأخطاء والتعار�سات والمفارقات في القراآن 
الأول من هذا  الجزء  بع�سًا منها في  ا�ستعر�ست  وقد  ا�ستطاعوا،  ما  الكريم 

الكتاب �سمن بحث ق�س�ض النبي �سليمان وعزير وغير ذلك.

ال�سخ�سيات  بع�ض  عن  الحديث  عند  الم�ست�سرقين  بع�ض  اأن  وجدنا  بل 
اأو الأحداث يخلطون ما جاء في القراآن الكريم ببع�ض ما جاء في الروايات 
القراآن  اأّن  المّطِلع  غير  القاريء  لُيوهموا  والموؤّرخين،  المف�ّسرين  ومقولت 
مخالف  الأمر  اأن  والحال  والق�س�ض،  والمقولت  الروايات  تلك  مع  متوافق 

لذلك تمامًا، واأن القراآن بريء من كثير منها، بل ولربما يعار�سها �سراحًة.

ولو اأن القراآن كان من تاأليف نبينا محمد »�سلى اهلل عليه واآله«، واأنه اأخذ 
معلوماته من كتب اليهود والن�سارى، واأنه وقع في اأخطاء تاريخية نتيجة الوهم 
والخلط في المعلومات، لما وجدنا مثل هذه الدقة في المعلومة والتي تلتقي مع 
الحقيقة التاريخية، وتفترق عن الن�ض التوراتي الذي وقع كاتبوه اأو مترجموه 

في الخطاأ اأو عدم الدقة. 

تبقى هنا نقطة ل اأوّد تفويتها، حيث ذكر الدكتور طه باقر اأن الملك في 
بين  والوا�سطة  ووكيلها  الآلهة  قبل  من  �سًا  مفوَّ ُيعّد  الرافدين  وادي  ح�سارة 

المجتمع الب�سري وبين الآلهة.
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فلعل هذا المعتقد القديم الرا�سخ في ح�سارات عراق ما قبل الإ�سالم هو 
منطلق مقولة الغالة الذين برزوا في الو�سط ال�سيعي في العهد العبا�سي الأول، 

واّدعوا  اأن الإمام وا�سطة الفي�ض الإلهي، واأّن الخلَق ُيرزقون من خاللهم. 

يا�سر  عن  الر�سا«  اأخبار  »عيون  كتابه  في  ال�سدوق)))  ال�سيخ  روى  وقد 
اإن  فقال:  التفوي�ض؟  في  تقول  ما  ال�سالم«:  »عليه  للر�سا  )قلت  قال:  الخادم 
اهلل »تبارك وتعالى« فو�ض اإلى نبيه »�سلى اهلل عليه واآله« اأْمَر ديِنه فقال: {َوَما 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا}))) فاأما الخلق والرزق فال.  آَتاُكُم الرَّ
ثم قال »عليه ال�سالم«: اإن اهلل »عز وجل« خالق كل �سئ وهو يقول »عز وجل« 
{اهلُل الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم َهْل ِمن ُشَرَكاِئُكم مَّن 

ا ُيْشِرُكوَن})))(.  َيْفَعُل ِمن َذِلُكم مِّن َشْيٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ

ال�سيعة«:  عند  الغلو  »�سبهة  كتابه  في  الغفار  الر�سول  عبد  الدكتور  وقال 
)ُيق�ّسم التفوي�ض اإلى فرعين رئي�سين: اأوًل، تفوي�ض اأمر الخلق والرزق. ثانيًا، 
التفوي�ض  الأول،  الق�سم  ق�سمان،  فرع  لكل  ثم  وال�سيا�سة.  الدين  اأمر  تفوي�ض 
بالمعنى  -المقيَّد-  التفوي�ض  الثاني،  الق�سم  الأعم.  بالمعنى  -المطلق- 
الأخ�ض. هذا الق�سم من كال الفرعين مخت�ض باهلل وحده ل �سريك له، حيث 
هو الم�سّرع الأ�سا�ض والأول وهو الخالق وال�سانع ومبدع كل �سيء -الكائنات 
اللطيف  فهو  »�سبحانه«،  اإليه  وماآلهم  العباد  اأمر  فاإن  لذا  الموجودات-  وكل 
الخبير والب�سير، له الأمر ِمن قبل وِمن بعد. ِمن م�ساديق الق�سم الأول من 

1. ال�سدوق: عيون اأخبار الر�سا، �ض326.
2. �سورة احل�سر: 7.
3. �سورة الروم: 40.
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الفرع الأول هي: الرازقية والخالقية والإهداء والإظالل، والإحاطة، والإماتة، 
والإحياء والبتالء -بالمر�ض- والإ�سفاء... اإلخ، وغير ذلك من خ�سو�سيات 

الرب الخالق الواحد الفرد ال�سمد .

ِة اْلَمِتيُن}))).  زَّاُق ُذو اْلُقوَّ  قال »تعالى« في �ساأن الرزق: {ِإنَّ اهلَل ُهَو الرَّ

وقوله »تعالى«: {اهلُل الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم}))).

وقوله »تعالى«: {اهلُل َلِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز}))).

ْمَع  َيْمِلُك السَّ َماِء َواأْلَْرِض َأمَّن  َن السَّ َيْرُزُقُكم مِّ وقوله »تعالى«: {ُقْل َمن 
اهلل  هو  الرازق  اأن  فيها  منازع  ل  الآيات  ع�سرات  وهناك  َواأْلَْبَصاَر}))). 

»�سبحانه وتعالى«. 

الَِّذي  َربَُّكُم  اْعُبُدوا  النَّاُس  َأيَُّها  {َيا  الخالقية:  �ساأن  في  »تعالى«  وقال 
َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم}))). 

اِر}))). وقوله »تعالى«: {َخَلَق اإْلِنَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ

ُلَماِت  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُّ ِ الَِّذي َخَلَق السَّ وقوله »تعالى«: {اْلَحْمُد هلِلَّ
َوالنُّوَر}))).

1. �سورة الذاريات: 58.
2. �سورة الروم: 40.

3. �سورة ال�سورى: 19.
4. �سورة يون�ض: 31.

5. �سورة البقرة: 21.
6. �سورة الرحمن: 14.

7. �سورة الأنعام: 1.
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ا ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا}))). وقوله »تعالى«: {ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ

ْمَس َواْلَقَمَر}))). وقوله »تعالى«: {َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ

َأْحَسُن  َأيُُّكْم  ِلَيْبُلَوُكْم  َواْلَحَياَة  اْلَمْوَت  َخَلَق  {الَِّذي  »تعالى«:  وقوله 
َعَماًل}))).

َرُه َتْقِديًرا}))). وقوله »تعالى«: {َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدَّ

اآيات كثيرة » 300« مورد في الخلق والإيجاد. وقال »تعالى« في �ساأن الهداية 
وال�ساللة: {ِإنَّ اهلَل ُيِضلُّ َمن َيَشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن َأَناب}))). 

ِكنَّ اهلَل َيْهِدي َمن َيَشاُء}))).  وقوله »تعالى«: {ِإنََّك اَل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َولَٰ
والآيات كثيرة جدًا في هذا الباب. 

وفي الإحاطة، قال »تعالى«: {َوَأنَّ اهلَل َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًمًا}))). 

وفي الإماتة والإحياء قال »تعالى«: {اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُيْحِيي َوُيِميُت َربُُّكْم َوَربُّ 
ِليَن}))).  آَباِئُكُم اأْلَوَّ

َياَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َوَأنَزْلَنا  وقوله »تعالى«: {َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّ
1. �سورة البقرة: 29.

2. �سورة الأنبياء: 33.
3. �سورة امللك: 2.

4. �سورة الفرقان: 2.
5. �سورة الرعد: 27.

6. �سورة الق�س�ض: 56.
7. �سورة الطالق: 12.

8. �سورة الدخان: 8.
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ا َخَلْقَنا َأْنَعاًما َوَأَناِسيَّ  ْيًتا َوُنْسِقَيُه ِممَّ َماِء َماًء َطُهوًرا، لُِّنْحِيَي ِبِه َبْلَدًة مَّ ِمَن السَّ
َكِثيًرا}))).

َيْهِديِن،  َفُهَو  َخَلَقِني  {الَِّذي  »تعالى«:  قوله  والإ�سفاء  البتالء  في  واأما   
ُثمَّ  ُيِميُتِني  َوالَِّذي  َيْشِفيِن،  َفُهَو  َمِرْضُت  َوِإَذا  َوَيْسِقيِن،  ُيْطِعُمِني  ُهَو  َوالَِّذي 

ُيْحِييِن}))).

 هذه جملة من الآيات في بع�ض الموارد لبع�ض الخ�سو�سيات التي انفرد 
اأمر  في  كثيرة  خ�سو�سيات  وهناك  خلقه،  �سائر  دون  »�سبحانه«  اهلل  بها 
دون  للمولى  ثابتة  هي  بحيث  الأعم  اأو  المطلق  بالمعنى  التفوي�ض  التفوي�ض؛ 
اإلخ.   ... والإ�سالل  والإهداء  والبتالء  والأحياء  والرزق  الخلق  اأمر  في  غيره 
فهو  الأعم«  بالمعنى  الدين  اأمر  »تفوي�ض  الثاني  الفرع  من  الأول  الق�سم  اأما 
كذلك من مخت�سات اهلل »�سبحانه وتعالى«، لأن هذا الق�سم من التفوي�ض يراد 
اأو المطلق يكون من مخت�سات الباري  به الت�سريع. والت�سريع بالمعنى الأعم 

»�سبحانه«. قال »تعالى«: {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا}))).

ِبْعَها}))). َن اأْلَْمِر َفاتَّ وقوله »تعالى«: {ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلٰى َشِريَعٍة مِّ

َأْوَحْيَنا  َوالَِّذي  ُنوًحا  ِبِه  ٰى  َوصَّ َما  يِن  الدِّ َن  مِّ َلُكم  وقوله »تعالى«: {َشَرَع 
يَن}))). ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى َأْن َأِقيُموا الدِّ ِإَلْيَك َوَما َوصَّ

1. �سورة الفرقان: 49-48.

2. �سورة ال�سعراء: 82-78.
3. �سورة املائدة: 48.

4. �سورة اجلاثية: 18.

5. �سورة ال�سورى: 13.
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يِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه اهلُل}))). َن الدِّ وقوله: {َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهم مِّ

اأما الأخبار الدالة على اأن هذا التفوي�ض من مخت�سات اهلل »تعالى« فهي 
كثيرة نذكر منها: روى ال�سدوق باإ�سناده عن بريد بن عمير بن معاوية ال�سامي 
مو�سى  بن  علي  على  دخلت  قال:  ال�سامي  معاوية  بن  عمير  بريد  )عن  قال: 
الر�سا بمرو فقلت له: يا بن ر�سول اهلل، روي لنا عن ال�سادق جعفر بن محمد 
»عليهما ال�سالم« قال: اإنه ل جبر ول تفوي�ض بل اأمر بين اأمرين، فما معناه؟ 
قال: من زعم اأن اهلل يفعل اأفعالنا ثم يعّذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم 
اأن اهلل »عز وجل« فّو�ض اأمر الخلق والرزق اإلى حججه »عليهم ال�سالم« فقد 
قال بالتفوي�ض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفوي�ض م�سرك. فقلت له: يا 
بن ر�سول اهلل فما اأمر بين اأمرين؟ فقال: وجود ال�سبيل اإلى اإتيان ما اأمروا به، 

وترك ما نهوا عنه.....اإلخ())).

العباد  اأمر  في  التفوي�ض  ذلك  هو  عنه-  -والنهي  ورد  الذي  التفوي�ض 
»تعالى« وما ورد من  التي هي من مخت�سات اهلل  والرزق وغير ذلك  والخلق 
الأحاديث في اأمر التفوي�ض الذي فو�ض اهلل به نبيه اأو الأئمة »عليهم ال�سالم« 
اإنما هو في اأمر الدين، اأي وّكل لهم بيان اأحكام الحالل والحرام والمندوب 
والمكروه، واإنهم اأمناء اهلل على دينه، فيحّللون ما اأحّل اهلل، ويحّرمون ما حرم 

اهلل »تعالى«())). 

1. �سورة ال�سورى: 21.
2. ال�سدوق: عيون اأخبار الر�سا، ج 2، �ض 114.

3. الغفار: �سبهة الغلو عند ال�سيعة، �ض 167-163.

هامان
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•• هامان يف التراث الفرعوين:
في �سمن الموارد الكثيرة التي عر�ض فيها القراآن الكريم تفا�سيل ق�سة 
النبي مو�سى »عليه ال�سالم« مع فرعون، نجد اأن هامان يمّثل �سخ�سية ثانوية، 
والمواقع،  الم�ساهد  من  كثير  في  ويغيب  التفا�سيل،  بع�ض  في  اأحيانًا  يظهر 
ولنالحظ  قرار،  الموارد ك�سخ�سية ذات مقام و�ساحب  تلك  يبرز في  ولكنه 
دللة ا�ستعمال كلمة {َوُجُنوَدُهَما} الواردة في قوله »تعالى«: {َوُنِري ِفْرَعْوَن 
ا َكاُنوا َيْحَذُروَن})))، وقوله »تعالى«: {ِإنَّ ِفْرَعْوَن  َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّ

َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئيَن}))). 

واأّن مو�سى كان مر�َساًل اإلى هامان -�سمنًا- كما كان مر�ساًل اإلى فرعون: 
َوَقاُروَن  َوَهاَماَن  ِفْرَعْوَن  ِإَلى  ِبيٍن،  مُّ َوُسْلَطاٍن  ِبآَياِتَنا  ُموَسى  َأْرَسْلَنا  {َوَلَقْد 
اٌب})))، واأن العقاب الدنيوي حين نزل بفرعون نزل بهامان  َفَقاُلوا َساِحٌر َكذَّ
اأي�سًا: {َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهم مُّوَسى ِباْلَبيَِّناِت َفاْسَتْكَبُروا 

ِفي اأَلْرِض َوَما َكاُنوا َساِبِقيَن، َفُكال َأَخْذَنا ِبَذنِبِه})))

جدًا«  »الثري  وقارون  فرعون  م�ساف  في  يجعله  الكريم  القراآن  اإن  ثم 
ويحّمل الثالثة م�سئوليتهم الدنيوية والأخروية في مواجهة الر�سالة المو�سوية.   

مع كل هذه الحقائق القراآنية اإل اأننا ل نجد �سمن ما تم العثور عليه من 

1. �سورة الق�س�ض: 6.

2. �سورة الق�س�ض: 8.
3. �سورة غافر: 24-23.
4. �سورة العنكبوت: 39.
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في  �سّيما  ل   - »هامان«  ا�سم  يحمل  �سخ�ض  وجود  على  يدّل  ما  فرعونة  اآثار 
اأن ُيمّثل جانبًا منها ع�سر  ع�سر الأ�سرة التا�سعة ع�سرة التي من المفتَر�ض 
النبي مو�سى -  فكيف يمكن حّل هذه الإ�سكالية والتي تمّثل محور هذا البحث؟

لعل اأ�سا�ض الخلل في عملية البحث اأنها كانت في اتجاه البحث عن �سخ�ض 
يحمل هذا ال�سم، بينما من الأن�سب اأن نبحث عن �سخ�ض يحمل هذا اللقب، 
تمامًا كما اأن ال�سم المقترن معه في القراآن هو فرعون، وهو لي�ض ا�سم �سخ�ض 
البالط  في  م  متقدِّ قيادي  نبحث عن موقع  اأن  علينا  اأن  اأي  ملكي...  لقب  بل 

الفرعوني ويتم نْعت َمن يتقّلده بلقب »هامان«.

في »مو�سوعة القراآن« Encyclopaedia Of The Qur’an ت�ساءل الباحث 
اإذا كان عنوان »هامان« في العربية بمثابة  A. H. Johns عّما  اأ. هـ. جونز 
القديمة،  الم�سرية  اللغة  في   Ha-Amen »ها-اأمين«  لكلمة  تعريبى  �سدى 
في  الثانية  المرتبة  يحتّل  والذي  الأعلى،  الم�سري  الكاهن  لقب  تمّثل  والتي 

�سّلم الأهمية بعد الفرعون))).

الفكرة  لتاأكيد  عليه  العتماد  يمكن  دلياًل  يقّدم  لم  واإن  الت�ساوؤل  هذا 
وتحويلها من مجرد احتمال اإلى راأي قاطع، اأو �سبه قاطع، اإل اأنه فتح الباب 
لبع�ض الباحثين كي يتقّدموا خطوات في هذا التجاه في محاولة منهم للو�سول 

اإلى نتيجة يمكن اأن ت�ساهم في تجلية ال�سورة.

وهذا ما قام به الباحثون على موقع Islamic Awareness على الإنترنت 

1. A. H. Jones, "Hāmān", in J. D. McAuliffe (Ed.), Encyclopaedia Of The 
Qur'an, 2002, Volume II, op. cit., p. 399.
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237237 هامان

حيث اعتبروا اأن عملية التحقق هذه ت�ستدعي الأخذ بعين العتبار القرائن من 
القراآن نف�سه، حيث قّدم كتاب اهلل ثالث �سفات رئي�سة لهذه ال�سخ�سية:

1. �سغل من�سبًا كبيرًا بدرجة كافية ليتم ذكره مع فرعون مرارًا وتكرارًا.

الأقدمية  يمتلك  اأنه  اإلى  م�سيرًا  للغاية،  مهم  بناء  بم�سروع  تكليفه  تم   .2
والمهارة الالزمة لإتمام المهمة.

3. ت�سريح فرعون المت�سّمن قوله: {َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا لََّعلِّي َأْبُلُغ 
ِلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي أَلَُظنُُّه َكاِذًبا َوَكَذِلَك  َماَواِت َفَأطَّ اأَلْسَباَب، َأْسَباَب السَّ
ِبيِل َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي َتَباٍب})))  ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَّ
ُيعّين فرعون �سخ�سًا  اأن  يرتبط بالالهوت الم�سري القديم، ومن المنا�سب 
القديمة  الم�سرية  العقيدة  بم�سائل  يكون محيطًا  المهمة بحيث  بهذه  للقيام 
اأي�سًا، اأي اأن يكون نوعًا من الكهنة البّنائين. لذلك يمكننا اأن نتوقع اأن يكون 
الأن�سطة  اإلى  بالإ�سافة  البناء  بعملية  عالقة  ذا  القراآن  في  المذكور  هامان 

الكهنوتية.

هذه  العتبار  بعين  ناأخذ  حيث  اأننا  الموقع  هذا  في  الباحثون  وي�سيف 
النقاط الهامة الثالث، فاإن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه الآن هو عن اأي فترة من 
ل اإلى ال�سخ�سية التي ُذكرت في  تاريخ م�سر القديمة يجب اأن نبحث كي نتو�سّ
القراآن بعنوان هامان. لقد اأو�سحت الدرا�سة التي قام بها الموقع حول تحديد 
هوية فرعون في زمن مو�سى اأن هذه هي الفترة الزمنية المرتبطة برعم�سي�ض 

الثاني، اأي ما بين 1279 - 1213ق.م. 
1. غافر:37-36.
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 Ägyptischen معجم الم�سطلحات الم�سرية القديمة الذي يحمل عنوان
وال�ساملة،  المحّدثة  ن�سخته  في   Götter Und Götterbezeichnungen

بها،  المرتبطة  الدينية  والعناوين  القديمة  الم�سرية  الآلهة  اأ�سماء  يت�سّمن 
القديم  الم�سري  الإله  عنوان  تحت  لالهتمام  مثيرة  معلومات  فيه  ونجد 
»هم-نتر«  لـ  كعنوان  ي�ستخدم  الم�سطلح  هذا  اأن  بينها  ومن   ḤMN »هامن« 

ḥm-ntr... فمن هو هذا ال�سخ�ض؟

كلمة »هم-نتر« في الم�سرية القديمة تعني حرفيًا »خادم الإله« اأو »عبد 
»هم-نتر«  فاإن  اآخر  وبمعنى  اإله«.   =  ntr خادم؛  اأو  عبد   =  ḥm« حيث  الإله« 

كاهن ذكر، في مقابل »همت-نتر« التي تدل على كاهنة اأنثى))).

في  لكاهن  لقبًا  ي�ستخدم  كان  القديمة  في م�سر  »هامن«  اأن  يعني  وهذا 
معبد خا�ض بالإله »هامن« نف�سه. وحيث اأن الإله »هامن« كان اإلهًا �سغيرًا في 
الكاهن  يكون  اأن  حينئذ  جدًا  الم�ستبعد  فمن  اأي�سًا،  ومحليًا  القديمة،  م�سر 
الخا�ض به هو المق�سود بهامان المذكور في القراآن الكريم. ومع ذلك، فاإن 
هذه المعلومة التي قّدمها المعجم تترك لنا دلياًل مثيرًا لالهتمام حين تر�سدنا 
اإلى اأن كاهن المعبد في م�سر القديمة يمكن اأن يحمل لقبًا مطابقًا ل�سم الإله 

الخا�ض بذلك المعبد.

في زمن رعم�سي�ض الثاني ثالث حكام الأ�سرة التا�سعة ع�سرة، وهو الع�سر 
الذي نبحث فيه عن هامان المذكور في القراآن، فاإن الإله الم�سري القديم 
1. J. P. Allen, Middle Egyptian - An Introduction To The Language And Culture 
Of Hieroglyphs, 2010, Cambridge University Press: Cambridge (UK), pp. 44, 
58, 465.

هامان
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�ض له معبد كبير في الكرنك، وفي  »اآمون« اأو »اإمن« Amun - IMN، قد ُخ�سِّ
 :Kenneth Kitchen كيت�سن«  »كينيث  البريطاني  الآثار  عالم  يقول  ذلك 
)وقفت الآلهة العظيمة للدولة على راأ�ض م�سر، كرعاة لفرعون. كان اأ�سهرهم 
اآمون، اإله الهواء و�ساحب القوى الخفية للتوالد والخ�سوبة، والم�ستوطن في 
طيبة. وكاإله لالإمبراطورية، كان هو مانح الن�سر للفراعنة المحاربين... اإليه 

-اأي اآمون- تنتمي كل المعابد العظمى في  طيبة())).

هل حَمل الكهنة في معبد اآمون في م�سر القديمة لقبًا يت�سمن في جزء 
منه ا�سم الإله اآمون؟ الجواب... نعم. 

عنوان  يحمل  الذي  القديمة  الم�سرية  الم�سطلحات  معجم  يذكر  حيث 
 Lexikon Der Ägyptischen Götter Und Götterbezeichnungen

تحت ا�سم الإله الم�سري القديم »اإمن« اأن النقو�ض الم�سرية القديمة واأوراق 
اأ�سماء  تركيب  في  تدخل  »اإمن«  كلمة  اأن  تذكر  الأدبيات  من  وغيرها  البردي 

الكهنة اأ�سحاب المراتب المختلفة.

والمثير اأي�سًا دخول هذه الكلمة في تركيب عنوان اأحد المعمارّيين واأحد 
النّحاتين واأحد المغّنين. قد تكون هذه الفئات من النا�ض - بمن فيهم الكاهن 
الأكبر لهذا المعبد - مرتبطة بالإله الم�سري القديم »اإمن« من خالل دورهم 

في بناء معبد اآمون واإن�ساد الترانيم الخا�سة به.

وباخت�سار، من الوا�سح اأنه تم ا�ستخدام كلمة »اإمن« في الألقاب، لي�ض فقط 

1. K. A. Kitchen, Pharaoh Triumphant: The Life And Times Of Ramesses II, 
King Of Egypt, 1982, Aris & Phillips Ltd.: Warminster (England), p. 159.
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وظائف خمتلفة من اسم اإلله املصري القدمي »إمن« املذكورة يف كتاب: 
Lexikon Der Ägyptischen Götter Und Götterbezeichnungen

هامان

للفئة الكهنوتية، ولكن اأي�سًا لأولئك الم�ساركين في البناء. وا�ستخدام ا�سم الإله 
»اإمن« في العنوان الذي يحمله �سخ�ض، هو كاهن ومهند�ض معماري في نف�ض 
الوقت ُيعّد اأمرًا مثيرًا لالهتمام، حيث يبدو اأنه ي�سيف قيمًة اإلى الفر�سية التي 
نحاول اإثباتها، ومن هنا علينا ال�ستعانة بالُبعد ال�سوتي والمعجمي لكلمة »اإمن«.

كيف كانت ُيلفظ ا�سم الإله »اإمن«؟ الهيروغليفية الم�سرية القديمة والتي 
الكتابة  خالف  على  كبيرة،  فائدة  ذات  تكون  لن  العلة  حروف  على  تحتوي  ل 
الم�سمارية التي تت�سمن الحروف المتحركة، وهذا ما نجده في ن�ض معاهدة 
رعم�سي�ض  وبين  الثالث«  »حاّتو�سيلي�ض  الحّثيين  ملك  بين  تّمت  التي  التحالف 
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الثاني، وُكتبت بالنق�ض الم�سماري وت�سّمنت نق�ض الحروف المتحركة، مما مّكننا 
ُكتبت هكذا:  القديمة حيث  الم�سرية  »اإمن« في  من معرفة كيفية ُنطق كلمة 

»اأمانا«. 

و�سورته  للخالق  التج�سيدي  الوريث  بمثابة  كان  فرعون  اأن  بنا  مّر  وحيث 
الحّية على الأر�ض، فاإّن هذا الجانب من الألوهية الملكية كانت حا�سلة اأي�سًا 
للكاهن الأكبر - على الأقل - اأثناء اأداء الطقو�ض الكهنوتية، بل تطّورت هذه 
الفكرة لحقًا، فقد كان »َحرُحور« كبير كهنة اآمون الذي عا�ض في الفترة المبكرة 
من الأ�سرة الع�سرين قد اأ�سبح قويًا لدرجة اأنه كان في الواقع الحاكم الفعلي 
لمدينة طيبة، ولذا تّم ت�سويره وهو يرتدي تيجان م�سر، وهو ال�سيء الذي كان 
مخ�س�سًا ح�سريًا للفراعنة. في وقٍت ما خالل فترة حكمه بداأ »حرحور« في 
الإ�سرار على اأن الإله اآمون كان يوّجهه في اأمور الدولة واأنه ككاهن لآمون كان 

ل من قبل الإله كحاكم لم�سر العليا وال�سفلى، وقائدًا اأعلى للجيو�ض. المف�سّ

وُوجد  اآمون،  الإله  ل�سالح  كثيرة  اإنجازات  الثاني  لرعم�سي�ض  كانت  وقد 
اآمون،  لِخدمة  باإنجازات  قمت  )لقد  الثاني:  رعم�سي�ض  تمثال  تحت  منقو�سًا 
واأ�سرفُت عليها بنف�سي قربًة لربي. لقد �سنعت له هيكاًل( َمعبدًا ُيطلق عليه 
ا�سم )رعم�سي�ض - مريامون - الذي ي�سمع ال�سلوات، وذلك في البوابة العليا 
قممها  اقتربت  وقد  فيه،  الجرانيت  من  م�ساّلت  بن�سب  وقمت  اآمون.  لمقام 
والحدائق  والَمْرج،  طيبة،  اأمام  حجرية،  �ُسرفة  اأمامها  وجعلت  ال�سماء،  من 

المزروعة بالأ�سجار())).

1. E. Frood, Biographical Texts From Ramessid Egypt, 2007, op. cit., pp.41-42.
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وقد َيطرح البع�ض اإ�سكاًل مفاده اأن فرعون - ب�سفته حاكمًا للبالد - كان 
يحمل عنوان الكاهن الأكبر لالإله اآمون ولباقي الآلهة، فكيف يزاحمه في هذا 
المن�سب �سخ�ض اآخر؟ في الواقع لم يكن َحْمل رعم�سي�ض الثاني لقب الكاهن 
ين  َفة �سرفية، اأما على الم�ستوى العملي، فقد كان اأحد المخت�سّ الأكبر �سوى �سِ
من الكهنة هو الذي يقوم بدور الكاهن الأكبر فيما له عالقة بالمرا�سم الدينية 
ُتعتبر  كما  تمامًا  المقام.  بهذا  المناطة  ال�سئون  من  ذلك  وغير  والحتفالت 

ملكة بريطانيا اليوم رئي�سة الكني�سة، وهو عنوان �سرفي فقط.

خ�سو�سيات  من  �سابقًا  ذكرناه  ما  مع  المعطيات،  هذه  بين  وبالجمع 
العنوان  كون  احتمالية  فاإن  هامان،  �سخ�سية  حول  القراآن  من  ا�ستقيناها 

هامان

وجها املسّلة اجلرانيتية أمام متثال رمسيس الثاين يف الكرنك
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تمامًا  اأكثر،  �ستتعّزز  القديمة  الم�سرية  »اأمانا«  من  معّربة  ن�سخة  »هامان« 
كما اأن كلمة فرعون الم�ستعملة في القراآن للدللة على حاكم م�سر على عهد 
اللقب  للكلمة الم�سرية القديمة »ِبرعا«، وهو  النبي مو�سى هي ن�سخة معّربة 

الم�ستخدم لالإ�سارة اإلى حاكم م�سر من ع�سر الدولة الحديثة وما بعدها. 

ولنبحث الآن في التاريخ الم�سري القديم المعا�سر لرعم�سي�ض الثاني، هل 
ُوجد في ذلك الع�سر كاهن جمع بين مهمته وبين دور المعماري البّناء؟

من خالل مراجعة كتاب البروفي�سور كيت�سن الذي ذكرناه م�سبقًا، يتبّين 
لنا اأن من بين �سبعة كهنة كبار عا�سروا رعم�سي�ض الثاني، فقط اثنان منهم 
اآمون  لالإله  الأعظم  الكاهن  وهما  الإن�ساءات«،  »رئي�ض  �سفة  عليهم  اأُطلق 
والكاهن  البحري  الوجه  ُخوْن�سو«... ووزير  اإن  ُخوْن�ض =َباك  اإن  »َباك  وا�سمه 

الأكبر لالإله اأوزيري�ض »بارع حتب الأول«.

وبينما ل نجد ن�سًا يتحّدث عن اإنجازات البناء التي قام بها »بارع حتب 
اإن  اإنجازات »َباك  اأمام عدة ن�سو�ض تتحدث عن  الأول« باأمر فرعون، فاإننا 
م�سر  في  المعماريين  المهند�سين  اأكبر  اأحد  ُيعّد  والذي  العظيمة،  ُخوْن�ض« 
رعم�سي�ض  والد  الأول،  �سيتي  الملك  عهد  في  م�سيرته  بداأت  حيث  القديمة، 
على  عامًا   27 لمدة  كهنته  كبير  و�سار  اآمون،  معبد  كهنة  اإلى  ان�سّم  الثاني. 
ُخوْن�ض«  اإن  »َباك  وي�ستهر  حكمه.  فترة  طوال  الثاني  رعم�سي�ض  خدم  الأقل. 
باإ�سرافه على بناء معبد اآمون في الَكْرَنك، وهو الهيكل »=المعبد« الأكبر الذي 
تم اإن�ساوؤه في م�سر على الإطالق، ويتاألف من محيط وا�سع يحتوي على معبد 

اآمون بالإ�سافة اإلى العديد من المعابد الفرعية لالآلهة الأخرى.

هامان
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على  مفاجئًا  اأمرًا  لي�ض  اآمون  بالإله  والخا�ض  ال�سخم  البناء  هذا  مثل 
الإطالق، فقد تنامت عبادة الإله اآمون خالل فترة حكم الأ�سرة الثامنة ع�سرة 
-با�ستثناء عهد اأخناتون- وتدّرجت �سهرة عبادته وانت�سارها حتى �سار الإله 
الرئي�ض لم�سر واإله الدولة الراعي لها على عهد الأ�سرة التا�سعة ع�سرة التي 
الثروات  وتقديم  لعبادته  الدعوة  وح�سدت  الثاني،  رعم�سي�ض  اإليها  ينتمي 

والقرابين له من الثروات ما ح�سدت. 

ومن هنا يبدو من المنطقي جدًا اأن يكّلف فرعوُن كبيَر م�ست�ساريه الدينيين 
والبّناء الأكبر »َباك اإن ُخوْن�ض« بمهمة بناء مبنى ديني يتنا�سب مع هذا ال�سعود 

الكبير لهذا الإله. 

هامان

متثال الكاهن البّناء: باك إن خونس.. واملحتمل أن يكون هامان نفسه
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وبنظرة اأخرى ن�ستطيع القول اأّن من المنطقي اأي�سًا اأن يطلب رعم�سي�ض 
اإلى �َسْغله  اآمون بالإ�سافة  اإن ُخوْن�ض« الذي كان رئي�ض كهنة  الثاني من »َباك 
من�سب رئي�ض البناء والتعمير اأن يقوم بت�سييد ال�سرح العظيم الذي يريد من 
خالله اإثبات بطالن كالم النبي مو�سى، و�سحة األوهية الإله اآمون والمعتقدات 
المرتبطة به والتي يتحّمل »َباك اإن ُخوْن�ض« رعايتها ككاهن اأكبر لمعبد اآمون.

وكبير  الكاهن  هذا  باأّن  القول  اإلى  المطاف  نهاية  في  يقودنا  وهذا 
الذي  »هامان«  هو   - كبير  باحتمال   - مو�سى  فرعون  على عهد  المعماريين 
ل  واأنه  لقبه،  هذا  واأن  حقيقية،  �سخ�سية  واأنه  الكريم،  القراآن  عنه  تحّدث 
عا�ض  الذي  فار�ض  ملك  �ساحب  وهامان  الم�سري  هامان  بين  خلط  يوجد 

بعده باأكثر من ت�سعة قرون.

•• هناية هامان:
بالعودة اإلى القراآن الكريم، يمكننا القول باأن نهاية هامان كانت كارثية، 
ولنالحظ  اإ�سرائيل،  بني  يطارد  كان  مو�سى حين  فرعون  مع  اأنه غرق  ويبدو 
ْيَطاُن  َساِكِنِهْم َوَزيََّن َلُهُم الشَّ َبيََّن َلُكم مِّن مَّ الآيات التالية: {َوَعاًدا َوَثُموَد َوَقد تَّ
َوَهاَماَن  َوِفْرَعْوَن  َوَقاُروَن  ُمْسَتْبِصِريَن،  َوَكاُنوا  ِبيِل  َعِن السَّ ُهْم  َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ
َوَلَقْد َجاَءُهم مُّوَسى ِباْلَبيَِّناِت َفاْسَتْكَبُروا ِفي اأْلَْرِض َوَما َكاُنوا َساِبِقيَن، َفُكالًّ 
ْيَحُة  الصَّ َأَخَذْتُه  ْن  مَّ َوِمْنُهم  َحاِصًبا  َعَلْيِه  َأْرَسْلَنا  ْن  مَّ َفِمْنُهم  ِبَذنِبِه  َأَخْذَنا 
ْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن اهلُل ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكن  ْن َخَسْفَنا ِبِه اأْلَْرَض َوِمْنُهم مَّ َوِمْنُهم مَّ

َكاُنوا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن}))) . 

1. �سورة العنكبوت: 40-38.

هامان
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اأربعة:  وهي  ال�سابقة،  الآيات  في  المذكورة  العذاب  اأنواع  ق�ّسمنا  اإذا 
وال�سخ�سيات  الأقوام  على  الإغراق«   - الخ�سف   - ال�سيحة   - »الحا�سب 
هامان«،   - فرعون   - قارون   - ثمود   - »عاد  خم�سة:  ومجموعهم  المختلفة، 

ف�سنجد ما يلي:

1. قوم عاد اأُهلكوا بالحا�سب، وهي الريح التي ترمي بالح�سباء والح�سى 
الريح  القا�سف  بينما  البر،  في  الُمهلكة  الريح  الحا�سب  وقيل:  ال�سغار، 
َرَها َعَلْيِهْم  ا َعاٌد َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة، َسخَّ الُمهلكة في البحر: {َوَأمَّ
َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسوًما َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل 

َخاِوَيٍة}))). 

َوَأَخَذ  َصاِلًحا.....  َأَخاُهْم  َثُموَد  اأُهلكوا بال�سيحة: {َوِإَلى  2. قوم ثمود 
ْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِميَن}))).  الَِّذيَن َظَلُموا الصَّ

ْجَفُة  الرَّ َفَأَخَذْتُهُم  َصاِلًحا......  َأَخاُهْم  َثُموَد  {َوِإَلى  اآخر:  مورد  وفي 
َفَأْصَبُحوْا ِفي َداِرِهْم َجاِثِميَن}))).

َعَلْيِهْم......  َفَبَغى  ُموَسى  َقْوِم  ِمْن  َكاَن  َقاُروَن  3. قارون بالخ�سف: {ِإنَّ 
َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه اأْلَْرَض}))).

َفَأْتَبَعُهْم  اْلَبْحَر  ِإْسَراِئيَل  ِبَبِني  الغرق: {َوَجاَوْزَنا  فرعون عن طريق   .4

1. �سورة احلاقة: 7-6.
2. �سورة هود:67-61.

3. �سورة  الأعراف: 78-73.
4. �سورة  الق�س�ض: 81-76.

هامان
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َه ِإالَّ  ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعْدًوا َحتَّٰى ِإَذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُت َأنَُّه اَل ِإلَٰ
الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن}))).

فما هو م�سير هامان من بين هذه ال�سور من العذاب المذكورة في الآيات 
وقد ورد ا�سمه �سمن المعّذبين بها؟ 

اإّن من المنطقي اأن ُيقال اأنه لقى ذات الم�سير الذي لقاه �سيده فرعون 
لنا  يف�ّسر  ما  وهذا  اإ�سرائيل،  وبني  مو�سى  ُيطارد  وهو  الماء  في  اأُغرق  حين 
واإذا  اأقوام و�سخ�سيات.  العذاب على خم�سة  الأربعة من  الأنواع  كيفية توزيع 
رجعنا اإلى ما ُذكرحول نهاية الكاهن الأكبر وكبير البّنائين على عهده »َباك اإن 
ُخوْن�ض«، فاإّن الم�سادر الم�سرية القديمة تذكر اأنه مات بالقرب من فرعون، 
باأن  المفتر�ض  تزيد من قوة الحتمال  اأخرى  يمّثل قرينة  وهذا في حّد ذاته 

»َبكنُخوْن�ض«  لي�ض �سوى هامان))).

كل  وجود  مع  اإليها،  ل  التو�سّ تّم  التي  النتائج  بهذه  البع�ض  َيقتنع  لم  واإْن 
هذه الإ�سارات والقرائن والت�سابهات بين الن�ض القراآني والمعطيات الآثارية، 
فيمكن على الأقل القول باأن الّتهام الذي اأطلقه بع�ض الم�ست�سرقين القدماء 
ِذكر »هامان«  اأخطاأ في  باأنه  واآله«  »�سلى اهلل عليه  النبي  بحّق  والمعا�سرين 
�سمن الق�سة القراآنية ُيعدُّ ُتهمًة غير علمية، ول يمكنها اأن ت�سمد اأمام النقد 

وقائمة الحتمالت المنطقية في قراءة التاريخ.

1. �سورة يون�ض:90.
2. www.islamic-awareness.org/quran/contrad/external/haman
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كو�سر اأو ك�سروت ַכְשרּות هو الطعام الحالل ح�سب ال�سريعة اليهودية، اأما 
غير الكو�سر في�سمى طريفه טרפה. 

َم ِإْسَراِئيُل  َعاِم َكاَن ِحالًّ لَِّبِني ِإْسَراِئيَل ِإالَّ َما َحرَّ قال اهلل »تعالى«: {ُكلُّ الطَّ
ُكنُتْم  ِإن  َفاْتُلوَها  ِبالتَّْوَراِة  َفْأُتوا  ُقْل  التَّْوَراُة  َل  ُتَنزَّ َأن  َقْبِل  ِمن  َنْفِسِه  َعَلى 
اِلُموَن،  َصاِدِقيَن، َفَمِن اْفَتَرى َعَلى اهلِل اْلَكِذَب ِمن َبْعِد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ

ِبُعوا ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن}))). ُقْل َصَدَق اهلُل َفاتَّ

يمكننا اأن نفهم من الآيتين ال�سابقتين اأن بع�ض اليهود اأثاروا في وجه النبي 
محمد »�سلى اهلل عليه واآله« والم�سلمين اإ�سكاليًة عقدية و�سرعية مفادها اأن 
اّدعاءكم حّلية بع�ض الأطعمة - وبح�سب بع�ض الروايات لحوم الإبل على وجه 
التحديد - ل يتوافق مع �سريعة اهلل، لأن اهلل حّرمها كما حّرم لحم الخنزير، 
وهذا مورد من الموارد التي توؤّكد اأن الر�سالة وال�سريعة التي جاء بها محمد 
�سيء  واأنه  ور�سالته،  �سريعته  مو�سى  منه  اأخذ  الذي  المنهل  نف�ض  من  لي�ست 

�سنعه هو واأخذ بع�سه من �سريعة مو�سى وبع�سه من م�سادر اأخرى.  

). �سورة اآل عمران: 94-93.

الطعام الكوشر
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ياأتوا  اأن  الكتاب  اأهل  تدعو  وهي   - وا�سحة  تحدٍّ  وِبُلغِة   - الآيتان  فنزلت 
بالتوراة التي يوؤمنون بها ويعتبرونها م�سدر �سريعتهم، وليبرهنوا من خاللها 
ئوا بذلك ما جاء في  باأن اهلل قد حّرم ما يّدعون حرمته من الطعام، وليخطِّ

القراآن وفي �سريعة محمد »�سلى اهلل عليه واآله« حول حّليتها.

فماذا يمكن اأن نجد في التوراة مما يدل على بطالن هذا الإ�سكال ويوؤكد 
محاولة  في  خطوة  خطوة  التوراة  مع  �سنم�سي  القراآني؟  الرد  هذا  �سحة 
وما  حالًل  منه  كان  وما  الإن�سان  طعام  عن  تحدثت  التي  الموارد  ل�ستقراء 

م، ون�سيغ الأفكار على �سكل نقاط: ُحرِّ

واإغواء  وحواء  اآدم  ق�سة  عن  الحديث  عند  التكوين  �ِسفر  بداية  في   .1
ال�سيطان لهما نجد اأن اهلل يعاقب اآدم وزوجه بمجموعة اإجراءات، من بينها: 
ْيُتَك  اأَْو�سَ ِتي  الَّ َجَرِة  ال�سَّ ِمَن  َكْلَت  َواأَ اْمَراأَِتَك  ِلَقْوِل  �َسِمْعَت  َك  لأَنَّ لآَدَم:  )َوَقاَل 
اِم َحَياِتَك(  َعِب َتاأُْكُل ِمْنَها ُكلَّ اأَيَّ َقاِئاًل: َل َتاأُْكْل ِمْنَها، َمْلُعوَنٌة الأَْر�ُض ِب�َسَبِبَك. ِبالتَّ
فقد كان الطعام في الجنة »الأر�سية« التي عا�سا فيها متوفرًا، والح�سول عليه 
مي�ّسرًا، ولكنهما - بخطيئتهما واإخراجهما من تلك الجنة وانتقالهما للعي�ض 
في بيئة اأخرى ل تتوّفر فيها المتيازات التي توافرت فيها - فقدا هذا المتياز، 
على  ويح�سال  يزرعا  اأن  اأجل  من  الحقل  في  يعمال  اأن  عليهما  لزامًا  و�سار 
الطعام بعد حلول مو�سم الح�ساد، وهو اأمر لم يكونا قد اعتادا عليه من قبل، 

وفيه من الم�سقة ما ل يخفى.

)َو�َسْوكًا َوَح�َسكًا ُتْنِبُت َلَك( بما يدّل على تغّير البيئة التي �سيعي�سان فيها، 
فيها  تتوافر  التي  البيئة  اإلى  منها  والحارة  الجافة  البيئة  اإلى  اأقرب  وكاأنها 

الطعام الكوشر

fi Umq 2 L.indd   252fi Umq 2 L.indd   252 2/29/2020   12:05:40 PM2/29/2020   12:05:40 PM



253253

الأمطار ويعتدل فيها الجو )َوَتاأُْكُل ُع�ْسَب اْلَحْقِل. ِبَعَرِق َوْجِهَك َتاأُْكُل ُخْبزًا َحتَّى 
ُتَراٍب  َواإَِلى  ُتَراٌب  َك  اإلى مماتك )لأَنَّ اأي  ِمْنَها(  اأُِخْذَت  ِتي  الَّ الأَْر�ِض  اإَِلى  َتُعوَد 

َتُعوُد«())).

 - الخطيئة  قبل  ما   - وحواء  اآدم  اأن  ال�سابق  الن�ض  ننتزع من  اأن  ويمكن 
ي�سمل  قد  بل  النباتي،  الطعام  على  يقت�سر  ل  متنوعًا،  طعامًا  ياأكالن  كانا 
الن�ض  هذا  في  دللة  ل  اإذ  اأي�سًا،  الأ�سماك  ولربما  والطيور،  الدواب  لحوم 
اِم  َعِب َتاأُْكُل ِمْنَها ُكلَّ اأَيَّ على اقت�سار طعامهما على النبات، فعندما قال: )ِبالتَّ
كان  اأنه  يعني  ل  ُخْبزًا(  َتاأُْكُل  َوْجِهَك  ِبَعَرِق  اْلَحْقِل.  ُع�ْسَب  َوَتاأُْكُل  َحَياِتَك.... 
فيما �سبق ياأكل فقط من الع�سب اأو النبات الذي كان ينبت تلقائيًا ومن دون 
حاجة اإلى زراعة، بل قد ي�سمل اللحوم اأي�سًا، ولربما ُمِنع منها بعد وقوعه في 
المع�سية كنوع من العقوبة. بالطبع هذا كله وفق تف�سير ظاهر الن�ض، واأما اإذا 
لجاأنا اإلى التاأويل بالمعنى الرمزي))) ف�سيكون المراد مختلفًا، ولربما ي�سير 
اإلى دخول الب�سرية في مرحلِة تبّدل مناخي اأّدى اإلى نوع من الت�سّحر وفقدان 

الموارد الطبيعية.

2. كلمات بع�ض �سراح »التنخ« - وتعليقًا على الن�ض ال�سابق - تن�ّض على 
اأن طعام الإن�سان في الأ�سل كان النبات فقط. 

قال البابا �سنودة الثالث في كتابه روحانية ال�سوم: )فلم يكن اآدم وحواء 
ياأكالن في الجنة �سوي النباتات: البقول والثمار. وهكذا قال اهلل لآدم وحواء: 

). الكتاب المقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 1، 19-17.
). راجع بحث من هو اآدم؟ من نف�ض هذا الكتاب.

الطعام الكوشر
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ِفيِه  �َسَجٍر  َوُكَلّ  الأَْر�ِض،  ُكِلّ  َوْجِه  َعَلى  ِبْزًرا  ُيْبِزُر  َبْقل  ُكَلّ  اأَْعَطْيُتُكْم  َقْد  »اإِِنّي 
اإلى  َيُكوُن َطَعاًما« »تك 1: 29«. بل حتى الحيوانات  َلُكْم  ِبْزًرا  ُيْبِزُر  َثَمُر �َسَجٍر 
ذلك الحين كانت نباتية اأي�سًا، اإذ قال الرب: »َوِلُكلِّ َحَيَواِن الأَْر�ِض َوُكلِّ َطْيِر 
َر  اأَْخ�سَ ُع�ْسٍب  ُكلَّ  اأَْعَطْيُت  ٌة،  َحيَّ َنْف�ٌض  ِفيَها  الأَْر�ِض  َعَلى  اَبٍة  َدبَّ َوُكلِّ  َماِء  ال�سَّ
نباتيًا.  اأي�سًا  بقي  الجنة،  الإن�سان من  وبعد طرد   .»30  ،1 »التكوين:  َطَعامًا« 
ولكنه اإلي جوار البقول وثمار الأر�ض، اأعطي اأن ياأكل من ع�سب الأر�ض، اأي من 
ُكُل ُع�ْسَب اْلَحْقِل« »تك 3: 18«.  الخ�سراوات، فقال له الرب بعد الخطية: »َوَتاأْ
ولم ن�سمع اأن اأبانا اآدم مر�ض ب�سبب �سوء التغذية، ول اأمنا حواء. بل ن�سمع اأن 
اأبانا اآدم - وهو نباتي - عا�ض 930 �سنة »تك 5:5«. وهكذا طالت اأعمار اأبنائه 

واأبناء اأبنائه في هذه الأجيال النباتية.. »تك5«))).

�سهير  موقع  وهو  الإلكتروني،   Chabad موقع  على  التالي  ال�سوؤال  ونجد 
يخت�ض بعقائد اليهود و�سريعتهم وتاريخهم وما يتعّلق ب�سئونهم الدينية: )هل 

اأنتم متاأكدون من تحريم تناول الإن�سان للحوم اإلى اأن انتهى الطوفان؟(

وجاءت الإجابة بقلم »�ساوؤول ولف« وفيها اأن الفر�سية ال�سائعة هي اأن اآدم 
وحواء كانا نباتيين، واأن اهلل لم ي�سمح بقتل الحيوانات وتناول لحومها اإل بعد 
حوالي 1600 عام من خلق العالم، اأي بعد نهاية طوفان نوح، وعندها تم ك�سر 
هذا الحظر. هذا ما يدل عليه الن�ض التوراتي »التكوين 1: 29-30«، وكذلك 
الترجمة  العربية عن  ترجمته  ما  »ال�سنهدرين 59 ب«  التلمود حيث نجد في 
البابلي:  للتلمود  العربية  الترجمة  في  الن�ض  هذا  اأجد  لم  حيث  الإنجليزية، 

1. vegan.yoo7.com/t85-topic
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)قال الرّبي يهودا با�سم الربيين: لم ي�سمح لآدم بتناول اللحم، حيث نقراأ في 
الآية: »اإِِنّي َقْد اأَْعَطْيُتُكْم ُكَلّ َبْقل ُيْبِزُر ِبْزًرا َعَلى َوْجِه ُكِلّ الأَْر�ِض، َوُكَلّ �َسَجٍر ِفيِه 
َماِء  َثَمُر �َسَجٍر ُيْبِزُر ِبْزًرا َلُكْم َيُكوُن َطَعاًما، َوِلُكلِّ َحَيَواِن الأَْر�ِض َوُكلِّ َطْيِر ال�سَّ
َر َطَعامًا«())).  ٌة، اأَْعَطْيُت ُكلَّ ُع�ْسٍب اأَْخ�سَ اَبٍة َعَلى الأَْر�ِض ِفيَها َنْف�ٌض َحيَّ َوُكلِّ َدبَّ

 وتن�ض الآية 9 من الإ�سحاح 3 من �سفر التكوين على ال�سماح لنوح وذريته 
بتناول اللحوم، ومع ذلك، ي�سعب الت�سليم بهذا القول وذلك عندما ناأخذ بعين 
العتبار القوانين العالمية ال�سبعة التي �سدرت بحق اآدم وذريته. ي�سرد التلمود 
في ال�سنهدرين 56اأ Sanhedrin 56a هذه القوانين ال�سبعة على النحو التالي:

َعِلم الربّيون »الحاخامات« اأن نوحًا واأبناءه اأُعطوا �سبع و�سايا:

○ وجوب اإقامة نظام ق�سائي
○ تحريم التجديف

○ تحريم عبادة الأ�سنام
○ تحريم العالقات المحرمة

○ تحريم القتل
○ تحريم ال�سرقة

○ تحريم تناول لحم حيوان ما دام حيًا

1. Rav Yehudah said in the name of Rav: “Adam was not permitted to eat 
meat, as the verse reads, ‘It will be yours for food. And to all the beasts of 
the earth.’ [For you and for the beasts,] but not the beasts for you.” (Talmud, 
Sanhedrin 59b(.
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وينّبه الكاتب على اأن الو�سية ال�سابعة تعني عدم �سمولية هذا المنع لتناول 
لحوم جثث الحيوانات الميتة، واأن التمّعن والتدقيق في ن�سو�ض التلمود تقودنا 
اإلى القول باأن هذه القوانين اأُعطيت لآدم ِمن َقبُل، ولم تكن قا�سرة على نوح 

وذريته. 

نباتيًا،  اأن يكون  اآدم  المطلوب من  فاإذا كان  اإ�سكالية مهمة،  وهذا يطرح 
وُحّرم عليه تناول اأي نوع من اللحوم، فلماذا كان من ال�سروري اأن ُينَهى عن 

تناول لحم الحيوان ما دام حيًا؟

اأ�سار الكاتب اإلى اأن المعلقين على هذا الن�ض قّدموا عدة معالجات لهذه 
الإ�سكالية:

اأن المنع كان خا�سًا بقتل الحيوان، ل تناول اللحم،  اأ. فمنهم َمن اعتبر 
ولذا كان من المباح له اأن ياأكل من لحم الميتة لو �ساء.

ب. ومنهم من اعتبر اأن اهلل اأراد لآدم وذريته اأن يكونوا نباتيين، ويمنعهم 
من اأكل اللحوم مطلقًا، بما في ذلك لحم الميتة. 

ويختم الكاتب بقوله: باخت�سار، اإن فهم الطبيعة الغذائية لآدم يعتمد على 
تحديد زمن ت�سريع القانون ال�سابع، اأي عدم تناول لحم حيوان ما دام حيًا، 
ع مع بقية القوانين ال�ستة الأخرى، فيجب علينا حينئذ  فاإذا كان القانون قد �ُسرِّ
اأن ن�ستنتج اأنه تم ال�سماح لآدم باأكل اللحم ولي�ض قتل الحيوانات. اأما اإذا قلنا 

َع في وقت لحق، فيمكننا اأن نفتر�ض اأن اآدم كان بالفعل نباتيًا ))). باأنه �ُسرِّ
1. www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/3087361/jewish/Are-You-Sure-
Meat-Was-Forbidden-Until-After-the-Flood.htm
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العهد  اأ�سفار  تف�سير  القويم في  »ال�ّسنن  وليم مار�ض في كتابه  وللق�ض   .3
القديم« راأي في الم�ساألة، حيث اأ�سار في البدء اإلى ما جاء في الآيات 13-11 
من الأ�سحاح الأول من �سفر التكوين من ِذكٍر لثالثة اأنواع من النبات، وهي 
والأر�ض  ال�سماوات  خلق  عن  الحديث  �سمن  وذلك  وال�سجر،  والبقل  الع�سب 
وال�سم�ض والقمر واإيجاد الحياة على الأر�ض، والآية كالتالي: )َوَقاَل اهلُل: ِلُتْنِبِت 
ِبْزُرُه ِفيِه  َيْعَمُل َثَمرًا َكِجْن�ِسِه،  َثَمٍر  ُيْبِزُر ِبْزرًا، َو�َسَجرًا َذا  َوَبْقاًل  الأَْر�ُض ُع�ْسبًا 
َكِجْن�ِسِه  ِبْزرًا  ُيْبِزُر  َوَبْقاًل  ُع�ْسبًا  الأَْر�ُض  ْخَرَجِت  َفاأَ َكذِلَك.  َوَكاَن  الأَْر�ِض.  َعَلى 
ُه َح�َسٌن()))، واأن اهلل  َو�َسَجرًا َيْعَمُل َثَمرًا ِبْزُرُه ِفيِه َكِجْن�ِسِه. َوَراأَى اهلُل ذِلَك اأَنَّ
بينما  وال�سجر،  البقل  اأي  طعامًا،  واأعالهما  النوعين  اأكمل  الإن�سان  اأعطى 
�سار الع�سب للحيوانات، بينما تبّين الآية الثالثين: )َوِلُكلِّ َحَيَواِن الأَْر�ِض َوُكلِّ 
َر  ٌة، اأَْعَطْيُت ُكلَّ ُع�ْسٍب اأَْخ�سَ اَبة َعَلى الأَْر�ِض ِفيَها َنْف�ٌض َحيَّ َماِء َوُكلِّ َدبَّ َطْيِر ال�سَّ
َطَعامًا. َوَكاَن َكذِلَك()))، اأن اهلل اأعطى البهائم والطيور الع�سب الأخ�سر، اأي 
النوع الأدنى. ول يراد بذلك اأن اهلل منع الحيوانات والطيور من اأكل الأثمار 
اأوراق الع�سب و�سوقه. وفي كل هذا  اأج�سادها هي  اأ�سل قوام  اإن  والبزور، بل 

دليل على اأن الإن�سان اأعلى من �سائر الحيوان. 

ومما ي�ستحق الذكر هنا - بح�سب مار�ض - اأن الطعام المعّين لالإن�سان هو 
من النوع الذي ي�ستلزم اإعدادًا خا�سًا وطبخًا لي�سلح لالأكل كالقمح والحبوب 
والبقول وكثير من الأثمار. ولزوم اإعداد هذه الأطعمة وطبخها كان من اأكثر 

اأ�سباب الترفيه والتهذيب الإن�ساني في اجتماع العائلة حول مائدة الطعام.
).  الكتاب المقد�ض: �سفر التكوين: الأ�سحاح 1، 13-11.

).  الكتاب المقد�ض: �سفر التكوين: الأ�سحاح 1، 30.
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ثم ت�ساءل مار�ض: »وهل اعتاد الإن�سان اأكل اللحوم قبل الطوفان؟«، واأجاب 
اأكلها، وجاء ذلك �سريحًا في  الطوفان  بعد  ون�سله  لنوح  اأباح  اأن اهلل  معتبرًا 
ِر َدَفْعُت اإَِلْيُكُم اْلَجِميَع.  ٍة َتُكوُن َلُكْم َطَعاًما. َكاْلُع�ْسِب الأَْخ�سَ ٍة َحيَّ قوله: )ُكلُّ َدابَّ
َغْيَر اأَنَّ َلْحًما ِبَحَياِتِه، َدِمِه، َل َتاأُْكُلوُه( اأي ل تاأكلوها ما دامت على قيد الحياة 
قبل  اآدم  اأولد  اأن  فر�ض  في  �سعوبة  ل  واأنه  فيها،  ويتحرك  يتواجد  والدم 
اآ�سيا  قبائل  الأعظم من  ال�سواد  لأن  والنباتات،  الأثمار  باأكل  اكتفوا  الطوفان 
اللبن والجبن وغيرهما من  يتناولون  اإل نادرًا، لكنهم  اللحم  ياأكلون  اليوم ل 
نتاج الحيوان. فالطعام الأ�سلي المعّين لالإن�سان نباتي، والت�سريح باإباحة اأكل 

اللحوم لم يكن اإل بعد الطوفان. 

لطة التي ُوِهبت لالإن�سان  اإل اأن مار�ض تدارك الكالم ال�سابق بلحاظ اأن ال�سُّ
الثامنة  الآية  في  جاء  فقد  ذلك،  ت�ستلزم  حيوان  وكل  والطير  ال�سمك  على 
َوَقاَل  اهلُل  )َوَباَرَكُهُم  وفيه  التكوين،  �سفر  من  الأول  الأ�سحاح  من  والع�سرين 
ُعوَها، َوَت�َسلَُّطوا َعَلى �َسَمِك اْلَبْحِر  َلُهْم: اأَْثِمُروا َواْكُثُروا َواْمالأُوا الأَْر�َض، َواأَْخ�سِ
الأَْر�ِض(. وهذا ال�ستدلل من  َعَلى  َيِدبُّ  َحَيَواٍن  ُكلِّ  َوَعَلى  َماِء  ال�سَّ َطْيِر  َوَعَلى 
الت�سّلط  م�ساديق  من  اأن  بلحاظ  محّله،  وفي  لطيف،  ا�ستدلل  مار�ض  الق�ض 

عليها اأْكلها. 

ثم ا�ستدّل مار�ض على راأيه هذا باأمر اآخر، وهو اأن الجلود التي لب�سها اآدم 
ارتكابهما  قبل  البهائم  ذبح  على  برهان  الفردو�ض  من  طردهما  عند  وحواء 
للخطيئة، كما اأن تقديم هابيل من اأبكار غنمه وِمن �ِسمانها دليٌل على اأن الذي 
قّدم هذه الذبيحة اأَكل منها، هو وعياله، كما تقت�سيه المرا�سم الدينية، حيث 
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م ق�سم من القربان هلل وُيحَرق على المذبح، وَياأكل الإن�سان مما تبّقى من  ُيقدَّ
الذبيحة، وكاأنه �سيُف اهلل. 

وحيث ذهب الق�ض مار�ض اإلى القول باأن الإن�سان - منذ اآدم وحواء - اأكل 
لحم الحيوان، اإل اأنه قّيد ذلك في العهد ال�سابق لنتهاء الطوفان بكونه �سمن 
ياأكل  لم  الطوفان  �سيث قبل  واأن )ن�سل  القرابين، ل مطلقًا،  تقديم  مرا�سيم 
اأكل  اأباح  الطوفان  بعد  واأن اهلل  الذبائح،  تقديم  بل حين  اأكاًل عاديًا،  اللحم 

اللحم مطلقًا(. 

واأخيرًا ذكر مار�ض فل�سفة الإباحة المطلقة بقوله: )ونرى في ذلك حكمة 
اهلل ورحمته لالإن�سان فاإنه في الأقاليم ال�سمالية والجنوبية الباردة يقل النبات 
ويكثر الحيوان الموافق للطعام ويحتاج الإن�سان اإلى اأكل اللحم هناك اأكثر من 

�سكان الأقاليم الحارة والمعتدلة())).

•• نسخ التشريع:

من  الحيوانات،  اأنواع  كل  لحم  اأكل  اأن  يّت�سح  ال�سابقة  الآراء  على  بناء 
طوفان  انتهاء  بعد   - الأقل  على   - مباحًا  كان  والأ�سماك  والطيور  الدواب 
ٍة َتُكوُن َلُكْم  ٍة َحيَّ النبي نوح »عليه ال�سالم«، اإن لم يكن منذ عهد اآدم.. )ُكلُّ َدابَّ
َلْيُكُم اْلَجِميَع(، على اأن ل يكون مقتطعًا من  ِر َدَفْعُت اإِ َطَعاًما. َكاْلُع�ْسِب الأَْخ�سَ
حيوان حي اأو اأن ل يكون م�ستماًل على الدم: )َغْيَر اأَنَّ َلْحًما ِبَحَياِتِه، َدِمِه، َل 

َتاأُْكُلوُه())).. فمتى بداأ تقنين ذلك وتحريم بع�ض اأنواعها؟
). مار�ض: ال�ّسنن القويم في تف�سير اأ�سفار العهد القديم، �سرح الأ�سحاح 1.

).  الكتاب المقد�ض: �سفر التكوين: الأ�سحاح 9، 4-3.
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•• يف ِسفر الالويني:
لي�ض في الن�ض التوراتي اأية اإ�سارة اإلى هذا التقنين اإل بعد نزول ال�سريعة 
بُّ  الرَّ ال�سالم«، فقد جاء في �سفر الالويين: )َوَكلََّم  النبي مو�سى »عليه  على 
اْلَحَيَواَناُت  ِهَي  هِذِه  َقاِئَلْيِن:  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  »َكلَِّما  َلُهَما:  َقاِئاًل  َوَهاُروَن  ُمو�َسى 

ِتي َتاأُْكُلوَنَها ِمْن َجِميِع اْلَبَهاِئِم الَِّتي َعَلى الأَْر�ِض(. الَّ

�َسقَّ  َما  )ُكلُّ  والمحرمة:  المباحة  الدواب  اأنواع  التوراتي  الن�ض  ي�سرد  ثم 
ا  اُه َتاأُْكُلوَن. اإِلَّ هِذِه َفاَل َتاأُْكُلوَها ِممَّ ِظْلًفا َوَق�َسَمُه ِظْلَفْيِن، َوَيْجَترُّ ِمَن اْلَبَهاِئِم، َفاإِيَّ
ُه َل َي�ُسقُّ ِظْلًفا، َفُهَو َنِج�ٌض َلُكْم.  ُه َيْجَترُّ لِكنَّ ْلَف: اْلَجَمَل، لأَنَّ ا َي�ُسقُّ الظِّ َيْجَترُّ َوِممَّ
ُه َل  ُه َيْجَترُّ لِكنَّ ُه َل َي�ُسقُّ ِظْلًفا، َفُهَو َنِج�ٌض َلُكْم. َوالأَْرَنَب، لأَنَّ ُه َيْجَترُّ لِكنَّ َواْلَوْبَر، لأَنَّ
ُه َل  ُه َي�ُسقُّ ِظْلًفا َوَيْق�ِسُمُه ِظْلَفْيِن، لِكنَّ َي�ُسقُّ ِظْلًفا، َفُهَو َنِج�ٌض َلُكْم. َواْلِخْنِزيَر، لأَنَّ
َها َنِج�َسٌة َلُكْم(.  ، َفُهَو َنِج�ٌض َلُكْم. ِمْن َلْحِمَها َل َتاأُْكُلوا، َوُجَثَثَها َل َتْلِم�ُسوا. اإِنَّ َيْجَترُّ

واأما الأ�سماك فجاء فيها التالي: )»َوهَذا َتاأُْكُلوَنُه ِمْن َجِميِع َما ِفي اْلِمَياِه: 
َتاأُْكُلوَن.  اُه  َفاإِيَّ الأَْنَهاِر،  َوِفي  اْلِبَحاِر  اْلِمَياِه، ِفي  َوَحْر�َسٌف ِفي  َزَعاِنُف  َلُه  َما  ُكلُّ 
لِكْن ُكلُّ َما َلْي�َض َلُه َزَعاِنُف َوَحْر�َسٌف ِفي اْلِبَحاِر َوِفي الأَْنَهاِر، ِمْن ُكلِّ َدِبيٍب ِفي 
ٍة ِفي اْلِمَياِه، َفُهَو َمْكُروٌه َلُكْم، َوَمْكُروًها َيُكوُن َلُكْم. ِمْن  اْلِمَياِه َوِمْن ُكلِّ َنْف�ٍض َحيَّ
َتُه َتْكَرُهوَن. ُكلُّ َما َلْي�َض َلُه َزَعاِنُف َوَحْر�َسٌف ِفي اْلِمَياِه َفُهَو  َلْحِمِه َل َتاأُْكُلوا، َوُجثَّ

َمْكُروٌه َلُكْم(. 

َها َمْكُروَهٌة:  ُيوِر. َل ُتوؤَْكْل. اإِنَّ وما يخ�ض الطيور: )»َوهِذِه َتْكَرُهوَنَها ِمَن الطُّ
َعَلى  ُغَراٍب  َوُكلُّ  اأَْجَنا�ِسِه،  َعَلى  َواْلَبا�ِسُق  َواْلِحَداأَُة  َواْلُعَقاُب  َوالأَُنوُق  �ْسُر  َالنَّ
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ا�ُض  َواْلَغوَّ َواْلُبوُم  اأَْجَنا�ِسِه،  َعَلى  َواْلَباُز  اأَُف  َوال�سَّ ِليُم  َوالظَّ َعاَمُة  َوالنَّ اأَْجَنا�ِسِه، 
َواْلُهْدُهُد  اأَْجَنا�ِسِه،  َعَلى  َواْلَبْبَغا  َواللَّْقَلُق  َخُم  َوالرَّ َواْلُقوُق  َواْلَبَجُع  َواْلُكْرِكيُّ 
ْيِر اْلَما�ِسي َعَلى اأَْرَبٍع. َفُهَو َمْكُروٌه َلُكْم. اإِلَّ هَذا َتاأُْكُلوَنُه  ا�ُض. َوُكلُّ َدِبيِب الطَّ َواْلُخفَّ
ْيِر اْلَما�ِسي َعَلى اأَْرَبٍع: َما َلُه ُكَراَعاِن َفْوَق ِرْجَلْيِه َيِثُب ِبِهَما  ِمْن َجِميِع َدِبيِب الطَّ
اأَْجَنا�ِسِه،  َعَلى  َبا  َوالدَّ اأَْجَنا�ِسِه،  َعَلى  اْلَجَراُد  ُكُلوَن:  َتاأْ ِمْنُه  هَذا  الأَْر�ِض.  َعَلى 
ْيِر  الطَّ َدِبيِب  �َساِئُر  لِكْن  اأَْجَنا�ِسِه.  َعَلى  َواْلُجْنُدُب  اأَْجَنا�ِسِه،  َعَلى  َواْلَحْرُجواُن 

الَِّذي َلُه اأَْرَبُع اأَْرُجل َفُهَو َمْكُروٌه َلُكْم(. 

َدِبيٍب  )»َوُكلُّ  كالتالي:  فيها  فالحكم  واأمثالها  والزواحف  الح�سرات  واأما 
َيِدبُّ َعَلى الأَْر�ِض َفُهَو َمْكُروٌه َل ُيوؤَْكُل. ُكلُّ َما َيْم�ِسي َعَلى َبْطِنِه، َوُكلُّ َما َيْم�ِسي 
ُه  َعَلى اأَْرَبع َمَع ُكلِّ َما َكُثَرْت اأَْرُجُلُه ِمْن ُكلِّ َدِبيٍب َيِدبُّ َعَلى الأَْر�ِض، َل َتاأُْكُلوُه لأَنَّ

َمْكُروٌه())). 

•• يف ِسفر التثنية:
)هِذِه  ال�سابق:  الم�سمون  يوؤكد  ال�ستراع  تثنية  �ِسفر  من   14 والأ�سحاح 
َواْلَيْحُموُر  ْبُي  َوالظَّ ُل  َوالإِيَّ َواْلَمْعُز،  اأُْن  َوال�سَّ اْلَبَقُر  َتاأُْكُلوَنَها:  ِتي  الَّ اْلَبَهاِئُم  ِهَي 
َوَتْق�ِسُمُه  ِظْلًفا  َت�ُسقُّ  اْلَبَهاِئِم  ِمَن  َبِهيَمٍة  َوُكلُّ  َواْلَمَهاُة.  ْيَتُل  َوالثَّ ْئُم  َوالرِّ َواْلَوْعُل 
ْلَف  ا َي�ُسقُّ الظِّ ا َيْجَترُّ َوِممَّ اَها َتاأُْكُلوَن. اإِلَّ هِذِه َفاَل َتاأُْكُلوَها، ِممَّ ِظْلَفْيِن َوَتْجَترُّ َفاإِيَّ
َها َل َت�ُسقُّ ِظْلًفا، َفِهَي َنِج�َسٌة  َها َتْجَترُّ لِكنَّ اْلُمْنَق�ِسَم: اْلَجَمُل َوالأَْرَنُب َواْلَوْبُر، لأَنَّ
ُه َل َيْجَترُّ َفُهَو َنِج�ٌض َلُكْم. َفِمْن َلْحِمَها َل  ْلَف لِكنَّ ُه َي�ُسقُّ الظِّ َلُكْم. َواْلِخْنِزيُر لأَنَّ

َتاأُْكُلوا َوُجَثَثَها َل َتْلِم�ُسوا(.

).  الكتاب المقد�ض: �سفر الالويين: الأ�سحاح 11، 42-1.
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اْلِمَياِه: ُكلُّ  َتاأُْكُلوَنُه ِمْن ُكلِّ َما ِفي  وحول الكائنات البحرية يقول: )»َوهَذا 
ُكُلوَنُه. لِكْن ُكلُّ َما َلْي�َض َلُه َزَعاِنُف َوَحْر�َسٌف َل َتاأُْكُلوُه.  َما َلُه َزَعاِنُف َوَحْر�َسٌف َتاأْ

ُه َنِج�ٌض َلُكْم(. اإِنَّ

ِمْنُه:  َتاأُْكُلوَن  َل  َما  َوهَذا  َتاأُْكُلوَن.  َطاِهٍر  َطْيٍر  )»ُكلَّ  يقول:  الطيور  وحول 
اِهيُن َعَلى اأَْجَنا�ِسِه، َوُكلُّ ُغَراٍب  �ْسُر َوالأَُنوُق َواْلُعَقاُب، َواْلِحَداأَُة َواْلَبا�ِسُق َوال�سَّ النَّ
اأَُف َواْلَباُز َعَلى اأَْجَنا�ِسِه، َواْلُبوُم َواْلُكْرِكيُّ  ِليُم َوال�سَّ َعاَمُة َوالظَّ َعَلى اأَْجَنا�ِسِه، َوالنَّ
َواْلُهْدُهُد  اأَْجَنا�ِسِه،  َعَلى  َواْلَبْبَغاُء  َواللَّْقَلُق  ا�ُض،  َواْلَغوَّ َخُم  َوالرَّ َواْلُقوُق  َواْلَبَجُع 

ْيِر َنِج�ٌض َلُكْم. َل ُيوؤَْكُل. ُكلَّ َطْيٍر َطاِهٍر َتاأُْكُلوَن())). ا�ُض. َوُكلُّ َدِبيِب الطَّ َواْلُخفَّ

•• فلسفة نسخ التشريع:
بخ�سو�ض  الت�سريع  تغّير  فل�سفة  لبيان  محاولة  فكري  اأنطونيو�ض  ولالأب 
تناول اللحم اإذ اعتبر اأن طعام الإن�سان في الأ�سل كان من الع�سب الأخ�سر، ثم 
�سمح له اهلل باأكل لحوم الحيوانات والطيور والأ�سماك. لماذا؟ �سقوط الإن�سان 
»اآدم« بارتكاب الخطيئة حّول طبعه لطبٍع وح�سي، حتى اأن قايين »قابيل« قتل 
فبح�سب  اأي�سًا،  الحيوان  على  انعك�ست  الإن�سان  وح�سية  اإن  بل  هابيل،  اأخاه 
انطونيو�ض فاإن بع�ض الحيوانات الأليفة �سارت متوح�سة، وهكذا بالن�سبة اإلى 
بع�ض الطيور والأ�سماك... وحر�سًا ِمن اهلل اأن ل يتحول الإن�سان لوح�ض ياأكل 
اأخاه، �سمح اهلل باأكل لحوم الحيوانات! ومع هذا نجد اأن بع�ض القبائل تاأكل 
اللعنة واأ�سبحت ُتعطي نباتات  لحم الإن�سان! قد تكون الأر�ض �سُعفت نتيجة 
لطعام  يحتاج  اأ�سبح  الذي  الإن�سان  ج�سد  �سعف  في  العلة  تكون  قد  اأ�سعف. 

).  الكتاب المقد�ض: �سفر �سفر التثنية: الأ�سحاح 14، 20-4.
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اأقوى، ليهيئ الطريق لقبول ال�سريعة المو�سوية التي بها يلتزم الكاهن اأن ياأكل 
من بع�ض الذبائح))). 

•• نتيجة املقارنة:
من خالل العر�ض ال�سابق ندرك اأن تحريم تناول لحوم بع�ض اأنواع الحيوان 
لي�ض تحريمًا اأ�سياًل في كل ال�سرائع ال�سماوية، واأن �سريعة اإبراهيم، وما كان 
التوراة   نزول  اإلى   - اإ�سرائيل«  »بنو  وذريته  »اإ�سرائيل«  ويعقوب  اإ�سحاق  عليه 
اأكل لحوم الإبل والأرانب وال�سباع ول  بح�سب الن�سو�ض ال�سابقة - لم تحّرم 
حتى الخنزير، وهذا يتوافق مع جاء في الآيات القراآنية التي ترّد على اإ�سكالية 
ِإْسَراِئيَل} قبل نزول  لَِّبِني  ِحالًّ  َكاَن  َعاِم  الطَّ اإباحة لحم الإبل بقولها: {ُكلُّ 
التوراة والت�سريعات التي عر�سناها من �سفر الالويين و�سفر التثنية {ِإالَّ َما 
َم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه} فقد امتنع النبي يعقوب عن تناول بع�ض ما كان  َحرَّ
احترامًا  المتناع  هذا  على  بنوه  و�سار  الإبراهيمية  ال�سريعة  اأ�سل  في  مباحًا 
النا�سخ  الإلهي  الت�سريع  نزول  اّدعاء  باب  من  ولي�ض  اأبيهم،  ب�سّنة  وا�ستنانًا 
َل التَّْوَراُة} فاإن كنتم تّدعون  لالإباحة المطلقة، وكل هذا كان {ِمن َقْبِل َأن ُتَنزَّ
�سيئًا خالف هذه الحقيقة {ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن} 
وحيث اأن التوراة توؤكد عدم التحريم قبل نزول ال�سريعة المو�سوية، لذا {َفَمِن 
اِلُموَن، ُقْل َصَدَق اهلُل  اْفَتَرى َعَلى اهلِل اْلَكِذَب ِمن َبْعِد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ

ِبُعوا ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن}))). َفاتَّ

1. drghaly.com/articles/display/10464
).  �سورة اآل عمران: 94-93.
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وجاء في التلمود: )ويجادل الربي يهودا: األم يكن عرق الن�سا محرمًا من 
زمن اأبناء يعقوب، وكان اأكل الحيوانات النج�سة( اأي التي يحرم تناولها )ل 

يزال مباحًا لهم؟())).

هذا يدل على اأن اأبناء يعقوب كانوا يتمتعون بو�سع اأحفاد نوح، اأي جواز 
اأكل لحوم تلك الحيوانات التي حّرمتها ال�سريعة المو�سوية.

•• ماذا حّرم النيب يعقوب على نفسه؟
َعاِم َكاَن ِحالًّ لَِّبِني ِإْسَراِئيَل ِإالَّ  جاء في الآيات ال�سابقة عبارة: {ُكلُّ الطَّ
َم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه}، فماذا حّرم النبي يعقوب »عليه ال�سالم« على  َما َحرَّ

نف�سه تحديدًا، وتبعه على ذلك بنوه وذريُتهم ِمن بعدهم؟

بالعودة اإلى مرويات الم�سلمين ف�سنجد اأنها منق�سمة اإلى اآراء عدة، ويمكن 
ا�ستعرا�سها كالتالي:

1. عن ابن عبا�ض اأن اليهود قالوا للنبي »�سلى اهلل عليه واآله«: )اأخِبرنا، 
ما حّرم اإ�سرائيل على نف�سه؟ قال: كان ي�سكن البدو، فا�ستكى عرق الن�سا، فلم 
يجد �سيئًا يالئمه اإل لحوم الإبل واألبانها، فلذلك حّرمها. قالوا: �سدقت())). 
ولي�ض من الوا�سح معنى قوله: »فلم يجد �سيئًا يالئمه اإل لحوم الإبل واألبانها، 
لحوم  �سوى  الألم  ي�سبب هذا  �سيئًا  يجد  لم  اأنه  المراد  فلذلك حّرمها«.. هل 
الإبل واألبانها، اأم اأنه لم يجد �سيئًا يطيب له اأكثر منهما فحّرمهما على نف�سه 

كنوع من النذر اأماًل في ال�سفاء كما �سياأتي في الرواية التالية؟
). التلمود البابلي، الجزء 16، الق�سم الخام�ض، �ض300.

). القرطبي: الجامع لأحكام القراآن، ج2، �ض 87.
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2. عن عبا�ض: )اأن ع�سابة من اليهود ح�سرت ر�سوَل اهلل »�سلى اهلل عليه 
نف�سه  اإ�سرائيل على  م  الطعام حرَّ اأّي  اأخبرنا  القا�سم،  اأبا  يا  فقالوا:  و�سلم«، 
من قبل اأن تنـزل التوراة؟ فقال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«: اأن�سدكم 
ا  بالذي اأنـزل التوراة على مو�سى، هل تعلمون اأن اإ�سرائيل يعقوب مر�َض مر�سً
�سديًدا، فطال �سقمه منه، فنذر هلل نذًرا لئن عافاه اهلل من �سْقمه ليحّرمّن 
واأحّب  الإبل،  ُلحمان  اإليه  الطعام  اأحّب  وكان  اإليه،  وال�سراب  الطعام  اأحّب 

ال�سراب اإليه األبانها؟ فقالوا: اللهم نعم())). 

3. عن ابن عبا�ض ومجاهد وقتادة وال�سّدي: )اأقبل يعقوب »عليه ال�سالم« 
ِمن َحّران( من مدن بالد ما بين النهرين، تقع حاليًا جنوب �سرق تركيا عند 
اأحد روافد نهر الفرات )يريد بيت المقد�ض حين هرب من  البليخ  منبع نهر 
اأخيه عي�سو، وكان رجاًل بِط�سًا قويًا، فلقيه مَلك فظّن يعقوب اأنه ل�ض، فعالجه 
اإلى  المَلك  �سعد  ثم  ال�سالم«،  »عليه  يعقوب  فخذ  المَلك  فغمز  َي�سرعه،  اأن 
ال�سماء ويعقوب ينظر اإليه، فهاج عليه ِعرق الن�سا، ولقي من ذلك بالء �سديدًا، 
يعقوب  اأي �سياح - فحلف   - ُزقاء  وله  ويبيت  الوجع،  ِمن  الليل  ينام  ل  فكان 
»عليه ال�سالم« اإن �سفاه اهلل »جل وعز« األ ياأكل ِعرقًا، ول ياأكل طعامًا فيه ِعرق، 
فحّرمها على نف�سه، فجعل بنوه يّتبعون بعَد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم. 
وكان �سبب غمز المَلك ليعقوب اأنه كان نذر اإْن وهب اهلل له اثني ع�سر ولدًا واأتى 

بيت المقد�ض �سحيحًا اأن يذبح اآخَرهم. فكان ذلك للَمخرج ِمن َنذره())). 

قال:  ِإْسَراِئيَل}  لَِّبِني  ِحالًّ  َكاَن  َعاِم  الطَّ {ُكلُّ  قوله:  في  الح�سن  عن   .4
). الطبري: جامع البيان، ج3، �ض352.

). القرطبي: الجامع لأحكام القراآن، ج1، �ض 203.

الطعام الكوشر

fi Umq 2 L.indd   265fi Umq 2 L.indd   265 2/29/2020   12:05:40 PM2/29/2020   12:05:40 PM



266266

)كان اإ�سرائيل حّرم على نف�سه لحوَم الإبل، وكانوا يزعمون اأنهم يجدون في 
التوراة تحريم اإ�سرائيل على نف�سه لحوَم الإبل واإنما كان حّرم اإ�سرائيل على 
نف�سه لحوم الإبل قبل اأن تنـزل التوراة، فقال اهلل: {َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها 
ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن}، فقال: ل تجدون في التوراة تحريم اإ�سرائيل على نف�سه، 

اأي لحم الإبل())).

َم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه}. قال: )حّرم  5. عن مجاهد في قوله: {ِإالَّ َما َحرَّ
لحم الأنعام())). 

6. عن عكرمة: )حرم زائدتي الكبد، والكليتين، وال�سحوم، اإل ما حملته 
الظهور())).

7. عن �سعيد بن جبير: )اأنه كان به ذلك الداء فاأكل من لحوم الإبل فبات 
بليلة يزقو فحلف اأن ل ياأكله اأبدًا())).

8. روي عن الح�سن: )حّرمه على نف�سه تعبدًا و�ساأل اهلل »تعالى« اأن يجيز 
له فحّرم »�سبحانه« على ُولده ذلك())).

9. وقيل: )اإنه حرمه وكّف نف�سه عنه كما يحرم الم�ستظهر في دينه من 
الزهاد اللذائذ على نف�سه())).

). الطبري: جامع البيان، ج3، �ض351.

). الطبري: جامع البيان، ج3، �ض351.
). الطبر�سي: مجمع البيان، ج2، �ض344.

). الآلو�سي: روح المعاني، ج4، �ض2.

). الآلو�سي: روح المعاني، ج4، �ض2.

). الآلو�سي: روح المعاني، ج4، �ض2.
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10. وفي تف�سير البغوي اأن �سبب نزول هذه الآية: )اأن اليهود قالوا لر�سول 
اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«: تزعم اأنك على ملة اإبراهيم؟ وكان اإبراهيم ل ياأكل 
لحوم الإبل واألبانها واأنت تاأكلها، فل�سَت على ملته! فقال ر�سول اهلل »�سلى اهلل 
عليه و�سلم«: كان ذلك حالًل لإبراهيم »عليه ال�سالم«. فقالوا: كل ما نحّرمه 
اليوم كان ذلك حرامًا على نوح واإبراهيم حتى انتهى اإلينا. فاأنزل اهلل »تعالى« 
َعاِم َكاَن ِحالًّ لَِّبِني ِإْسَراِئيَل} يريد: �سوى الميتة والدم،  هذه الآية {ُكلُّ الطَّ

فاإنه لم يكن حالًل قط())) ول دللة في الآية على هذا ال�ستثناء الأخير.

�سيئًا  نف�سه  على  حّرم  يعقوب  اأن  تذكر  اأنها  �سنجد  التوراة  اإلى  وبالعودة 
من الطعام، وذكرت ق�سًة اأ�سبه بالأ�سطورة منها اإلى الحقيقة في تبرير هذا 
اأقوال  التحريم، وهي قريبة مما جاء في القول الثالث الذي ذكرناه من بين 
اآل عمران، والق�سة التوراتية  مف�ّسري القراآن الكريم حول الآيات من �سورة 
تتلّخ�ض في اأن النبي يعقوب »عليه ال�سالم« كان هاربًا من اأخيه »عي�سو«، ثم 
قرر بعد فترة اأن يعود مجددًا اإلى دياره حيث يتواجد اأخوه، وفي الطريق التقى 
َوَقاَل  اهلِل.  َماَلِئَكُة  َوَلَقاُه  َطِريِقِه  ِفي  ى  َفَم�سَ َيْعُقوُب  ا  )َواأَمَّ المالئكة:  ببع�ض 

َيْعُقوُب اإِْذ َراآُهْم: »هَذا َجْي�ُض اهلِل!«. َفَدَعا ا�ْسَم ذِلَك اْلَمَكاِن »َمَحَناِيَم«(. 

بقراره  عي�سو  ُيخبر  َمن  يعقوب  النبي  اأر�سل  لعودته،  الطريق  يمّهد  ولكي 
ِدي  ِل�َسيِّ َتُقوُلوَن  )»هَكَذا  بالعودة:  له  لي�سمح  اأخيه  قوة  اأمام  متذلاًل  العودة 
يعقوب،  النبي  َلَباَن( هو خال  ِعْنَد  ْبُت  َتَغرَّ َيْعُقوُب:  َعْبُدَك  َقاَل  هَكَذا  ِعي�ُسَو: 
واأبو زوجتيه ليا وراحيل، وا�سمه لبان بن بيتويل ָלָבן הארמי، ومعنى لبان: 

). البغوي: معالم التنزيل، �ض224.
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اأبي�ض، ولعله من كلمة »َلَبن«، وكان ي�سكن في اأر�ض »فدان« من بالد ما بين 
النهرين، ولما توفي الخال قرر النبي يعقوب العودة اإلى بالد كنعان )َوَلِبْثُت 
ِدي  اَر ِلي َبَقٌر َوَحِميٌر َوَغَنٌم َوَعِبيٌد َواإَِماٌء. َواأَْر�َسْلُت لأُْخِبَر �َسيِّ اإَِلى الآَن. َوَقْد �سَ
َلى اأَِخيَك،  �ُسُل اإَِلى َيْعُقوَب َقاِئِليَن: »اأََتْيَنا اإِ ِلَكْي اأَِجَد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك«. َفَرَجَع الرُّ

ا َقاِدٌم ِلِلَقاِئَك، َواأَْرَبُع ِمَئِة َرُجل َمَعُه«(.  ْي�سً اإَِلى ِعي�ُسو، َوُهَو اأَ

بح�سب هذه الق�سة، فاإن النبي يعقوب تخّوف من جواب اأخيه، واّتخذ اإجراء 
ِذيَن َمَعُه َواْلَغَنَم َواْلَبَقَر َواْلِجَماَل اإَِلى َجْي�َسْيِن. َوَقاَل:  احترازيًا: )َفَق�َسَم اْلَقْوَم الَّ

َرَبُه، َيُكوُن اْلَجْي�ُض اْلَباِقي َناِجًيا«(.  »اإِْن َجاَء ِعي�ُسو اإَِلى اْلَجْي�ِض اْلَواِحِد َو�سَ

بط�ض  من  والنجاة  العون  منه  طالبًا  رّبه  ال�سالم«  »عليه  يعقوب  دعا  ثم 
ِمَئَتْي  اأَِخيِه:  ِلِعي�ُسو  ًة  َهِديَّ ِبَيِدِه  اأََتى  ا  ِممَّ َواأََخَذ  اللَّْيَلَة  ِتْلَك  ُهَناَك  )َوَباَت  اأخيه: 
ْوَلَدَها،  َعًة َواأَ َعْنٍز َوِع�ْسِريَن َتْي�ًسا، ِمَئَتْي َنْعَجٍة َوِع�ْسِريَن َكْب�ًسا، َثاَلِثيَن َناَقًة ُمْر�سِ
َلى َيِد َعِبيِدِه  اأَْرَبِعيَن َبَقَرًة َوَع�َسَرَة ِثيَراٍن، ِع�ْسِريَن اأََتاًنا َوَع�َسَرَة َحِميٍر، َوَدَفَعَها اإِ
َبْيَن  ُف�ْسَحًة  َواْجَعُلوا  اِمي  ُقدَّ »اْجَتاُزوا  ِلَعِبيِدِه:  َوَقاَل  ِحَدٍة.  َعَلى  َقِطيًعا  َقِطيًعا 

َقِطيٍع َوَقِطيٍع«(. 

بات يعقوب »عليه ال�سالم« تلك الليلة في نف�ض المكان الذي تلّقى فيه جواب 
اللَّْيَلِة  ِتْلَك  ِفي  َقاَم  )ُثمَّ  متفرقة:  وحدات  اإلى  مة  مق�سَّ الهدايا  واأر�سل  اأخيه، 
َيبُّوَق( المخا�سة:  َة  َوَعَبَر َمَخا�سَ َواأَْوَلَدُه الأََحَد َع�َسَر  َوَجاِرَيَتْيِه  َتْيِه  َواأََخَذ اْمَراأَ
)اأََخَذُهْم  فيه  ال�سباحة  اأو  خو�سه  ي�سهل  الجدول  اأو  النهر  من  �سحل  مكان 
اَرَعُه اإِْن�َساٌن َحتَّى  َجاَز َما َكاَن َلُه. َفَبِقَي َيْعُقوُب َوْحَدُه، َو�سَ َواأََجاَزُهُم اْلَواِدَي، َواأَ
ح الن�ض من هو اأو ما هي حقيقة هذا الإن�سان ولماذا  ُطُلوِع اْلَفْجِر( ول يو�سّ
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َرَب ُحقَّ َفْخِذِه، َفاْنَخَلَع ُحقُّ َفْخِذ َيْعُقوَب  ُه َل َيْقِدُر َعَلْيِه، �سَ ا َراأَى اأَنَّ �سارعه )َوَلمَّ
ُه َقْد َطَلَع اْلَفْجُر«. َفَقاَل: »َل اأُْطِلُقَك اإِْن  اَرَعِتِه َمَعُه. َوَقاَل: »اأَْطِلْقِني، لأَنَّ ِفي ُم�سَ
َلْم ُتَباِرْكِني«. َفَقاَل َلُه: »َما ا�ْسُمَك؟« َفَقاَل: »َيْعُقوُب«. َفَقاَل: »َل ُيْدَعى ا�ْسُمَك 
ا�ِض َوَقَدْرَت«(. اأما  ِفي َما َبْعُد َيْعُقوَب َبْل اإِ�ْسَراِئيَل، لأَنََّك َجاَهْدَت َمَع اهلِل َوالنَّ

في الن�ض العبري فقد جاءت الآية كالتالي:

ים  יָת ִעם־ֱאֹלִה֛ ִר֧ י־ָשׂ ל ִכּֽ ָרֵא֑ י ִאם־ִיְשׂ ְמָ֔ך ִכּ֖ ר עֹו֙ד ִשׁ א ַיֲעקֹ֙ב ֵיָאֵמ֥ אֶמר לֹ֤ ּ֗ ַויֹ

ל. ولفظه بالكتابة الإنجليزية: ים ַוּתּוָכֽ ְוִעם־ֲאָנִשׁ֖

way-yō-mer,  lō  ya-‘ă-qōḇ  yê-’ā-mêr  ‘ō-wḏ  šim-ḵā,  kî  ’im-  

yiś-rā-’êl;  kî-  śā-rî-ṯā  ‘im-  ’ĕ-lō-hîm  wə-‘im-  ’ă-nā-šîm  

wat-tū-ḵāl.

وترجمته في بع�ض الن�سخ الإنجليزية:

And He said: not Jacob shall be called anymore Your 

name but Israel for you have struggled with God and with 

men and have prevailed.

اإلى حد كبير مع  وكلمة �سارعت متماثلة  النا�ض!  لأنك �سارعت مع اهلل ومع 
.śā-rî-ṯā : יָת ִר֧ لفظها بالعبرية ָשׂ

اإن�سان!  الن�ض - �سارع اهلل وهو في �سورة  يعقوب - بح�سب هذا  اأن  اأي 
ْخِبْرِني  والذي يوؤّكد هذا المعنى تتمة الق�سة في التوراة: )َو�َساأََل َيْعُقوُب َوَقاَل: »اأَ
ا�ْسَم  َيْعُقوُب  َفَدَعا  ُهَناَك.  َوَباَرَكُه  ا�ْسِمي؟«  َعِن  َت�ْساأَُل  »ِلَماَذا  َفَقاَل:  ِبا�ْسِمَك«. 
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َيْت َنْف�ِسي«. َواأَ�ْسَرَقْت  ي َنَظْرُت اهلَل َوْجًها ِلَوْجٍه، َوُنجِّ اْلَمَكاِن »َفِنيِئيَل« َقاِئاًل: »لأَنِّ
ْم�ُض اإِْذ َعَبَر َفُنوِئيَل َوُهَو َيْخَمُع َعَلى َفْخِذِه(.  َلُه ال�سَّ

ويوؤكد اأحبار اليهود على اأن الم�سارعة حدثت مع مالك من المالئكة ولي�ض 
مع اهلل على خالف ظاهر الن�ض التوراتي، ونجد في التلمود اأن يعقوب »عليه 
ال�سالم« قال للذي �سارعه عندما طلب منه اأن ُيطلقه لأنه قد طلع ال�سباح: 
)هل اأنت ل�ض اأم مت�سرد حتى تخ�سى ال�سباح؟ فاأجاب: اإنني مالك، ولم يحن 
وقت مدحي للرب منذ ُبرئت اإلى الآن(. ثم ي�ستغرق الن�ض التلمودي في بيان 

الأق�سام الثالثة للمالئكة الم�سبِّحين))). 

بعد اأن انتهت التوراة من و�سف الحدث، اأعقبت ذلك ببيان م�ساألة امتناع 
 »]Gid Hanasheh بني اإ�سرائيل عن تناول »عرق الن�سا = ִגיד ַהָנֶשה [وتلفظ
وُتعرف هذه   ،Sciatic Nerve الوركي  الع�سب  تناول  بذلك حرمة  وُيق�سد 
Sciatica وهو  الحالة المر�سية المرتبطة بهذا الع�سب با�سم »عرق الن�سا« 
اإلى  ممتدًا  ظهرك  اأ�سفل  من  ويتفرع  الوركي،  الع�سب  طول  على  يمتد  األم 
الوركين والأرداف واأ�سفل كل �ساق. وعادة ما يوؤّثر عرق الن�سا في جانب واحد 
فقط من الج�سم، وين�ساأ عرق الن�سا - عادًة - عندما ي�سغط القر�ض المنفتق 
الفقري  العمود  م�سافات  ت�سيق  اأو  الفقري  العمود  في  العظمية  النتوءات  اأو 
»ت�سيُّق القناة ال�سوكية« على جزء من الع�سب. ي�سبب هذا الإ�سابة باللتهاب 

وال�سعور بالألم وال�سعور غالبًا ببع�ض الوخز في ال�ساق الم�سابة.

وهذا الحدث الذي وقع ليعقوب »عليه ال�سالم« بح�سب الن�ض التوراتي هو 

). التلمود البابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض281.
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ُكُل  العلة في تحريم تناول الع�سب الوركي في ال�سريعة اليهودية: )ِلذِلَك َل َياأْ
َرَب ُحقَّ  ُه �سَ �َسا الَِّذي َعَلى ُحقِّ اْلَفِخِذ اإَِلى هَذا اْلَيْوِم، لأَنَّ َبُنو اإِ�ْسَراِئيَل ِعْرَق النَّ

�َسا())).  َفْخِذ َيْعُقوَب َعَلى ِعْرِق النَّ

ونجد الن�ض التالي في »الم�سنا« من التلمود: )ينطبق تحريم عرق الن�سا 
- اأي الع�سب - في الأر�ض المقد�سة وخارجها، خالل وجود الهيكل( المعبد 
الزمان  الحال في هذا  المقد�ض )وبعده( بعد تدميره كما هو  الذي في بيت 
)على الحيوانات المكّر�سة( المنذورة اأو القرابين )وغير المكّر�سة، وينطبق 
على الما�سية والحيوانات البرية، على الفخذ الأيمن والأي�سر، ولكنه ل ينطبق 
على الطيور لأن لي�ض لها فخذ ك�سكل الملعقة، الع�سالت الموجودة على عظمة 
الموا�سي  اأما في  البهائم،  ولي�ض مقعرة كعظمة  الطائر،  الفخذ م�سطحة في 
فاإن هذه العظمة ت�سبه ظهر الملعقة اأو الهراوة. وهذه الخا�سية محّرمة ب�سكل 

�سريح())). 

اإمكانية  الربّيين في  بين  التلمودي وجود الختالف  الن�ض  ثم يذكر هذا 
اب في اإزالة هذا الع�سب: )ول يوؤتمن اللحامون على اإزالة  العتماد على الق�سّ
عرق الن�سا لأنه يتطّلب عماًل �ساقًا ودقيقًا، ولي�ض من ال�سهل اأن يتتبعه اللحام 
الرّبي  اأن يعتمد عليه، وهذا ما يراه  للمرء  ينبغي  ت�سعباته، ولذلك ل  في كل 

مائير، اأما الحاخامات فيقولون: اإنهم موؤتمنون عليه())).

). الكتاب المقد�ض: �سفر التكوين 32.
). التلمودالبابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض275.
). التلمود البابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض275.
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حبة  حجم  �سخ�ض  اأكل  )اإذا  الجمارا:  تقول  ال�سابقة  العبارة  �سرح  وفي 
زيتون من ِعرق الن�سا من هذا الفخذ، وحجم حبة زيتون من عرق الن�سا الفخذ 

الآخر، فقد ا�ستحق ثمانين جلدة())).

ولكن ما هي اأهمية الع�سب الوركي ليوؤكل؟ وهل ياأكله النا�ض عادة؟ وما 
قيمة اأن يحّرمه يعقوب على نف�سه، �سواء كرّدة فعل على ما وقع له بح�سب هذه 
تترتب  التي قد  ال�سحية  الم�ساكل  اآخر من قبيل  ل�سبب  اأو  التوراتية،  الق�سة 

نتيجة تناول جزء من ج�سد الحيوان؟

»فيليه  الـ  قطعة  مثل  وغيرها،  البقر  من  معينة  لحمية  �سرحات  هناك 
ب�سبب اختالط لحمها  المتدّين،  اليهودي  ياأكلها  Filet Mignon ل  مينيون« 

بهذا الع�سب، وبال�سحم الممنوع تناوله. 

للفرد  اإل  يمكن  )ل   :Eliezer Posner بو�سنر«  »األيعازر  الربي  يقول 
من  القريبة  الكو�سر  اللحوم  عن  المحظورة  الأجزاء  ف�سل  للغاية  الماهر 
الّنقر  Nikkur وتعني  هذا الع�سب وال�سحم الملتق�ض بها، في عملية ت�سمى 
والتنقيب، وبالتالي، من ال�سعب العثور على قطعة فيليه مينيون تكون مباحة 
لحم  �سرائح  مع  نف�سه  ال�سيء  وينطبق  »كو�سر«...  اليهودية  ال�سريعة  وفق 

الأرداف والخا�سرة و�ساق الخروف(.

ومن اأحبار اليهود من تو�ّسع في الأمر ولم يكتف بعرق الن�سا، حيث اعتبر اأن 
عنوان Gid Hanasheh اأو�سع منه، وي�سمل اأجزاء اأخرى من ج�سد الحيوان 

المذبوح ب�سورة متوافقة مع ال�سريعة اليهودية »الكو�سر«.
). التلمود البابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض 278.
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 Gid اأن كلمة Yirmiyohu Kaganoff »يقول الرّبي »ِيرميوهو كاغانوف
في العبرية تعني الأجزاء الع�سّية والمطاطة التي ي�سعب م�سغها، وقد يراد 
التلمود  في  واأن  الدموية،  الأوعية  حتى  اأو  والأربطة  والأوتار  الأع�ساب  بها 
Gid العروق »الأوتار، الأع�ساب، الأربطة، الأوعية  حديث عن تحريم تناول 
الدموية« الداخلية الممتدة على طول العظام، والعروق الخارجية الممتدة مع 
اللحم. هذا ف�ساًل عن تحريم تناول طبقة من الدهون الواقية المحيطة بهذه 

لنا المراد منها ))). العروق التي ف�سّ

وبالبحث في التوراة والتلمود لم اأجد تحريمًا للحم الجمل ولبنه من قبل 
يعقوب »عليه ال�سالم« كما جاء في بع�ض المرويات، واقت�سر الأمر على تحريم 
ِإْسَراِئيُل َعَلى  َم  عرق الن�سا فقط، واهلل اأعلم بالمراد من قوله: {ِإالَّ َما َحرَّ

َنْفِسِه}.

والطريف في الأمر اأنه في حين روي عن ابن عبا�ض اأن الأطباء ربطوا بين 
اإ�سابة النبي يعقوب بعرق الن�سا وبين تناول لحم الإبل، كما في الخبر التالي: 
اأن يجتنب  اأ�ساب يعقوب »عليه ال�سالم« عرق الن�سا، و�سف الأطباء له  )لما 
لحوم الإبل، فحّرمها على نف�سه. فقالت اليهود: اإنما نحرم على اأنف�سنا لحوم 
الإبل، لأن يعقوب حرمها واأنزل اهلل تحريمها في التوراة( نجد اأن علم التغذية 
الحديث يدّل على عك�ض ذلك تمامًا، فعلى موقع nutritionride وتحت عنوان 
»فوائد لحم الإبل« جاء: )لحم الإبل مفيد لعالج اأمرا�ض مختلفة.... من بينها 

الحمى المو�سمية، عرق الن�سا، واآلم الكتف... اإلخ(.  

1. www.yeshiva.co/midrash/9338
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Camel meat is beneficial in curing different diseases. Let’s 
take a look at conditions that camel cure: Camel meat can 

cure seasonal fever, sciatica, and shoulder pain......(()

•• حترمي الشحوم:
الحيوانات  اأنواع  بع�ض  تحريم  عن  تحّدَثت  اأخرى  قراآنية  اآية  وهناك 
وال�سحوم على اليهود، ولي�ض على عموم بني اإ�سرائيل لُيّدَعى اأن ذلك التحريم 
اإباحتها في الإ�سالم يتعار�ض مع القول باأنه امتداد  كان قديمًا واأ�سياًل، واأن 
وكحكم  المو�سوية،  ال�سريعة  �سمن  التحريم  جاء  بل  الإبراهيمية،  لل�سريعة 

خا�ض باأتباعها، وهي نوع من العقوبة على ما قّدمت اأيديهم.

اإلى  بالن�سبة  »الحالل«  اللحم  ت�سريع  عن  »تعالى«  اهلل  تحّدث  اأن  فبعد 
ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه  الم�سلمين في قوله: {ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ
ِفْسًقا  َأْو  ِرْجٌس  َفِإنَُّه  ِخنِزيٍر  َلْحَم  َأْو  ْسُفوًحا  مَّ َدًما  َأْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  َأن  ِإالَّ 
ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم})))  
بّين اهلل »تعالى« اأن دائرة تحريم اللحوم لليهود اأو�سع منها في الإ�سالم، واأن 
تغليظ  بها  ُيراد  وكعقوبة  معينة،  وفق معطيات  بل طارئًا  اأ�سياًل  لي�ض  الحكم 

الت�سريع لجعل الأمور اأكثر تعقيدًا و�سعوبة عليهم، وهي كالتالي:

ْمَنا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر}. ذكر الطبر�سي في مجمع  1. {َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّ
البيان واآخرون، اأن المف�سرين اختلفوا في معناه، فقيل: 

1. nutritionride.com/benefits-of-camel-meat
). �سورة الأنعام:145.
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اأ( هو كل ما لي�ض بمنفرج الأ�سابع كالإبل والنعام والإوّز والبط، عن ابن 
عبا�ض و�سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد وال�سدي.

ب( هو الإبل فقط عن ابن زيد.

ج( كل ال�سباع والكالب وال�سنانير وما ي�سطاد بظفره، عن الجبائي.

القتيبي  عن  الدواب،  من  حافر  ذي  وكل  الطير  من  مخلب  ذي  كل  د( 
والبلخي. 

التثنية، وعر�سناه  و�سفر  الالويين  اإلى ما جاء في �سفر  ت�سير  الآية  ولعل 
�سابقًا �سمن هذا البحث، وفيه اأن معيار اإباحة لحم الحيوان - من غير الطيور 
َفتين، الأولى اأن يكون م�سقوق الظلف، والثانية  والكائنات البحرية - اأن يجمع �سِ

اأن يجتّر طعامه، واأي حيوان فقد ال�سفتين اأو اأحداهما فهو محّرم اأكُله. 

ُن  اأْ ِتي َتاأُْكُلوَنَها: اْلَبَقُر َوال�سَّ والن�ض التوراتي كالتالي: )هِذِه ِهَي اْلَبَهاِئُم الَّ
َبِهيَمٍة  َوُكلُّ  َواْلَمَهاُة.  ْيَتُل  َوالثَّ ْئُم  َوالرِّ َواْلَوْعُل  َواْلَيْحُموُر  ْبُي  َوالظَّ ُل  َوالإِيَّ َواْلَمْعُز، 
ْفُر  الظُّ العربية:  اللغة  في  ْلُف  الظِّ ِظْلَفْيِن(  َوَتْق�ِسُمُه  ِظْلًفا  َت�ُسقُّ  اْلَبَهاِئِم  ِمَن 
َتاأُْكُلوَن. اإِلَّ هِذِه َفاَل  اَها  ْبي ونحوها )َوَتْجَترُّ َفاإِيَّ الم�سقوق للبقرة وال�ساِة والظَّ
َها  ْلَف اْلُمْنَق�ِسَم: اْلَجَمُل َوالأَْرَنُب َواْلَوْبُر، لأَنَّ ا َي�ُسقُّ الظِّ ا َيْجَترُّ َوِممَّ َتاأُْكُلوَها، ِممَّ
ُه َل  ْلَف لِكنَّ ُه َي�ُسقُّ الظِّ َها َل َت�ُسقُّ ِظْلًفا، َفِهَي َنِج�َسٌة َلُكْم. َواْلِخْنِزيُر لأَنَّ َتْجَترُّ لِكنَّ

َيْجَترُّ َفُهَو َنِج�ٌض َلُكْم. َفِمْن َلْحِمَها َل َتاأُْكُلوا َوُجَثَثَها َل َتْلِم�ُسوا(.

وحيث اأنه لي�ض لالإبل اأظالف م�سقوقة، بل اأخفاف ومن قطعة واحدة، لذا 
فهي محّرمة بح�سب القاعدة المذكورة في التوراة. وحيث اأن �سباع الحيوانات 
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{ِذي  م�سطلح  ا�ستعمال  يكون  وقد  اأي�سًا.  محّرمة  فهي  تجتر،  ل  والخنازير 
ُظُفٍر} في الآية القراآنية �ساماًل لعنوانين:

1. كل ما له ظفر »ظلف« واحد غير م�سقوق، والإفراد في اللفظ للدللة 
على العدد.

2. كل ما له ظفر »مخلب« كالحيوانات المفتر�سة، والكلمة تدل على الجن�ض.

ويبقى الخنزير خارج هذا القيد، وقد يكون من�سمًا اإلى ما له مخالب من 
حيث الت�سابه في عدم الجترار. ولربما ُيقال اأن الآية ت�سير اإلى �سنف واحد 
فقط من المحرمات، وهي ال�سباع التي لها مخالب، ولم تتعّر�ض لِذكر الخنزير 
والإبل لأنها لي�ست في وارد ح�سر موارد التحريم عند اليهود، بل ِذكر واحدة 

منها فقط، ل�سيما واأنها لم تاأت ب�سيغة الح�سر كما هو وا�سح.

ْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما َأِو  2. {َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّ
اْلَحَواَيا َأْو َما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم}))).

خلف وُتلفظ  ֵחֶלב   العبرية  في   - ال�سحم  تناول  تحريم  التوراة  في  ونجد 
Kheylev  ،Chelev - من الحيوانات التي ُيجوز تقديمها كقرابين للمعبد 

-في العبرية ָקְרָבן وُتلَفظ قربان qorbān - وهي كما جاءت في الن�ض التالي: 
بُّ ُمو�َسى َقاِئاًل: »َكلِّْم َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َقاِئاًل: ُكلَّ �َسْحِم َثْوٍر اأَْو َكْب�ٍض اأَْو  )َوَكلََّم الرَّ
ا �َسْحُم اْلَمْيَتِة َو�َسْحُم اْلُمْفَتَر�َسِة َفُي�ْسَتْعَمُل ِلُكلِّ َعَمل، لِكْن  َماِعٍز َل َتاأُْكُلوا. َواأَمَّ

اأَْكاًل َل َتاأُْكُلوُه())).
). �سورة الأنعام: 146.

). الكتاب المقد�ض: �سفر الالويين، الأ�سحاح 7، 24-22.
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ومن هنا نجد اأن الآية ذكرت خ�سو�ض �سحم البقر والغنم، لأنها هي التي 
في  كما جاء  تمامًا  المو�سوية،  ال�سريعة  وفق  للمعبد  كقرابين  م  ُتقدَّ اأن  يجوز 
بُّ ُمو�َسى َوَكلََّمُه ِمْن َخْيَمِة الْجِتَماِع َقاِئاًل: َكلِّْم َبِني  �سفر الالويين: )َوَدَعا الرَّ
بِّ ِمَن اْلَبَهاِئِم، َفِمَن اْلَبَقِر  َب اإْن�َساٌن ِمْنُكْم ُقْرَباًنا ِللرَّ اإِ�ْسَراِئيَل َوُقْل َلُهْم: اإَِذا َقرَّ

ُبوَن َقَراِبيَنُكْم())). َواْلَغَنِم ُتَقرِّ

وجاء في الم�سنا من التلمود اأن تحريم ال�ّسحم اأ�سّد من تحريم الّدم من 
النواحي.  بع�ض  من  ال�ّسحم  تحريم  من  اأ�سّد  الّدم  وتحريم  النواحي،  بع�ض 
اأّن ال�سحم يخ�سع لقانون تدني�ض المقد�سات،  اأ�سّد من حيث  ال�ّسحم  تحريم 
ويتعّر�ض الذي يرتكبه لعقوبة »بيجول« وهو م�سطلح ُيطلق على لحم القربان 
القرابين  اأ�سبح قديمًا وملّوثًا، و»نوتار« وهو م�سطلح ُيطلق على لحوم  الذي 
اأن ُت�سبح غير قابلة لالأكل و »النجا�سة«، والأمر لي�ض كذلك  ُتترك بعد  التي 
وعلى  الما�سية  على  ينطبق  اأنه  حيث  من  اأ�سد  الدم  وتحريم  الدم.  حالة  في 
الحيوانات البرية والطيور، �سواء كانت »طاهرة=حالل« اأو »نج�سة=محّرمة«، 

اأما تحريم ال�سحم فال ينطبق اإل على الما�سية »الطاهرة«))).

م، بع�ض طبقات الدهون الداخلية المغطاة  وي�ستثنى من هذا ال�سحم المحرَّ
ب�سريحة لحم، ولي�ض بالجلد اأو الأوتار. وت�سير الم�سادر اليهودية اإلى �سعوبة 
تمييز ال�سحوم المباحة من المحّرمة في جوف البهيمة اأحيانًا، ويجب اأن يكون 

ال�سخ�ض مدربًا ب�سكل جيد ليتمكن من ت�سخي�ض ذلك.

). الكتاب المقد�ض: �سفر الالويين، الأ�سحاح 1، 2-1.
). التلمودالبابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض 336.
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وهذا جزء من تغليظ الت�سريع الهادف لجعل الأمور اأكثر �سعوبة بالن�سبة 
اإليهم، وكنوع من العقوبة الواقعة عليهم نتيجة ما قّدمت اأيديهم، فقد تحّدَثت 
َجَزْيَناُهم  التالية: {َذِلَك  بال�سورة  وبّينته  التحريم  �سبب  القراآنية عن  الآية 
لأن  ذلك،  بعد  ل  ال�سالم«  »عليه  مو�سى  عهد  على  عنهم  ال�سادر  ِبَبْغِيِهْم} 
َلَصاِدُقوَن} مما يوؤّكد  التوراة النازلة عليه ا�ستملت على هذا الت�سريع {َوِإنَّا 
اأنهم  اأخرى  جهة  ومن  طارئًا،  ت�سريعًا  بل  اأ�سياًل  لي�ض  التحريم  اأن  جهة  من 
َرْحَمٍة  ُذو  رَّبُُّكْم  َفُقل  ُبوَك  َكذَّ {َفِإن  بالعقوبة  الت�سريع  هذا  ارتباط  ينكرون 

َواِسَعٍة َواَل ُيَردُّ َبْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن}))). 

اأما طبيعة هذا البغي ال�سادر عنهم على عهد مو�سى »عليه ال�سالم« والذي 
ترّتب عليه هذا التحريم، اأو بتعبير اآية اأخرى، الظلم ال�سادر عنهم وال�سّد عن 
ْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم  َن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ �سبيل اهلل كثيرًا: {َفِبُظْلٍم مِّ
ِهْم َعن َسِبيِل اهلِل َكِثيًرا}))) فلم يتم تو�سيحه وبيانه، ولبد اأنه مرتبط  َوِبَصدِّ
بمجموعة من �سلوكياتهم التمّردية التي تحّدث القراآن عن بع�سها، من قبيل 
قولهم {َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم 
لَُّهْم َقاُلوا َيا ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإَلًها َكَما َلُهْم آِلَهٌة َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن}))) 
وعبادتهم العجل بعد النجاة من فرعون وعبور اليم، وال�سكوى من مو�سى »عليه 
ال�سالم« باأنه كان �سببًا للحوق الأذى بهم، وال�سك فيه، والتمّرد على اأوامره، 
وقولهم: {َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن}، وقول مو�سى: {ِإنِّي 

). �سورة الأنعام: 147-146.
). �سورة الن�ساء: 160.

). �سورة الأعراف: 138.
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اَل َأْمِلُك ِإالَّ َنْفِسي َوَأِخي})))... اإلخ القائمة الطويلة التي اخت�سرها القراآن 
اًل. وتحدثت عنها التوراة مف�سّ

•• حترمي أكل اللحم مع اللنب:
من الموارد الأخرى التي يحّرمها اليهود على اأنف�سهم �سمن قائمة الطعام 
هي تناول اللحم مع اللبن. والن�ض الذي ي�ستند اإليه في الأ�سا�ض هذا الت�سريع 
هو ما جاء في التوراة ِمن َنهي عن طبخ الجدي بلبن اأمه: )َل َتْطُبْخ َجْدًيا ِبَلَبِن 
ِه()))، ويتكرر بنف�ض العبارة في نف�ض ال�سفر ولكن في الأ�سحاح 34: 26،  اأُمِّ

ثم في �سفر التثنية 14: 21 وبنف�ض التعبير.

وفي الم�سنا من التلمود: )يحرم طبخ كل اأنواع اللحم في اللبن با�ستثناء 
الجبن. هذا  المائدة مع  اللحم على  والجراد، كما يحرم و�سع  ال�سمك  لحم 
اإجراء احتياطي فر�سه الربّيون لمنع اأكل الثنين معًا، با�ستثناء لحم ال�سمك 

والجراد())).

واختلف الباحثون في بيان العلة في نزول هذا الت�سريع على النبي مو�سى 
»عليه ال�سالم«. فقد اأرجع بع�ض الباحثين هذا الأمر اإلى محاربة عادة وثنية 
النوع من  الذين اعتادوا على هذا  الحّثيين  وطق�ض �سحرّي كان معروفًا لدى 
اإلُه  لهم  ُيحّقق  اأن  يريدون من خاللها  و�سحرّية  وثنّية  الطبخ �سمن مرا�سيم 
فاإن  لذا  يليه،  الذي  والعام  العام  الإنتاج هذا  الزراعية زيادة في  المحا�سيل 

). �سورة المائدة: 24.
). الكتاب المقد�ض: �سفر الخروج، الأ�سحاح 23، 19.

). التلمود البابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض 309.
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بالح�ساء  العنب  ومزارع  والب�ساتين  والحقول  الأ�سجار  ير�ّسون  كانوا  الحّثيين 
الناتج عن هذا الطبيخ، معتقدين اأن مثل هذه الممار�سة �سُتر�سي الإله ويزداد 

لديهم الإنتاج.

وحيث اأن النا�ض ي�ستقون من الأمم عاداتها ال�سحرية والخرافية وتتحّول 
اليوم وفي  اإلى هذا  اأمر م�سهود  العقيدة عندهم - وهو  ي�سبه  ما  اإلى  اأحيانًا 
مختلف المجتمعات الب�سرية - ورغبًة في تجنيب الموؤمنين بالر�سالة المو�سوية 
اّتباع ذات الطقو�ض الوثنّية ال�سحرّية لزيادة المح�سول، لذا فقد نزل ت�سريع 

خا�ض بتحريم تقليد هذه العادة الباطلة ))).

لونت�سيتز« - وهما من �سّراح  الرّبــّيان »عوبديا �سفورنو« و »�سولومون  اأما 
الن�سو�ض الدينية اليهودية في اأواخر الع�سور الو�سطى - فقد اعتبرا اأن هذا 
فيها طهي  يتم  كنعانية،  دينية   ممار�سة  اإلى  �سمنيًا  ي�سير  التوراتي  الت�سريع 
الماعز ال�سغير في حليب اأمه بهدف الح�سول على م�ساعدة من الإله لزيادة 

الإنتاج الحيواني في قطعانهم.

وهناك راأي ثالث يذهب اإلى اأّن مرجع هذا النهي يعود اإلى م�ساألة �سحّية 
ل اأكثر، حيث تعاني ن�سبة طاغية من بني اإ�سرائيل، ول�سّيما كبار ال�سن منهم 
- وب�سورة وراثية - من الح�سا�سّية من مادة »الالكتوز« المتوافرة في الحليب، 

مما ي�سبب لهم توعكًا �سحيًا ناتجًا عن ع�سر اله�سم.

وفريق رابع متمّثل في بع�ض اأحبار اليهود ممن اعتبروا اأن الم�ساألة ذات 
اإن�ساني، وهو ي�سابه  اأمه َت�سّرف ل  اإذ اأن طبخ الجدي بلبن  خلفية اأخالقية، 
1. biblehub.com/niv/exodus/23-19.htm
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النهي الوارد عن جمع البي�ض من الع�ض اأثناء مراقبة الطيور الأم. 

دائرته،  وو�ّسعوا  الت�سريع،  بهذا  الأخذ  في  تمادوا  اليهود  اأن  يبدو  ولكن 
الأمر  هذا  وُيعرف  مطلقًا،  واحد  اآن  في  الألبان  مع  اللحوم  اأكل  منع  لي�سمل 
الحرفّي  ومعناه   Basar Bechalav ولفظه  בחלב  בשר  بعنوان  بالعبرية 

»لحم في الحليب«. ففي التلمود ثالثة ت�سريعات رئي�سة مرتبطة بهذا الأمر:

1. حظر الطهي بمزيج من الحليب واللحوم.

2. حظر تناول خليط مطهو من الحليب واللحوم.

3. حظر ا�ستخال�ض اأي م�ستق من خليط اللبن واللحوم المطبوخة.

ثنايا  بين  اللحم  من  �سيء  َتبّقي  َعدم  ِمن  يتاأّكدون  �ساروا  اأنهم  حتى 
اأ�سنانهم، ويعمدون اإلى ا�ستعمال ال�سواك وغيره ل�سمان عدم وجود �سيء من 

بقايا اللحم في الفم.

ع الربّيون زمنًا خا�سًا يجب اأن َيم�سي كي ُيباح لليهودي اأن ياأكل اللحم  وو�سَ
بعد اأن �َسرَب اللبن اأو اأكَل الجبن وما �سابه، وبالعك�ض. ثم وقع الخالف بين 

اأحبارهم في تحديد هذا الزمن الفا�سل بينهما.

وجاء في التلمود اأن الرّبي »مار عقبا« قال: )اإنني في هذه الم�ساألة كالخل 
اإلى  ياأكل جبنة  اأبي �سياأكل لحمًا الآن، فاإنه لن  باأبي، فلو كان  للنبيذ مقارنًة 
نف�ض هذه ال�ساعة غدًا، اأما اأنا فال اآكل الجبنة في نف�ض الوجبة، ولكنني اآكلها 

على الوجبة التالية())). 

). التلمود لبابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض 311.
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واعتبر الرّبي »يعقوب بن مائير« باأن �سلوك »مار عقبا« كان مجرد اختيار 
»مار  ممار�سة  اأن  الو�سطى  القرون  في  بارزون  ربّيون  اعتبر  بينما  �سخ�سي، 

عقبا« يجب اأن ُتعامل كحد اأدنى من معايير ال�سلوك في مثل هذه الحالت.

واإذ اقترح الرّبي ابن ميمون النتظار لمدة �ست �ساعات بعد تناولها كحد 
اأدنى للفا�سل بين تناول اللحم ومنتجات الألبان؛ نجد ربّيين اآخرين يحّددونها 
بثالث �ساعات، وقيل �ساعة، وقيل بكفاية النتظار حتى تناول وجبة جديدة، 
بتناول  الخا�ض  الدعاء  وتالوة  الفم،  وغ�سل  الطاولة،  تنظيف  بمجرد  ولو 
الطعام، بل اإن بع�سهم اكتفى بتنظيف الفم عن طريق تناول خبز جاف دون 
الحاجة اإلى ال�سطف بالماء))). على اأن بع�ض الرّبيين اأعطوا ا�ستثناءات اأي�سًا 
عات، حيث اأباح لهم تناول اللحوم مع منتجات الألبان  لالأطفال والن�ساء المر�سِ

في وجبة غذائية واحدة.

•• املنَسف األردين:
اللحم  تناول  وتخ�ّض  ُتحكى  طريفة  ق�سة  العربي  الأردني  التراث  وفي 
ْمن �سراعه  المطبوخ باللبن، اإذ قيل اأن الملك العربي »مي�سع« ملك مواآب، و�سِ
تح�سيد  اإلى  �سعى  بخطرهم،  ول�سعوره  حينها،  اليهود  ملوك  من  جيرانه  مع 
اأْن طلب ِمن �َسعبه  �َسْعِبه معنويًا وعمليًا، وكان ِمن بين و�سائل هذا التح�سيد 
طْبخ اللحم باللبن، فا�ستجابوا له باأجمعهم، فكان بمثابة اإعالن عام لمخالفة 
اليهود وب�سكل تعبوي �سامل، و�سارت - اأو ظهرت - طبخة »المن�سف« ال�سهيرة 
اللبن  ولربما  -الجميد  لبني  بمنتج  اللحم  طبخ  و�سفتها  في  تت�سّمن  التي 

). التلمود البابلي، الق�سم الخام�ض، قودا�سيم، ج16، �ض 310.
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الرائب اأي�سًا- و�سيلة تعبوية ا�ستطاع من خاللها اأن ينت�سر في معركته �سد 
اليهود. الأردنيون ا�ستطيبوا هذه الأكلة وا�ستمروا بطبخها اإلى يومنا هذا تفاوؤًل 
بالن�سر الذي طالعهم معها، واّتخذ كلُّ َمن �سكن اأر�ض الأردن من المن�سف 

اأكلته المحببة ))).

•• إلغاء التشريع عند املسيحيني:
انق�سم الم�سيحيون اإلى قائل با�ستمرارية الت�سريعات المو�سوية الخا�سة 
األغى  قد  ال�سالم«  »عليه  الم�سيح  واأن  ُن�سخت،  قد  باأنها  وقائل  بالطعام، 
لهم  م  ُقدِّ ما  كل  ياأكلون  فاأخذوا  والنج�سة،  الطاهرة  الأطعمة  بين  التمييز 
وكان  با�سم اهلل،  اأنه مذبوح  اأم  لوثن  اإذا كان مذبوحًا  ما  �سوؤال حول  بدون 
ُيباع في الملحمة، وياأكل كل ما ُيقّدم له على  هذا الفريق الثاني ي�ستري ما 
مائدة غير الموؤمن، بقطع النظر عن كونه طاهرًا اأو نج�سًا، مباحًا اأو محّرمًا 

اليهود. ح�سب �سريعة 

طاهر  �سيء  كل  اأن  واعتبار  الم�ساألة،  بح�سم  الر�سول  بول�ض  قام  ثم 
للطاهرين، واأن الوثن ل يمّثل حقيقة ول يوؤّثر الذبح له على حّليتها.

ال�سرعية  النجا�سة والطهارة  األغت  عى-  المدَّ الم�سيحية -بح�سب  اأن  ومع 
)وحّررت الأمم من نير الطقو�ض المو�سوية، اإل اأّن المجمع الر�سولي المنعقد 

في اأور�سليم منع الأمم من المخنوق والدم())).

1. www.gerasanews.com/print/111769
2. st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bi-
ble-Dictionary/16_TAH/TAH_22.html
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•• املسلمون وحترمي الطعام:
الأمم،  من  اأّمة  اإلى  ر�سوًل  ُير�سل  اأو  تجديدية  �سريعة  اهلل  ُينِزل  عندما 
الأحكام  بع�ض  رفع  والر�سالة  التجديدية  الحالة  هذه  م�سامين  بين  ِمن  فاإّن 
الت�سديدية - ال�ستثنائية وغير الأ�سيلة - والتي جاءت لمعالجة خلل معّين، اأو 
كنوع من العقوبة، اأو كا�ستجابة لطلٍب واإلحاح من ِقبل النا�ض جهاًل منهم اأو 
اإ�سرارًا على اأمٍر اأراد اهلل اأن يخّففه عنهم فاأبوا ذلك، كما قال »تعالى«: {َيا 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء ِإن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم َوِإن َتْسَأُلوا َعْنَها 
ُل اْلُقْرآُن ُتْبَد َلُكْم َعَفا اهلُل َعْنَها َواهلُل َغُفوٌر َحِليٌم، َقْد َسَأَلَها َقْوٌم  ِحيَن ُيَنزَّ

مِّن َقْبِلُكْم ُثمَّ َأْصَبُحوا ِبَها َكاِفِريَن}))).

وِمن �سور ذلك التخفيف في الت�سريع ما جاء في قوله »تعالى« بخ�سو�ض 
ر�سالة الم�سيح عي�سى بن مريم »عليهما ال�سالم«: {ِإْذ َقاَلِت اْلَمالِئَكُة َيا َمْرَيُم 
ْنَيا  ْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّ ُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ ِإنَّ اهلَل ُيَبشِّ
ًقا لَِّما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوأِلُِحلَّ َلُكم  ِبيَن..... َوُمَصدِّ َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّ
ُقوْا اهلَل َوَأِطيُعوِن}))). َم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكم ِبآَيٍة مِّن رَّبُِّكْم َفاتَّ َبْعَض الَِّذي ُحرِّ

وهكذا نجد مثل هذا الو�سف بحق ر�سالة و�سريعة النبي محمد »�سلى اهلل 
الَِّذي  اأْلُمِّيَّ  النَِّبيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَِّبُعوَن  {الَِّذيَن  »تعالى«:  قال  حيث  واآله«  عليه 
َوَيْنَهاُهْم  ِباْلَمْعُروِف  َيْأُمُرُهم  َواإْلِنِجيِل  التَّْوَراِة  ِفي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه 
ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم  يَِّباِت َوُيَحرِّ َعِن اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ

). �سورة المائدة:102-101.
). �سورة اآل عمران:50-4.
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َبُعوا النُّوَر  ُروُه َوَنَصُروُه َواتَّ َواأْلَْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ
الَِّذي ُأنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}))).

المحّرم على  بالطعام  قائمًة  الكريم  القراآن  »�سبحانه« في  قّدم اهلل  وقد 
الموؤمنين بال�سريعة المحمدية، وا�ستعمل فيها - مّرتين - لغة واأدوات الح�سر 

دفعًا لأي �سبهة اأو محاولة للتاأويل.
1. قال اهلل »تعالى« في �سورة الأنعام المكية: {ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي 
َلْحَم  َأْو  ْسُفوًحا  َدًما مَّ َأْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  َأن  ِإالَّ  َيْطَعُمُه  َطاِعٍم  َعَلى  ًما  ُمَحرَّ ِإَليَّ 
ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد 

َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم}))).
2. وقال اهلل »تعالى« في �سورة البقرة، وهي �سورة مدنية: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
ِ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن، ِإنََّما  آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروْا هلِلَّ
َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اهلِل َفَمِن اْضُطرَّ  َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َحرَّ
َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر رَِّحيٌم، ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزَل 
ِإالَّ  ُبُطوِنِهْم  ِفي  َيْأُكُلوَن  َما  ُأْوَلِئَك  َقِلياًل  َثَمًنا  ِبِه  َوَيْشَتُروَن  اْلِكَتاِب  ِمَن  اهلُل 
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم، ُأْوَلِئَك الَِّذيَن  النَّاَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهلُل َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ
الَلَة ِباْلُهَدى َواْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّاِر، َذِلَك ِبَأنَّ  اْشَتَرُوْا الضَّ
َل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوْا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد}))). اهلَل َنزَّ

ا َرَزَقُكُم  3. وقال اهلل »تعالى« ِمن قبُل في �سورة النحل المكية: {َفُكُلوْا ِممَّ
). �سورة الأعراف: 157.

). �سورة الأنعام:145.
). �سورة البقرة: 176-172.
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َم َعَلْيُكُم  اهلُل َحالاًل َطيًِّبا َواْشُكُروْا ِنْعَمَت اهلِل ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن، ِإنََّما َحرَّ
َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل  اْلَمْيَتَة َوالدَّ
َعاٍد َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر رَِّحيٌم، َواَل َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل 
َوَهَذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروْا َعَلى اهلِل اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اهلِل اْلَكِذَب اَل 
ْمَنا َما َقَصْصَنا  ُيْفِلُحوَن، َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم، َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّ
َعَلْيَك ِمن َقْبُل َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن، ُثمَّ ِإنَّ َربََّك ِللَِّذيَن 
َبْعِدَها  ِمن  َربََّك  ِإنَّ  َوَأْصَلُحوْا  َذِلَك  َبْعِد  ِمن  َتاُبوْا  ُثمَّ  ِبَجَهاَلٍة  وَء  السُّ َعِمُلوْا 

َلَغُفوٌر رَِّحيٌم}))).

4. وقال »تعالى« مّرة اأخرى في مقام البيان والتف�سيل في �سورة المائدة، 
ُم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ وهي مدنية: {ُحرِّ
ْيُتْم  ُبُع ِإالَّ َما َذكَّ َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِّ
َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموْا ِباأَلْزالِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن 
َوَأْتَمْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم  َواْخَشْوِن  َتْخَشْوُهْم  َفاَل  ِديِنُكْم  ِمن  َكَفُروْا 
َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف 
يَِّباُت َوَما  ِْثٍم َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر رَِّحيٌم، َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ إلِّ
ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم  ا َعلََّمُكُم اهلُل َفُكُلوْا ِممَّ َن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبيَن ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّ َعلَّْمُتم مِّ
ُقوْا اهلَل ِإنَّ اهلَل َسِريُع اْلِحَساِب، اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم  َواْذُكُروْا اْسَم اهلِل َعَلْيِه َواتَّ

يَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ لَُّهْم}))). الطَّ

). �سورة النحل: 119-114.
). �سورة المائدة: 5-3.
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ومن مجموع هذه الآيات نكون اأمام القائمة التالية من الطعام المحّرم:
1. الميتة: اأي الحيوان الذي مات حتف اأنفه.

2. الدم الم�سفوح.
3. لحم الخنزير

4. ما اأُهّل به لغير اهلل: اأي ما ُذبح لالآلهة والأوثان مثاًل، بحيث ُي�سّمى عليه 
بغير ا�سم اهلل.

5. المنخنقة: التي تموت خنقًا.
6. الموقوذة: التي تموت بفعل �سربة على الراأ�ض

مكان  في  اأو  مرتفع،  مكان  من  �سقوطها  بفعل  تموت  التي  المترّدية:   .7
منخف�ض.

8. النطيحة: التي تموت بفعل تلّقيها نطحة من حيوان اآخر.
9. ما اأكل ال�سبع: التي تموت بافترا�سها من قبل حيوان اآخر.

الجاهلية  اأهل  عليها  َيذبح  كان  وهي حجارة  الن�سب:  على  المذبوح   .10
�سمن مرا�سيم و�سعائر وثنية.

والنطيحة  والمتردية  والموقوذة  »المنخنقة  ُيدرجون  الفقهاء  كان  واإذا 
وما اأكل ال�سبع« تحت عنوان الميتة، اإل اأن العرب في زمن نزول الآيات كانوا 
يعتبرون الميتة ما مات حتف اأنفه فقط. قال الطبر�سي في مجمع البيان: )اإنَّ 
الفائدة في ذلك اأنَّهم كانوا ل يعّدون الميتة اإلَّ ما مات حتف اأنفه من دون �سيء 
اأنَّ حكم الجميع واحد، واأنَّ وجه  من هذه الأ�سباب، فاأعلمهم اهلل »�سبحانه« 

الطعام الكوشر
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المحتمل  ومن  احتمال،  هذا  فقط()))...  الم�سروعة  التذكية  هو  ال�ستباحة 
اأنها من م�ساديق »الميتة« حيث لم يرد ِذكُرها في الآيات الأخرى التي تحدثت 
اأية �سبهة قد  البيان والتف�سيل لدفع  اأكله، ولكن ُذكرت كنوع من  عّما يحرم 

تحدث عند البع�ض في مورد قد ُيعتبر غير م�سمول بالآية.

وهكذا قد ُيقال اأن المذبوح على النُّ�سب يدخل �سمن عنوان {َما ُأِهلَّ ِلَغْيِر 
م في الآية كق�سيم ل�سائر الأق�سام من باب التو�سيح ودفع ال�سبهة  اهلِل ِبِه} وُقدِّ
في عدم �سمول التحريم له بلحاظ خ�سو�سية الطريقة التي يتم تنفيذها فيه، 
وثنية،  وت�سريعات  �سعائر  و�سمن  اهلل  لغير  بح  الذَّ وهو  واحد،  الإ�سكال  بينما 

ولذا ل نجده مذكورًا في الآيات الأخرى.

فاإن  اليوم،  الدارج  الفقهي  المفهوم  وفق  المعلومة  نقّدم  اأن  اأردنا  واإذا 
التحريم ي�سمل الأق�سام التالية:

1. الميتة
2. الدم

3. لحم الخنزير

4. ما ُذبح اأو تم ا�سطياده با�سم غير اهلل، وي�سمل المذبوح اأو الم�سطاد 
ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلِل  دون ذكر ا�سم اهلل عليه لقوله »تعالى«: {َواَل َتْأُكُلوا ِممَّ

َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق}))).

). الطو�سي: مجمع البيان، ج 3، �ض 158.
). �سورة الأنعام: 121.
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في  ظاهرة  كانت  واإن  الآية  باأن  يقال  وقد  الطعام.  من  م  المحرَّ هو  هذا 
من  الإ�سالمي  الفقه  في  نجد  اأننا  اإل  الأمور،  هذه  على  التحريم  اقت�سار 

المحّرمات ما هو اأكثر من ذلك، فما ال�سبب؟

الإجابة الأولى: اأن هذه الآية واردٌة في ح�سر المتعارف من الحيوانات التي 
ياأكلها النا�ض في ذلك الوقت، فيخرج منها اأمثال الحيوانات التي لم يتعارف 
تحت  م�سمولة  تكن  فلم  ونحوها،  والح�سرات  وال�سباع  كالكالب  اأكلها،  بينهم 
اأي من بين هذه الحيوانات  َيْطَعُمُه} كي تخرج منها..  َطاِعٍم  عنوان {َعَلى 
اأن  اأخرى  وبعبارة  وكذا.  كذا  عن  عبارة  منها  الحرام  فاإن  اأكلها،  المتعارف 

الح�سر اإ�سافي ولي�ض حقيقيًا.

التي  الخرافية  الأحكام  نفي  اإلى  فقط  ناظرة  الآية  هذه  الثانية:  الإجابة 
البحيرة  تحريم  قبيل  من  الم�سركين،  اأو�ساط  في  و�سائدًة  �سائعًة  كانت 
وال�سائبة والو�سيلة والحام، قال »تعالى«: {َما َجَعَل اهلُل ِمن َبِحيَرٍة َواَل َساِئَبٍة 
َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َيْفَتُروَن َعَلى اهلِل اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم اَل 

َيْعِقُلوَن}))).

ُقْل  اْثَنْيِن  اْلَمْعِز  َوِمَن  اْثَنْيِن  ْأِن  الضَّ َن  مِّ َأْزَواٍج  {َثَماِنَيَة  »تعالى«:  وقال 
ِبِعْلٍم  َنبُِّئوِني  اأْلُنَثَيْيِن  َأْرَحاُم  َعَلْيِه  اْشَتَمَلْت  ا  َأمَّ اأْلُنَثَيْيِن  َأِم  َم  َحرَّ َكَرْيِن  آلذَّ
َم َأِم  َكَرْيِن َحرَّ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن، َوِمَن اإْلِِبِل اْثَنْيِن َوِمَن اْلَبَقِر اْثَنْيِن ُقْل آلذَّ
اُكُم اهلُل ِبَهَذا  ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم اأْلُنَثَيْيِن َأْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّ اأْلُنَثَيْيِن َأمَّ
ِن اْفَتَرى َعَلى اهلِل َكِذًبا لُِّيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإنَّ اهلَل اَل َيْهِدي  َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ

). �سورة المائدة: 103.
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ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن  اِلِميَن، ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ اْلَقْوَم الظَّ
ْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل  َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ
اإن المحّرمات الإلهية هي هذه المذكورة  ِبِه...}))). وكاأن الآية 145 تقول: 
في الآية، ولي�ست تلك التي اّدعاها الم�سركون. فالح�سر اإ�سافي بهذا اللحاظ.

مورد  في  والآيات  الظاهر،  خالف  ال�سابقان  التوجيهان  الثالثة:  الإجابة 
من  عدد  توؤكده  ما  وهذا  الإ�سافي،  ل  الحقيقي  والح�سر  والتف�سيل  البيان 

الروايات المروية في كتب الم�سلمين، ومن بينها:

1. عن النبي »�سلى اهلل عليه واآله«: )ما اأحلَّ اهلُل في كتابه فهو حالل، وما 
حّرم فهو حرام...())).

قال:  اأنه  ال�سالم«  »عليه  الباقر  جعفر  اأبي  عن  م�سلم  بن  محمد  عن   .2  
)لي�ض الحرام اإل ما حّرم اهلل في كتابه، ثم قال: اقراأ هذه الآية: }ُقل الَّ َأِجُد 
ْسُفوًحا  ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ

َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل ِبِه{())). 

اأبي جعفر الباقر »عليه ال�سالم«: )اأنه �سئل  3. عن محمد بن م�سلم عن 
القنافذ والوطواط والحمير والبغال  له  عن �سباع الطير والوح�ض، حتى ُذكر 
اإل ما حّرم اهلل في كتابه، وقد نهى ر�سول اهلل  الحرام  لي�ض  والخيل، فقال: 

). �سورة الأنعام: 145-143.
والدارقطني ج2،  ال�ساميين«، ح2102،  البزار )4087(، والطبراني في »م�سند  اأخرجه   .(

�ض137، باختالف ي�سير. وقال الألباني: اإ�سناده �سالح.
). الحر العاملي: و�سائل ال�سيعة، ح 30999.
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»�سلى اهلل عليه واآله« يوم خيبر عنها، واإنما نهاهم من اأجل ظهورهم اأن يفنوه، 
ولي�ض الُحُمر بحرام، ثم قال: اأقراأ هذه الآية: : }ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ 
ْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر  ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ ُمَحرَّ

َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل ِبِه{())).

4. عن اأبي ب�سير عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�سالم« قال: )كان يكره اأن يوؤكل 
لحم ال�سب والأرنب والخيل والبغال، ولي�ض بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم 
الخنزير، وقد نهى ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« عن لحوم الحمر الأهلية، 

ولي�ض بالوح�سية باأ�ض())).

5. عن زرارة، عن اأحدهما »عليهما ال�سالم« اأنه قال: )اإّن اأْكل الغراب لي�ض 
بحرام، اإنما الحرام ما حّرم اهلل في كتابه، ولكن الأنف�ض تتنّزه عن كثير من 

ذلك تقززًا())).

الجريث؟  عن  ال�سالم«  »عليه  اهلل  عبد  اأبا  )�ساألت  قال:  زرارة،  عن   .6
ًما  ِإَليَّ ُمَحرَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي  }ُقل الَّ  فقال: وما الجريث؟ فنعّته له، فقال: 
َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه{ اإلى اآخر الآية، ثم قال: َلم يحّرم اهلل �سيئًا من الحيوان 
مثل  ق�سر  له  لي�ض  البحر  من  �سيء  كل  وُيكره  بعينه،  الخنزير  اإل  القراآن  في 

الورق، ولي�ض بحرام، اإنما هو مكروه())).

). الحر العاملي: و�سائل ال�سيعة، ح 30136.

). الحر العاملي: و�سائل ال�سيعة، ح 30137.

). الحر العاملي: و�سائل ال�سيعة، ح 30140.

). الحر العاملي: و�سائل ال�سيعة، ح 30173.
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عن  ال�سالم«  »عليه  اهلل  عبد  اأبا  )�ساألت  قال:  م�سلم  بن  محمد  عن   .7
الجّري والمارماهي والزّمير، وما لي�ض له ق�سر من ال�سمك، اأحرام هو؟ فقال 
لي: يا محمد! اقراأ هذه الآية التي في الأنعام: }ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ 
اهلل  حّرم  ما  الحرام  اإنما  فقال:  منها،  فرغت  حتى  فقراأتها  قال:  ًما{،  ُمَحرَّ

ور�سوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون اأ�سياء، فنحن نعافها())).

اأنها و�سعت المعيار في الطعام  ومن المالحظ في كل الروايات ال�سابقة 
المحّرم، واأن المرجع في ذلك كتاب اهلل، واأن كتاب اهلل لم يحّرم من اأنواع 
الكائنات الحية �سوى الخنزير بنف�سه، وتحريم الميتة تحريم عار�ض ب�سبب 
عدم الذبح اأو ال�سيد بالطريقة المقررة �سرعًا، وبع�ض الروايات ت�سّرح باأنه 
»لي�ض الحرام اإل ما حّرم اهلل في كتابه« اأو ما في معنى ذلك، وكّل ذلك يوؤّدي 

بالتَّبع اإلى اأنَّ الآية ب�سدد الح�سر الحقيقي ل الإ�سافي.

وقد يعتر�ض معتر�ض باأنه لرّبما كان تحريم بع�ض الكائنات الحية - كما في 
بع�ض الأحاديث - منطِلقًا ِمن اندراجها تحت عنوان »الخبائث« الذي اأ�سارت 
النَِّبيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَِّبُعوَن  اإليه الآية الكريمة الواردة في قوله »تعالى«: {الَِّذيَن 
اأُلمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُروِف 

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئث}))). يَِّباِت َوُيَحرِّ َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ

اإل اأّن هذا العترا�ض ل يتم، لأن مفهوم الخبائث من المفاهيم المتحّركة 
التي تختلف فيها الأذواق في حياة ال�سعوب بح�سب مدلولها العرفي في اإطالق 

). الحر العاملي: و�سائل ال�سيعة، ح 30174.
). �سورة الأعراف: 157.
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الكلمة، فقد يكون ال�سيء خبيثًا لدى جماعة وغير خبيث عند جماعٍة اأخرى، 
المحّرمات كال�سباع في  العام - على كثير من  المفهوم  وقد ل ينطبق - في 

الطير اأو في الحيوانات البحرية))).

بالطبع فاإّن كثيرًا من فقهاء الم�سلمين و�ّسعوا دائرة المحّرمات في قائمة 
اإلى  بالإ�سافة  والطيور  والبحرية  البرية  الحيوانات  لحوم  تناوله من  ُيباح  ما 
الح�سرات والزواحف، معتمدين في ذلك على فهمهم لالآيات القراآنية ال�سريفة 
�سعة  على  تدّل  كثيرة  روايات  خالل  ومن  الإ�سافي،  الح�سر  مقام  في  واأنها 
دائرة التحريم، والقول باإمكانية تخ�سي�ض اأو تقييد القرااآن بالحديث.. اإل اأّن 
الأوفق بظاهر الآيات ال�سريفة هي تلك الروايات الدالة على عدم تحريم اإل 
ما حّرم اهلل في كتابه، مع الأخذ بعين العتبار ما في بع�ض الآيات من تحذير 
وتهديد في حالة مخالفة ما جاء في هذا الح�سر لموارد المحّرم من الطعام، 
َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ  َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ حيث قال »تعالى«: {ِإنََّما َحرَّ
ِلَغْيِر اهلِل ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر رَِّحيٌم، َواَل َتُقوُلوْا 
ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروْا َعَلى اهلِل اْلَكِذَب 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اهلِل اْلَكِذَب اَل ُيْفِلُحوَن}، وقال »�سبحانه«: {... َفَمْن 
َيْهِدي  اَل  ِإنَّ اهلَل  ِعْلٍم  ِبَغْيِر  النَّاَس  لُِّيِضلَّ  َكِذًبا  َعَلى اهلِل  اْفَتَرى  ِن  ِممَّ َأْظَلُم 
ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ  اِلِميَن، ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ اْلَقْوَم الظَّ
ْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر  َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ

اهلِل ِبِه...}.

). ف�سل اهلل: من وحي القراآن، ج9، �ض356.
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تحّدث القراآن الكريم عن �سخ�سية عا�ست في زمن ما، دون اأن ي�سّميها 
د الزمن الذي عا�ست فيه، ولكنه قّدمها بال�سورة التالية، قال  ومن غير اأن  ُيحدِّ
ْيَطاُن  »تعالى«: {َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّ
َبَع َهَواُه  َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتَّ
اْلَقْوِم  َمَثُل  َذِلَك  َيْلَهْث  َتْتُرْكُه  َأْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه  َتْحِمْل  ِإْن  اْلَكْلِب  َكَمَثِل  َفَمَثُلُه 

ُروَن}))). ُبوا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ الَِّذيَن َكذَّ

عم الخا�سة التي اأنعم اهلل  �سخ�ض لم ينتفع بما يملك من المعرفة، ومن النِّ
بها عليه، فانحرف عن الخط الم�ستقيم، وهوى اإلى الأر�ض في حالة انحطاط 
عن  العلماء  تخّلي  في  للمثل  َم�سربًا  و�سار  والفكري،  الروحي  الم�ستوى  على 
مقت�سى ِعلمهم، وعن م�سئولية هذا العلم، وعن النهيار الأخالقي وال�سلوكي 

الذي قد ُيبتَلى به اأ�سحاب المعرفة والدين والمقامات الإيمانية المميزة.

فَمن هو هذا ال�سخ�ض؟ وفي اأي زمن عا�ض؟ وما الذي �سدر عنه على وجه 
م بهذه ال�سورة الب�سعة؟ التحديد بحيث ُقدِّ

) �سورة الأعراف : 175.

بلعام بن بعور
6

fi Umq 2 L.indd   297fi Umq 2 L.indd   297 2/29/2020   12:05:41 PM2/29/2020   12:05:41 PM



298298

ِمن المحتمل اأن القراآن الكريم ي�سير هنا اإلى ما جاء في �ِسفر الَعدد من 
»عليه  مو�سى  النبي  خروج  ِمن  �سنتين  بعد  حَدثت  بح�سبها  والق�سة  التوراة، 
�ْسَراِئيَل َوَنَزُلوا  ال�سالم« وَمن معه ِمن بني اإ�سرائيل من م�سر: )َواْرَتَحَل َبُنو اإِ
وَر َجِميَع  ُفّ ا َراأَى َباَلُق))) ْبُن �سِ ِريَحا. َوَلَمّ ِفي َعَرَباِت ُمواآَب))) ِمْن َعْبِر اأُْرُدِنّ اأَ
ِجَر  ُه َكِثيٌر، َو�سَ َنّ ا لأَ ْعِب ِجًدّ يَن)))، َفِزَع ُمواآُب ِمَن ال�َسّ َما َفَعَل اإِ�ْسَراِئيُل ِبالأَُموِرِيّ
ُمواآُب ِمْن ِقَبَل َبِني اإِ�ْسَراِئيَل. َفَقاَل ُمواآُب ِل�ُسُيوِخ ِمْدَياَن: »الآَن َيْلَح�ُض اْلُجْمُهوُر 
وَر َمِلًكا ِلُمواآَب  فُّ َرَة اْلَحْقِل«. َوَكاَن َباَلُق ْبُن �سِ ْوُر ُخ�سْ ُكَلّ َما َحْوَلَنا َكَما َيْلَح�ُض الَثّ
َماِن. َفاأَْر�َسَل ُر�ُساًل اإَِلى َبْلَعاَم ْبِن َبُعوَر... ِلَيْدُعَوُه َقاِئاًل: »ُهَوَذا �َسْعٌب  ِفي ذِلَك الزَّ
ى َوْجَه الأَْر�ِض، َوُهَو ُمِقيٌم ُمَقاِبِلي. َفالآَن َتَعاَل  َر. ُهَوَذا َقْد َغ�سَّ َقْد َخَرَج ِمْن ِم�سْ
ِمَن  َفاأَْطُرَدُه  َنْك�ِسَرُه  اأَْن  ُيْمِكُنَنا  َلَعلَُّه  ي،  ِمنِّ اأَْعَظُم  ُه  لأَنَّ ْعَب،  ال�سَّ هَذا  ِلي  َواْلَعْن 

ي َعَرْفُت اأَنَّ الَِّذي ُتَباِرُكُه ُمَباَرٌك َوالَِّذي َتْلَعُنُه َمْلُعوٌن«())).   الأَْر�ِض، لأَنِّ

بح�سب الن�سو�ض وال�سروح الكتابية فاإن »بلعام« وبالعبرية ַבְלָעם، ִבְלָעם واإْن 
لم يكن ِمن بني اإ�سرائيل، اإل اأنه كان من »اأولياء اهلل« و�ساحب كرامات، وقيل 

بل كان نبيًا، وعلى راأي اآخر اأنه كان عّرافًا، بل �ساحرًا. 

وفي بع�ض تعابير الكتاب المقد�ض ما ي�سير اإلى اأنه كان يوَحى اإليه اأو ُيلَهم 
َبْلَعاَم()))..  اإَِلى  اهلُل  َتى  )َفاأَ قبيل:  تعابير من  التوراة  اإذ نجد في  ث،  ُيحدَّ اأو 

). كانت مملكة مواآب تقع �سرق البحر الميت، وجزء من الأردن الحالي.
). ملك مواآب.

ال�سام  النهرين وبالد  بين  العموريون كانوا منت�سرين في حوا�سر بالد ما  اأو  الأموريون   .(
منطلقين من مناطق البادية العربية وذكرناهم في بحث ديار النبي لوط.

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22، 6-1.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22، 9.

بلعام بن بعور
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َماَلَك  َر  َفاأَْب�سَ َبْلَعاَم،  َعْيَنْي  َعْن  ُبّ  الَرّ َك�َسَف  )ُثَمّ  ِلَبْلَعاَم()))..  اهلُل  )َفَقاَل 
ِريِق َو�َسْيُفُه َم�ْسُلوٌل ِفي َيِدِه، َفَخَرّ �َساِجًدا َعَلى َوْجِهِه())). ِبّ َواِقًفا ِفي الَطّ الَرّ

معناه  كان  ربما  عبري،  ا�سم  )بلعام  المقد�ض:  الكتاب  قامو�ض  في  جاء 
»الملتهم«( اأي م�ستق من كلمة »بلع« )وهو ابن بعور، ِمن »فتور« وهي قرية فيما 
بين النهرين( بح�سب نف�ض هذاالقامو�ض وتحت عنوان »فتور« جاء اأنها مدينة 
قرب الفرات، عند جبال اأرام النهرين. ا�ستولى عليها »�سلمنا�سر« الثاني ملك 
اآ�سور من الحّثيين، وكانوا يدعونها »پترو«. وقد ظهر ا�سمها قبل ذلك بزمان 
طويل في جدول »تحتم�ض« الثالث للمدن ال�سورية. وكانت واقعة على ال�ساطئ 
الغربي من الفرات قرب نهر ال�ساجور على بعد ب�سعة اأميال من »قرقمي�ض«. 

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22، 12.
).الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22، 31.
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وكما هو معروف فاإن قرقمي�ض اأو كركمي�ض اأو جرابل�ض، مدينة اأثرية �سورية تقع 
في نقطة عبور هامة على الفرات، اإذ ُتعتبر بوابة بالد ال�سام اإلى الأنا�سول، 
وبوابة الأنا�سول اإلى بالد الرافدين. وبالرجوع اإلى الخارطة �سنجد الم�سافة 
يكون  والنتقال عادة ل  بلعام،  راأ�ض  وم�سقط  الأحداث  بين موقع  بعيدة جدًا 
�سمن هذه الم�سافات عن طريق »الأتان« اأي اأنثى الحمار، فاإما اأن نقول باأنه 
قد انتقل لل�سكن في منطقة قريبة من موقع الأحداث، واأن فتور هي م�سقط 
راأ�سه، واإما اأن نقول اأن فتور في الن�ض ال�سابق لي�ست القريبة من جرابل�ض، بل 

ا�سم مكان اآخر قريب من َمدين.

www.jewishvirtuallibrary.org موقع  الإ�سكالية  هذه  اإلى  اأ�سار  وقد 
وهو يتحّدث عن م�سقط راأ�ض بلعام، حيث يعيدنا اإلى الن�ض التوراتي القائل 
َراَم اأََتى ِبي َباَلُق َمِلُك ُمواآَب، ِمْن ِجَباِل  على ل�سان بلعام نف�سه: )َوَقاَل: »ِمْن اأَ
وال�سامرية  الالتينية  الن�سختين  باأن  علمًا  اآرامي،  فالرجل  اْلَم�ْسِرِق()))، 
للتوراة ترجمت المقطع الأخير من الن�ض التالي من الأ�سحاح 22 من �سفر 
ْهِر ِفي اأَْر�ِض  َلى َفُتوَر اَلِّتي َعَلى الَنّ َلى َبْلَعاَم ْبِن َبُعوَر، اإِ العدد: )َفاأَْر�َسَل ُر�ُساًل اإِ

َبِني �َسْعِبِه( كما يلي:
ereṣ benê ʿAmmô [n] : اأر�ض بني عمون

بدًل من ما لفظه في التوراة العبرية:
benê > ammô : اأر�ض �سعبه

ثم يوؤكد الكاتب هذه الفكرة من خالل الكت�ساف الأثري الذي وقع �سنة 
).الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23، 7. وفي ترجمة اأخرى »من جبال قديم«.

بلعام بن بعور
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1967 في »دير عال« من الأردن والذي يحتوي على ن�ض قديم جدًا يذكر بلعام 
بن بعور با�سمه وتفا�سيل اأخرى حوله، واأن هذا النق�ض يعزز هويته ك�سخ�سية 
التركية  اأر�ض بعيدة تقع على الحدود  بلد مجاور داخلي، ولي�ض من  اأتت من 

الحالية مع �سورية. و�ساأ�سير في نهاية البحث اإلى هذا الكت�ساف الأثري.

اأعود مجددًا اإلى ما جاء في قامو�ض الكتاب المقد�ض عن �سخ�سية بلعام: 
)وكان نبيًا م�سهورًا في جيله( وقد تبّين معنا في بداية هذا الكتاب تحت عنوان 
»م�سائل مهمة« اأن مفهوم النبوة لدى اليهود والن�سارى ل يتطابق مع مفهومها 
لدى الم�سلمين )والظاهر اأنه كان موّحدًا يعبد اهلل، ولي�ض ذلك بعجيب لأنه 
تزل  لم  كانت  العبادة  تلك  اأ�سول  اأن  ُيَظن  حيث  الخليل،  اإبراهيم  وطن  من 
معروفة عند اأهل تلك البالد، ما بين النهرين في اأيام هذا الرجل. وقد ذاع 
�سيت هذا النبي بين اأهل ذلك الزمان، فعال �ساأنه و�سارت تق�سده النا�ض من 

بلعام بن بعور
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اأنحاء البالد ليتنباأ لهم عن اأمور متعلقة بهم( هذا يك�سف لنا المراد  جميع 
بالمعنى  ولي�ض  المغيبات،  الإخبار عن  الن�ض، وهو  النبوة في هذا  من معنى 
الخا�ض الذي ن�ستعمله كم�سلمين )اأو ليباركهم ويبارك مقتنياتهم وما اأ�سبه. 
ومما هو جدير بالذكر اأن بالق ملك مواآب ا�ستدعاه اإليه ليلعن �سعب اإ�سرائيل، 
واأما هو ف�ساأل ربه ليلة قدمت عليه ر�سل مواآب، فلم ياأذن له. فلما كان ال�سباح 
 :24  -9  :22 »عد  اإ�سرائيل  بني  وبارك  ذهب  قد  كان  واإن  بالق  طلب  رف�ض 
25«))). ولكنه دَبّر و�سيلة لالإيقاع بهم في �سرك عبادة الأ�سنام. وقد حارب 

بنو اإ�سرائيل المديانيين وُقِتل بلعام »عد 31: 8، 16؛ يهوذا 11«())).

دين  على  كان  بلعام  اأن  الكتابي  التراث  خالل  من  لنا  يتبّين  �سبق  مما 
له  المعا�سرْين  قريَنْيه  �ساأن  ذلك  في  �ساأنه  ال�سالم«  »عليه  الخليل  اإبراهيم 

وهما - كما يذكر التلمود - اأّيوب ويثرون.

القراآن  في  المذكور  النبي  فهو  اأيوب  واأما  بحثنا،  محور  فهو  بلعام  اأما 
الكريم، واأما يثرون فهو والد زوجة النبي مو�سى الذي كان يعي�ض في »مدين«، 
اأيها  واخُتلف  »رعوئيل«،  و  »ُحباب«  اأي�سًا  عليه  وُيطَلق  مدين،  كاهن  وكان 
ا�سمه واأيها ِمن األقابه، علمًا باأن معنى »رعوئيل« هو »�سديق اهلل«، و»حباب« 
يقارب »حبيب« و »يثرون« يعني »�ساحب الف�سيلة«، واعتبرته بع�ض المرويات 
التف�سيرية للقراآن باأنه النبي �سعيب المذكور في القراآن والذي كان مبعوثًا اإلى 

مدين واإلى اأ�سحاب الأيكة، وعندي اأن كونه �سعيبًا اأمٌر م�سكوك فيه.

). اأي في �سفر العدد من التوراة، الأ�سحاح 22... اإلخ.
). مجمع الكنائ�ض ال�سرقية :قامو�ض الكتاب المقد�ض، �ض 189.

بلعام بن بعور
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وعلى العموم، فاإّن بع�ض الن�سو�ض الحاخامية تذكر اأن الثالثة كانوا على 
دين اإبراهيم »عليه ال�سالم«، وبح�سب التلمود فاإنهم باأجمعهم لم يكونوا من 
»اأنبياء  كانوا من  واإن  اإ�سرائيل«،  »بني  يكونوا من  لم  اأي  يعقوب،  النبي  ذرية 
عليه  ي�سيروا  اأن  فرعون  منهم  طلب  اإذ  واحد،  ع�سر  في  عا�سوا  وقد  اهلل«، 
في القرار الذي كان يفّكر في تطبيقه والخا�ض بقتل كل مولود ذكر من بني 
اإ�سرائيل بم�سر. ويقول الن�ض التلمودي ال�سابق اأن بلعام وافقه على التخل�ض 
منهم، بينما وقف يثرون موقفًا معار�سًا، فيما �سكت اأيوب وامتنع عن الكالم. 
وبح�سب التلمود فاإن هذا الموقف ال�سلبي لأيوب تحّول اإلى نقمة اإلهية عليه، 
الكتاب  وفي  القراآنية  الق�سة  في  كما جاء  واأولده  و�سّحته  اأمواله  فقد  حيث 

المقد�ض اأي�سًا.

•• شخصية بلعام يف الكتاب املقدس:
اإْن كان القراآن الكريم قد اأ�سار اإلى هذه ال�سخ�سية مرة واحدة، اإل اأنه ُيعّد 
من ال�سخ�سيات الكتابية الم�سهورة، وجاء ِذكره في موا�سع عدة من العهدين 
القديم والجديد من الكتاب المقد�ض، كما جاء ِذكره في التلمود وفي م�سادر 
يهودية اأخرى. ومن بين هذه الموارد، بالإ�سافة اإلى ق�سته الواردة في �ِسفر 

الَعدد ِمن التوراة، وهو ما �سنعر�ض له بالتف�سيل لحقًا: 

1. في �ِسفر التثنية اأو �سفر تثنية ال�ستراع »بالعبرية: דברים« من التوراة، 
الملقاة  والتكاليف  ال�سرعية  الأحكام  لبيان  غالبه  في  مخ�س�ض  �سفر  وهو 
على عاتق الموؤمن بالر�سالة المو�سوية، بيان لحكم �سرعي يخ�ض منع دخول 
المواآبيين والعمونيين في الدين اليهودي، وفي الأثناء ُيذكر بلعام لما له من 

بلعام بن بعور
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وِنٌيّ َوَل  عالقة بموقف المواآبيين من النبي مو�سى »عليه ال�سالم«: )َل َيْدُخْل َعُمّ
اأََحٌد ِفي َجَماَعِة  ِمْنُهْم  َيْدُخْل  َل  اْلَعا�ِسِر  . َحَتّى اْلِجيِل  ِبّ ُمواآِبٌيّ ِفي َجَماَعِة الَرّ
ِعْنَد  ِريِق  الَطّ ِفي  َواْلَماِء  ِباْلُخْبِز  ُياَلُقوُكْم  َلْم  ُهْم  َنّ اأَ اأَْجِل  ِمْن  الأََبِد،  اإَِلى  ِبّ  الَرّ
اأََراِم  َفُتوِر  ِمْن  َبُعوَر  ْبَن  َبْلَعاَم  َعَلْيَك  ا�ْسَتاأَْجُروا  ُهُم  َولأََنّ َر،  ِم�سْ ِمْن  ُخُروِجُكْم 
ْجِلَك  َل لأَ لُهَك اأَْن َي�ْسَمَع ِلَبْلَعاَم، َفَحَوّ ُبّ اإِ ْهَرْيِن ِلَكْي َيْلَعَنَك. َولِكْن َلْم َي�َساإِ الَرّ الَنّ

لَهَك َقْد اأََحَبَّك())). َبّ اإِ ُبّ اإِلُهَك الَلّْعَنَة اإَِلى َبَرَكٍة، لأََنّ الَرّ الَرّ

2. ما جاء في �ِسفر ي�سوع من تذكير اإلهي بموقف بلعام من مو�سى »عليه 
َلى �َسِكيَم. َوَدَعا �ُسُيوَخ اإِ�ْسَراِئيَل  ال�سالم«: )َوَجَمَع َي�ُسوُع َجِميَع اأَ�ْسَباِط اإِ�ْسَراِئيَل اإِ
ْعِب:  . َوَقاَل َي�ُسوُع ِلَجِميِع ال�َسّ ِبّ اَتُهْم َوُعَرَفاَءُهْم َفَمَثُلوا اأََماَم الَرّ َوُروؤَ�َساَءُهْم َوُق�سَ
الموّجه  اهلل«  »كالم  بذكر  الن�ض  ويبداأ  اإِ�ْسَراِئيَل:()))  اإِلُه  ُبّ  الَرّ َقاَل  »هَكَذا 
اإلى بني اإ�سرائيل تذكيرًا بنعمه عليهم، مع تمّردهم المتكرر عبر التاريخ، ثم 
اأن يدعو عليهم، وكيف دفع اهلل  الذي كاد  بلعام  يذّكرهم بجانب من موقف 
ْرُدِنّ  الأُ َعْبِر  ِفي  اِكِنيَن  ال�َسّ يَن  الأَُموِرِيّ اأَْر�ِض  اإَِلى  ِبُكْم  اأََتْيُت  )ُثَمّ  البالء عنهم: 
ُهْم َواأَْهَلْكُتُهْم ِمْن اأََماِمُكْم. َوَقاَم َباَلُق  َفَحاَرُبوُكْم، َوَدَفْعُتُهْم ِبَيِدُكْم َفَمَلْكُتْم اأَْر�سَ
�ْسَراِئيَل، َواأَْر�َسَل َوَدَعا َبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر ِلَكْي َيْلَعَنُكْم.  وَر َمِلُك ُمواآَب َوَحاَرَب اإِ ُفّ ْبُن �سِ

ْنَقْذُتُكْم ِمْن َيِدِه())). َوَلْم اأَ�َساأْ اأَْن اأَ�ْسَمَع ِلَبْلَعاَم، َفَباَرَكُكْم َبَرَكًة َواأَ

3. »نحميا« بح�سب بع�ض تفا�سير الكتاب المقد�ض من اأنبياء بني اإ�سرائيل، 
بابل،  في  الم�سبيين  اليهود  من  كان  يهوه«.  »تحنن  معناه  عبري  ا�سم  وهو 

). الكتاب المقد�ض: �سفر التثنية، الأ�سحاح 23، 5-3.
). الكتاب المقد�ض: �سفر ي�سوع، الأ�سحاح 24، 2-1.

). الكتاب المقد�ض: �سفر ي�سوع، الأ�سحاح 24، 10-8.
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وا�ستغل في بالط الملك الفار�سي »اأرتحت�س�ستا« �ساقيًا. تقول ال�سيرة المحكية 
لهذه ال�سخ�سية في التراث الكتابي اأن نحميا تمكن من اإقناع الملك الفار�سي 
الفر�سان  من  كوكبة  باإر�سال  الملك  واأمر  القد�ض،  اإلى  بالعودة  له  بال�سماح 
المناطق  حكام  عموم  اإلى  تو�سية  ر�سائل  واأعطاه  الطريق،  طوال  لحرا�سته 

الفار�سية في �سورية، وعّينه حاكمًا على »ولية اليهودية«.

اإ�سارة  نجد  فر  ال�سِّ هذا  وفي  با�سمه،  �ِسفر  يوجد  المقد�ض  الكتاب  وفي 
مجّددة اإلى نف�ض الحادثة المتعلقة بموقف بلعام من النبي مو�سى، فعند رجوع 
ِفي  ُمو�َسى  �ِسْفِر  ِفي  ُقِرَئ  اْلَيْوِم  ذِلَك  )ِفي  الثانية:  للمرة  فار�ض  من  نحميا 
اأحد ال�سعوب العربية  وِنًيّا( العمونيون  َعُمّ َنّ  اأَ ِفيِه  َمْكُتوًبا  َوُوِجَد  ْعِب،  ال�َسّ اآَذاِن 
القديمة التي ا�ستوطنت في �سمال الأردن منذ القرن الثاني ع�سر قبل الميالد 
من  واَتّخذوا  فيه،  ح�سارتهم  اأقاموا  حيث  والمواآبيين،  الأدوميين  جانب  اإلى 
ا َل َيْدُخُل ِفي َجَماَعِة اهلِل اإَِلى الأََبِد(  عّمون اأو عّمان حاليًا عا�سمة لهم )َوُمواآِبًيّ
ُهْم َلْم  وهذا بمثابة اإعالن حرمان لهم من الهداية والدخول في رحمة اهلل )لأََنّ
َيْلَعَنُهْم،  ِلَكْي  َبْلَعاَم  َعَلْيِهْم  ا�ْسَتاأَْجُروا  َبِل  َواْلَماِء،  ِباْلُخْبِز  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  ُياَلُقوا 

َل اإِلُهَنا الَلّْعَنَة اإَِلى َبَرَكٍة())). َوَحَوّ

بني  على  اهلل  وبنعمة  بالحادثة  التذكير  يتم  »ميخا«  �ِسفر  في  مجددًا   .4
اإ�سرائيل فيها، وموقف بلعام في مقابل طلب ملك مواآب. و»ميخا المور�ستي« 
وا�سمه  يهوذا،  تقع جنوب مملكة  التي كانت  اإلى قرية »مور�سيث غاث«  ن�سبة 
العبرية  اللغة  في  ومعناه   Micah وبالإنجليزية:  י  ִתּ ַרְשׁ ַהמֹּ ִמיָכה  بالعبرية: 

). الكتاب المقد�ض: �سفر نحميا، الأ�سحاح 13، 2-1.
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»ال�سخ�ض الذي يحب اهلل«، بح�سب التراث الكتابي اأحد اأنبياء بني اإ�سرائيل 
عا�ض ما بين �سنة 737-696 ق. م. في مملكة يهوذا، وقد عا�سر اأنبياء اآخرين 

معه من قبيل اإ�سعياء وعامو�ض وهو�سع.

َنْعُت  : ».... َيا �َسْعِبي، َماَذا �سَ ُبّ جاء في هذا ال�سفر: )ِا�ْسَمُعوا َما َقاَلُه الَرّ
َر، َوَفَكْكُتَك ِمْن  َعْدُتَك ِمْن اأَْر�ِض ِم�سْ �سْ ِنّي اأَ ! اإِ َجْرُتَك؟ ا�ْسَهْد َعَلَيّ ِبَك َوِبَماَذا اأَ�سْ
ِبَماَذا  اْذُكْر  �َسْعِبي  َيا  َوَمْرَيَم.  َوهاُروَن  ُمو�َسى  َماَمَك  اأَ َواأَْر�َسْلُت  ِة،  اْلُعُبوِدَيّ َبْيِت 
يَم اإَِلى اْلِجْلَجاِل،  َتاآَمَر َباَلُق َمِلُك ُمواآَب، َوِبَماَذا اأََجاَبُه َبْلَعاُم ْبُن َبُعوَر، ِمْن �ِسِطّ

.((()» ِبّ ِلَكْي َتْعِرَف اإَِجاَدَة الَرّ

5. وهكذا نجد في العهد الجديد ِذكرًا لبلعام، وذلك في »ر�سالة بطر�ض 
الر�سول الثانية« وهو اأحد حواريي ال�سيد الم�سيح »عليه ال�سالم« وا�سمه »�سمعان 
ال�سخرة  ويعني  بيترو�ض«   Πέτρος »باليونانية:  »بطر�ض«  ولقبه  �سمعون«   =
ال�سلدة، ولذا ُيطلق عليه في العربية »ال�سفا«، وكلمة بطر�ض و»البتراء« من 

َجذر لغوي واحد. 

وبح�سب الرواية الم�سيحية فهو ابن يوحنا، ومن قرية بيت �سيدا في �سمال 
الجليل قرب بحيرة طبرية. يحتل بطر�ض مكانة خا�سة لدى الم�سيحيين ويعتبره 
الكاثوليك اأول باباوات الكني�سة الكاثوليكية. قام بطر�ض بالوعظ والتب�سير في 
مجتمعات متفرقة ذات اأ�سول يهودّية ووثنّية يونانّية وفي مناطق مختلفة من 
بالد ال�سام واآ�سيا ال�سغرى واليونان. وتقول الم�سادر الم�سيحية اأنه توجه اإلى 
روما موؤ�س�سًا كني�ستها اأي�سًا، حيث ق�سى فيها نحو 25 عامًا قبل اأن ُيقتل خالل 

). الكتاب المقد�ض: �سفر ميخا، الأ�سحاح 6، 5-1.
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لب  و�سُ 67م  عام  »نيرون«  الإمبراطور  اأيام  تّم  الذي  الم�سيحيين  ا�سطهاد 
اأن هذا  اإل  لبطر�ض،  ر�سالتين من�سوبتين  الجديد على  العهد  مقلوبًا. ويحوي 

يقابله قول ببطالن ن�سبتها اإليه، واأنها ُكتبت ِمن قبل موؤلفين مختلفين.

وفي ما يخ�ض بلعام، فقد جاء في »ر�سالة بطر�ض الر�سول الثانية«: )َولِكْن، 
ا ُمَعِلُّموَن َكَذَبٌة، اَلِّذيَن  ْعِب اأَْنِبَياُء َكَذَبٌة، َكَما �َسَيُكوُن ِفيُكْم اأَْي�سً ا ِفي ال�َسّ َكاَن اأَْي�سً
َبّ اَلِّذي ا�ْسَتَراُهْم، َيْجِلُبوَن َعَلى اأَْنُف�ِسِهْم  وَن ِبَدَع َهاَلٍك. َواإِْذ ُهْم ُيْنِكُروَن الَرّ َيُد�ُسّ
ُلّوا، َتاِبِعيَن َطِريَق َبْلَعاَم ْبِن  ِريَق اْلُم�ْسَتِقيَم، َف�سَ َهاَلًكا �َسِريًعا... َقْد َتَرُكوا الَطّ

ْجَرَة الإِْثِم())). وَر اَلِّذي اأََحَبّ اأُ َب�سُ

6. وفي العهد الجديد ِذكر اآخر لبلعام، وذلك في ر�سالة يهوذا، حيث يبدو 
كان  الذي  الأمر  ب�سدة،  محتدًا  كان  اليهود  اأحبار  مع  الم�سيحي  ال�سراع  اأن 

ي�ستدعي �سورة بلعام وانحرافه، ت�سبيًا لهم به.

الجديد ُعرف  العهد  ال�سفر، ففي  الآراء حول حقيقة كاتب هذا  وتختلف 
اأكثر من �سخ�ض با�سم يهوذا من بينهم يهوذا الملقب بلباو�ض وتداو�ض وهو من 
ح الكاثوليك اأنه هو �ساحب الر�سالة،  جملة حواريي الم�سيح الإثني ع�سر، ويرجِّ
َي�ُسوَع  َعْبُد  )َيُهوَذا،  ال�سكل:  بهذا  في مطلعها  نف�سه  الكاتب عن  ف  يعِرّ حيث 
�ِسيَن ِفي اهلِل الآِب، َواْلَمْحُفوِظيَن  يَن اْلُمَقَدّ ُخو َيْعُقوَب، اإَِلى اْلَمْدُعِوّ اْلَم�ِسيِح، َواأَ
الم�سيح  على  بالو�ساية  المتَّهم  الإ�سخريوطي  ويهوذا  اْلَم�ِسيِح()))،  ِلَي�ُسوَع 
»عليه ال�سالم« وت�سليمه اإلى الرومان واليهود، ولذا من الم�ستبعد اأن يكون هو 

). الكتاب المقد�ض: ر�سالة بطر�ض الثانية، 1- 15.
). الكتاب المقد�ض: ر�سالة يهوذا، 1.
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�ساحب الر�سالة، ويهوذا الدم�سقي وهو المذكور في �ِسفر اأعمال الر�سل، حيث 
كان �ساول »بول�ض« مقيمًا عنده عند و�سوله اإلى دم�سق، وهذه الرجل مجهول 
وليعرف عنه �سيئًا، ويهوذا بر�سابا وهو اأحد الرجلين الذين اأُر�سال مع بول�ض 
الكني�سة من  اأنطاكية لإعالن موقف  اإلى  اأور�سليم  بتكليف من مجمع  وبرنابا 
الرجل  الكثير عن هذا  ُيعرف  اليهودية، ول  الخلفية غير  الموؤمنين من ذوي 
باأنه  اح الكتاب المقد�ض  فر ِمن قبل �سَرّ ال�سِّ اأي�سًا. وب�سكل عام، يو�سف هذا 
اهلل  دينونة  تنتظرهم  الذين  ار  الفَجّ �سرور  �سد  للموؤمنين  ت�سجيع  ر�سالة 

ومحا�سبته لهم في »اليوم العظيم«. 

ُطِرْرُت اأَْن اأَْكُتَب  اأما ما جاء بخ�سو�ض بلعام في هذا ال�سفر فكالتالي: )ا�سْ
َدَخَل  ُه  َنّ لأَ ي�ِسيَن.  ِلْلِقِدّ ًة  َمَرّ اْلُم�َسَلِّم  الإِيَماِن  لأَْجِل  َتْجَتِهُدوا  اأَْن  َواِعًظا  اإَِلْيُكْم 
ُلوَن ِنْعَمَة اإِلِهَنا اإَِلى  اٌر، ُيَحِوّ ْيُنوَنِة، ُفَجّ ُخْل�َسًة اأَُنا�ٌض َقْد ُكِتُبوا ُمْنُذ اْلَقِديِم ِلهِذِه الَدّ
َرُكْم،  ْن اأَُذِكّ ِريُد اأَ َنا َي�ُسوَع اْلَم�ِسيَح. َفاأُ َد اْلَوِحيَد: اهلَل َوَرَبّ ِيّ َعاَرِة، َوُيْنِكُروَن ال�َسّ الَدّ
اأَْهَلَك  َر،  ِم�سْ اأَْر�ِض  ِمْن  ْعَب  ال�َسّ َخَلّ�َض  َبْعَدَما  َبّ  الَرّ اأََنّ  ًة،  َمَرّ هَذا  َعِلْمُتْم  َوَلْو 
َلى  وا اإِ ُبّ ُهْم �َسَلُكوا َطِريَق َقاِييَن، َواْن�سَ ا اَلِّذيَن َلْم ُيوؤِْمُنوا.... َوْيٌل َلُهْم! لأََنّ اأَْي�سً

اَلَلِة َبْلَعاَم لأَْجِل اأُْجَرٍة، َوَهَلُكوا ِفي ُم�َساَجَرِة ُقوَرَح())). �سَ

و»قورح« وبالعبرية: קַֹרח الذي ُقرن ا�سمه ببلعام و»قايين = قابيل ابن اآدم« 
بن  يعقوب  بن  لوي  بن  قهات  بن  ي�سهار  ابن  وهو  »قرع«  معناه  ِعبري  ا�سم 
اإ�سحاق بن اإبراهيم الخليل »عليه ال�سالم«، وعليه فهو ابن عم النبي مو�سى، 

لأنه مو�سى بن عمران - عمرام - بن قهات بن لوي. 

). الكتاب المقد�ض: ر�سالة يهوذا، 11-3.
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بح�سب الن�ض التوراتي، اأخذ قورح موقفًا م�سادًا للنبيَّين مو�سى وهارون 
»عليهما ال�سالم«، و وفق راأي بع�ض الباحثين، فاإّن قورح هو »قارون« المذكور 
في القراآن الكريم حيث قال »تعالى«: {ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى 
ِة ِإْذ َقاَل  َعَلْيِهْم َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ
اَر  ُ الدَّ َ اَل ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَن، َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اهللَّ َلُه َقْوُمُه اَل َتْفَرْح ِإنَّ اهللَّ
ُ ِإَلْيَك َواَل َتْبِغ  ْنَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اهللَّ اآْلِخَرَة َواَل َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
َ اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن، َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم  اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ اهللَّ
ِمْنُه  َأَشدُّ  ُهَو  َمْن  اْلُقُروِن  ِمَن  َقْبِلِه  ِمْن  َأْهَلَك  َقْد   َ َأنَّ اهللَّ َيْعَلْم  َأَوَلْم  ِعْنِدي 
ِفي  َقْوِمِه  َعَلى  َفَخَرَج  اْلُمْجِرُموَن،  ُذُنوِبِهُم  َعْن  ُيْسَأُل  َواَل  َجْمًعا  َوَأْكَثُر  ًة  ُقوَّ
ْنَيا َياَلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه  ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّ
ِ َخْيٌر ِلَمْن آَمَن  َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم، َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اهللَّ
َفَما  اأْلَْرَض  َوِبَداِرِه  ِبِه  َفَخَسْفَنا  اِبُروَن،  الصَّ ِإالَّ  اَها  ُيَلقَّ َواَل  َصاِلًحا  َوَعِمَل 
َوَأْصَبَح  اْلُمْنَتِصِريَن،  ِمَن  َكاَن  َوَما   ِ ُدوِن اهللَّ ِمْن  َيْنُصُروَنُه  ِفَئٍة  ِمْن  َلُه  َكاَن 
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن  َ َيْبُسُط الرِّ الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمَكاَنُه ِباأْلَْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اهللَّ
ُ َعَلْيَنا َلَخَسَف ِبَنا َوْيَكَأنَُّه اَل ُيْفِلُح اْلَكاِفُروَن،  ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلْواَل َأْن َمنَّ اهللَّ
َفَساًدا  َواَل  اأْلَْرِض  ِفي  ا  ُعُلوًّ ُيِريُدوَن  اَل  ِللَِّذيَن  َنْجَعُلَها  اآْلِخَرُة  اُر  الدَّ ِتْلَك 

ِلْلُمتَِّقيَن}))). َواْلَعاِقَبُة 

َلِوي،  ْبِن  َقَهاَت  ْبِن  َهاَر  ِي�سْ ْبُن  ُقوَرُح  َخَذ  )َواأَ كالتالي:  التوراة  وق�سته في 
َمَع  ُمو�َسى  ُيَقاِوُموَن  َراأُوَبْيَن،  َبُنو  َفاَلَت،  ْبُن  َواأُوُن  اأَِلياآَب،  اْبَنا  َواأَِبيَراُم  َوَداَثاُن 

). �سورة الق�س�ض: 83-76.
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يَن ِلالْجِتَماِع  َمْدُعِوّ اْلَجَماَعِة  ُروؤَ�َساِء  َوَخْم�ِسيَن  ِمَئَتْيِن  اإِ�ْسَراِئيَل،  َبِني  ِمْن  اأَُنا�ٍض 
َذِوي ا�ْسٍم. َفاْجَتَمُعوا َعَلى ُمو�َسى َوَهاُروَن َوَقاُلوا َلُهَما: »َكَفاُكَما! اإَِنّ ُكَلّ اْلَجَماَعِة 
؟«. ِبّ . َفَما َباُلُكَما َتْرَتِفَعاِن َعَلى َجَماَعِة الَرّ ُبّ �َسٌة َوِفي َو�َسِطَها الَرّ ِباأَ�ْسِرَها ُمَقَدّ
ا �َسِمَع ُمو�َسى �َسَقَط َعَلى َوْجِهِه. ُثَمّ َكَلَّم ُقوَرَح َوَجِميَع َقْوِمِه َقاِئاًل: »َغًدا ُيْعِلُن  َفَلَمّ
َلْيِه«())). ُبُه اإِ َبُه اإَِلْيِه. َفاَلِّذي َيْخَتاُرُه ُيَقِرّ �ُض َحَتّى ُيَقِرّ ُبّ َمْن ُهَو َلُه، َوَمِن اْلُمَقَدّ الَرّ

ولّما تالقى الجمعان في هذه المباهلة دار حوار بين مو�سى وخ�سومه، 
ْر�َسَلِني  اأَ َقْد  َبّ  الَرّ اأََنّ  َتْعَلُموَن  »ِبهَذا  ُمو�َسى:  )َفَقاَل  ما جرى:  بين  من  وكان 
ُكِلّ  َكَمْوِت  هوؤَُلِء  َماَت  اإِْن  َنْف�ِسي.  ِمْن  َلْي�َسْت  َها  َواأََنّ الأَْعَماِل،  هِذِه  ُكَلّ  لأَْعَمَل 
اإِِن  َولِكْن  ْر�َسَلِني.  اأَ َقْد  ُبّ  الَرّ َفَلْي�َض  ْن�َساٍن،  اإِ ُكِلّ  يَبُة  َم�سِ اَبْتُهْم  َواأَ�سَ اإِْن�َساٍن، 
َفَهَبُطوا  َلُهْم،  َما  َوُكَلّ  َواْبَتَلَعْتُهْم  َفاَها  الأَْر�ُض  َوَفَتَحِت  ِبْدَعًة  ُبّ  الَرّ اْبَتَدَع 
َفَرَغ  ا  َفَلَمّ  .» ِبّ ِبالَرّ اْزَدَرْوا  َقِد  اْلَقْوَم  َلِء  هوؤُ َنّ  اأَ َتْعَلُموَن  اْلَهاِوَيِة،  اإَِلى  اأَْحَياًء 
الأَْر�ُض  َوَفَتَحِت  َتْحَتُهْم،  اَلِّتي  الأَْر�ُض  ِت  اْن�َسَقّ اْلَكاَلِم،  هَذا  ِبُكِلّ  َكُلِّم  الَتّ ِمَن 
َفاَها َواْبَتَلَعْتُهْم َوُبُيوَتُهْم َوُكَلّ َمْن َكاَن ِلُقوَرَح َمَع ُكِلّ الأَْمَواِل، َفَنَزُلوا ُهْم َوُكُلّ 
َبْيِن  ِمْن  َفَباُدوا  الأَْر�ُض،  َعَلْيِهِم  َواْنَطَبَقْت  اْلَهاِوَيِة،  اإَِلى  اأَْحَياًء  َلُهْم  َكاَن  َما 
ُهْم َقاُلوا: »َلَعَلّ  ْوِتِهْم، لأََنّ اْلَجَماَعِة. َوُكُلّ اإِ�ْسَراِئيَل اَلِّذيَن َحْوَلُهْم َهَرُبوا ِمْن �سَ
َكَلِت اْلِمَئَتْيِن َواْلَخْم�ِسيَن َرُجاًل  ِبّ َواأَ الأَْر�َض َتْبَتِلُعَنا«. َوَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد الَرّ

ُبوا اْلَبُخوَر())). َقَرّ اَلِّذيَن 

من  اإ�سرائيل  ببني  مو�سى  بعد خروج  وقعت  التوراة  بح�سب  الحادثة  هذه 

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 16: 5-1.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 16: 35-28.
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م�سر، فهل ا�ستطاع اأن يحمل قارون ثروته اإلى ال�سحراء، اأو اأن يكّونها هناك؟ 
ابتالع  وم�ساألة  ال�سم  مالمح  بع�ض  في  كان  واإن  ذلك،  ت�سّور  ال�سعب  من 

الأر�ض له ت�سابهًا مع الق�سة القراآنية. واهلل اأعلم. 

فر  ال�سِّ وهو  الجديد،  العهد  اأ�سفار  من  الالهوتي  يوحنا  روؤيا  �ِسفر   .7
الأيام.  النبوءات وما �سيحدث في م�ستقبل  ِذكر  الذي يتخ�س�ض في  الوحيد 
موؤلف  يذكر  المقد�ض.  الكتاب  اأ�سفار  بين مجموع  الأخير  ترتيبه عادة  وياأتي 
فر نف�سه في الن�ض با�سم »يوحنا«، لكن هويته الدقيقة تبقى نقطة محل  ال�سِّ
نقا�ض. فبع�ض الكّتاب الم�سيحيين في القرن الثاني اعتبروه الحواري »يوحنا 
بن زبدي«. اأما في الع�سر الحديث فقد �سّكك الباحثون في هويته، دون تحديد 
الروؤيا  كتاب  موؤلف  يعتبرون  المعا�سرين  الباحثين  بع�ض  اأن  كما  لها،  وا�سح 
�سخ�سية افترا�سية ي�سمونها »يوحنا البطم�سي«. الق�سم الأكبر من الم�سادر 

فر اإلى عهد الإمبراطور دوميتيان »81-96م«. التقليدية توؤرخ تاأليف ال�سِّ

فر على روؤى مختلفة ت�سّب في غالبيتها باتجاه الحديث  ال�سِّ ي�ستمل هذا 
عن وقائع الم�ستقبل بعودة ال�سيد الم�سيح »عليه ال�سالم« اإلى الأر�ض وقيامته 
الزمان،  اآخر  والحديث عن معارك  وال�سيطان،  ال�سريرين  وتعذيب  الأخيرة، 
منه  والثالث  الثاني  الأ�سحاحين  وفي  ذلك.  واأمثال  الم�سيح  مملكة  وقيام 
�سبع ر�سائل ل�سبع كنائ�ض هي: اأف�س�ض، �سميرنا، برغام�ض، ثياتيرا، �سارد�ض، 

فيالدلفيا، لوديكية. 

الم�سين  لبلعام وموقفه  ِذكر  الثالثة جاء  بالكني�سة  الخا�سة  الر�سالة  وفي 
َماَلِك  اإَِلى  النبي مو�سى »عليه ال�سالم« وم�ساندته لملك مواآب: )َواْكُتْب  �سد 

بلعام بن بعور
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ْيِن:  ي ُذو اْلَحَدّ ْيُف اْلَما�سِ اْلَكِني�َسِة اَلِّتي ِفي َبْرَغاُم�َض: »هَذا َيُقوُلُه اَلِّذي َلُه ال�َسّ
ٌك ِبا�ْسِمي،  ْيَطاِن، َواأَْنَت ُمَتَم�ِسّ اأََنا َعاِرٌف اأَْعَماَلَك، َواأَْيَن َت�ْسُكُن َحْيُث ُكْر�ِسُيّ ال�َسّ
اِم اَلِّتي ِفيَها َكاَن اأَْنِتيَبا�ُض �َسِهيِدي الأَِميُن اَلِّذي  َوَلْم ُتْنِكْر اإِيَماِني َحَتّى ِفي الأََيّ
ْيَطاُن َي�ْسُكُن. َولِكْن ِعْنِدي َعَلْيَك َقِليٌل: اأََنّ ِعْنَدَك ُهَناَك  ُقِتَل ِعْنَدُكْم َحْيُث ال�َسّ
َبِني  اأََماَم  َمْعَثَرًة  ُيْلِقَي  اأَْن  َباَلَق  ُيَعِلُّم  َكاَن  اَلِّذي  َبْلَعاَم،  ِبَتْعِليِم  ِكيَن  ُمَتَم�ِسّ َقْوًما 
َقْوٌم  ا  اأَْي�سً ْنَت  اأَ ِعْنَدَك  هَكَذا  َوَيْزُنوا.  ِلالأَْوَثاِن،  ُذِبَح  َما  َياأُْكُلوا  اأَْن  اإِ�ْسَراِئيَل: 
�َسِريًعا  اآِتيَك  َفاإِِنّي  َواإَِّلّ  َفُتْب  ُه.  اأُْبِغ�سُ اَلِّذي  يَن  ُقوَلِوِيّ الُنّ ِبَتْعِليِم  ُكوَن  ُمَتَم�ِسّ

َواأَُحاِرُبُهْم ِب�َسْيِف َفِمي())).

•• قصة بلعام يف الكتاب املقدس:
لة تف�سياًل طوياًل - في مقابل اإيجاز  جاءت ق�سة بلعام في التوراة مف�سّ
�سديد في القراآن بل اإ�سارة �سريعة بغر�ض �سرب المثل وذلك على فر�ض �سحة 
وحوارات  �سخ�سيات  على  وا�ستملت   - ذاته  بلعام  هو  الآية  من  المراد  كون 
واأحداث كثيرة، وهي تخ�ّض م�سهدًا من م�ساهد حركة بني اإ�سرائيل في جانب 
دخول  رف�سهم  بعد  ال�سالم«  »عليه  مو�سى  النبي  عهد  على  ال�سام  اأر�ض  من 
اإلى الجنوب من البحر الميت  اإلى بّرية »�سين«  اأر�ض »كنعان«، حيث توّجهوا 
نواحي �سحراء النقب، ثم �سماًل نحو مواآب، �سرقي نهر الأردن، فحاول »بالق 
بن �سفور« ملك مواآب م�سايقتهم ومنعهم من ال�سيطرة على اأرا�سيه، وهو ما 

دفعه اإلى ال�ستعانة ببلعام بن بعور، وهنا تبداأ الأحداث. 

عن  بلعام  امتناع  في  تتمّثل  التوراتي  الن�ض  بح�سب  الق�سة  وخال�سة 

). الكتاب المقد�ض: �سفر روؤيا يوحنا الالهوتي، الأ�سحاح 2: 16-12.
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اأغراه  التي  الإغراءات  من  الرغم  على  مرات،  عدة  الملك  لطلب  ال�ستجابة 
بها، واإن كان في قرارة نف�سه - ولربما بدافع الغيرة والح�سد وحب المال - 
يرغب في تاأييد الملك وال�ستجابة لطلبه، واإنما منعه من ذلك اأن اهلل »عز وجل« 
كان ُيبّين له خطيئة الوقوف في وجه مو�سى »عليه ال�سالم« وَمن معه، ويحّذره 
باتجاه  المطاف  نهاية  بلعام في  التوراتية كيف خرج  الق�سة  وُتبّين  من ذلك. 
مملكة مواآب، وكيف اأن اهلل و�سع في طريقه عدة عقبات وعالمات توؤكد جريمة 
النت�سار للملك، وَك�سف له الم�ستقبل الذي ينتظر بني اإ�سرائيل في ن�سر اهلل 
لهم، فا�ستجاب لأمر اهلل اإلى اأن �سعف في نهاية المطاف، فالتّف على النهي 
الإلهي باأْن لم يلعن مو�سى وَمن معه، بل اقترح على الملك اقتراحًا َيهزم به بني 
اإ�سرائيل، باأن ير�سل ن�ساء مدينته ليرتكبوا الزنا مع الرجال، فُينزل عليهم غ�سب 
اهلل، ويلتهوا عن القتال. وهذا ما حدث فعاًل، فتف�ّسى الوباء بين بني اإ�سرائيل 
وغ�سب اهلل عليهم ثم تداركتهم رحمُته. وكان موقف بلعام في الق�سة - وما 

زال - م�سربًا للمثل عند اأهل الكتاب والم�سلمين على حدٍّ �سواء.
ِفي  َوَنَزُلوا  �ْسَراِئيَل  اإِ َبُنو  )َواْرَتَحَل  كالتالي:  العدد  �ِسفر  في  الق�سة  بداأت 
َفَعَل  َما  َجِميَع  وَر  ُفّ �سِ ْبُن  َباَلُق  َراأَى  ا  َوَلَمّ ِريَحا.  اأَ اأُْرُدِنّ  َعْبِر  ِمْن  ُمواآَب  َعَرَباِت 
ْعِب  اإِ�ْسَراِئيُل ِبالأَُموِرِيّيَن( حيث انت�سر بنو اإ�سرائيل عليهم )َفِزَع ُمواآُب ِمَن ال�َسّ
ِجَر ُمواآُب ِمْن ِقَبَل َبِني اإِ�ْسَراِئيَل. َفَقاَل ُمواآُب ِل�ُسُيوِخ ِمْدَياَن:  ُه َكِثيٌر، َو�سَ ا لأََنّ ِجًدّ
َوَكاَن  اْلَحْقِل«.  َرَة  ُخ�سْ ْوُر  الَثّ َيْلَح�ُض  َكَما  َحْوَلَنا  َما  ُكَلّ  اْلُجْمُهوُر  َيْلَح�ُض  »الآَن 
ْر�َسَل ُر�ُساًل اإَِلى َبْلَعاَم ْبِن َبُعوَر،  َماِن. َفاأَ وَر َمِلًكا ِلُمواآَب ِفي ذِلَك الَزّ ُفّ َباَلُق ْبُن �سِ
ْهِر ِفي اأَْر�ِض َبِني �َسْعِبِه  اإَِلى َفُتوَر( على الرغم من ُبعد الم�سافة )اَلِّتي َعَلى الَنّ

بلعام بن بعور
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ى َوْجَه الأَْر�ِض،  َر. ُهَوَذا َقْد َغ�َسّ ِلَيْدُعَوُه َقاِئاًل: »ُهَوَذا �َسْعٌب َقْد َخَرَج ِمْن ِم�سْ
َلَعَلُّه  ي،  ِمِنّ اأَْعَظُم  ُه  لأََنّ ْعَب،  ال�َسّ ِلي هَذا  َواْلَعْن  َتَعاَل  َفالآَن  ُمَقاِبِلي.  ُمِقيٌم  َوُهَو 
ُمَباَرٌك  ُتَباِرُكُه  اَلِّذي  َنّ  اأَ َعَرْفُت  ِنّي  لأَ الأَْر�ِض،  ِمَن  َفاأَْطُرَدُه  َنْك�ِسَرُه  اأَْن  ُيْمِكُنَنا 
َواَلِّذي َتْلَعُنُه َمْلُعوٌن«. َفاْنَطَلَق �ُسُيوُخ ُمواآَب َو�ُسُيوُخ ِمْدَياَن، َوُحْلَواُن اْلِعَراَفِة ِفي 
اأَْيِديِهْم( اأي حملوا معهم بع�ض الهدايا )َواأََتْوا اإَِلى َبْلَعاَم َوَكَلُّموُه ِبَكاَلِم َباَلَق. 
�َساُء  «. َفَمَكَث ُروؤَ ُبّ َفَقاَل َلُهْم: »ِبيُتوا ُهَنا الَلّْيَلَة َفاأَُرَدّ َعَلْيُكْم َجَواًبا َكَما ُيَكِلُّمِني الَرّ

ُمواآَب ِعْنَد َبْلَعاَم())). 
واإْن  الوحي،  بنحو من  اإليه  يوَحى  كان  بلعام  فاإّن  التوراتي  الن�ض  بح�سب 
كما   - الوحي  لأن  للنبّوة،  الإ�سالمي  المفهوم  وفق  نبّوته  يعني  فهو  هذا  �سّح 
نعرف - مخت�ض بالأنبياء عادًة، فكيف لنبي اأن ي�سقط مثل هذه ال�سقطة التي 
ه فيها بالكلب كما جاء في القراآن الكريم؟ نعم، يمكن اأن يقال اأن الوحي  ُي�سبَّ

ل يخ�ّض الأنبياء فقط، اإذ �سمل ال�سيدة مريم بنت عمران »عليها ال�سالم«.
اهلل  وبين  بلعام  بين  الدائر  الحوار  التالي  المقطع  ي�سف  حال  كل  وعلى 
َلى َبْلَعاَم َوَقاَل: »َمْن ُهْم  والذي �سيرتِّب موقفه على اأ�سا�ض ذلك: )َفاأََتى اهلُل اإِ
وَر َمِلُك ُمواآَب َقْد  ُفّ َجاُل اَلِّذيَن ِعْنَدَك؟«. َفَقاَل َبْلَعاُم هلِل: »َباَلُق ْبُن �سِ هوؤَُلِء الِرّ
ْر�ِض. َتَعاَل  ى َوْجَه الأَ َر َقْد َغ�َسّ ْعُب اْلَخاِرُج ِمْن ِم�سْ َلَيّ َيُقوُل: ُهَوَذا ال�َسّ اأَْر�َسَل اإِ
ْطُرَدُه«. َفَقاَل اهلُل ِلَبْلَعاَم: »َل َتْذَهْب  ْن اأَُحاِرَبُه َواأَ اُه، َلَعِلّي اأَْقِدُر اأَ الآَن اْلَعْن ِلي اإَِيّ
�َساِء َباَلَق:  َباًحا َوَقاَل ِلُروؤَ ُه ُمَباَرٌك«. َفَقاَم َبْلَعاُم �سَ ْعَب، لأََنّ َمَعُهْم َوَل َتْلَعِن ال�َسّ

َهاِب َمَعُكْم«())). َبى اأَْن َي�ْسَمَح ِلي ِبالَذّ َبّ اأَ َنّ الَرّ ُكْم لأَ »اْنَطِلُقوا اإَِلى اأَْر�سِ
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 8-1.

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 13-9.
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هذا  ثنيه عن  بمحاولة  قام  ولذا  الرد  يرت�ِض هذا  لم  الملك  فاإن  بالطبع 
القرار باإر�سال وفد اآخر وم�سّكل من رجالت من ذوي �ساأن ومقام اأعلى ومّناه 
بتقديم العطايا التي يطلبها: )َفَقاَم ُروؤَ�َساُء ُمواآَب َواأََتْوا اإَِلى َباَلَق َوَقاُلوا: »اأََبى 
ولِئَك.  ْعَظَم ِمْن اأُ �َساَء اأَْكَثَر َواأَ ا ُروؤَ ْر�َسَل اأَْي�سً ِتَي َمَعَنا«. َفَعاَد َباَلُق َواأَ َبْلَعاُم اأَْن َياأْ
 ، وَر: َل َتْمَتِنْع ِمَن الإِْتَياِن اإَِلَيّ ُفّ َفاأََتْوا اإَِلى َبْلَعاَم َوَقاُلوا َلُه: »هَكَذا َقاَل َباَلُق ْبُن �سِ
لأَِنّي اأُْكِرُمَك اإِْكَراًما َعِظيًما، َوُكَلّ َما َتُقوُل ِلي اأَْفَعُلُه. َفَتَعاَل الآَن اْلَعْن ِلي هَذا 

ْعَب«())). ال�َسّ
لم ينثِن بلعام عن موقفه، ولكنه اأراد اأن يجّرب مع »اهلل« ثانيًة، لعل وع�سى، 
اإذ من ال�سعب تفويت مثل هذه الجائزة. فاإْن كان هذا غر�سه من المحاولة 
الثانية فال �سك اأن هذا ل يتناغم مع �سخ�سية ونف�سية وتقوى الأنبياء: )َفاأََجاَب 
اأَْن  اأَْقِدُر  ًة َوَذَهًبا َل  ّ َبْيِتِه ِف�سَ اأَْعَطاِني َباَلُق ِمْلَء  َبْلَعاُم َوَقاَل ِلَعِبيِد َباَلَق: »َوَلْو 
ا  اأَْي�سً اأَْنُتْم  ُهَنا  اْمُكُثوا  َفالآَن  َكِبيًرا.  ْو  اأَ ِغيًرا  اإِلِهي لأَْعَمَل �سَ ِبّ  الَرّ َقْوَل  اأََتَجاَوَز 

ُبّ ُيَكِلُّمِني ِبِه«())). هِذِه الَلّْيَلَة لأَْعَلَم َماَذا َيُعوُد الَرّ
وفعاًل جاءه الجواب بال�سماح له بالذهاب معهم، ولكن ب�سرط اأن يعمل كما 
َجاُل ِلَيْدُعوَك  يوَحى اإليه لحقًا: )َفاأََتى اهلُل اإَِلى َبْلَعاَم َلْياًل َوَقاَل َلُه: »اإِْن اأََتى الِرّ

َما َتْعَمُل الأَْمَر اَلِّذي اأَُكِلُّمَك ِبِه َفَقْط«())).  َفُقِم اْذَهْب َمَعُهْم، اإَِنّ
بانتظار  مواآب  مملكة  اإلى  الوفد  مع  وتوّجه  الرحال  بلعام  �سّد  وهكذا 
َباًحا َو�َسَدّ  التوجيهات »الإلهية« بح�سب هذه الرواية التوراتية: )َفَقاَم َبْلَعاُم �سَ

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 17-14.

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 19-18.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 20.
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ُه ُمْنَطِلٌق())) اأي كان  َنّ ُب اهلِل لأَ �َساِء ُمواآَب. َفَحِمَي َغ�سَ َعَلى اأََتاِنِه َواْنَطَلَق َمَع ُروؤَ
الغ�سب الإلهي ب�سبب �سرعة انطالق بلعام معهم تحقيقًا لمطلبهم مما يعك�ض 

ت�سّوقه لتحقيق ماآربه وماآربهم.
مجلة  موقع  على  بلعام  ق�سة  من  التالي  المقطع  حول  لطيف  تعليق  وفي 
»الكلمة« وهو موقع م�سيحي يهتّم ب�سرح الكتاب والمقّد�ض والتعليق عليه ويكتب 
مقالته »تا�سو�ض كيول�سوجلو« وهو يوناني الأ�سل قال الكاتب: )الرجل الذي 
يتبع قلبه اهلل 100% لن ينتظر، ف�سي�سرف الأمراء مرة اأخرى، اإذ اأن اهلل قد 
اأن يذهب معهم. ولكن بلعام لم يفعل  اأو�سح له الأمر من قبل، واأنه ل يجب 
اأخرى. وبالرغم  اأنه �سيفح�ض الأمر مع اهلل مرة  ذلك. عو�سًا عن هذا قال 
معهم  الذهاب  بقدر  �سيئًا  يكن  لم  وبالقطع  ح�سنًا،  يزال  ل  كان  هذا  اأن  من 
بدون فح�ض الأمر مع اهلل اإطالقًا، اإل اأنه بالفعل ُيظِهر ان�سقاقًا وتقّلبًا ونية 
فقط  اأخرى  مرة  اهلل  ترجو  فاأنت  مر�سيين.  غير  بالق  ممثلي  �سرف  لعدم 
من اأجل �سيء ل تزال تريده، واأنه لم يُرق لك ولم تر�ض بما اأخبرك به اهلل 
فقد  معهم؛  يذهب  اأن  بلعام  اأراد  هنا.  حدث  ما  هو  وهذا  الأولى.  المرة  في 
كانت الهدايا والمكارم اأكثر من قدرته على رف�سها. ومن ناحية اأخرى، لم يرد 
اأي�سًا اأن يع�سي اهلل! كان �سي�سعد لو ذهب اإلى هناك، ولعن اإ�سرائيل وجلب 
الأمر ح�سنًا مع اهلل كذلك... وبعُد، في ال�سباح، نراه على  المكافاآت و�سار 
حماره م�ستعدًا للرحلة الطويلة! فلم يرد اأن ي�سيع ثانية واحدة ولم ينتظر دعوة 

اأحد! ونتيجة لذلك، ثار غ�سب اهلل واأر�سل مالكه للوقوف �سده())).
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 22-21.

2. www.al-kalema.org/طريق-بلعام.htm

بلعام بن بعور

fi Umq 2 L.indd   316fi Umq 2 L.indd   316 2/29/2020   12:05:41 PM2/29/2020   12:05:41 PM



317317

العدد:  �ِسفر  من   22 الأ�سحاح  في  جاءت  كما  الق�سة  اأحداث  ون�ستكمل 
اأََتاِنِه َوُغاَلَماُه َمَعُه.  ِلُيَقاِوَمُه َوُهَو َراِكٌب َعَلى  ِريِق  ِبّ ِفي الَطّ )َوَوَقَف َماَلُك الَرّ
ِريِق َو�َسْيُفُه َم�ْسُلوٌل ِفي َيِدِه، َفَماَلِت  ِبّ َواِقًفا ِفي الَطّ َرِت الأََتاُن َماَلَك الَرّ َفاأَْب�سَ
ِريِق.  َها اإَِلى الَطّ َرَب َبْلَعاُم الأََتاَن ِلَيُرَدّ ِريِق َوَم�َسْت ِفي اْلَحْقِل. َف�سَ الأََتاُن َعِن الَطّ
ِبّ ِفي َخْنَدق ِلْلُكُروِم، َلُه َحاِئٌط ِمْن ُهَنا َوَحاِئٌط ِمْن ُهَناَك.  ُثَمّ َوَقَف َماَلُك الَرّ
ِبّ َزَحَمِت اْلَحاِئَط( اأي اقتربت من الحائط كثيرًا  َرِت الأََتاُن َماَلَك الَرّ ا اأَْب�سَ َفَلَمّ
ا. ُثَمّ  َرَبَها اأَْي�سً َغَطْت ِرْجَل َبْلَعاَم ِباْلَحاِئِط، َف�سَ والت�سقت به وهي تم�سي )َو�سَ
ُكوِب َيِميًنا  ِيّق َحْيُث َلْي�َض �َسِبيٌل ِللُنّ ا َوَوَقَف ِفي َمَكاٍن �سَ ِبّ اأَْي�سً اْجَتاَز َماَلُك الَرّ
ُب  ْت َتْحَت َبْلَعاَم. َفَحِمَي َغ�سَ ، َرَب�سَ ِبّ َرِت الأََتاُن َماَلَك الَرّ ا اأَْب�سَ اأَْو �ِسَماًل. َفَلَمّ

يِب())). َرَب الأََتاَن ِباْلَق�سِ َبْلَعاَم َو�سَ

ُنفاجاأ بالتف�سيل التالي  اإلى هنا ت�سير الأحداث ب�سورة معقولة، ولكننا 
َفَقاَلْت  ُبّ َفَم الأََتاِن،  الذي اأقل ما ُيقال عنه باأنه تف�سيل غريب: )َفَفَتَح الَرّ
َبْلَعاُم  َفَقاَل  َدَفَعاٍت؟«.  َثاَلَث  الآَن  َرْبَتِني  �سَ َحَتّى  ِبَك  َنْعُت  �سَ »َماَذا  ِلَبْلَعاَم: 
َقَتْلُتِك«. َقْد  الآَن  َلُكْنُت  �َسْيٌف  َيِدي  ِفي  َكاَن  َلْو  ِبي.  اْزَدَرْيِت  »لأََنِّك  ِلالأََتاِن: 
َلى  اإِ ُوُجوِدَك  ُمْنُذ  َعَلْيَها  َرِكْبَت  اَلِّتي  َتاَنَك  اأَ َنا  اأَ »اأََل�ْسُت  ِلَبْلَعاَم:  الأََتاُن  َفَقاَلِت 
ُبّ َعْن  ْدُت اأَْن اأَْفَعَل ِبَك هَكَذا؟« َفَقاَل: »َل«. ُثَمّ َك�َسَف الَرّ هَذا اْلَيْوِم؟ َهْل َتَعَوّ
َيِدِه،  َم�ْسُلوٌل ِفي  َو�َسْيُفُه  ِريِق  الَطّ َواِقًفا ِفي  ِبّ  الَرّ َر َماَلَك  َفاأَْب�سَ َبْلَعاَم،  َعْيَنْي 

َفَخَرّ �َساِجًدا َعَلى َوْجِهِه())). 

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 27-22.

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 31-28.
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وبين  بينه  حوار  اإلى  والأتان  بلعام  بين  الدائر  الحوار  ينتقل  ذلك،  بعد 
َدَفَعاٍت؟  َثاَلَث  الآَن  اأََتاَنَك  َرْبَت  �سَ »ِلَماَذا   : ِبّ الَرّ َماَلُك  َلُه  )َفَقاَل  المالك: 
َرْتِني الأََتاُن َوَماَلْت  ِريَق َوْرَطٌة اأََماِمي، َفاأَْب�سَ هاأََنَذا َقْد َخَرْجُت ِلْلُمَقاَوَمِة لأََنّ الَطّ
َقَتْلُتَك  َقْد  الآَن  َلُكْنُت  اِمي  ُقَدّ ِمْن  َتِمْل  َلْم  َوَلْو  َدَفَعاٍت.  َثاَلَث  الآَن  اِمي  ُقَدّ ِمْن 
َواِقٌف  َنَّك  اأَ اأَْعَلْم  َلْم  اإِِنّي  ُت.  »اأَْخَطاأْ  : ِبّ الَرّ ِلَماَلِك  َبْلَعاُم  َفَقاَل  َوا�ْسَتْبَقْيُتَها«. 
ِبّ  ِنّي اأَْرجُع«. َفَقاَل َماَلُك الَرّ اإِْن َقُبَح ِفي َعْيَنْيَك َفاإِ ِريِق. َوالآَن  ِتْلَقاِئي ِفي الَطّ

َما َتَتَكَلُّم ِباْلَكاَلِم اَلِّذي اأَُكِلُّمَك ِبِه َفَقْط«())). َجاِل، َواإَِنّ ِلَبْلَعاَم: »اْذَهْب َمَع الِرّ

بلعام وبين اهلل،  الكالم كان يدور بين  باأن  الن�ض في بدايته موحيًا  كان 
ن اأن الكالم كان يدور بين المالك وبين بلعام، ولربما  ولكن الفقرة الأخيرة تبيِّ
اعُتبر كالمه  لذا  اإليه،  يوحى  بما  اإل  ينطق  المالك ل  اأن  بلحاظ  ه ذلك  يوجَّ
ا �َسِمَع َباَلُق اأََنّ َبْلَعاَم َجاَء، َخَرَج  كالم اهلل: )َفاْنَطَلَق َبْلَعاُم َمَع ُروؤَ�َساِء َباَلَق. َفَلَمّ
ى الُتُّخوِم()))  ْق�سَ ْرُنوَن اَلِّذي ِفي اأَ ل�ْسِتْقَباِلِه اإَِلى َمِديَنِة ُمواآَب اَلِّتي َعَلى َتْخِم اأَ
اأو  اليوم »نهر  ُيدعى  ا�سٌم لنهر  »اأرنون«  اأن  المقد�ض  الكتاب  جاء في قامو�ض 
نعرف  الحديثة  الجغرافيا  اإلى  وبالعودة  الأردن))).  في  ويقع  الموجب«  وادي 
اأنه وادي �سديد النحدار ي�سب ماوؤه في البحر الميت، وكان قديمًا ي�سكل جزًء 
من الحدود ال�سمالية لمملكة مواآب، يقع على بعد 4 كم جنوب مدينة »ذيبان«. 
اأطلق العرب على هذا الوادي لفظ »موجب« الم�ستقة من »وجب« وتعني »�سقط 

ُمحدثًا �سجة«،اأي اأن مياهه تنحدر باعثة هديرًا. 

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 35-32.

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 36-35.
). مجمع الكنائ�ض ال�سرقية: قامو�ض الكتاب المقد�ض، �ض 57.
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ا�ستقبل الملك بلعام موّجًا اإليه �سيئًا من العتاب: )َفَقاَل َباَلُق ِلَبْلَعاَم: »اأََلْم 
ْن اأُْكِرَمَك؟« َفَقاَل َبْلَعاُم  ا َل اأَْقِدُر اأَ ؟ اأََحًقّ ْدُعَوَك؟ ِلَماَذا َلْم َتاأِْت اإَِلَيّ َلْيَك لأَ اأُْر�ِسْل اإِ
َاْلَكاَلُم  ِب�َسْيٍء؟  اأََتَكَلَّم  اأَْن  �ْسَتِطيُع  اأَ الآَن  اأََلَعِلّي  اإَِلْيَك.  ِجْئُت  َقْد  »هاأََنَذا  ِلَباَلَق: 
َقْرَيِة  اإَِلى  َواأََتَيا  َباَلَق  َمَع  َبْلَعاُم  َفاْنَطَلَق  اأََتَكَلُّم«.  ِبِه  َفِمي  ِفي  اهلُل  ُعُه  َي�سَ اَلِّذي 
وؤَ�َساِء اَلِّذيَن َمَعُه. َلى َبْلَعاَم َواإَِلى الُرّ وَت. َفَذَبَح َباَلُق َبَقًرا َوَغَنًما، َواأَْر�َسَل اإِ َح�سُ
ُهَناَك  ِمْن  َفَراأَى  َبْعل،  ُمْرَتَفَعاِت  اإَِلى  َعَدُه  �سْ َواأَ َبْلَعاَم  َباَلُق  اأََخَذ  َباِح  ال�سَّ َوِفي 
بني  جموع  كل  ي�ساهد  اأن  الرتفاع  ذلك  من  ا�ستطاع  اأي  ْعِب()))  ال�َسّ ى  اأَْق�سَ
التالي  الأ�سحاح  ويبداأ  العدد،  �ِسفر  من   22 الأ�سحاح  ينتهي  وبذا  اإ�سرائيل. 

باإكمال مجريات الأحداث.

ْئ ِلي هُهَنا �َسْبَعَة ِثيَراٍن  )َفَقاَل َبْلَعاُم ِلَباَلَق: »اْبِن ِلي هُهَنا �َسْبَعَة َمَذابَح َوَهِيّ
َوَكْب�ًسا  َثْوًرا  َوَبْلَعاُم  َباَلُق  َعَد  �سْ َواأَ َبْلَعاُم.  َتَكَلَّم  َكَما  َباَلُق  َفَفَعَل  ِكَبا�ٍض«.  َو�َسْبَعَة 
َبّ  َعَلى ُكِلّ َمْذَبٍح. َفَقاَل َبْلَعاُم ِلَباَلَق: »ِقْف ِعْنَد ُمْحَرَقِتَك، َفاأَْنَطِلَق اأََنا َلَعَلّ الَرّ

َلى َراِبَيٍة())).  ُيواِفي ِلِلَقاِئي، َفَمْهَما اأََراِني اأُْخِبْرَك ِبِه«. ُثَمّ اْنَطَلَق اإِ

هكذا اأعّد بلعام العّدة ل�ستجابة دعائه من قبل اهلل، وكاأنه بهذه الذبائح يريد 
اأن ي�ستري ر�سا ربه وير�سيه لي�سمح له بالدعاء على مو�سى، في�سفي غليله وُيطفئ 

نار الح�سد في قلبه، ويح�سل فوق ذلك على الهدايا المرتقبة من ملك مواآب! 

َعْدُت َثْوًرا َوَكْب�ًسا  ْبُت �َسْبَعَة َمَذاِبَح َواأَ�سْ )َفَواَفى اهلُل َبْلَعاَم، َفَقاَل َلُه: »َقْد َرَتّ
ُبّ َكاَلًما ِفي َفِم َبْلَعاَم َوَقاَل: »اْرجْع اإَِلى َباَلَق َوَتَكَلّْم  َع الَرّ َعَلى ُكِلّ َمْذَبٍح«. َفَو�سَ

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 22: 41-37.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23: 3-1.
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هَكَذا«())) اأي األزمه اهلل - وحيًا - باأن يقول لملك مواآب ما يلّخ�ض الموقف 
من لعن مو�سى. 

ُمْحَرَقِتِه  ِعْنَد  َواِقٌف  ُهَو  َذا  َواإِ اإَِلْيِه  الملك: )َفَرَجَع  اإلى  بلعام  توّجه  وفعاًل، 
)َوَقاَل:  اإليه  اأوحي  الذي  الكالم  اأي  ِبَمَثِلِه(  َفَنَطَق  ُمواآَب.  ُروؤَ�َساِء  َوَجِميُع  ُهَو، 
»ِمْن اأََراَم اأََتى ِبي َباَلُق َمِلُك ُمواآَب، ِمْن ِجَباِل اْلَم�ْسِرِق: َتَعاَل اْلَعْن ِلي َيْعُقوَب، 
�ْسِتُم َمْن َلْم َي�ْسِتْمُه  َوَهُلَمّ ا�ْسِتْم اإِ�ْسَراِئيَل. َكْيَف اأَْلَعُن َمْن َلْم َيْلَعْنُه اهلُل؟ َوَكْيَف اأَ
َي�ْسُكُن  �َسْعٌب  َذا  ُهَو  ُرُه.  ْب�سِ اأُ الآَكاِم  َوِمَن  اأََراُه،  ُخوِر  ال�سُّ �ِض  َراأْ ِمْن  اإِِنّي  ؟  ُبّ الَرّ
ى ُتَراَب َيْعُقوَب َوُرْبَع اإِ�ْسَراِئيَل ِبَعَدٍد؟  ُعوِب َل ُيْح�َسُب. َمْن اأَْح�سَ َوْحَدُه، َوَبْيَن ال�ُسّ

ِلَتُمْت َنْف�ِسي َمْوَت الأَْبَراِر، َوْلَتُكْن اآِخَرِتي َكاآِخَرِتِهْم«())).
تفاجاأ الملك بهذا الكالم غير المنتَظر والمخالف للغر�ض ِمن قدوم بلعام 
َباَلُق  )َفَقاَل  الدعاء:  ل�ستجابة  الذبائح  هذه  وتقديم  الموقف  هذا  ووقوفه 
َباَرْكَتُهْم«.  َقْد  ْنَت  اأَ َذا  َوُهَو  اأََخْذُتَك،  اأَْعَداِئي  ِلَت�ْسِتَم  ِبي؟  َفَعْلَت  »َماَذا  ِلَبْلَعاَم: 

ْحَتِر�ُض اأْن اأََتَكَلَّم ِبِه؟«())).  ُبّ ِفي َفِمي اأَ ُعُه الَرّ َفاأََجاَب َوَقاَل: »اأََما اَلِّذي َي�سَ
لم يياأ�ض الملك من اإقناع بلعام، وحاول اأن يلتّف على قراره وكالمه: )َفَقاَل 
اَءُه َفَقْط، َوُكَلُّه َل  َما َتَرى اأَْق�سَ َلُه َباَلُق: »َهُلَمّ َمِعي اإَِلى َمَكاٍن اآَخَر َتَراُه ِمْنُه. اإَِنّ
وِفيَم اإَِلى َراأْ�ِض اْلِف�ْسَجِة، َوَبَنى  َتَرى. َفاْلَعْنُه ِلي ِمْن ُهَناَك«. َفاأََخَذُه اإَِلى َحْقِل �سُ

َعَد َثْوًرا َوَكْب�ًسا َعَلى ُكِلّ َمْذَبحٍ())).  �سْ �َسْبَعَة َمَذابَح، َواأَ

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23: 5-4.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23:  10-6.

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23: 12-11.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23:  14-13.
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اأُواِفي  َواأََنا  ِعْنَد ُمْحَرَقِتَك  ُهَنا  ِلَباَلَق: »ِقْف  اأعجبت الفكرُة بلعام: )َفَقاَل 
َع َكاَلًما ِفي َفِمِه َوَقاَل: »اْرجْع اإَِلى َباَلَق َوَتَكَلّْم  ُبّ َبْلَعاَم َوَو�سَ ُهَناَك«. َفَواَفى الَرّ
َلُه  َفَقاَل  َمَعُه.  ُمواآَب  �َساُء  َوُروؤَ ُمْحَرَقِتِه،  ِعْنَد  َواِقٌف  ُهَو  َواإَِذا  اإَِلْيِه  َفاأََتى  هَكَذا«. 
َغ اإَِلَيّ  ؟« َفَنَطَق ِبَمَثِلِه َوَقاَل: »ُقْم َيا َباَلُق َوا�ْسَمْع. ِا�سْ ُبّ َباَلُق: »َماَذا َتَكَلَّم ِبِه الَرّ
َوَل  َيُقوُل  َهْل  َفَيْنَدَم.  اإِْن�َساٍن  اْبَن  َوَل  َفَيْكِذَب،  اإِْن�َساًنا  اهلُل  َلْي�َض  وَر.  ُفّ اْبَن �سِ َيا 
ُه.َلْم  ُرُدّ ُه َقْد َباَرَك َفاَل اأَ ْن اأَُباِرَك. َفاإَِنّ َيْفَعُل؟ اأَْو َيَتَكَلُّم َوَل َيِفي؟ اإِِنّي َقْد اأُِمْرُت اأَ
ُبّ اإِلُهُه َمَعُه، َوُهَتاُف َمِلٍك  ى َتَعًبا ِفي اإِ�ْسَراِئيَل. الَرّ ْر اإِْثًما ِفي َيْعُقوَب، َوَل َراأَ ُيْب�سِ
ْئِم( اختلف ال�سّراح في الحيوان  َر. َلُه ِمْثُل �ُسْرَعِة الِرّ ِفيِه. َاهلُل اأَْخَرَجُه ِمْن ِم�سْ
اأنه الثور البري، ولربما اأريد به »الريم« وهو نوع من  اإليه هنا، فقيل  الم�سار 
ُه َلْي�َض ِعَياَفٌة َعَلى َيْعُقوَب، َوَل ِعَراَفٌة َعَلى اإِ�ْسَراِئيَل. ِفي اْلَوْقِت ُيَقاُل  الغزلن  )اإَِنّ
�َسٍد.  َعْن َيْعُقوَب َوَعْن اإِ�ْسَراِئيَل َما َفَعَل اهلُل. ُهَو َذا �َسْعٌب َيُقوُم َكَلْبَوٍة، َوَيْرَتِفُع َكاأَ

َل َيَناُم َحَتّى َياأُْكَل َفِري�َسًة َوَي�ْسَرَب َدَم َقْتَلى«())).

حين وجد الملك اأن ل طريق اإلى لعن مو�سى ومن معه، لجاأ اإلى محاولة 
اإقناع بلعام بعدم الدعاء لهم وعدم مباركتهم: )َفَقاَل َباَلُق ِلَبْلَعاَم: »َل َتْلَعْنُه 
َما  ُكُلّ  َقاِئاًل:  اأَُكِلّْمَك  »اأََلْم  ِلَباَلَق:  َوَقاَل  َبْلَعاُم  َفاأََجاَب  َبَرَكًة«.  ُتَباِرْكُه  َوَل  َلْعَنًة 

اُه اأَْفَعُل؟«())).  ُبّ َفاإَِيّ َيَتَكَلُّم ِبِه الَرّ

ومن جديد �سعى الملك لمحاولة اأخرى: )َفَقاَل َباَلُق ِلَبْلَعاَم: »َهُلَمّ اآُخْذَك 
ُلَح ِفي َعْيَنِي اهلِل اأَْن َتْلَعَنُه ِلي ِمْن ُهَناَك«. َفاأََخَذ  ْن َي�سْ اإَِلى َمَكاٍن اآَخَر، َع�َسى اأَ

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23:  24-15.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23: 26-25.
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ِة. َفَقاَل َبْلَعاُم ِلَباَلَق: »اْبِن  َيّ َباَلُق َبْلَعاَم اإَِلى َراأْ�ِض َفُغوَر اْلُم�ْسِرِف َعَلى َوْجِه اْلَبِرّ
ْئ ِلي هُهَنا �َسْبَعَة ِثيَراٍن َو�َسْبَعَة ِكَبا�ٍض«. َفَفَعَل َباَلُق  ِلي هُهَنا �َسْبَعَة َمَذابَح، َوَهِيّ

َعَد َثْوًرا َوَكْب�ًسا َعَلى ُكِلّ َمْذَبٍح())). َكَما َقاَل َبْلَعاُم، َواأَ�سْ

موقف  ببيان   24 الأ�سحاح  ويبداأ  ال�سابقة،  بالجملة   23 الأ�سحاح  انتهى 
بلعام الذي بداأ يبارك مو�سى وَمن معه ويدعو لهم، وذلك على خالف رغبة 
َلْم  �ْسَراِئيَل،  اإِ ُيَباِرَك  ْن  اأَ ِبّ  الَرّ َعْيَنِي  ِفي  َيْح�ُسُن  ُه  اأََنّ َبْلَعاُم  َراأَى  ا  )َفَلَمّ الملك: 
َوَرَفَع  َوْجَهُه.  ِة  َيّ اْلَبِرّ َنْحَو  َجَعَل  َبْل  َفاأًْل،  ِلُيواِفَي  َوالَثّاِنَيِة  الأُوَلى  ِة  َكاْلَمَرّ َيْنَطِلْق 
َفَنَطَق  ُروُح اهلِل،  َعَلْيِه  َفَكاَن  اأَ�ْسَباِطِه،  اإِ�ْسَراِئيَل َحال َح�َسَب  َوَراأَى  َعْيَنْيِه  َبْلَعاُم 
اَلِّذي  َوْحُي  اْلَعْيَنْيِن.  اْلَمْفُتوِح  ُجِل  الَرّ َوْحُي  َبُعوَر.  ْبِن  َبْلَعاَم  »َوْحُي  َوَقاَل:  ِبَمَثِلِه 
َي�ْسَمُع اأَْقَواَل اهلِل. اَلِّذي َيَرى ُروؤَْيا اْلَقِديِر، َمْطُروًحا َوُهَو َمْك�ُسوُف اْلَعْيَنْيِن: َما 
اٍت َعَلى  ٍة. َكَجَنّ ْوِدَيٍة ُمْمَتَدّ َكاأَ �ْسَراِئيُل!  اإِ َيا  َيْعُقوُب، َم�َساِكَنَك  َيا  اأَْح�َسَن ِخَياَمَك 
ِدَلِئِه،  ِمْن  َماٌء  َيْجِري  ِمَياٍه.  َعَلى  َكاأَْرَزاٍت   . ُبّ الَرّ َغَر�َسَها  ُعوٍد  َك�َسَجَراِت  َنْهٍر، 
َمْمَلَكُتُه.  َوَتْرَتِفُع  اأََجاَج  َعَلى  َمِلُكُه  َوَيَت�َساَمى  َغِزيَرٍة،  ِمَياٍه  َعَلى  َزْرُعُه  َوَيُكوُن 
ُم  َوَيْق�سِ اِيِقيِه،  َمًما، ُم�سَ اأُ ُكُل  َياأْ ْئِم.  ِمْثُل �ُسْرَعِة الِرّ َلُه  َر.  اأَْخَرَجُه ِمْن ِم�سْ َاهلُل 
ُمَباِرُكَك  ُيِقيُمُه؟  َمْن  َكَلْبَوٍة.  َرَب�َض  �َسٍد.  َكاأَ َجَثَم  �ِسَهاَمُه.  ُم  َوُيَحِطّ ِعَظاَمُهْم 

ُمَباَرٌك، َوَلِعُنَك َمْلُعوٌن«())). 

ونتيجة ذلك غ�سب الملك، وبداأ يلوم بلعام، والرجل ل يملك اإل اأن ُيقّدم 
َق ِبَيَدْيِه َوَقاَل َباَلُق ِلَبْلَعاَم:  َفّ ُب َباَلَق َعَلى َبْلَعاَم، َو�سَ تبريراته: )َفا�ْسَتَعَل َغ�سَ

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 23: 30-27.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 24: 9-1.
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َفالآَن  َدَفَعاٍت.  َثاَلَث  الآَن  َباَرْكَتُهُم  َقْد  اأَْنَت  َذا  َوُهَو  َدَعْوُتَك،  اأَْعَداِئي  »ِلَت�ْسِتَم 
ُبّ َقْد َمَنَعَك َعِن اْلَكَراَمِة«.  ْكَراًما، َوُهَو َذا الَرّ اْهُرْب اإَِلى َمَكاِنَك. ُقْلُت اأُْكِرُمَك اإِ
ْعَطاِني  َلَيّ َقاِئاًل: َوَلْو اأَ ا ُر�ُسَلَك اَلِّذيَن اأَْر�َسْلَت اإِ َفَقاَل َبْلَعاُم ِلَباَلَق: »اأََلْم اأَُكِلّْم اأَْي�سً
ا  ِبّ لأَْعَمَل َخْيًرا اأَْو �َسًرّ ًة َوَذَهًبا َل اأَْقِدُر اأَْن اأََتَجاَوَز َقْوَل الَرّ ّ َباَلُق ِمْلَء َبْيِتِه ِف�سَ
َلى �َسْعِبي.  َنا ُمْنَطِلٌق اإِ َتَكَلُّم. َوالآَن ُهَو َذا اأَ اُه اأَ ُبّ اإَِيّ ِمْن َنْف�ِسي. اَلِّذي َيَتَكَلُّمُه الَرّ
اِم«( و�سار يتحّدث عما  َيّ ْعُب ِب�َسْعِبَك ِفي اآِخِر الأَ َهُلَمّ اأُْنِبْئَك ِبَما َيْفَعُلُه هَذا ال�َسّ
اإ�سرائيل على ق�سم وا�سع من البالد  �سيجري في قادم الأيام من ت�سّلط بني 
التي �سار يعّددها: مواآب، اأدوم، مملكة العماليق.. اإلخ )ُثَمّ َقاَم َبْلَعاُم َواْنَطَلَق 

ا َذَهَب ِفي َطِريِقِه())). َوَرَجَع اإَِلى َمَكاِنِه. َوَباَلُق اأَْي�سً

بهذا الم�سهد ينتهي الأ�سحاح 24 من �سفر العدد، ويبداأ الأ�سحاح التالي 
اأنه  المقد�ض  الكتاب  قامو�ض  في  جاء  يَم(  �ِسِطّ ِفي  اإِ�ْسَراِئيُل  )َواأََقاَم  بقوله: 
َمَع  َيْزُنوَن  ْعُب  ال�َسّ )َواْبَتَداأَ  اأريحا  مقابل  الأردن  �سرق  في  مواآب  �سهول  من 
َبَناِت ُمواآَب())) ول يذكر هذا الأ�سحاح، اأية مدخلية لبلعام في حدوث هذه 
الزنا  تف�ّسي  اأن  يذكر   31 الأ�سحاح  اأن  اإل  الأحداث،  في  الغريبة  النعطافة 
اإ�سرائيل - ولعله  الوباء بين بني  انت�سار  بالمواآبيات وما ترّتب على ذلك من 
مر�ض جن�سي تف�ّسى فيهم - اإنما كان بتوجيه من بلعام للملك المواآبي بغر�ض 
اإ�سرائيل عن القتال، ودْفعهم للتمّرد على التعاليم الإلهية الناهية  اإلهاء بني 

عن الزنا، بل ولحرفهم عن التوحيد.

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 24: 25-10.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 25: 1.
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ال�سالم« من  النبي مو�سى »عليه  الأ�سحاح 31 لموقف  ففي �سمن عر�ض 
بعد  مواآب  مملكة  في  الزانيات  الن�ساء  يقتلوا  لم  الذين  الع�سكريين  قادته 
ْنَثى  ْبَقْيُتْم ُكَلّ اأُ اقتحام »مدين« جاء الن�ض كالتالي: )َوَقاَل َلُهْم ُمو�َسى: »َهْل اأَ
ِبّ ِفي  ِللَرّ َبْلَعاَم، �َسَبَب ِخَياَنٍة  اإِ�ْسَراِئيَل، َح�َسَب َكاَلِم  ِلَبِني  ُكَنّ  اإَِنّ هوؤَُلِء  ًة؟  َحَيّ

.((() ِبّ اأَْمِر َفُغوَر، َفَكاَن اْلَوَباأُ ِفي َجَماَعِة الَرّ

وهذا ما اأكدته ن�سو�ض اأخرى، من بينها ما جاء في �سفر روؤيا يوحنا حيث 
ِكيَن ِبَتْعِليِم َبْلَعاَم، اَلِّذي َكاَن ُيَعِلُّم َباَلَق اأَْن ُيْلِقَي  قال: )ِعْنَدَك ُهَناَك َقْوًما ُمَتَم�ِسّ

ْوَثاِن، َوَيْزُنوا())). ُكُلوا َما ُذِبَح ِلالأَ ْن َياأْ َمْعَثَرًة اأََماَم َبِني اإِ�ْسَراِئيَل: اأَ

القم�ض  قال  العدد  �ِسفر  من   25 الأ�سحاح  من  الأولى  الآية  �سرح  وفي 
مكافاأته  فياأخذ  ال�سعب  يلعن  اأن  بلعام  ي�ستطع  لم  )اإذ  فكري«:  »اأنطونيو�ض 
اأن ُيلقي معثرة لهذا ال�سعب  التي يحلم بها، قّدم لبالق م�سورة �سريرة، وهو 
بين  الموؤامرة  نجد  وهنا  فينهزموا.  اهلل  غ�سب  بهم  فيحّل  المواآبيات  خالل 
تتاآمر  لأن  امتدت  بل  مديان.  و�سيوخ  مواآب  ملك  م�ستوى  على  ومديان  مواآب 
عب في الزنا. وكانت العبادة الوثنية  بنات مواآب مع بنات مديان لُي�سقطوا ال�سَّ

تحتوى طقو�ض زنا في معابدهم فاأحّبها ال�سعب اليهودي())).

 ، اآِلَهِتِهَنّ َذَباِئِح  اإَِلى  ْعَب  ال�َسّ الأحداث: )َفَدَعْوَن  الأ�سحاح تفا�سيل  وُيكمل 

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 31: 16-15.
). الكتاب المقد�ض: �سفر روؤيا يوحنا الالهوتي، الأ�سحاح 2: 14-12.

3. st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/

Father-Antonious-Fekry/04-Sefr-El-Adad/Tafseer-Sefr-El-3adad__01-Chap-
ter-25.html#1
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عَبَده  وثني  اإله  َفُغوَر(  ِبَبْعِل  اإِ�ْسَراِئيُل  َوَتَعَلَّق   . لآِلَهِتِهَنّ َو�َسَجُدوا  ْعُب  ال�َسّ َفاأََكَل 
المواآبيون ويعني »اإله الفتح« وقيل بل هو اإله الفجور اأو اأنه اإله ُين�َسب اإلى مدينة 
َجِميَع  »ُخْذ  ِلُمو�َسى:  ُبّ  الَرّ َفَقاَل  اإِ�ْسَراِئيَل.  َعَلى  ِبّ  الَرّ ُب  َغ�سَ )َفَحِمَي  »فغور« 
َعْن  ِبّ  الَرّ ِب  َغ�سَ ُحُمُوّ  َفَيْرَتَدّ  ْم�ِض،  ال�َسّ ُمَقاِبَل  ِبّ  ِللَرّ َوَعِلّْقُهْم  ْعِب  ال�َسّ ُروؤُو�ِض 
اِة اإِ�ْسَراِئيَل: »اْقُتُلوا ُكُلّ َواِحٍد َقْوَمُه اْلُمَتَعِلِّقيَن ِبَبْعِل  اإِ�ْسَراِئيَل«. َفَقاَل ُمو�َسى ِلُق�سَ
بني  اأحد  قام  مو�سى،  للنبي  وال�سديد  القاطع  الموقف  هذا  اأمام  َفُغوَر«())). 
اإذ قّدم  اإ�سرائيل بموقف معار�ض وكاأنه يتحّدى بذلك قراره »عليه ال�سالم«، 
َذا َرُجٌل ِمْن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َجاَء  امراأة من زانيات مدين لإخوته ليزنوا بها: )َواإِ
�ْسَراِئيَل،  َة، اأََماَم َعْيَنْي ُمو�َسى َواأَْعُيِن ُكِلّ َجَماَعِة َبِني اإِ َم اإَِلى اإِْخَوِتِه اْلِمْدَياِنَيّ َوَقَدّ
ا َراأَى ذِلَك ِفيْنَحا�ُض ْبُن اأَِلَعاَزاَر ْبِن  َوُهْم َباُكوَن َلَدى َباِب َخْيَمِة الْجِتَماِع. َفَلَمّ
ُجِل  َخَذ ُرْمًحا ِبَيِدِه، َوَدَخَل َوَراَء الَرّ َهاُروَن اْلَكاِهِن، َقاَم ِمْن َو�َسِط اْلَجَماَعِة َواأَ
َبْطِنَها.  ِفي  َة  َواْلَمْراأَ الإِ�ْسَراِئيِلَيّ  ُجَل  الَرّ ِكَلْيِهَما،  َوَطَعَن  ِة  اْلُقَبّ اإَِلى  الإِ�ْسَراِئيِلِيّ 
َفاْمَتَنَع اْلَوَباأُ َعْن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل. َوَكاَن اَلِّذيَن َماُتوا ِباْلَوَباإِ اأَْرَبَعًة َوِع�ْسِريَن اأَْلًفا.... 
ِة، ِزْمِرَي ْبَن �َساُلو،  ُجِل الإِ�ْسَراِئيِلِيّ اْلَمْقُتوِل اَلِّذي ُقِتَل َمَع اْلِمْدَياِنَيّ َوَكاَن ا�ْسُم الَرّ
ِبْنَت  ُكْزِبَي  اْلَمْقُتوَلِة  ِة  اْلِمْدَياِنَيّ اْلَمْراأَِة  َوا�ْسُم  يَن.  ْمُعوِنِيّ ال�ِسّ ِمَن  اأٍَب  َبْيِت  َرِئي�َض 

ٍب ِفي ِمْدَياَن())).  وٍر، ُهَو َرِئي�ُض َقَباِئِل َبْيِت اأَ �سُ

•• هناية بلعام يف الكتاب املقدس:
وتحّدث الن�ض التوراتي كذلك عن نهاية بلعام، حيث ق�سى مقتوًل �سمن 

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 25: 5-2.
). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 25: 15-6.
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الحرب التي خا�سها بنو اإ�سرائيل مع »المديانيين«. جاء الن�ض كالتالي: )َوَكَلَّم 
َلى  ُمّ اإِ يَن، ُثَمّ ُت�سَ ُبّ ُمو�َسى َقاِئاًل: »ِاْنَتِقْم َنْقَمًة ِلَبِني اإِ�ْسَراِئيَل ِمَن اْلِمْدَياِنِيّ الَرّ
ُدوا ِمْنُكْم ِرَجاًل ِلْلُجْنِد، َفَيُكوُنوا َعَلى  ْعِب َقاِئاًل: »َجِرّ َقْوِمَك«. َفَكَلَّم ُمو�َسى ال�َسّ
َجِميِع  ِمْن  �ِسْبٍط  ُكِلّ  ِمْن  َواِحًدا  اأَْلًفا  ِمْدَياَن.  َعَلى  ِبّ  الَرّ َنْقَمَة  ِلَيْجَعُلوا  ِمْدَياَن 
ُكِلّ  ِمْن  ْلٌف  اأَ اإِ�ْسَراِئيَل  اأُُلوِف  ِمْن  َفاْخِتيَر  ِلْلَحْرِب«.  ُتْر�ِسُلوَن  �ْسَراِئيَل  اإِ اأَ�ْسَباِط 
�ِسْبٍط  ُكِلّ  ِمْن  اأَْلًفا  ُمو�َسى  َفاأَْر�َسَلُهْم  ِلْلَحْرِب.  ُدوَن  ُمَجَرّ ْلًفا  اأَ َع�َسَر  اْثَنا  �ِسْبٍط. 
اْلُقْد�ِض  َواأَْمِتَعُة  اْلَحْرِب،  اإَِلى  اْلَكاِهِن  ِلَعاَزاَر  اأَ ْبَن  َوِفيْنَحا�َض  ُهْم  اْلَحْرِب،  اإَِلى 
َذَكٍر.  ُكَلّ  َوَقَتُلوا  ُبّ  الَرّ اأََمَر  َكَما  ِمْدَياَن  َعَلى  ُدوا  َفَتَجَنّ َيِدِه.  ِفي  اْلُهَتاِف  َواأَْبَواُق 
َخْم�َسَة  َوَرابَع.  َوُحوَر  وَر  َو�سُ َوَراِقَم  اأَِوَي  َقْتاَلُهْم:  َفْوَق  َقَتُلوُهْم  ِمْدَياَن  َوُمُلوُك 

ْيِف())). ُمُلوِك ِمْدَياَن. َوَبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر َقَتُلوُه ِبال�َسّ
اُف َقَتَلُه َبُنو اإِ�ْسَراِئيَل  واأّكد �ِسفر ي�سوع قتله بال�سيف: )َوَبْلَعاُم ْبُن َبُعوَر اْلَعَرّ

ْيِف َمَع َقْتاَلُهْم())). ِبال�َسّ

ثم يتحّدث ن�ض �ِسفر الَعدد عن التدمير الوا�سع الذي قام به بنو اإ�سرائيل 
بحق اأعدائهم، وعن عدم التزام القادة بتعاليم النبي مو�سى والقا�سية بقتل 
كل امراأة �ساركت في الموؤامرة التي خّطط لها بلعام، واأّدت اإلى اإهالك رجاٍل 
َبُنو  )َو�َسَبى  الذكور:  اأبنائهن  قتل  وكذلك  بالوباء،  اإ�سرائيل  بني  من  كثيرين 
َمَوا�ِسيِهْم  َوَجِميَع  َبَهاِئِمِهْم،  َجِميَع  َوَنَهُبوا  َواأَْطَفاَلُهْم،  ِمْدَياَن  ِن�َساَء  اإِ�ْسَراِئيَل 
اِر. ِبالَنّ وِنِهْم  ُح�سُ َوَجِميَع  ِبَم�َساِكِنِهْم،  ُمُدِنِهْم  َجِميَع  َواأَْحَرُقوا  اأَْماَلِكِهْم.  َوُكَلّ 
ِلَعاَزاَر  َلى ُمو�َسى َواأَ ا�ِض َواْلَبَهاِئِم، َواأََتْوا اإِ ْهِب ِمَن الَنّ َواأََخُذوا ُكَلّ اْلَغِنيَمِة َوُكَلّ الَنّ

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 31: 8-1. 
). الكتاب المقد�ض: �سفر ي�سوع، الأ�سحاح 13: 22.
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اإَِلى  اْلَمَحَلِّة  َلى  اإِ َواْلَغِنيَمِة  ْهِب  َوالَنّ ْبِي  ِبال�َسّ اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  َجَماَعِة  َواإَِلى  اْلَكاِهِن 
�َساِء  ِريَحا. َفَخَرَج ُمو�َسى َواأَِلَعاَزاُر اْلَكاِهُن َوُكُلّ ُروؤَ َعَرَباِت ُمواآَب اَلِّتي َعَلى اأُْرُدِنّ اأَ
اْلَجْي�ِض،  ُوَكاَلِء  َعَلى  ُمو�َسى  َف�َسَخَط  اْلَمَحَلِّة.  َخاِرِج  اإَِلى  اْلَجَماَعِة ل�ْسِتْقَباِلِهْم 
َلُهْم ُمو�َسى:  َوُروؤَ�َساِء اْلِمَئاِت اْلَقاِدِميَن ِمْن ُجْنِد اْلَحْرِب. َوَقاَل  ُروؤَ�َساِء الأُُلوِف 
َبْلَعاَم،  َكاَلِم  َح�َسَب  �ْسَراِئيَل،  اإِ ِلَبِني  ُكَنّ  َلِء  هوؤُ اإَِنّ  ًة؟  َحَيّ اأُْنَثى  ُكَلّ  اأَْبَقْيُتْم  »َهْل 
. َفالآَن اْقُتُلوا ُكَلّ  ِبّ ِبّ ِفي اأَْمِر َفُغوَر، َفَكاَن اْلَوَباأُ ِفي َجَماَعِة الَرّ �َسَبَب ِخَياَنٍة ِللَرّ
اَجَعِة َذَكٍر اْقُتُلوَها. لِكْن َجِميُع  َذَكٍر ِمَن الأَْطَفاِل. َوُكَلّ اْمَراأٍَة َعَرَفْت َرُجاًل ِبُم�سَ
ا  اٍت. َواأََمّ ْبُقوُهَنّ َلُكْم َحَيّ اَجَعَة َذَكٍر اأَ �َساِء الَلَّواِتي َلْم َيْعِرْفَن ُم�سَ الأَْطَفاِل ِمَن الِنّ
ُروا ُكُلّ َمْن َقَتَل َنْف�ًسا، َوُكُلّ َمْن َم�َضّ  اٍم، َوَتَطَهّ َيّ اأَْنُتْم َفاْنِزُلوا َخاِرَج اْلَمَحَلِّة �َسْبَعَة اأَ
ِمْن  َمَتاٍع  َوُكُلّ  َثْوٍب،  َوُكُلّ  َو�َسْبُيُكْم.  اأَْنُتْم  ابِع،  ال�َسّ َوِفي  الَثّاِلِث  اْلَيْوِم  ِفي  َقِتياًل، 

ُروَنُه«())). ُنوٍع ِمْن �َسْعِر َمْعٍز، َوُكُلّ َمَتاٍع ِمْن َخ�َسٍب، ُتَطِهّ ِجْلٍد، َوُكُلّ َم�سْ

•• بلعام يف بعض األدبيات اليهودية:
يّت�سح من كلمات بع�ض اأحبار اليهود، ت�سخيم �سورة بلعام في اأدبياتهم. 
لقد راأوا فيه اأحد الأنبياء ال�سبعة الذين تحّدثوا للعالم عن الفتن والمالحم 
والأحداث الم�ستقبلية، في مقابل النبي مو�سى »عليه ال�سالم« الذي تحّدث عن 
ذلك لبني اإ�سرائيل فقط. بل اإنهم قّدموه ك�سخ�سية اأعظم من مو�سى نف�سه 
اإ�سرائيل، ولكن قام  اأي نبي مثل مو�سى في  في كثير من النواحي: »لم يقم 
ولكن  بعور،  بن  بلعام  هو؟  فمن  العالم.  �سعوب  لكل  نبيًا  ليكون  مثله  رجل 

هناك فرق بين نبوة مو�سى ونبوة بلعام:

). الكتاب المقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 31: 20-9.

بلعام بن بعور
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1. لم يعرف مو�سى - عند بعثته - َمن تكلم معه، ولكن بلعام عرف.

2. لم يعرف مو�سى متى �سيتحّدث معه اهلل، بينما عرف بلعام ذلك. 

3. لم يتحدث مو�سى مع اهلل حتى وقف، بينما تحدث بلعام معه وهو ي�سقط.

اإنزال  على  قدرته  اأن  بلعام  ب�ساأن  المبالغون  الحاخامات  هوؤلء  واأو�سح 
من  التاأكد  على  قدرته  عن  ناتجة  الم�ستهدف  في  وتاأثيرها  الحقيقية  اللعنة 

ال�ساعة التي يغ�سب فيها اهلل بالدقة! 

في المقابل اعتبر بع�ض الأحبار الآخرين اأنه يمّثل �سخ�سية غير اأخالقية: 
اأحد م�ست�ساري  بلعام  عين �سريرة، وروح متكّبرة، ونف�ض معتّزة بذاتها. كان 
النهاية  وفي  النيل؛  في  الذكور  الأطفال  باإغراق  ن�سح  الذي  وهو  فرعون، 
وّجه  اأّنه  كما  وا�سح.  �سبب  دون  ومن  جذوره،  من  باأكمله  �سعب  تمّنىاقتالع 
اأن يدّمرهم. لقد كان هذا  اإلى ال�سبيل التي من خاللها ي�ستطع  الملك بالق 
اليهودية،  غير  ال�سعوب  من  القد�ض  الروح  خروج  في  ت�سبب  الذي  هو  الفعل 

و�سار الوحي والنبّوة منذ ذلك الحين اأمرًا خا�سًا ببني اإ�سرائيل))).

وقد جاء في التلمود اأن بلعام كان اأعرجًا: )وقال الحاخام يوحنان اأي�سًا: 
كلتا  في  اأعرجًا  �سم�سون)))  وكان  واحدة،  رجل  في  اأعرجًا  كان  بلعام  اأن 

قدميه())).

1. www.jewishvirtuallibrary.org/balaam

). �سم�سون اأو �سم�سون هو اأحد الق�ساء )الأ�سباط( الإثني ع�سر من بعد يو�سع، واآخرهم. 
راجع بحث فك لغز الأ�سباط في الجزء الأول من هذا الكتاب.

). التلمود: ج9، الق�سم الثالث ن�سيم، �ض255.

بلعام بن بعور
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•• تأويل اآليتني يف تفسري الطربي:
في  المعنّية  ال�سخ�سية  من  للتحقق  الكريم  القراآن  وماأّولو  مف�ّسرو  �سعى 

الآيتين »156-157« من �سورة الأعراف، فتخّبطوا وحّرفوا الق�سة التوراتية.

قال الطبري: )واختلف اأهل التاأويل فيه. فقال بع�سهم: هو رجل من بني 
ال�سخ�سية  ا�سم  َمن قال ذلك، مع تحديد  اأ�سماء بع�ض  �سَرد  ثم  اإ�سرائيل(. 

وموطنها اأحيانًا: 

قال:  المف�سل  بن  ب�سر  قال: حدثنا  م�سعدة،  بن  بلعم: )حدثنا حميد   .1
حدثنا �سعبة، عن من�سور، عن اأبي ال�سحى، عن م�سروق، عن عبد اهلل( اأي 
آَياِتَنا  آَتْيَناُه  الَِّذي  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  {َواْتُل  الآية:  هذه  )في  م�سعود  بن  عبداهلل 

َفانَسَلَخ ِمْنَها} قال: هو َبْلَعم(.

اأبي  عن  من�سور،  عن  �سفيان،  عن  اأبي،  حدثنا  )قال:  اأَبر:  بن  بلعم   .2
اأََبر. حدثنا ابن حميد  ال�سحى، عن م�سروق، عن عبد اهلل قال: هو بلعم بن 
ابن  عن  م�سروق،  عن  ال�سحى،  اأبي  عن  من�سور،  عن  جرير،  حدثنا  قال: 
م�سعود، في قوله: {َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا} قال: رجل من بني 
اأََبر(. ثم ذكر الطبري اأنه روي عن م�سروق، عن  َبْلَعم بن  اإ�سرائيل يقال له: 

عبد اهلل بن م�سعود اأنه ذكر نف�ض الكالم دون اأن يقول: »بن اأبر«.

3. بلعم بن اأُبر: )حدثنا الح�سن بن يحيى قال: اأخبرنا عبد الرزاق قال: 
اأخبرنا الثوري، عن الأعم�ض، عن من�سور عن اأبي ال�سحى، عن م�سروق، عن 

ابن م�سعود، مثله =اإل اأنه قال ابن اأَُبر، ب�سم »الباء«(.

بلعام بن بعور
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عن  عيينة،  بن  قال: حدثنا عمران  وكيع  ابن  باعر: )حدثنا  بن  بلعم   .4
ح�سين، عن عمران بن الحارث، عن ابن عبا�ض قال: هو بلعم بن باعر(.

5. بلعم بن باعر من بني اإ�سرائيل: )حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا 
اأبو عا�سم، عن عي�سى، عن ابن اأبي نجيح، عن مجاهد: {َفانَسَلَخ ِمْنَها} قال: 

بلعام بن باعر، من بني اإ�سرائيل(.
اأبي عدي،  6. بلعام: )حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن وابن 
َفانَسَلَخ  آَياِتَنا  {آَتْيَناُه  الذي  في  قال  عكرمة  عن  ح�سين،  عن  �سعبة،  عن 

ِمْنَها}قال: هو بلعام(.
7. بلعم من اأهل اليمن: )حدثني محمد بن �سعد قال: ثني اأبي قال: ثني 
عمي قال: ثني اأبي، عن اأبيه، عن ابن عبا�ض، قوله: {َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي 

آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها} قال: هو رجل يدعى بلعم، من اأهل اليمن(.
بن  قال: حدثنا عبد اهلل  المثنى  الجبارين: )حدثني  بلعم من مدينة   .8
�سالح قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عبا�ض، قوله: {َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ 
الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها} قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له: 

بلعم(.
الأعظم ووقعت ق�سته على  اإ�سرائيل وكان يملك ال�سم  بلعم من بني   .9
عهد نبوة وحكم يو�سع بن نون: )حدثني مو�سى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا 
اأ�سباط، عن ال�سدي قال: اإن اهلل لما انق�ست الأربعون �سنة = يعني التي قال 
َأْرَبِعيَن َسَنًة})))،  بعث يو�سع بن نون نبيًا،  َمٌة َعَلْيِهْم  اهلل فيها:{َفِإنََّها ُمَحرَّ

). �سورة المائدة: 26.

بلعام بن بعور
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ارين،  ، واأن اهلل قد اأمره اأن يقاتل الجَبّ فدعا بني اإ�سرائيل، فاأخبرهم اأنه نبٌيّ
قوه. وانطلق رجل من بني اإ�سرائيل يقال له: بلعم، وكان عالمًا يعلم  فبايعوه و�سَدّ
ال�سم الأعظم المكتوم، فكفر، واأتى الجبارين، فقال: ل ترهبوا بني اإ�سرائيل، 
فيما  عندهم  وكان  فيهلكون.  دعوًة  عليهم  اأدعو  تقاتلونهم  خرجتم  اإذا  فاإني 
�ساء من الدنيا، غير اأنه كان ل ي�ستطيع اأن ياأتي الن�ساَء من ِعَظمهّن( �سخامة 
ِذكر  عند  التوراتية  الق�سة  تحريف  له( لحظ  اأتاًنا  ينكح  )فكان  اأج�سادهن 
َفانَسَلَخ  آَياِتَنا  آَتْيَناُه  الَِّذي  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  يقول اهلل: {َواْتُل  الذي  الأتان )وهو 

ر، فان�سلخ منها، اإلى قوله: {َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اأَلْرِض}(. ِمْنَها}، اأي تب�سَّ

10. بلعم من بني اإ�سرائيل وكان نبيًا: )حدثني الحارث قال: حدثنا عبد 
العزيز:  عبد  قال  الحارث:  قال:   = غيره  عن  �سعد،  اأبو  حدثنا  قال:  العزيز 
يعني: عن غير نف�سه= عن مجاهد قال: هو نبي في بني اإ�سرائيل، يعني بلعم، 

اأوتي النبّوة، فر�ساه قومه على اأن ي�سكت، ففعل وتركهم على ما ُهْم عليه(.

قال:  القا�سم  )حدثنا  �سماويًا:  كتابًا  اأوتي  قد  وكان  باعر  بن  بلعام   .11
حدثنا الح�سين قال: حدثنا اأبو تميلة، عن اأبي حمزة، عن جابر، عن مجاهد، 
وعكرمة، عن ابن عبا�ض قال: كان في بني اإ�سرائيل بلعام بن باعر اأوتي كتابًا(. 

12. اأمية بن اأبي ال�سلت: )حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال: حدثنا �سعيد بن ال�سائب، عن غطيف بن اأبي �سفيان، عن يعقوب 
آَتْيَناُه  الآية: {الَِّذي  قال في هذه  بن عمرو  بن عا�سم، عن عبد اهلل  ونافع 

آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها} قال: هو اأمية بن اأبي ال�سلت(. 

)حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن اأبي عدي قال: اأنباأنا �سعبة، عن يعلى بن 

بلعام بن بعور
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عطاء، عن نافع بن عا�سم قال: قال عبد اهلل بن عمرو: هو �ساحُبكم اأمية بن اأبي 
ال�سلت( واإنما قال »�ساحبكم« لأنه كان يتحّدث اإلى بع�ض الرجال من »ثقيف«.

وقبل التعليق على هذا التاأويل، فلنتعّرف اأّوًل على ال�سخ�سية. هو اأمية بن 
اأبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن عزة بن عوف بن  اأبي ال�سلت عبد اهلل بن 
ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن اأبو عثمان. ويقال: اأبو الحكم الثقفي، ويقال 
له »اأبو الحكم« �ساعر جاهلي ومن روؤ�ساء ثقيف، ا�سُتهر بالحنيفية والتوحيد، 
وكان من الدعاة اإلى نبذ الأ�سنام. كما اأنه اأحد �سعراء ثقيف و�سرفائها كما 
ال�سلت  اأبي  بن  اأمية  عاي�ض  بالطائف.  ثقيف  زعماء  اأحد  قبله  من  اأبوه  كان 
وتحاور  التقاه  اأنه  روي  وقد  واآله«،  »�سلى اهلل عليه  النبي محمد  ظهور دعوة 
معه و�سمع منه القراآن لكنه اأبى اأن ي�سلم، واأن اأمية بن اأبي ال�سلت منعه من 

الإ�سالم الح�سد اأو الحقد.

جاء في كتاب »البداية والنهاية« لبن كثير: )قال الحافظ ابن ع�ساكر: هو 
�ساعر جاهلي قدم دم�سق قبل الإ�سالم.... وقيل: اإنه كان م�ستقيمًا، واإنه كان 
في اأول اأمره على الإيمان، ثم زاغ عنه، واأنه هو الذي اأراده اهلل »تعالى« بقوله: 
ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن  {َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّ
اْلَغاِويَن} »الأعراف: 175«. قال الزبير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد �سم�ض 
بن عبد مناف، اأمية ال�ساعر ابن اأبي ال�سلت....(. ورقية هي اأخت »اأمية« جّد 

الأمويين، وجّد اأبي �سفيان. وهذا يعني اأن بني اأمية اأبناء خاله. 

ثم روى ابن كثير الحادثة التالية على ل�سان اأبي �سفيان وهي تدّل على اأن 
اأمية بن اأبي ال�سلت كان من الن�سارى، قال: )وقال الطبراني: حدثنا علي بن 

بلعام بن بعور
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عبد العزيز..... عن مروان بن الحكم، عن معاوية بن اأبي �سفيان، عن اأبيه 
قال: خرجت اأنا واأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي تجارًا اإلى ال�سام، فكلما نزلنا 
منزل اأخذ اأمية �ِسفرًا له يقروؤه علينا، فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى 
في  ثم رجع  بيوتهم،  اإلى  له وذهب معهم  واأهدوا  واأكرموه  الن�سارى، فجاوؤه 
و�سط النهار، فطرح ثوبيه واأخذ ثوبين له اأ�سودين فلب�سهما، وقال لي: هل لك 
ت�ساأله.  الكتاب  يتناهي علم  اإليه  الن�سارى  اأبا �سفيان في عالم من علماء  يا 
اأثق به، ولئن حّدثني بما  اإرب لي فيه، واهلل لئن حّدثني بما اأحب ل  قلت: ل 
اأكره لأجدن منه. قال: فذهب وخالفه �سيخ من الن�سارى فدخل علّي فقال: 
ما يمنعك اأن تذهب اإلى هذا ال�سيخ؟ قلت: ل�ست على دينه. قال: واإْن؟! فاإنك 
ت�سمع منه عجبًا وتراه. ثم قال لي: اأثقفي اأنت؟ قلت: ل، ولكن قر�سي. قال: 
فما يمنعك من ال�سيخ؟ فواهلل اإنه ليحبكم ويو�سي بكم. قال: فخرج من عندنا، 
الليل، فطرح ثوبيه ثم انجدل  اأمّية عندهم حتى جاءنا بعد هداأة من  ومكث 
على فرا�سه، فواهلل ما نام ول قام حتى اأ�سبح كئيبًا حزينًا �ساقطًا َغُبوقه على 
ُبوِحه))) ما يكلمنا ول نكلمه. ثم قال: األ ترحل؟ قلت: وهل بك من رحيل؟  �سَ
قال: نعم. فرحلنا ف�سرنا بذلك ليلتين، ثم قال في الليلة الثالثة: األ تحّدث يا 
اأبا �سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث، واهلل ما راأيت مثل الذي رجعت به من 
عند �ساحبك. قال: اأما اإن ذلك ل�سيء ل�ست فيه، اإنما ذلك ل�سيء وجلت منه 
لأحيين،  ثم  لأموتن  واهلل،  اأي  قال:  منقلب؟  من  لك  وهل  قلت:  منقلبي،  من 
قال: قلت: هل اأنت قابل اأمانتي؟ قال: على ماذا؟ قلت: على اأنك ل ُتبعث ول 

). ال�سبوح: �سراب اللبن في ال�سباح. الغبوق: �سراب اللبن في الم�ساء، والتعبير كناية عن 
ال�سطراب و عدم التزان.
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ُتحا�سب، قال: ف�سحك، ثم قال: بلى! واهلل يا اأبا �سفيان لُنبعثن، ثم لُنحا�سبن، 
اأيهما اأنت اأخبرك �ساحُبك؟  وليدخلن فريق الجنة، وفريق النار. قلت: ففي 
قال: ل ِعلم ل�ساحبي بذلك، ل فّي ول في نف�سه. قال: فكّنا في ذلك ليلتين 
يعجب مني واأ�سحك منه، حتى قدمنا غوطة دم�سق فبعنا متاعنا، واأقمنا بها 
�سهرين، فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى الن�سارى، فلما راأوه جاوؤه واأهدوا 
ثوبيه  فلب�ض  النهار،  منت�سف  بعد  اإل  جاء  فما  بيعتهم،  اإلى  معهم  وذهب  له 
الليل، فطرح ثوبيه، ورمى بنف�سه على  اإليهم حتى جاء بعد هداأة من  وذهب 
فرا�سه، فواهلل ما نام ول قام، واأ�سبح حزينًا كئيبًا ل يكلمنا ول نكلمه. ثم قال: 

األ ترحل؟ قلت: بلى اإن �سئت، فرحلنا كذلك في بثه وحزنه ليالي(. 

وت�ستمر الرواية في ذكر تفا�سيل الحوار بين اأبي �سفيان وابن اأبي ال�سلت، 
في  �سمع  اأنه  يبدو  حيث  القادم،  النبي  هو  َمن  ي�ستك�سف  اأن  يحاول  وكاأّنه 

المحّطتين ال�سابقتين كالمًا حول ب�ساراٍت بقرب بعثة هذا النبي. 

الن�سراني:  العالم  من  اأمية  �سمعه  ما  ناقاًل  الرواية  �سفيان  اأبو  واأكمل 
)جئت هذا العاِلم ف�ساألته عن اأ�سياء، ثم قلت: اأخبرني عن هذا النبي الذي 
اأي  فمن  العرب،  من  اأنه  علمت  قد  قلت:  العرب.  من  رجل  هو  قال:  ينتظر. 
العرب هو؟ قال: من اأهل بيت تحّجه العرب. قلت: وفينا بيت تحّجه العرب؟ 
قال: هو من اإخوانكم من قري�ض، فاأ�سابني واهلل �سيء ما اأ�سابني مثله قط. 
وخرج من يدي فوز الدنيا والآخرة. وكنت اأرجو اأن اأكون اإياه. قلت: فاإذا كان 
ما كان ف�سفه لي. قال: رجل �ساب حين دخل في الكهولة. بدّو اأمره يجتنب 
المظالم والمحارم، وي�سل الرحم، وياأمر ب�سلتها، وهو محوج كريم الطرفين، 
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متو�سط في الع�سيرة، اأكثر جنده من المالئكة. قلت: وما اآية ذلك؟ قال: قد 
رجفت ال�سام منذ هلك عي�سى بن مريم »عليه ال�سالم« ثمانين رجفة كلها فيها 
م�سيبة، وبقيت رجفة عامة فيها م�سائب. قال اأبو �سفيان: فقلت: هذا واهلل 
الباطل. لئن بعث اهلل ر�سوًل ل ياأخذه اإل م�سّنًا �سريفًا. قال اأمية: والذي حلفت 

به اإن هذا لهكذا يا اأبا �سفيان(. 
قال اأبو �سفيان: )ثم خرجنا حتى اإذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان ليلتان 
بعدكم  ال�سام  اأهل  اأ�سابت  يقول:  هو  فاإذا  ف�ساألناه  خلفنا  ِمن  راكٌب  اأدرَكنا 
رجفة دّمرت اأهلها، واأ�سابتهم فيها م�سائب عظيمة. قال اأبو �سفيان: فاأقبل 
عليَّ اأمية فقال: كيف ترى قول الن�سراني يا اأبا �سفيان؟ قلت: اأرى واأظن واهلل 
اأبو �سفيان: فقِدمنا مكة فق�سيُت ما كان  اإّن ما حدثك به �ساحُبك حق. قال 
معي، ثم انطلقُت حتى جئت اليمن تاجرًا فكنت بها خم�سة اأ�سهر، ثم قدمت مكة 
فبينا اأنا في منزلي، جاءني النا�ض ي�سلمون علي وي�ساألون عن ب�سائعهم، حتى 
جاءني محمد بن عبد اهلل، وهنٌد عندي تالعب �سبيانها، ف�سلم علّي ورحب بي، 
و�ساألني عن �سفري ومقامي، ولم ي�ساألني عن ب�ساعته. ثم قام. فقلت لهند: 
واهلل اإن هذا ليعجبني، ما من اأحد من قري�ض له معي ب�ساعة اإل وقد �ساألني 
عنها، وما �ساألني هذا عن ب�ساعته. فقالت لي هند: اأو ما علمت �ساأنه؟ فقلت 
واأنا فزع: ما �ساأنه؟ قالت: يزعم اأنه ر�سول اهلل! فوقذتني( اأي اأّثر كالمها فيه 
وكاأنها �سربته فاأح�ّض بالوجع )وتذكرت قْول الن�سراني، فرجفت حتى قالت لي 
هند: مالك؟ فانتبهت فقلت: اإن هذا لهو الباطل، لهو اأعقل من اأن يقول هذا. 
قالت: بلى، واهلل اإنه ليقولن ذلك ويدعو اإليه، واإن له ل�سحابة على دينه، قلت: 
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هذا هو الباطل. قال: وخرْجُت، فبينا اأنا اأطوف بالبيت اإذ بي قد لقيته فقلت 
له: اإن ب�ساعتك قد بلغت كذا وكذا، وكان فيها خير، فاأِر�سل َمن ياأخذها، ول�ست 
اآخذ منك فيها ما اآخذ من قومي، فاأبى علّي وقال: اإذن ل اآخذها. قلت: فاأر�سل 
اإلّي ب�ساعته فاأخذها  فخذها، واآنا اآخذ منك مثل ما اآخذ من قومي، فاأر�سل 

واأخذت منه ما كنت اآخذ من غيره(. 
�سفيان  اأبي  بين  وقع  الذي  التالي  اللقاء  حول  للحديث  الرواية  وتنتقل 
واأمية: )قال اأبو �سفيان: فلم اأن�سب اأن خرجت اإلى اليمن، ثم قدمت الطائف، 
اأبا �سفيان ما ت�ساء هل تذكر  اأبي ال�سلت، فقال لي: يا  اأمية بن  فنزلت على 
اأذكره، وقد كان. فقال: ومن؟ قلت: محمد بن عبد  الن�سراني؟ فقلت:  قول 
اهلل. قال: ابن عبد المطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب. ثم ق�س�ست عليه خبر 
هند. قال: فاهلل يعلم؟ واأخذ يت�سبب عرقًا ثم قال: واهلل يا اأبا �سفيان لعله. اإن 

�سفته لهي، ولئن ظهر واأنا حي لأطلبن من اهلل »عز وجل« في ن�سره عذرًا(.
فماذا كان موقف اأمية بح�سب هذه الرواية؟ قال اأبو �سفيان: )وم�سيت اإلى 
اليمن، فلم اأن�سب اأن جاءني هنالك ا�ستهالُله، واأقبلت حتى نزلت على اأمية بن 
اأبي ال�سلت بالطائف، فقلت: يا اأبا عثمان، قد كان من اأمر الرجل ما قد بلغك 
و�سمعته، فقال: قد كان لعمري. قلت: فاأين اأنت منه يا اأبا عثمان؟ فقال: واهلل 
ما كنت لأومن بر�سول من غير ثقيف اأبدًا. قال اأبو �سفيان: واأقبلت اإلى مكة، 
رون. قال  فواهلل ما اأنا ببعيد حتى جئت مكة، فوجدت اأ�سحابه ُي�سَربون وُيحقَّ
اأقول: فاأين جنده من المالئكة؟ قال: فدخلني ما يدخل  اأبو �سفيان: فجعلت 

النا�ض من النفا�سة())).
). ابن كثير: البداية والنهاية، ج1، �ض244-241.
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بالنبي  بلقائه  ترتبط  تفا�سيل مختلفة  تذكر  اأخرى  رواية  كثير  ابن  وروى 
تغيير موقفه بعد مقتل بع�ض  الإ�سالم، ثم  الدخول في  بنبوته دون  واعترافه 
اأبناء خوؤولته في معركة بدر الكبرى. والرواية يرويها ابن كثير عن الحافظ 

ابن ع�ساكر عن الزهري اأنه قال: )قال اأمية بن اأبي ال�سلت:

األ ر�سول لنا منا ُيخبرنا          ما بعد غايتنا من راأ�ض مجراني

قال: ثم خرج اأمية بن اأبي ال�سلت اإلى البحرين، وتنباأ ر�سول اهلل »�سلى 
اأمية بالبحرين ثماني �سنين، ثم قدم الطائف فقال  واأقام  اهلل عليه و�سلم«، 
لهم: ما يقول محمد بن عبد اهلل؟ قالوا: يزعم اأنه نبي هو الذي كنت تتمنى.
قال: فخرج حتى قدم عليه مكة فلقيه فقال: يا ابن عبد المطلب ما هذا الذي 
تقول؟ قال: اأقول اإني ر�سول اهلل، واأن ل اإله اإل هو. قال: اإني اأريد اأن اأكلمك 
اأو في جماعة  اآتيك وحدي  اأن  فعدني غدًا. قال: فموعدك غدًا. قال: فتحب 
اأو في جماعة من اأ�سحابك؟ فقال ر�سول اهلل  من اأ�سحابي، وتاأتيني وحدك 
»�سلى اهلل عليه و�سلم«: اأي ذلك �سئت. قال: فاإني اآتيك في جماعة، فاأت في 
جماعة. قال: فلما كان الغد غدا اأمية في جماعة من قري�ض، قال: وغدا ر�سول 
اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« معه نفر من اأ�سحابه حتى جل�سوا في ظل الكعبة.
قال: فبداأ اأمية فخطب، ثم �سجع، ثم اأن�سد ال�سعر، حتى اإذا فرغ ال�سعر قال: 
المطلب فقال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«: {بسم  ابن عبد  يا  اأجبني 
اهلل الرحمن الرحيم، يس، َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم}. حتى اإذا فرغ منها وثب اأمية 
يجر رجليه قال: فتبعته قري�ض يقولون: ما تقول يا اأمية؟ قال: اأ�سهد اأنه على 
اإلى  اأمية  خرج  ثم  قال:  اأمره.  في  اأنظر  حتى  قال:  تتبعه؟  هل  الحق.فقالوا: 
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اأهل بدر،  المدينة فلما قتل  ال�سام، وقدم ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« 
قدم اأمية من ال�سام حتى نزل بدرًا، ثم ترّحل يريد ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه 
و�سلم« فقال قائل: يا اأبا ال�سلت ما تريد؟ قال: اأريد محمدًا. قال: وما ت�سنع؟ 
قال: اأوؤمن به، واألقي اإليه مقاليد هذا الأمر. قال: اأتدري من في القليب؟( اأي 
قتلى معركة بدر الكبرى )قال: ل. قال: فيه عتبة بن ربيعة، و�سيبة بن ربيعة 
وهما ابنا خالك - واأمه ربيعة بنت عبد �سم�ض - قال: فجدع اأذني ناقته، وقطع 
ذنبها، ثم وقف على القليب يقول:( واأن�سد اأبياتًا من ال�سعر في رثائهم )ثم 

رجع اإلى مكة والطائف وترك الإ�سالم())).

فيه،  نازلتين  الآيتان  تكون  اأن  قبول  يمكن  فاإّنه  الرواية،  فاإن �سّحت هذه 
عن  تتحّدث  والرواية  مكية،  الأعراف  �سورة  لأن  مدنّيتين،  تكونا  اأن  ب�سرط 

موقف اأمية بعد هجرة النبي اإلى المدينة.

تاأويل  فيمكن  �سفيان،  اأبي  ل�سان  على  المروية  الأولى  الرواية  �سّحت  واإن 
عليه  تنطبق  اأن  يمكن  كما  اأمية،  هو  المق�سود  يكون  بحيث  حينئذ  الآيتين 
الآيتان، ل اأنهما نازلتان فيه بل نازلتان في بلعام، وهو الأرجح، بلحاظ اأنهما 
جاءتا بعد �سياق طال فيه الحديث عن بع�ض ق�س�ض بني اإ�سرائيل، ِبدًء من 
الآية 103 اإلى الآية 174 وهي التي ت�سبق الآيتين التي نبحث ب�ساأنهما مبا�سرة.

كل هذا على اأن يكون المراد من اإتيان اأمية بن اأبي ال�سلت »الآيات« الدلئل 
على نبوة محمد »�سلى اهلل عليه واآله«، واأنه بعد اأن ثبتت له �سحة نبّوته بطرق 

مختلفة رف�ض الت�سديق بر�سالته وتاأييده اإلى اأن مات.

). ابن كثير: البداية والنهاية، ج1، �ض246.
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وبعد اأن جاء الطبري بكل هذه التاأويالت عّلق قائاًل: )وال�سواب من القول 
اأن  اأمَر نبيه »�سلى اهلل عليه و�سلم«  اإن اهلل »تعالى ِذكره«  اأن يقال:  في ذلك 
يتلو على قومه خبَر رجٍل كان اهلل اآتاه ُحَججه واأدلته، وهي »الآيات«. وقد دّللنا 
اإعادته.  اأغنى عن  اأن معنى »الآيات«: الأدلة والأعالم، فيما م�سى، بما  على 
وجائز اأن يكوَن الذي كان اهلل اآتاه ذلك بلعم، وجائز اأن يكون اأمية. وكذلك 
»الآيات« اإن كانت بمعنى الحّجة التي هي بع�ض كُتب اهلل التي اأنـزلها على بع�ض 
يكون  اأن  فجائز  بها،  وعناه  الآية،  هذه  في  اهلل  ذكَره  الذي  فتعلَّمها  اأنبيائه، 
الذي كان اأوتيها بلعم، وجائز اأن يكون اأمية، لأن اأمية كان، فيما يقال، قد قراأ 
من كتب اأهل الكتاب. واإن كانت بمعنى كتاب اأنـزله اهلل على َمْن اأمر نبَيّ اهلل 
»عليه ال�سالة وال�سالم« اأن يتلَو على قومه نباأه، اأو بمعنى ا�سم اهلل الأعظم، 
اأو بمعنى النبّوة، فغير جائز اأن يكون معنيًا به اأمية، لأن اأمية ل تختلف الأّمة 
في اأنه لم يكن اأوتي �سيئًا من ذلك(. وختم الطبري كالمه براأي علمي دقيق 
مروي  معتبر  حديث  لدينا  لي�ض  اأي  المراد(  ذلك  باأِيّ  خبَر  )ول  قال:  حيث 
الرجل  اأوتيها هذا  التي  الآيات  يبّين حقيقة  واآله«  النبي »�سلى اهلل عليه  عن 
)واأّي الرجلين المعنّي، يوجب الحجة( لأن كل ما �سبق مجّرد اأقوال وتاأويالت 
عليه  اهلل  »�سلى  النبي  عن  مروية  اأحاديث  ولي�ست  اأ�سحابها،  من  اجتهادية 
. فال�سواب اأن يقال  واآله« )ول في العقل دللة على اأِيّ ذلك المعنُيّ به من اأٍيّ

فيه ما قال اهلل، وُنِقّر بظاهر التنـزيل على ما جاء به الوحي من اهلل(.

اأخرى  اأقوال  واأمية - ثالثة  بلعام   - ال�سابقين  القولين  اإلى  وُي�ساف  هذا 
ذكرها القرطبي في تف�سيره:
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1( اأن يكون المراد بالرجل اأبو عامر الراهب، وا�سمه عبد عمرو بن �سيفي 
بن مالك بن النعمان الأو�سي، اأحد بني �سبيعة بن زيد من الأو�ض، وكنيته اأبو 
عامر ولقبه الراهب، لأنه كان من رهبان الن�سارى، وهو والد حنظلة غ�سيل 
المالئكة. كان يطمح اأن ي�سبح ال�سخ�سية الدينية الأولى في يثرب قبل هجرة 
اأن  اإل  منه  كان  فما  تطلعاته،  عليه  فاأف�سدت  النبوية  الهجرة  فجاءت  النبي، 
اّتخذ موقفًا عدائيًا من النبي وحالف قري�سًا و�سارك في بع�ض غزواتها �سد 
النبي  المدينة وخّطط معهم لالنقالب على  الم�سلمين، وتحالف مع منافقي 

والم�سلمين، وباءت كل خططه بالف�سل. �سّماه الر�سول اأبو عامر الفا�سق. 

يلب�ض  وكان  �سيفي،  بن  عامر  اأبي  في  )نزلت  الم�سيب:  بن  �سعيد  قال 
الم�سوح( لبا�ض خا�ض ي�سنع من ن�سيج خ�سن، وعادة يكون من �سعر الماعز، 
يلب�سه الرهبان دللًة على الزهد )في الجاهلية، فكفر بالنبي »�سلى اهلل عليه 
و�سلم«. وذلك اأنه دخل على النبي المدينة فقال: يا محمد، ما هذا الذي جئَت 
به؟ قال: جئُت بالحنيفية، دين اإبراهيم. قال: فاإني عليها. فقال النبي »�سلى 
اهلل عليه و�سلم« ل�سَت عليها، لأنك اأدخلت فيها ما لي�ض منها. فقال اأبو عامر: 
اأمات اهلل الكاذب مّنا طريدًا وحيدًا. فقال النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم«: نعم، 
�ض بر�سول اهلل حيث خرج  اأمات اهلل الكاذب مّنا كذلك - واإنما قال هذا ُيعرِّ
من مكة - فخرج اأبو عامر اإلى ال�سام ومّر اإلى قي�سر وكتب اإلى المنافقين: 
ا�ستعّدوا، فاإّني اآتيكم من عند قي�سر بجند لُنخرج محمدًا ِمن المدينة، فمات 
َ َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُل})))(. بال�سام وحيدًا. وفيه نزل: {َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اهللَّ

). �سورة التوبة: 107.

بلعام بن بعور

fi Umq 2 L.indd   340fi Umq 2 L.indd   340 2/29/2020   12:05:42 PM2/29/2020   12:05:42 PM



341341

2( عن عبادة بن ال�سامت: )نزلت في قري�ض، اآتاهم اهلل اآياته التي اأنزلها 
اهلل »تعالى« على محمد »�سلى اهلل عليه و�سلم« فان�سلخوا منها، ولم يقبلوها(. 

3( وقيل: )نزلت في اليهود والن�سارى، انتظروا خروج محمد »�سلى اهلل 
عليه و�سلم« فكفروا به())).

•• تأويل اآليتني يف تفسري القرطيب:
في تف�سير القرطبي تفا�سيل اأخرى حول المو�سوع، وهذه التفا�سيل تزداد 
غرابة، وقد اعتدنا من بع�ض الرواة والمف�ّسرين اأن ي�سيفوا �سيئًا على روايات 

َمن �سبقهم. ومن بين هذه الإ�سافات:

1. قال القرطبي: )واختلف في تعيين الذي اأوتي الآيات، فقال ابن م�سعود 
اإ�سرائيل في زمن  وابن عبا�ض : هو بلعام بن باعوراء، ويقال ناعم، من بني 

مو�سى »عليه ال�سالم«، وكان بحيث اإذا نظر راأى العر�ض!(.

اثنتا ع�سرة  الإلحاد: )وكان في مجل�سه  اإلى  انحرافه  اّدعاء  2. وقال في 
األف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه ثم �سار بحيث اإنه كان اأّول من �سّنف 

كتابًا في اأن »لي�ض للعاَلم �ساِنع«(.

التوراتي  الأ�سل  في  نجد  لم  اآخر  تف�سياًل  دينار  بن  مالك  عن  ونقل   .3
اإلى  ول في �سائر مرويات المف�سرين ال�سابقة، قال: )بعث بلعام بن باعوراء 
ملك مدين ليدعوه اإلى الإيمان، فاأعطاه واأقطعه، فاّتبع دينه وترك دين مو�سى 

»عليه ال�سالم«، ففيه نزلت هذه الآيات(. 

). القرطبي: الجامع لأحكام القراآن، ج4، �ض204-203.

بلعام بن بعور
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النبوة،  اأوتي  قد  بلعام  )كان  قال:  اأبيه  عن  �سليمان  بن  المعتمر  وعن   .4
وكان مجاب الدعوة، فلما اأقبل مو�سى في بني اإ�سرائيل يريد قتال الجبارين، 
فتحّول  ليدعو  فقام  مو�سى،  على  يدعو  اأن  باعوراء  بن  بلعام  الجبارون  �ساأل 
ل�سانه بالدعاء على اأ�سحابه! فقيل له في ذلك، فقال: ل اأقدر على اأكثر مما 
ت�سمعون. واندلع ل�سانه على �سدره! فقال: قد ذهَبت مني الآن الدنيا والآخرة، 
ُتخرجوا  اأن  اأرى  فاإني  لكم،  و�ساأمُكر  والحيلة،  والخديعة  المكر  اإل  يبق  فلم 
اإليهم فتياتكم، فاإن اهلل ُيبغ�ض الزنى، فاإن وقعوا فيه هلكوا. ففعلوا فوقع بنو 

اإ�سرائيل في الزنى، فاأر�سل اهلل عليهم الطاعون فمات منهم �سبعون األفًا(.

5. ثم نجده يقّدم لنا رواية اأخرى غريبة، تذكر اأن وجود مو�سى في التيه 
بن  بلعام  اأن  )وروي  القرطبي:  قال  عليه!  بلعام  دعاء  ا�ستجابة  نتيجة  هو 
باعوراء دعا األ يدخل مو�سى مدينة الجبارين، فا�ستجيب له وبقي في التيه. 
فقال مو�سى: يا رب، باأي ذنب بقينا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما 
�سمعت دعاءه علي فا�سمع دعائي عليه. فدعا مو�سى اأن ينزع اهلل عنه ال�سم 

الأعظم، ف�سلخه اهلل ما كان عليه(. 

6. ونقل القرطبي عن اأبي حامد الغّزالي عن بع�ض العرفاء قوًل فيه تحريف 
للق�سة ولدللة الآية القراآنية، قال: )و�سمعُت بع�ض العارفين يقول: اإن بع�ض 
اأمر بلعام وطْرده بعد تلك الآيات والكرامات،  الأنبياء �ساأل اهلل »تعالى« عن 
ولو �سكرني  اأعطيته،  الأيام على ما  يومًا من  ي�سكرني  لم  »تعالى«:  فقال اهلل 

على ذلك مرة لما �سلبته(. 

7. وعن مجاهد ذكر قوله: )اإنه اأوتي النبوة، فر�ساه قومه على اأن ي�سكت، 

بلعام بن بعور

fi Umq 2 L.indd   342fi Umq 2 L.indd   342 2/29/2020   12:05:42 PM2/29/2020   12:05:42 PM
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لأن اهلل  الماوردي: وهذا غير �سحيح،  قال  ما هم عليه.  وتركهم على  ففعل 
»تعالى« ل ي�سطفي لنبوته اإل َمن علم اأنه ل َيخرج عن طاعته اإلى مع�سيته(.

ُيحكى  ما  اأو  وليلة«  ليلة  »األف  بق�س�ض  اأ�سبه  فهي  الآتية  الرواية  اأما   .8
لالأطفال قبل النوم، قال القرطبي: )وقال ابن عبا�ض في رواية: نزلت في رجل 
»الب�سو�ض«  لها  له امراأة يقال  له فيها، وكانت  ي�ستجاب  له ثالث دعوات  كان 
فكان له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة. فقال: لك واحدة، فما 
تاأمرين؟ قالت: ادُع اهلل اأن يجعلني اأجمل امراأة في بني اإ�سرائيل. فلما علمت 
اأنه لي�ض فيهم مثلها رغبت عنه، فدعا اهلل عليها اأن يجعلها كلبة نّباحة. فذهب 
نا كلبة  فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا: ل �سبر لنا عن هذا، وقد �سارت اأمُّ
رنا النا�ض بها، فادع اهلل اأن يردها كما كانت، فدعا فعادت اإلى ما كانت،  ُيعيِّ

وذهبت الدعوات( اأي الثالثة )فيها())).

•• تأويل اآليتني يف بعض املصادر اإلمامية:
الكتاب  بداية  في  بّينت  الذي   - القمي  اإبراهيم  بن  علي  تف�سير  في  نجد 
نزلتا  الآيتين  اأّن   - له  الكتاب  المتوفرة من  الن�سخة  في  ما  ن�سبة  ثبوت  عدم 
من  الم�سمون  قريبة  والرواية  اإ�سرائيل.  بني  من  وكان  باعورا،  بن  بلعم  في 
الفكرة الإجمالية للق�سة التوراتية مع بع�ض الختالف، من قبيل كون الملك 
هو فرعون م�سر ولي�ض ملك مواآب. كما اأن في نهاية الرواية ق�سة غريبة وغير 

منطقية تدفعنا اإلى اأن ن�سك في �سحتها. 

قال: )وحدثني اأبي، عن الح�سين بن خالد، عن اأبي الح�سن الر�سا »عليه 
). القرطبي: الجامع لأحكام القراآن، ج4، �ض204-203.
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ال�سالم« اأنه اأعطي بلعم بن باعورا ال�سم الأعظم، وكان يدعو به في�ستجيب 
له، فمال اإلى فرعون، فلما مّر فرعون في طلب مو�سى واأ�سحابه قال فرعون 
لبلعم: ادع اهلل على مو�سى واأ�سحابه ليحب�سه علينا، فركب حمارته ليمر في 
طلب مو�سى فامتنعت عليه حمارته، فاأقبل ي�سربها فاأنطقها اهلل »عز وجل« 
اأن اأجئ معك لتدعو على نبي اهلل  اأتريد  فقالت: ويلك، على ماذا ت�سربني؟ 
ل�سانه، وهو  وان�سلخ ال�سم من  قتلها،  وقوم موؤمنين؟ فلم يزل ي�سربها حتى 
ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن، َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها  قوله: {َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّ
َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث  َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتَّ
َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث} وهو مثل �سربه. فقال الر�سا »عليه ال�سالم«: فال يدخل الجنة 
من البهائم اإل ثالثة: حمارة بلعم، وكلب اأ�سحاب الكهف، والذئب، وكان �سبب 
الذئب اأنه بعث ملك ظالم رجاًل �سرطيًا ليح�سر قومًا من الموؤمنين ويعذبهم، 
وكان لل�سرطي ابن يحّبه، فجاء ذئب فاأكل ابنه فحزن ال�سرطي عليه، فاأدخل 

اهلل ذلك الذئب الجنة لما اأحزن ال�سرطي!(.

اأن الأحداث وقعت على  بينما في ق�س�ض الأنبياء للراوندي ما يدل على 
عهد يو�سع بن نون، كما جاء في اإحدى روايات الطبري، وتفا�سيلها الأخرى 
ِذكر  عند  اآخرها،  في  �سياأتي  ما  �سوى  التوراتية  الق�سة  مجمل  مع  متما�سية 
كالتالي:  والرواية  الأمر،  ا�ستغرقها  التي  والمدة  بالوباء،  ماتوا  الذين  عدد 
)بالإ�سناد اإلى ال�سدوق، عن اأبيه، عن �سعد ومحمد العطار، عن ابن عي�سى 
قال:  رَفَعه  بن عمار  معاوية  �سيابة، عن  بن  الرحمن  البزنطي، عن عبد  عن 
انتهى  حتى  مدينة  مدينة  ففتحها  نون،  بن  يو�سع  على  ال�سام  مدائن  ُفتحت 

بلعام بن بعور
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اإلى البلقاء، فلقوا فيها رجاًل يقال له بالق، فجعلوا يخرجون يقاتلونه ل يقتل 
منهم رجل، ف�ساأل عن ذلك فقيل: اإن فيهم امراأة عندها علم، ثم �ساألوا يو�سع 
ال�سلح، ثم انتهى اإلى مدينة اأخرى فح�سرها واأر�سل �ساحب المدينة اإلى بلعم 
ودعاه، فركب حماره اإلى الملك، فعثر حماُره تحَته، فقال: لم عثرت؟ فكلمه 
اهلل: لم ل اأعثر وهذا جبرئيل بيده حربة ينهاك عنهم؟( وال�سحيح اأن يقال 
»اأنطقه اهلل« ولي�ض »كّلمه« )وكان عندهم اأن بلعم اأوتي ال�سم الأعظم، فقال 
الملك: ادُع عليهم - وهو المنافق الذي روي اأن قوله »تعالى«: {َواْتُل َعَلْيِهْم 
َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها} نزل فيه - فقال ل�ساحب المدينة: لي�ض 
ياأتين  اأن  وتاأمرهن  الن�ساء  تزّين  اأن  اأ�سير عليك  ولكن  �سبيل،  عليهم  للدعاء 
اإل بعث اهلل  ع�سكرهم فيتعّر�سن للرجال، فاإن الزناء لم يظهر في قوم قط 
عليهم الموت فلما دخل الن�ساء الع�سكر وقع الرجال بالن�ساء، فاأوحى اهلل اإلى 
يو�سع: اإن �سئت �سلطت عليهم العدو، واإن �سئت اأهلكتهم بال�سنين، واإن �سئت 
ي�سلط اهلل عليهم  اأن  اأحب  اإ�سرائيل، ل  بنو  بموت حثيث عجالن، فقال: هم 
عدّوهم، ول اأن يهلكهم بال�سنين، ولكن بموت حثيث عجالن، قال: فمات في 

ثالث �ساعات من النهار �سبعون األفًا بالطاعون())).

•• بلعام يف نقش أثري مكَتَشف:
في عام 1967، تم اكت�ساف نق�ض اأثري ُكتب بالآرامية، وت�سّمن هذا النق�ض 

ا�سم بلعام بن بعور، فما حكاية هذا النق�ض؟ وما الذي يمكن اأن يدّل عليه؟

مدينة »دير عال« من المدن الريفية والزراعية التي تقع في حو�ض الأغوار 

). القمي، تف�سير علي بن اإبراهيم، ج1، �ض 248.
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يبعد  الذي  الأثري.  بالتل  ُيعرف  اأثر قديم  البلقاء، وفيها  الو�سطى بمحافظة 
عن نهر الأردن حوالي 5 كم �سرقًا. وبالتن�سيق ما بين جامعة ليدن الهولندية 

وجامعة اليرموك، كان التل حقاًل للبحث من قبل فريق عمل »فرانكن«.

اأي  الأول،  البرونزي  الع�سر  اإلى  يعود  ما  التل  هذا  مكت�سَفات  بين  ومن 
1700 ق.م، والبرونزي المتاأخر، اأي 1550 ق.م، والع�سر الحديدي الأول، اأي 
ما بين 1200-1000ق.م، بالإ�سافة اإلى الع�سر الحديدي الثاني، اأي ما بين 
2850-2580 �سنة وقد تمّيز هذا الع�سر بدخول هذه المنطقة تحت النفوذ 

الآ�سوري، وخا�سة بعد 750 ق.م. 

ومن المكت�سفات المهمة بهذا التل وهذا الع�سر نق�ٌض ُكتب باللغة الآرامية 
الأولى اأو الأقدم محليًا - كنعانية - وُيدعى نق�ض بلعام بن بعور. وهذا النق�ض 

يمّثل لوح �سّبورة، ويظهر اأن البناء لربما كان مدر�سة. 

كتب اأ.د. �سلطان المعاني حول هذا المو�سوع، قال: )اأربعة عقود م�ست على 
اكت�ساف نق�ض الج�ض الآرامي من دير عال، وثالثة اأخرى انق�ست على ن�سره، 
وفيهما بقي ال�سمت مطبقًا على اأقدم ن�ض اأدبي اأردني عرفناه حتى اللحظة. 
هو ن�ض مكّون من تاأليفتين، الأولى في �ستة ع�سر �سطرًا، والثانية في ثمانية ع�سر 
�سطرًا. وقد ترجم النق�ض اإلى العربية من خالل الن�ض الإنجليزي ال�سادر ف�ساًل 
 Edward الأرامية  والأ�سماء  النقو�ض  في  درا�سات  لبن�سكي:  اإدوارد  كتاب  في 
 Lipinski, Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics II,

والأنثربولوجيا في  الآثار  كلية  الغول من  لعمر  ُيحمد  Leuven, 1994، حيث 

اأ�سماه: نق�ض الج�ض  اإ�سدار خا�ض،  جامعة اليرموك ترجمة هذا الف�سل في 

بلعام بن بعور
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الآرامي من دير عال، وهو من من�سورات عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا 
في جامعة اليرموك، و�سل�سلة من�سورات البنك الأهلي عام 1997م.

بعدما  اآراميين،  كونهما  في  ال�ّسَكّ  الن�سين  عن  ليبن�سكي«  »اإدوارد  يدفع 
حار الباحثون في ن�سبتهما الى اأحد فروع اللهجات ال�سامية ال�سمالية الغربية، 
الكنعانية والآرامية، فمنذ �ساعة الك�سف عنهما في دير عال عام �سبعة و�ستين 
ُه  من القرن الع�سرين الفائت، اأثناء حفريات جامعة ليدن على يد فرانكن، عَدّ
علماء ال�ساميات ك�سفًا مهمًا يفوق - في حد�ض بع�سهم - كل ما اكت�سف في 
الأردن من نقو�ض �سامية، وقد ت�سّدى لدر�سه عدد من الباحثين، على راأ�سهم 
الن�سين  زمن  الباحثون  اأرجع  وقد  و»لوميير«...  كوي«  در  و»فان  »هوفتايزر« 
الأبي�ض  باللون  ك�سارة طينية مطلية  والأحمر على  الأ�سود  بالحبر  المكتوبين 

اإلى حوالي القرن التا�سع قبل الميالد »الغول، مدخل تاريخي ولغوي«.... 

الفترة ما بين  اإلى  اآراميًا يرقى  والآثار ن�سًا  ال�سامية  اللغات  اأنقذ علماء 
القرنين العا�سر والثامن قبل الميالد على اختالف تاأريخه بين العلماء، وقد 
ُكتب النق�ض على الج�ض بحبر ذي لونين، نالت العوامل الطبيعية منه، فاأتلفت 
بكارثة  الأول،  الن�ض  اإيحاءات  اأنباأت  وقد  واأ�سطره.  بل  حروفه،  من  اأجزاًء 
طبيعية ُتحيكها الآلهة �سد الأر�ض، وذلك باأفول ال�سم�ض وحجب �سيائها على 
الم�ستهَدفين ِمن قوم »بلعام بن بعور الموؤابي؟« المتنبئ.. وجاء �سبب التغير 

في نامو�ض الكون المبتغى بغّي النا�ض وانقالب منظومة المعايير والقيم. 

اإذن هو الغ�سب المولود من رحم النبوءة.. يهبط ثقياًل على قلب بلعام.. 
غ�سب اأ�سود ينهمر من ال�سماء.. واإلى الوادي تت�سلل خيوط العتمة.. في عراء 

بلعام بن بعور
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تلك الليلة نادت الآلهة ابن بعور نداء م�سكونًا بالرتعا�ض.. تخثَّر الدم.. ثقلت 
البيوت  في  ي�سرخ  يفلت،  اأن  ال�سامت  ُه  �سُرّ اأراد  اليمنى..  �سقطت  اليد.. 

الجاثمة في �سحيق الوادي.. من يبلغ القوم بما ق�سعمت به الآلهة لياًل.

اإليه الآلهة  ، وتاأتي  بــن بعــور. رجل راء الآلهة هو  بــلعام  1. تحذير �سفر 
بالليل، ويك�سفون له

اإيل عيَنه، ويقولون لبلعام بن بعور هكذا: »دنا لوجْئ راهُنه: النار  2.اأمر 
لكوخه دنت«

3. ويقوم بلعام في ال�سباح: ارتخت اليد �سقطت اليمين و�سومًا ي�سوم في 
خدره وما ا�ستطاع اأن يطمئّن، وبكاًء

4.يبكي. يدخل قومه اإليه، ويقولون لبلعام بن بعور: »لم ت�سوم، ولم تبكي؟«

.. اأي حمل ناءت به روحه التي هّومت لياًل ت�سبح في روؤيا النار التي دنت 
اإرادته  ان�سّلت  قد  عّراف  لجلجة،  الل�سان  وعلى  رخاوة..  اليد  في  كوخه.. 
بلعام يقوم في ال�سباح.. يدعو قومه..  القلب حرقة وا�ستعال..  ق�سرًا.. وفي 
يعلن الحرائق.. وبحر الدماء.. يقولون: يا بلعام لم البكاء.. ولم ال�سوم عن 
واذهبوا  اأق�سموا،  ايون  َدّ ال�َسّ ما  لكم  اأحكي  اجل�سوا،  لهم:  »ويقول  الكالم.. 
وقالوا  اجتماعًا،  ال�سّدايون  واأقام  اجتمعوا،  الآلهة  الآلهة،  اأفعال  انظروا 
لل�سم�ض: ع�سى اأن تف�سي مزاليج ال�سماء، بعُبّك ع�سى اأن تكون ظلمة، ولي�ض 
لمة، وع�سى األ تتوهجي  اإ�سراق، رهبة ولي�ض فتنة. ع�سى اأن تهبي رعبًا بعّب الُظّ

اإلى الأبد.»الغول �ض 26«.

بلعام بن بعور
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نذير  لياًل  راودته  اأو عراف  متنبئ  روؤيا  دير عال  الآرامي من  الن�ض  اإن 
�سوؤم وهالك، اجتمع حوله نا�سه و�سعبه.. بداأ بق�ض الروؤيا وهول ما اأخبرته 
الفر�سة  ترك  وكاأنما  الن�ض،  لَتَلف  بغتة  الروؤيا  خبر  ينقطع  ثم  الآلهة..  به 
ي�ستجد،  وكيفما  يرون،  كيفما  يخلفون،  من  لكل  الروؤيا  ل�ستكمال  �سانحة 
وكيفما تتلّون اأذهان النا�ض وعقلياتهم. ويعك�ض ذاك الن�ض الأدبي ظالمية 
ن�ض  اأول  في  والدر�ض  النظر  ت�ستحق  �سردية  في  الماآل  ووح�سية  النظرة 
م�سلة  مي�سع  نق�ض  كان  فاإذا  �سنة.  اآلف  ثالث  قرابة  اإلى  يعود  اأردني  اأدبي 
تاأريخية تعود اإلى القرن التا�سع قبل الميالد، فاإن نق�ض دير عال روؤيا اأحادية 
اأوغاريت  في  القديم  ال�سرقي  الأ�سطوري  الق�ض  بنف�ض  م�سرودة  الحكاية، 
تلك  نالت  وقد  الكنعانية.  النقو�ض  مقاطع  وبع�ض  النهرين  بين  ما  وبالد 
ال�سرق  في  الأدبي  التراث  مكانة  اأبرز  ما  والدر�سة  الهتمام  من  النقو�ض 
اأ�سرنا  َمن  در�سه  ما  �سوى   ، الأردن  في  اإليها  اللتفات  كان  وقلما   ، القديم 
ليبن�سكي  اإدوارد  لدرا�سة  بالعربية  الم�ست�سرقين، وترجمة وحيدة  اإليهم من 

للغول ، وهي مادة هذا العر�ض.

عليكم  حر�سوا  ذاك  الآلهة  اجتماع  في  الحنق..  يملوؤها  هائجة  الآلهة 
ال�سم�ض، لأنكم اأبناء الفتنة والغواية.. اأطبقتم على النامو�ض بما ل يحتمل.. 
مزاليج  حتى  عليها  تجهز  �سياءها..  الأر�ض  على  من  ت�ستل  اأن  حر�سوها 
ع�سى  اأبدًا،  ت�سرق  فال  العدم..  لنداء  ت�ستجيب  اأن  وا�ستحلفوها  ال�سماء.. 
الأر�ض تغرق في بحر الظالم.. جفلت ال�سم�ُض.. َفَع�ُسوها اأن تلقي في قلوبهم 

الرعب، وظالم رهبة ل فتنة.

بلعام بن بعور
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ها هو  بلعام الرائي يوقظ الأعماق بق�سوة.. يعريها.. ي�سق طريق الرع�سات 
المتواطئة مع ال�سنونو والفراخ واللقلق اإذ تتحدى الغرابان والنعام وال�سقور.

اأيها القوم الآلهة تقول لكم: ل عا�سم لكم اليوم.. فكيف اأطفاأتم النامو�ض؟ 
القمري،  عبدة  فيها  اليمامة  �سارت  الطيور..  حتى  الرويب�سة..  فاعتلى 
ال�سقور ترقب الحمامة ترقى م�ساعدها وت�سكن اأع�سا�سها. والأرانب تتقافز 
احتدامًا فوق الع�سب، اأو باللهفة المحمومة ترت�سف الوطاويط خمرًا؟ اأويرتوي 
�سياطين  ا�ستحالت  �سمعت..  البرية  وحو�ض  المخمر..  ال�سراب  من  الخفا�ض 
با�ستعال  الأر�ض  وراوغي  بروق  يا  فانزلي  المدينة..  فوق  احتراقها  كل  نفثت 
خم النعام، واللقلق �سغار  الحرائق.. اإذ اأن ال�سنونو يتحّدى العقاب، وفراخ الُرّ
ال�سقر، وال�سدى اأفراخ مالك الحزين، والُقمرَيّة تطًيّر اليمامة، والع�سفور 
كُلّ قّنْ للحداأة، والحمامة ال�سغيرة الطيور من الم�سجع، المكان حيث تقود 
ر يرتوي،  عاج، تاأكل الأرانب الع�سب، والخفا�ض من ال�سراب المخمَّ الع�سا الًنّ
والوطاويط �سربوا خمرًا، وال�سباع �سمعت الأمر. ِجراُء الُثّعال))) ُعًلّموا الألف 
المّر،  تمزج  والغانية  ي�سحك،  الحكيم  على  ل  الُمَتَبًطّ الح�سود:  جاءت  باء، 
والكاهنة اأُغويت، وتفتح اأر�سًا غير مقد�سة بالليل ولحامل اإزار حار�ض. تقديرا 
رته، تغيب عن الوعي... وي�سمع ال�سم من بعيد .. انقطع...  رها، وتقديرًا قَدّ قَدّ
ر وع�ستر لم يتبَيّنا معنى.... النمر، الًخَنّو�ض  والأحمق راأوا ال�سطراب، �سَجّ

يطارد بني...... الأ�سنان والأع�ساء التنا�سلية - الأو�سال، والعين........ . 

كان الجدار قد اأعلن الهتراء والتلف.. وقد نالت ال�سنون من �سفحته، وما 

). اأي �سغار الثعالب.

بلعام بن بعور
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اأو عرافة، فعلها  نبوءة  اإ�سارة  بالأحمر.. وهي  المعنون  عاله من ر�سم الخط 
الم�سريون القدماء قباًل، وبدا ذاك الخط المر�سوم بالحبر الأ�سود نوافذ على 
الأفق ال�سا�سع الغافي في �سواحي الأحقاب والقرون.. بدا جلياًل ذا مهابة.. 
يحرك حروفة المنف�سالت وكاأنها اأج�ساد نور تغمر المكان.. ترقب من يفك 
عقدة �سمتها.. وغمو�ض �سّرها. اإن ن�ض عراف الآلهة الموؤابي بلعام بن بعور، 
رغم ما انتابه من تلف ورغم ما اعتور بع�ض المفردات والجمل من غمو�ض، 
يبقى ن�سًا اأدبيًا مثيولوجيًا ي�ستحق التناول والتوظيف في ن�سو�سنا الإبداعية، 

وذلك بعثًا لن�ض اأدبي اأردني قديم.

»ع�ستار«،  واليباب  الخراب  عا�سُق  »�َسّجر«  الإله  عا�سر  الروؤيا  تلك  في 
وعاودها.. فحزمت الآلهة اأمر طوقها على الأر�ض... لكنها الروؤيا التي لم ت�ساأ 
لها الأيام اأن تكتمل.. لي�ستفيق القرن الع�سرون على هذا الك�سف العظيم وقد 

نالت الهزات الأر�سية عبر القرون من توالي الن�ض في اأ�سطره الأخيرة.

بع�ض  وانتاب  والنهاية،  البداية  مبتورة  جاءت  فقد  الثانية  التاأليفة  اأما 
بالغمو�ض،  الن�ض  لفت  التي  كلماتها  من  كثيرا  اأفقدها  مما  التلف  اأ�سطرها 
ولكننا، رغم ذلك، اأمام ن�ض طق�سي، ي�سور حالة عاطفية ح�سية ذات طابع 
العالم  في  النق�ض  �ساحب  اإلى  العلوي  العالم  من  فتاة  فيها  تهبط  �سحري، 
ي ميتًا في بيت اأبديته، وينتهي الأمر ب�سابية ل نجزم فيما  ال�سفلي، حيث �ُسًجّ
ين لي�ستمر ملكه على الأر�ض بعدما  اإذا كان الإنجاب قد تَمّ من هذا الملك العًنّ

مات دونما ذرية())).

1. www.addustour.com/articles/813956 -من-أدب-الشرق-القديم-في-األردن

بلعام بن بعور
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•• خامتة:
الأعراف  �سورة  اآيتي  تاأويل  ح�سم  اأن  القول  ن�ستطيع  �سبق  ما  كل  من 
تاأكيده  ي�سعب  اأمر  التحديد  وجه  على  بعور  بن  بلعام  عن  تتحّدث  بكونها 
اإلى  اأميل  ل  اأنني  كما  قرائن،  عدة  بلحاظ  الأرجح  هو  ولكنه  قاطع،  ب�سكل 
عن  الحديث  مورد  في  لي�ست  واأنها  مطلقًا  نموذجًا  تقّدم  الآية  باأن  القول 
الَِّذي  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  الخطاب: {َواْتُل  بلحاظ م�سمون  وذلك  معّينة،  �سخ�سية 
�سابه  ما  اأو  مثاًل....«  لهم  »وا�سرب  »�سبحانه«:  يقل  ولم  آَياِتَنا}  آَتْيَناُه 
ذلك، مما يوحي باأن الحديث هنا عن �سخ�سية حقيقية عا�ست في زمٍن ما، 

وعرف النا�ض موقفها، ولو ب�سكل اإجمالي.

بلعام بن بعور
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{َوَقاَل َلُهْم ِنِبيُُّهْم ِإنَّ آَيَة ُمْلِكِه َأن َيْأِتَيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن رَّبُِّكْم 
ا َتَرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن َتْحِمُلُه اْلَمآلِئَكُة ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَُّكْم  َوَبِقيٌَّة مِّمَّ

ْؤِمِنيَن}))).    ِإن ُكنُتم مُّ

جاء يف كتب احلديث وال�سرية اأنه مّتت ت�سمية الإمامني احل�سن واحل�سني 
»عليهما ال�سالم« ابني اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب »عليه ال�سالم« بهذين 
با�سم  ابنيه  ال�سالم«  »عليه  عمران  بن  هارون  النبي  بت�سمية  ت�سّبهًا  ال�سمني 

�سرب و�سبري.

ح�سني..  و�سبري:  ح�سن،  العربية:  يف  �سرب  معنى  اأن  الروايات  بع�ض  ويف 
وهذا ي�ستدعي طرح بع�ض الأ�سئلة كالتايل:

هل كان للنبي هارون »عليه ال�سالم« ولدان حمال هذين ال�سمني؟

وهل �سرب مبعنى ح�سن، و�سبري مبعنى ح�سني؟

فلن�ستعر�ض بدًء بع�ض الروايات الواردة يف كتب امل�سلمني بهذا اخل�سو�ض 
ما  على  الأول  املقام  يف  �سنعتمد  باأننا  علمًا  املخت�سرة،  التعليقات  بع�ض  مع 

1. �سورة البقرة : 248.

شرب وشبري
7
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جمعه العالمة املجل�سي يف اجلزء 43 من بحار الأنوار والذي عنونه كالتايل: 
»يف تاريخ الإمامني الهمامني قرتي عني ر�سول الثقلني احل�سن واحل�سني �سيدي 
اأبد الآبدين، ولعنة اهلل على  اأجمعني، �سلوات اهلل عليهما  اأهل اجلنة  �سباب 
خواتيمهما  ونق�ض  وعللها  واأ�سمائهما  ولدتهما  باب  حني،  كل  يف  اأعدائهما 

�سلوات اهلل عليهما«))):

ال�سالم«  »عليه  احل�سني  )ولد  �سهرا�سوب:  ابن  مناقب  الأوىل:  الرواية   ○

�سعبان  الثالثاء خلم�ض خلون من  يوم  اأو  يوم اخلمي�ض  باملدينة  عام اخلندق 
�سنة اأربع من الهجرة بعد اأخيه بع�سرة اأ�سهر وع�سرين يومًا، وا�سمه: احل�سني، 
ويف التوراة �سبري، ويف الإجنيل طاب، وكنيته: اأبوعبد اهلل، واخلا�ض اأبوعلي. 

واألقابه: ال�سهيد ال�سعيد، وال�سبط الثاين، والإمام الثالث(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:

1. الن�ض ال�سابق كالم املوؤرخ ابن �سهرا�سوب ولي�ض برواية.

2. لي�ض فيه دللة على اأن ت�سمية احل�سني بهذا ال�سم جاءت ت�سّبهًا بت�سمية 
هارون ابنه �سبريًا.

احل�سني  اأن  �سبري«  التوراة  »ويف  �سهرا�سوب:  ابن  قول  من  الظاهر   .3
»عليه ال�سالم« مذكور يف التوراة وبهذا ال�سم العربي.

با�سم  ولكن  اأي�سًا،  الإجنيل  يف  مذكور  ال�سالم«  »عليه  احل�سني  اأن   .4
والتي  الآرامية  باللغة  هكذا  جاءت  الت�سمية  هذه  اأن  يق�سد  ولعله  »طاب«، 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج 43، �ض 237.
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بالعربية.  كانت  التي  التوراة  خالف  على  لالإجنيل  الأ�سلية  اللغة  اأنها  قيل 
كان  التي  اللغة  يف  القدمي  والتاريخ  الديانات  علوم  يف  الباحثون  اختلف  وقد 
ُكتب  التي  وتلك  ال�سالم«  »عليه  بن مرمي  عي�سى  الكرمي  الر�سول  بها  يتحدث 
بها الإجنيل. ويجمع الباحثون اأن فل�سطني زمن بعثة هذا النبي كانت مبثابة 
لوحة ف�سيف�سائية، واأن �سكانها كانوا خليطًا ِمن اأكرث من �سعب ول�سان، وكانوا 
يتكّلمون بدرجات متفاوتة: العربانية، والآرامية، واليونانية، والالتينية. واأقوال 
الباحثني املعا�سرين مرّددة بخ�سو�ض لغة الإجنيل ما بني اليونانية والآرامية. 
وهناك قول باأن العهد اجلديد ككل ُكتب باليونانية التي كانت الأو�سع انت�سارًا 
نت فيها، عدا اإجنيل »مّتى« الذي ُكِتب باليونانية والآرامية. يف املنطقة التي ُدوِّ

ال�سيد  اأن  القيم ومفاده  وهناك قول قدمي قال به ابن تيمية وتلميذه ابن 
فاإّن  الدعاء  هذا  وبح�سب  العربانية،  بغري  يتكلم  مل  ال�سالم«  »عليه  امل�سيح 
اأي�سًا. علمًا باأن اللغة الآرامية  اأن يكون الإجنيل نازًل بالعربية  من املفرت�ض 
ن�ساأت يف اأجزاء من �سورية احلالية و�سمال العراق، وكانت لغة ر�سمية يف بع�ض 
العراق  ي�سمل  الذي  اخل�سيب  الهالل  يف  اليومية  واللغة  القدمي،  العامل  دول 
اإل  العا�سر قبل امليالد،  للقرن  ال�سام. تعود بدايات كتابتها  واأجزاء من بالد 
اأنها اأ�سبحت اللغة امل�سيطرة يف الهالل اخل�سيب بدًء من القرن اخلام�ض قبل 
امل�سيحية  الكنائ�ض  اأتباع  من  امل�سيحيني  بني  م�ستعملة  اللغة  زالت  ما  امليالد. 

ال�سريانية يف �سورية والعراق وتركيا واإيران.

5. ولكن من املحتمل اأنه ق�سد اأن هناك َمن حمل هذا ال�سم يف التوراة 
باللغة العربية، فكان »�سبري«، ويف الإجنيل باللغة الآرامية، فكان »طاب«.
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الثمايل،  عن   ....... ال�سدوق:  اأمايل  ال�سرائع،  علل  الثانية:  الرواية   ○

عن زيد بن علي، عن اأبيه علي بن احل�سني »عليهما ال�سالم« قال: )ملا ولدت 
فقال:  ه.  �سمِّ ال�سالم«:  »عليه  لعلي  قالت  ال�سالم«  »عليهما  احل�سن  فاطمة 
واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سوُل  فجاء  اهلل.  ر�سوَل  با�سمه  لأ�سبق  كنُت  ما 
فاأُخِرج اإليه يف خرقة �سفراء، فقال: اأمل اأنهكم اأن تلّفوه يف خرقة �سفراء؟( 
ِمن الباحثني َمن اعترب اأن كراهة النبي للّف املولود بِخرقة �سفراء وتف�سيله 
اللّف بخرقة بي�ساء يعود اإىل اأن اللون الأ�سفر ل تظهر فيها الأو�ساخ ب�سرعة 
وب�سكل وا�سح، على خالف اخلرقة البي�ساء، فكان الُبعد ال�سّحي يف امل�ساألة 
هو منطلق كراهة النبي لذلك. ومن املمكن اأن تكون كراهته قائمة على اأ�سا�ض 
ن�سهد  حيث  الوثنيني،  خ�سو�سيات  من  كان  اللون  بهذا  الثياب  ا�ستعمال  اأن 
اللون  درجات  من  خرقًا  يرتدون  والهندو�سية  البوذية  يف  الرهبان  اأن  اليوم 
الأ�سفر. وعند الهندو�ض هو اللون املقد�ض )ثم رمى بها واأخذ خرقة بي�ساء 
لأ�سبقك  ما كنت  فقال:  �سّميته؟  ال�سالم«: هل  »عليه  لعلي  قال  ثم  فيها  فلّفه 
با�سمه، فقال »�سلى اهلل عليه واآله«: وما كنت لأ�سبق با�سمه رّبي »عز وجل«. 
فاأوحى اهلل »تبارك وتعاىل« اإىل جربئيل اأنه قد ولد ملحمد ابن، فاهبط فاأقرئه 
اإن علياً منك مبنزلة هارون من مو�سى، ف�سّمه با�سم  ال�سالم وهّنئه وقل له: 
ابن هارون. فهبط جربئيل »عليه ال�سالم« فهّناأه ِمن اهلل »عز وجل« ثم قال: اإن 
اهلل »تبارك وتعاىل« ياأمرك اأن ت�سّميه با�سم ابن هارون، قال: وما كان ا�سمه؟ 
قال: �سرب. قال: ل�ساين عربي. قال: �سّمه احل�سن. ف�سّماه احل�سن. فلما ُولد 
احل�سني »عليه ال�سالم« اأوحى اهلل »عز وجل« اإىل جربئيل »عليه ال�سالم« اأنه 
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قد ولد ملحمد ابن، فاهبط اإليه فهّنئه، وقل له: اإّن عليًا منك مبنزلة هارون من 
مو�سى، ف�سّمه با�سم ابن هارون. قال: فهبط جربئيل »عليه ال�سالم« فهّناأه ِمن 
اإّن عليًا منك مبنزلة هارون ِمن مو�سى، ف�سّمه  اهلل »تبارك وتعاىل« ثم قال: 
با�سم ابن هارون. قال: وما ا�سمه؟ قال: �سبري. قال: ل�ساين عربي. قال: �سّمه 

احل�سني. ف�سّماه احل�سني(.

ثم عّلق املجل�سي على الرواية بقوله: )بيان: قال الفريوزاآبادي: �سرب كبقم، 
ث اأبناء هارون »عليه ال�سالم«. قيل وباأ�سمائهم  و�سبري كقمري، وُم�َسربِّ كُمَحدِّ

�سمى النبي »�سلى اهلل عليه واآله« احل�سن واحل�سني واملح�سن(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق وتعليق املجل�سي عليه مبا يلي:

1. الن�ض هذه املّرة رواية عن الإمام زين العابدين »عليه ال�سالم«.

2. الت�سميتان ِمن عند اهلل »عز وجل«.

املحافظة  مع  ابنيه،  هارون  النبي  لت�سمية  متاثاًل  جاءتا  الت�سميتان   .3
النبي  من  ال�سالم«  »عليه  علي  منزلة  اأن  وبلحاظ  اللغة،  وتغيري  املعنى  على 
»�سلى اهلل عليه واآله« مبنزلة النبي هارون من النبي مو�سى »عليهما ال�سالم«. 

4. اأ�سري اإىل هذه املنزلة يف احلديث امل�سهور الذي رواه امل�سلمون يف كتبهم 
التا�سعة  ال�سنة  يف  تبوك  غزوة  قبيل  وذلك  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  عن 
للهجرة. ومن بني امل�سادر ما جاء يف »فتح الباري �سرح �سحيح البخاري« لبن 
حجر الع�سقالين يف �سرحه للحديث برقم »3503«: )حّدثني حممد بن ب�سار 
حّدثنا غندر حّدثنا �سعبة عن �سعد قال: �سمعت اإبراهيم بن �سعد عن اأبيه قال: 
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قال النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« لعلي: اأما تر�سى اأن تكون مني مبنزلة هارون 
من مو�سى؟(.

قال ابن حجر: )ولبن �سعد من حديث الرباء وزيد بن اأرقم يف نحو هذه 
الق�سة: »قال: بلى يا ر�سول اهلل، قال: فاإنه كذلك«. ويف اأّول حديثهما اأنه »عليه 
ال�سالة وال�سالم« قال لعلي:: »ل بد اأن اأقيم اأو تقيم، فاأقام علي. ف�سمع نا�سًا 
يقولون: اإمّنا خّلفه ل�سيء كرهه منه، فاّتبَعه فذكر له ذلك، فقال له احلديث، 
واإ�سناده قوي. ووقع يف رواية عامر بن �سعد بن اأبي وقا�ض عند م�سلم والرتمذي 
قال: »قال معاوية ل�سعد: »ما منعك اأن ت�سب اأبا تراب؟ قال: اأّما َما ذكرُت ثالثًا 
قالهن له ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« فلن اأ�سّبه«. فذكر هذا احلديث. 
تعالوا  فقل  نزلت  ملا  وقوله:  ور�سوله.  اهلل  ُيحّبه  رجاًل  الراية  لأعطنّي  وقوله: 
ندع اأبناءنا واأبناءكم دعا عليًا وفاطمة واحل�سن واحل�سني فقال: اللهم هوؤلء 
اأهلي. وعند اأبي يعلى عن �سعد من وجه اآخر ل باأ�ض به قال: لو و�سع املن�سار 
حديث  اأعني  احلديث  وهذا  اأبدًا.  �سببته  ما  عليًا  اأ�سّب  اأن  على  مفرقي  على 
الباب دون الزيادة روي عن النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« عن غري �سعد من 
حديث عمر وعلي نف�سه واأبي هريرة وابن عبا�ض وجابر بن عبد اهلل والرباء 
وزيد بن اأرقم واأبي �سعيد واأن�ض وجابر بن �سمرة وحب�سي بن جنادة ومعاوية 
واأ�سماء بنت عمي�ض وغريهم، وقد ا�ستوعب طرقه ابن ع�ساكر يف ترجمة علي. 
وقريب من هذا احلديث يف املعنى حديث جابر بن �سمرة قال: قال ر�سول اهلل 
»�سلى اهلل عليه و�سلم« لعلي: َمن اأ�سقى الأولني؟ قال: عاقر الناقة. قال: فمن 
اأ�سقى الآخرين؟ قال: اهلل ور�سوله اأعلم. قال: قاتُلك. اأخرجه الطرباين، وله 
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�ساهد من حديث عمار بن يا�سر عند اأحمد، ومن حديث �سهيب عند الطرباين، 
وعن علي نف�سه عند اأبي يعلى باإ�سناد لني، وعند البزار باإ�سناد جيد. وا�ستدل 
بحديث الباب على ا�ستحقاق علي للخالفة دون غريه من ال�سحابة، فاإن هارون 
كان خليفة مو�سى، واأجيب باأن هارون مل يكن خليفة مو�سى اإل يف حياته ل بعد 
الطيبي:  وقال  ذلك اخلطابي.  اإىل  اأ�سار  باتفاق،  مو�سى  قبل  مات  لأنه  موته 
معنى احلديث اأنه مت�سل بي، نازل مني منزلة هارون من مو�سى. وفيه ت�سبيه 
مبهم بّينه بقوله: اإل اأنه ل نبي بعدي،  فُعرف اأن الت�سال املذكور بينهما لي�ض 
ه به  من جهة النبوة بل من جهة ما دونها، وهو اخلالفة، وملا كان هارون امل�سبَّ
للنبي  اإمنا كان خليفة يف حياة مو�سى، دل ذلك على تخ�سي�ض خالفة علي 
»�سلى اهلل عليه و�سلم« بحياته، واهلل اأعلم. وقد اأخرج امل�سنف من مناقب علي 
اأ�سياء يف غري هذا املو�سع، منها حديث عمر »علي اأق�سانا« و�سياأتي يف تف�سري 
البقرة. وله �ساهد �سحيح من حديث ابن م�سعود عند احلاكم، ومنها حديث 
قتاِله البغاة، وهو حديث اأبي �سعيد تقتل عمارًا الفئُة الباغية، وكان عمار مع 
علي، وقد تقّدمت الإ�سارة اإىل احلديث املذكور يف ال�سالة. ومنها حديث قتاِله 
اخلوارج، وقد تقّدم من حديث اأبي �سعيد يف عالمات النبوة، وغري ذلك مما 
ُيعَرف بالتتّبع، واأوعُب َمن جَمع مناقبه من الأحاديث اجلياد الن�سائي يف كتاب 
اأخرجه الرتمذي  »اخل�سائ�ض«. واأما حديث َمن كنت موله فعليٌّ موله فقد 
كتاٍب مفَرد،  ابن عقدة يف  ا�ستوعبها  وقد  الطرق جدًا،  والن�سائي، وهو كثري 
وكثري من اأ�سانيدها �سحاح وح�سان، وقد روينا عن الإمام اأحمد قال: ما بلَغنا 

عن اأحٍد من ال�سحابة ما بلَغنا عن علي بن اأبي طالب(. 
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ُيرّد على ما جاء يف الكالم ال�سابق عن خ�سو�سية هذه املنزلة  اأن  ميكن 
اأنه ل نبي  واآله« يف ذيل احلديث: )اإل  النبي بقوله »�سلى اهلل عليه  يف حياة 
بعدي(، وفيه دللة وا�سحة على ا�ستمرارية املنزلة بعده، واأنها مل تكن تخ�ّض 

زمن حياته فقط. 

وقد ا�ستدّل علماء الإمامية على فهمهم حلديث املنزلة من خالل ما جاء 
يف القراآن الكرمي من ق�سة النبيَّني الكرميني، وذلك كالتايل:

املنزلة الأوىل، النبّوة: قال »تعاىل«: {َوَوَهْبَنا َلُه ِمْن َرْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن 
َنِبيًّا}))).

املنزلة الثانية، الوزارة: قال »تعاىل« عن ل�سان النبي مو�سى: {َواْجَعْل ِلي 
َوِزيًرا ِمْن َأْهِلي، َهاُروَن َأِخي})))، وقال »تعاىل«: {َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب 
َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيًرا})))، وعن ل�سان النبي مو�سى: {َوَأِخي َهاُروُن 

ُقِني}))). ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدِّ

املنزلة الثالثة، اخلالفة: قال »تعاىل«: {َوَقاَل ُموَسى أِلَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني 
ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن}))).

مو�سى  النبي  ل�سان  عن  »تعاىل«  قال  القريبة:  القرابة  الرابعة،  املنزلة 
َأْزِري،  ِبِه  اْشُدْد  َأِخي،  َهاُروَن  َأْهِلي،  ِمْن  َوِزيًرا  ِلي  ال�سالم«: {َواْجَعْل  »عليه 

1. �سورة مرمي:53.
2. �سورة طه: 30-29.
3. �سورة الفرقان: 35.

4. �سورة الق�س�ض: 34.
5. �سورة الأعراف: 142.
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ُيخرِب يف حديث  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ور�سول  َأْمِري})))..  ِفي  َوَأْشِرْكُه 
املنزلة عن ثبوت جميع هذه املنازل القراآنية لهارون.

5. لو رجعنا اإىل معاجم اللغة ف�سنجد اأن �سبط كلمة »بقم« التي ا�ست�سهد 
َيختلف  ولكن  املعنى  يّتحد  قد  بل  املعنى،  بح�سب  يختلف  الفريوزاآبادي  بها 

النا�ض يف التلّفظ بالكلمة لأنها لي�ست عربية الأ�سل. وذلك كما يلي:

ّي، من اأَ�سل هندي.  ُم: نبات ُع�ْسِبيٌّ ِطبِّ الُبقَّ

ُم: �سجرُة َجْوِز ماِثٍل.  الُبقَّ

الَبْقُم: نوع �سجر من القرنيَّات الفرا�سية، وورُق �سجِره كورق اللوز، و�ساُقه 
حمراء. 

َبُغ  ُي�سْ اأْحَمُر،  و�ساُقُه  اللَّْوِز،  َكَوَرِق  وَوَرُقُه  ِعظاٌم،  �َسَجُرُه  َخ�َسٌب  ُم:  الَبقَّ
ُف  ٍو كان، وُيَجفَّ َم املُْنَبِعَث من اأيِّ ُع�سْ بَطبيِخِه، وُيْلِحُم اجِلراحاِت، وَيْقَطُع الدَّ

الُقروَح.

ويبدو اأن املراد مما �سبق متحد، ولكن اخُتلف يف �سبط الكلمة، وكلها ت�سري 
وا�سمها  اآخر،  اإىل  بلد  اأ�سكالها و�سفاتها من  النباتات تختلف  اإىل جن�ض من 

 .Caesalpinia العلمي

وهذا  الَعَرِب.  من  َبْطٌن  والُبُقُم:  الُبْقُم،  اأن  اللغة  معاجم  يف  جند  واأي�سًا 
املعنى  �سمن  د  متعدِّ الكلمة  و�سبط  ال�سابق،  املعنى  اإىل  ي�ساف  اآخر  معنى 

الواحد، كما اأنه يختلف عن �سبط الكلمات ال�سابقة. 
1. �سورة طه: 32-29.

شرب و شبري
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وهكذا جند اأن �سبط كلمة »قمري« يختلف بح�سب املعنى:

الَقِمرُي: َمن ُيقاِمرك.

ُر الَقَمر، وُيطَلُق عليه اأَوَل ال�سْهِر واآِخَره. : ُم�سغَّ الُقَمرْيُ

فبح�سب الت�سبيه الذي ذكره املجل�سي فاإّن الحتمالت ل�سبط كلمتي »�سرب« 
و »�سبري« �ستكون كالتايل:

�ُسربَّ - �َسرْب - �َسربَّ  - �ُسرْب - �ُسرُب - �َسِبري - �ُسَبرْي 

املحيط«  »القامو�ض  كتاب  من  امل�سبوطة  املطبوعة  الن�سخة  اإىل  عدنا  ولو 
ف�سنجد اأن ال�سبط كالتايل:

شرب و شبري

الثالثة،  بالأ�سانيد  ال�سالم«:  الر�سا »عليه  اأخبار  الرابعة: عيون  الرواية   ○

بنت  ال�سالم« عن اأ�سماء  »عليهم  بن احل�سني  اآبائه، عن علي  الر�سا، عن  عن 
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عمي�ض قالت: )َقِبْلُت))) جدَتك فاطمة »عليها ال�سالم« باحل�سن واحل�سني »عليهما 
ال�سالم«، فلما ُولد احل�سن »عليه ال�سالم« جاء النبي »�سلى اهلل عليه واآله« فقال: 
النبي  بها  فرمى  �سفراء،  خرقة  يف  اإليه  فدفعُته  ابني.  هاتي  اأ�سماء،  يا 
املولود يف  تلّفوا  ل  اأن  اإليكم  اأعهد  اأمل  اأ�سماء،  يا  وقال:  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى 
اليمنى  اأذنه  يف  فاأّذن  اإليه،  ودفعته  بي�ساء  خرقة  يف  فلفْفُته  �سفراء؟!  خرقة 
يت ابني؟ قال:  باأي �سيء �سمَّ الي�سرى ثم قال لعلي »عليه ال�سالم«:  واأقام يف 
فقال  َحْربًا.  اأ�سّميه  اأن  اأحب  كنت  اهلل،  ر�سول  يا  با�سمه  اأ�سبُقك  كنت  ما 
جربئيل  هبط  ثم  رّبي.  با�سمه  اأنا  اأ�سبق  ول  واآله«:  عليه  اهلل  »�سلى  النبي 
عليٌّ  ويقول:  ال�سالم  ُيقرئك  الأعلى  العليُّ  حممد،  يا  فقال:  ال�سالم«  »عليه 
ابن  با�سم  هذا  ابَنك  �سمِّ  بعَدك.  نبي  ول  مو�سى،  من  هارون  مبنزلة  منك 
�سرب،  قال:  هارون؟  ابن  ا�سم  وما  واآله«:  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  قال  هارون. 
ال�سالم«:  ل�ساين عربي. قال جربئيل »عليه  واآله«  النبي »�سلى اهلل عليه  قال 
النبي  عقَّ  �سابِعه  يوُم  كان  فلما  ف�سّماه احل�سن.  اأ�سماء:  قالت  �سّمه احل�سن. 
ودينارًا  فخذًا  القابلَة  واأعطى  اأملحني،  بكب�سني  عنه  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى 
وحَلق راأ�سه، وت�سّدق بوزن ال�سعر وِرقًا))) وطلى راأ�سه باخَللوق))) ثم قال: يا 
ُم ِفعُل اجلاهلية))). قالت اأ�سماء: فلما كان بعَد َحول، ُولد احل�سني  اأ�سماء، الدَّ
اأ�سماء، هلّمي  يا  واآله« فقال:  »عليه ال�سالم«، وجاءين النبي »�سلى اهلل عليه 

1. اأي كانت قابلة، وهي التي ت�ساعد املراأة على الولدة .
ة. 2. دراهم من ف�سّ

3. نوع من الطيب اأعظم اأجزائه من الزعفران.
4. اأي اأن تلطيخ وطالء راأ�ض املولود بالدم من عادات اجلاهلية.

شرب و شبري
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ابني، فدفْعُته اإليه يف خرقة بي�ساء، فاأّذن يف اأذنه اليمنى، واأقام يف الي�سرى، 
وو�سعه يف ِحجره فبكى، فقالت اأ�سماء: قلت: فداك اأبي واأمي مّم بكاوؤك؟ قال: 
عَلى ابني هذا. قلت: اإنه ُوِلد ال�ساعَة يا ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«. فقال: 
اأ�سماء، ل  اأنالهم اهلل �سفاعتي. ثم قال: يا  تقتله الفئة الباغية ِمن بعدي، ل 
ُتخربي فاطمة بهذا، فاإنها قريبة عهد بولدته. ثم قال لعلي »عليه ال�سالم«: 
اأي �سيء �سميَت ابني؟ قال: ما كنت لأ�سبقك با�سمه يا ر�سول اهلل، وقد كنت 
اأحب اأن اأ�سّميه حربًا. فقال النبي »�سلى اهلل عليه واآله«: ول اأ�سبق با�سمه رّبي 
الأعلى  العلّي  حممد،  يا  فقال:  ال�سالم«  »عليه  جربئيل  هبط  ثم  وجل«.  »عز 
يقرئك ال�سالم، ويقول لك: عليٌّ منك كهارون من مو�سى، �سّم ابَنك هذا با�سم 
ابن هارون. قال النبي »�سلى اهلل عليه واآله«: وما ا�سم ابن هارون؟ قال: �سبري.  
قال النبي »�سلى اهلل عليه واآله«: ل�ساين عربي. قال جربئيل: �سّمه احل�سني. 
واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  عنه  عّق  �سابِعه  يوُم  كان  فلما  احل�سني.  ف�سّماه 
بكب�سني اأملحني))) واأعطى القابلة َفِخذًا ودينارًا، ثم حلق راأ�سه، وت�سّدق بَوزن 

عر وِرقًا وطَلى راأ�َسه باخللوق، فقال: يا اأ�سماء، الدم ِفْعل اجلاهلية(. ال�سَّ

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:

ولكنه  ال�سالم«،  »عليه  العابدين  زين  الإمام  عن  اأي�سًا  الرواية  هذه   .1
يرويها هذه املّرة عن اأ�سماء بنت عمي�ض، بينما مل ي�سّرح يف الرواية ال�سابقة 
اأنه مل ي�سهد احلدث، فهو ابن احل�سني. واملتبادر يف  عّمن رواها، مع و�سوح 
اأحاديث الأئمة »عليهم ال�سالم« يف مثل هذه احلالت اأنهم يروون عن بع�سهم 

1. الأملح هو الأبي�ض الذي يخالطه �سواد.

شرب و شبري
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عى يف هذه الرواية اأنها عن اأ�سماء بنت عمي�ض، ويبدو اأنها  البع�ض، ولكن املدَّ
نف�ض الرواية ال�سابقة.

2. هل ي�سح اأن تكون ال�سيدة اأ�سماء بنت عمي�ض قد �سهدت احلدث؟ وهل 
ي�سح اأن يكون الإمام زين العابدين »عليه ال�سالم« قد روى عنها؟

الباحثون  قال  ماذا  ن�ستعر�ض  ثم  ال�سخ�سية،  هذه  على  بدًء  فلنتعّرف 
بخ�سو�ض هذين ال�سوؤالني.

بط ن�سبها كالتايل: اأ�سماء بنت عمي�ض بن َمْعد بن احلارث بن َتيم بن  �سُ
كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن 
مالك بن ب�سر بن وهب اهلل بن �سهران بن عفر�ض بن خلف بن خثعم بن اأمنار، 

وتكنى باأم عبد اهلل. 

واأمها هند بنت عوف بن زهري بن احلارث.

واأختها لأبيها واأمها �سلمى بنت عمي�ض زوجة حمزة بن عبداملطلب. اأي اأن 
جعفر بن اأبي طالب عديل عمه حمزة بن عبداملطلب.

واأخواتها لأمها: 

اأم املوؤمنني ميمونة بنت احلارث

واأم املوؤمنني زينب بنت ُخزمية

ولبابة ال�سغرى بنت احلارث اأم خالد بن الوليد

 ولبابة الكربى بنت احلارث زوجة العبا�ض بن عبد املطلب. 

شرب و شبري
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كانت اأ�سماء بنت عمي�ض من اأوائل َمن اآمن بالر�سالة املحمدية من الن�ساء، 
وهاجرت اإىل احلب�سة مع زوجها جعفر بن اأبي طالب وهي عرو�ض، فولدت له 
�سنة 7هـ مع  املدينة  اإىل  يف احلب�سة عبد اهلل وعون وحممد، وهاجرت منها 

زوجها واأبنائها. 

فلما ا�ست�سهد جعفر يف غزوة موؤتة �سنة 8 هـ، تزّوج بها اخلليفة اأبو بكر بعد 
وفاة زوجته اأم رومان، فولدت له حممدًا. تويف اخلليفة اأبو بكر عنها �سنة 13 
هـ، ثم تزوج بها الإمام علي فولدت له يحيى، ويف قول: وعون وحممد. اخُتلف 
يف زمن وفاتها، فقيل �سنة 38 هـ، وقيل بعد ا�ست�سهاد اأمري املوؤمنني علي، وقيل 

�سنة 60 هـ.

بناء على ما �سبق، حاول بع�ض الباحثني توجيه ح�سورها ولدة احل�سنني 
»عليهما ال�سالم« بلحاظ ح�سول ذلك يف �سنتي »3 و4 اأو 5 هـ« اأي قبل هجرتها 

اإىل املدينة، فقيل:

اأ. ح�سرت املدينة يف تلك الفرتة ثم عادت اإىل احلب�سة ثم هاجرت نهائيًا 
اإىل املدينة �سنة 7 هـ. 

ب. هاجرت اإىل املدينة يف تلك الفرتة وبقي زوجها جعفر يف احلب�سة اإىل 
اأن هاجر اإليها لوحده �سنة 7 هـ.

ج. وقع خلط بينها وبني اأختها �سلمى زوجة حمزة بن عبداملطلب، واأن هذا 
اخللط مت من قبل بع�ض رواة اخلرب عن الإمام زين العابدين »عليه ال�سالم«.

د. وقع خلط بينها وبني اأ�سماء بنت يزيد الأن�سارية، حيث اأن �سهرة بنت 

شرب و شبري
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اأنف�سهم - وبغر�ض التو�سيح -  عمي�ض جعلت بع�ض الرواة ي�سيفون من عند 
كلمة »بنت عمي�ض«.

عن  ال�سالم«  »عليه  العابدين  زين  الإمام  رواية  لت�سحيح  املحاولت  هذه 
اأ�سماء تواجه املالحظات التالية:

اأ. اأنها جمّرد توجيهات دون دليل ميكن الركون اإليه.

ولدة  �سنة  نف�ض  كانت يف  عمي�ض  بنت  اأ�سماء  وفاة  اأن  الأ�سهر  الراأي  ب. 
يروي  اأنه  ذلك  على  بناء  ي�سح  فال  ال�سالم«،  »عليه  العابدين  زين  الإمام 

احلدث عنها.

ج. رواية الإمام زين العابدين »عليه ال�سالم« عن اأختها �سلمى بنت عمي�ض 
الإمام  املروية عن  الن�سو�ض  اأي من  ا�سمها يف  يرد  اأنه مل  بلحاظ  م�ستبعدة 
زين العابدين »عليه ال�سالم« بخ�سو�ض هذا احلدث، بل كل الن�سو�ض - على 

اختالف األفاظها وم�سادرها - تذكر ا�سم اأ�سماء.

فاإّن وفاة �سلمى كانت على عهد ر�سول اهلل كما قال  د. عالوة على ذلك 
البع�ض، واإن كانت �سنة وفاتها غري حمددة.

هـ. التوجيه باأن املراد بها اأ�سماء بنت يزيد بن ال�سكن بن رافع بن امرئ 
القي�ض بن عبد الأ�سهل الأن�سارية الأو�سية توجيه بال دليل، واإن كانت روايته 
»عليه ال�سالم« عنها اأمرًا ممكنًا يف نف�سه، لأنها توفيت يف حدود �سنة 70 هـ. 

ولكنها  ابني هارون،  لت�سمية  وفقًا  ت�سمية احل�سنني  ُتكرر  الرواية  3. هذه 
ت�سيف بع�ض النقاط اإىل ما جاء يف الرواية ال�سابقة، وهي:

شرب و شبري
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اأ. رغبة الإمام علي »عليه ال�سالم« يف ت�سمية ابنه »حربًا«.

ب. بع�ض التفا�سيل اخلا�سة باآداب املولود.

ج. الإخبار مبقتل احل�سني »عليه ال�سالم«.

ال�سناد  )بهذا  ال�سالم«:  »عليه  الر�سا  اأخبار  اخلام�سة: عيون  الرواية   ○

وا�سُتّق  ال�سابع،  يوم  ح�سنًا  �ُسّمي  اأنه  ال�سالم«  »عليهما  علي  بن  احل�سن  عن 
من ا�سم احل�سن ح�سينًا، وَذكر اأنه مل يكن بينهما اإل احلمل. �سحيفة الر�سا 

»عليه ال�سالم«: عنه »عليه ال�سالم« مثله(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:

1. هذه الرواية عن الإمام احل�سن »عليه ال�سالم«.

اختيار  بخ�سو�ض  اإلهي  وحي  وجود  عن  اإ�سارة  اأية  الرواية  يف  لي�ض   .2
ال�سمني.

اإ�سارة عن ارتباط ا�سم احل�سن وا�سم احل�سني با�سمي ولدي النبي  3. ل 
هارون.

4. املتبادر من لفظ الرواية اأن ا�سم احل�سني ا�سُتقَّ له من ا�سم اأخيه،  لرمبا 
ا�ستّقه النبي اأو علي، ولي�ض َوحيًا اإلهيًا.

○ الرواية الثامنة:  معاين الأخبار، علل ال�سرائع: ..... عن جابر قال: )ملا 
حملت فاطمة باحل�سن فولدت ......( وجاء برواية قريبة جدًا يف م�سمونها 
الإجمايل من الرواية الرابعة واملروية عن الإمام زين العابدين »عليه ال�سالم«.

شرب و شبري
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عن  اجلوهري،  عن  بالإ�سناد،  ال�سرائع:  التا�سعة: علل  الرواية   ○

اهلل  ر�سول  )قال  قال:  �سامل  عن  الأعم�ض،  عن  وكيع،  عن  اأ�سلم،  بن  احلكم 
�سربًا  هارون،  ابني  با�سم  هذين  ابنيَّ  يت  �سمَّ اإين  واآله«:  عليه  اهلل  »�سلى 

و�سبريًا(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:

1. هذه الرواية مروية ب�سند من اأ�سانيد روايات اأهل ال�سنة.

وهو  هـ«،  اأبي اجلعد »ت100  بن  �سامل  وهو  �سامل،  يروي عن  الأعم�ض   .2
تابعي كويف، ومل يكن �سحابيًا، ولذا فنحن ل نعلم عّمن روى اخلرب عن ر�سول 

اهلل.

3. لي�ض يف اخلرب ما يدل على اأن الت�سمية كانت بوحي اإلهي، ولكنها تدّل 
على اأن الت�سمية جاءت بلحاظ ا�سمي ولدي النبي هارون.

بن  حرب  عن  ّبي،  ال�سُّ عن  بالإ�سناد،  ال�سرائع:  علل  العا�سرة:  الرواية   ○

ميمون، عن حممد بن علي بن عبداهلل بن عبا�ض، عن اأبيه، عن جده قال: قال 
النبي »�سلى اهلل عليه واآله«: )يا فاطمة، ا�سم احل�سن واحل�سني يف ابني هارون 

�سرب و�سبري لكرامتهما على اهلل »عز وجل«(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:

1. الرواية مروية عن عبداهلل بن عبا�ض.

2. فيها اإ�سارة اإىل ُبعد وحياين يف الت�سمية.
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3. وفيها اأي�سًا دللة على ارتباط الت�سمية بابني هارون.

○ الرواية احلادية ع�سرة: معاين الأخبار، علل ال�سرائع: احل�سن بن حممد 
بن  التميمي، عن عبد اهلل  اأحمد بن �سالح  العلوي، عن جده، عن  بن يحيى 
عي�سى، عن جعفر بن حممد، عن اأبيه »عليهما ال�سالم« قال: )اأهدى جربئيل 
اإىل ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« ا�سم احل�سن بن علي وخرقة حرير من 

ثياب اجلنة، وا�ستق ا�سم احل�سني من ا�سم احل�سن(. 

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:

1. الرواية مروية عن الإمام حممد الباقر »عليه ال�سالم«.

2. الرواية تن�ض على الُبعد الوحياين يف الت�سمية.

3. ولكنها توؤكد ما جاء يف الرواية برقم 5 من اأن ا�سم احل�سني كان ا�ستقاقًا 
من ا�سم احل�سن، ومل يكن اأمرًا وحيانيًا يف ذاته، واإن كان الفاعل مرّددًا بني 

جربيل والنبي.

4. مل تذكر هذه الرواية عالقة قطعة احلرير هذه بال�سم، ولكن يف رواية 
اأخرى وردت يف كتاب »�سرح الأخبار« للقا�سي النعمان املغربي وهو من اأهم 
باإ�سناده، عن جعفر  الإ�سماعيلية برقم »1045«: )يحيى بن احل�سني،  اأعالم 
بن حممد بن علي، عن اأبيه، قال: ملا ُولد احل�سن بن علي »عليه ال�سالم« اأهدى 
جربائيل »عليه ال�سالم« للنبي »�سلى اهلل عليه واآله« ا�سمه يف �َسَرَقة من حرير))) 
من ثياب اجلنة مكتوب فيها ح�سن، وا�ستّق منه ا�سم احل�سني »عليه ال�سالم«. 

د احلرير. 1. ِقْطعة من َجيِّ
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فلما ولدت فاطمة »عليها ال�سالم« احل�سن »عليه ال�سالم« اأتت به ر�سول اهلل 
»�سلى اهلل عليه واآله« ف�سّماه: ح�سنًا. فلما ولدت احل�سني »عليه ال�سالم« اأتته 

به، فقال: هذا اأح�سن من ذلك، ف�سماه احل�سني(. 

و�سياأتي معنا التعليق على ذيل الرواية �سمن التعليق على الرواية التالية 
املروية يف كتابي »معاين الأخبار« و»علل ال�سرائع« وكالهما لل�سيخ حممد بن 

ال�سدوق. علي 

○ الرواية الثانية ع�سرة: معاين الأخبار، علل ال�سرائع: احل�سن العلوي، عن 
جده، عن داود بن القا�سم، عن عي�سى عن يو�سف بن يعقوب، عن ابن عيينة، 
عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: )ملا ولدت فاطمة احل�سن جاءت به اإىل 
النبي »�سلى اهلل عليه واآله« ف�سّماه ح�سنًا، فلما ولدت احل�سني جاءت به اإليه 

فقالت: يا ر�سول اهلل، هذا اأح�سن ِمن هذا، ف�سّماه ح�سينًا(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:

105هـ«،  »ت  املدين  الرببري  اهلل  عبد  بن  عكرمة  عن  مروّية  الرواية   .1
وكان موىل عبد اهلل بن عبا�ض، ويعّد تابعيًا، ول نعلم عّمن يروي اخلرب فقد 
�سمع عن غري ابن عبا�ض، وقيل اأنه ان�سّم اإىل اخلوارج لحقًا، وروي عن �سعيد 
بن امل�سيب اأنه كان يقول لغالم له: )يا ُبْرد، ل تكذب علّي كما يكذب عكرمة 

على ابن عبا�ض(.

2. الت�سمية جاءت من قبل النبي.

3. لي�ض يف الرواية ما يدّل على اأن الت�سمية كانت وحيانية.
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4. لي�ض يف الرواية ما يدل على ارتباط الت�سمية با�سمي ولدي هارون.

5. تدل الرواية على ا�ستقاق ا�سم احل�سني من ا�سم احل�سن.

6. ل اأدري ما معنى قول الزهراء »عليها ال�سالم« - بح�سب الرواية - )هذا 
اأنه اأح�سن من اأخيه  اأح�سن ِمن هذا( ول كيف يكون ال�ستقاق بالت�سغري مع 

احل�سن؟! اإل اأن يقال اأن النبي خالف راأيها ف�سّماه ح�سينًا.

○ الرواية التا�سعة والع�سرون:  مناقب ابن �سهراآ�سوب: )ابن بطة يف الإبانة 
من اأربع طرق منها اأبو اخلليل، عن �سلمان قال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«: 

�سّمى هارون ابنيه �سربًا و�سبريًا. واإين �سّميت ابني احل�سن واحل�سني(.

وكتب  البالذري  وتاريخ  اأحمد  م�سند  املجل�سي:  قال  الرقم  نف�ض  وحتت 
ال�سيعة اأنه قال: )اإمنا �سّميتهم باأ�سماء اأولد هارون �سربًا و�سبريًا »وم�سربًا«(. 

واآله«: )�سمى  النبي »�سلى اهلل عليه  فردو�ض الديلمي)))  عن �سلمان قال 
�سّمى  مبا  واحل�سني  احل�سن  ابنّي  �سميت  واإنني  و�سبريًا،  �َسرَبًا  ابنيه  هارون 

هارون ابنيه(. 

عطاء بن ي�سار)))، عن اأبي هريرة قال: )َقِدم راهب على َقُعود))) له فقال: 
دّلوين على منزل فاطمة »عليها ال�سالم« قال: فدّلوه عليها فقال لها: يا بنت 
1. كتاب »الفردو�ض مباأثور اخلطاب« ل�سريويه بن �سهردار الديلمي »ت 509 هـ«. حمدث وموؤرخ من 

اأهل ال�سنة. قال الذهبي عه: »هو متو�سط احلفظ، وغريه اأبرع منه واأتقن«.
2. عطاء بن ي�سار، تابعي، فار�سي، موىل اأم املوؤمنني ميمونة بنت احلارث. كان قا�سًا. ذكره ابن 
حبان يف الثقات. قدم ال�سام ثم م�سر فكان اأهلها يكنونه باأبي ي�سار، وكان �ساحب ق�س�ض وعبادة 

وف�سل. »ت 103هـ« بالإ�سكندرية، وروي اأن احلجاج تتّبعه فقتله.
اد�سة. 3.  اجلمل الَبْكُر اإِىل اأَن ي�سري يف ال�سَّ
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ر�سول اهلل، اأخرجي اإيّل ابنيك. فاأخرجت اإليه احل�سن واحل�سني فجعل يقّبلهما 
ويبكي ويقول: ا�سمهما يف التوراة �سبري و�َسرَب، ويف الإجنيل طاب وطيب. ثم 
فة النبي »�سلى اهلل عليه واآله« فلما ذكروه قال: اأ�سهد اأن ل اإله اإل  �ساأل عن �سِ

اهلل واأ�سهد اأن حممدًا ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�ض ال�سابق مبا يلي:
1. نقل املجل�سي هذه املرة بع�ض الروايات من م�سادر اأهل ال�سنة.
2. ل دللة على وحيانية ال�سمني بل الت�سّبه بت�سمية هارون لبنيه.

3. دخل عطاء القا�ض على خط الرواية، واأعطى للم�ساألة ُبعدًا اآخر ارتبط 
براهب م�سيحي، وبالتوراة والإجنيل. 

4. ظهر لنا ا�سم جديد وهو طيب يقابل ا�سم ح�سني.

○ الرواية الثالثون: مناقب ابن �سهراآ�سوب: عمران بن �سلمان وعمرو بن 
يف  يكونا  ومل  اجلنة  اأهل  اأ�سامي  من  ا�سمان  واحل�سني  )احل�سن  قال:  ثابت 

الدنيا(.

جابر قال النبي »�سلى اهلل عليه واآله«: )�ُسّمي احل�سن ح�سنًا لأن باإح�سان 
اهلل قامت ال�سماوات والأر�سون، وا�ستق احل�سني من الإح�سان، وعلي واحل�سن 

ا�سمان من اأ�سماء اهلل تعاىل، واحل�سني ت�سغري احل�سن(.

ميكن التعليق على ما جاء يف الن�سني ال�سابقني مبا يلي:

فهل  اجلنة.  اأهل  اأ�سماء  من  واأنهما  ال�سمني  على  جديد  و�سف  دخل   .1
�ستتغري اأ�سماء النا�ض فيها؟
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2. مل يت�سّم اأحٌد بهذين ال�سمني من قبل. ولبد اأن يكون ذلك باللفظ ل 
باملعنى، واإل األغينا وجود ا�سمي �سرب و�سبري، لأن من املفرت�ض دللتهما على 

ذات املعنى.
3. رواية جابر تدل على ُبعد اآخر يف الت�سمية، وارتباط ذلك ب�سفة وا�سم 

من اأ�سماء اهلل عزوجل.
وهناك روايات ق�سرية اأخرى وكلمات بع�ض امل�سّنفني يف احلديث والتاريخ 

ل تت�سّمن �سيئًا جديدًا ُي�ساف على ما �سبق.

•• يف مرويات أهل السنة:
لو عدنا اإىل مرويات اأهل ال�سنة يف هذا الباب ف�سنجد يف م�سند اأحمد بن 
حنبل ما ي�سبه الروايات التي يف ُكتب ال�سيعة، ويف بع�سها ِذكر ملولود لالإمام 
نًا، واأنه كا�سم البن الثالث لهارون  علي ُولد على عهد ر�سول اهلل ف�سّماه حُم�سِّ

»م�سرب«. ومن بينها ما جاء يف املجلد الأول منه:

حدثنا حجاج، حدثنا اإ�سرائيل، عن اأبي اإ�سحاق، عن هاينء بن هاينء، عن 
علي »ر�سي اهلل عنه« قال: )ملا ُولد احل�سن جاء ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« 
فقال: اأروين ابني، ما �سّميتموه؟ قلت: �سميته حربًا. قال: بل هو ح�سن. فلما 
اأروين ابني، ما �سميتموه؟ قلت: �سميته حربًا. قال: بل هو  ُولد احل�سني قال: 
ح�سني. فلما َولدت الثالث جاء النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« فقال: اأروين ابني، 
ما �سميتموه؟ قلت: حربًا. قال: بل هو حم�سن. ثم قال: �سّميتهم باأ�سماء ولد 

هارون، �سرب و�سبري وم�سرب( ))). 
1. ابن حنبل: امل�سند، ج 907.
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ويف تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر: )عن �سامل بن اأبي اجلعد قال: قال علي: 
كنت رجاًل اأحب احلرب، فلما ُولد احل�سن هممت اأن اأ�سّميه حربًا لأين كنت 
ُولد  فلما  احل�سن،  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  ف�سّماه  احلرب،  اأحب 
اهلل  ر�سول  ف�سماه  احلرب،  اأحب  كنت  لأين  حربًا  اأ�سّميه  اأن  هممت  احل�سني 
ابني  با�سم  ابنّي هذين  �سّميت  »اإين  فقال:  و�سلم« احل�سني،  »�سلى اهلل عليه 

هارون: �سرب و�سبري«())).

•• يف املعاجم اللغوية:
وجند يف بع�ض املعاجم اللغوية ِذكرًا لهذه الأ�سماء وارتباطها باأبناء هارون، 
املعاجم  يف  جاء  ما  مناذج  ومن  املحيط«.  »القامو�ض  يف  جاء  ما  بنا  مّر  وقد 
ي:  اللغوية ما ذكره ابن منظور يف »ل�سان العرب« يف مادة »�سرب«: )قال ابن َبرِّ
ومل يذكر اجلوهري �َسربَّ و�َسبريًا يف ا�سم احل�سن واحُل�سني »عليهما ال�سالم«. 
، هم اأَولد  ٌ ُ و�َسِبرٌي وُم�َسربِّ قال: ووجدت ابن خالويه قد ذكر �سرحهما فقال: �َسربَّ
بالعربية ح�سن وح�سني  ومعناها  وال�سالم،  ال�سالة  وعليه  نبينا  هارون، على 
ًا،  وُم�َسربِّ و�َسِبريًا   َ �َسربَّ اأَولده  ال�سالم«  »عليه  علي  ى  �َسمَّ وبها  قال:  ن،  �سِّ وحُمَ

نًا، ر�سوان اهلل عليهم اأَجمعني())).  �سِّ يعني ح�سنًا وُح�سينًا وحُمَ

•• قراءة يف الكتاب املقدس:
بعد هذا ال�ستعرا�ض لعديد من مرويات ال�سيعة وال�سنة يف هذا املو�سوع 
ننتقل اإىل الكتاب املقّد�ض بق�سميه القدمي »التنخ« واجلديد، ويف بع�ض م�سادر 

1. ابن ع�ساكر: تاريخ دم�سق، ح 11606.
2. ابن منظور: ل�سان العرب، ج 4، �ض393.
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لهارون  اأولد  وجود  على  فعاًل  يدّل  ما  فيها  هل  لننظر  والن�سارى،  اليهود 
يحملون هذه الأ�سماء: �سرب - �سبري  - م�سرب  - طاب - طيب؟ اأو ِذكرًا للح�سن 

واحل�سني يف تلك الكتب حتت هذه الأ�سماء؟

�ِسفر اأخبار الأيام الأول)))، وهو من اأ�سفار »التنخ« يذكر اأ�سماء ن�سل النبي 
يعقوب »عليه ال�سالم«، اأي بني اإ�سرائيل، لعدة قرون، وحني نتتبع هذه الأ�سماء 
بحثًا عن هارون »عليه ال�سالم«، ف�سنجد اأن له من الأولد الذكور اأربعة: ناداب 
- واأبيهو - واأليعازار - واإيثامار. والن�ض يف الأ�سحاح ال�ساد�ض من �ِسفر اأعمال 
َوَقَهاُت  َجْر�ُسوُن  َلِوي:  )َبُنو  كالتايل:  العربية  باللغة  »التنخ«  من  الأول  الأيام 
يِئيُل. َوَبُنو َعْمَراَم: َهاُروُن  وُن َوُعزِّ َهاُر َوَحرْبُ َوَمَراِري. َوَبُنو َقَهاَت: َعْمَراُم َوِي�سْ
َوَلَد  ِلَعاَزاُر  اأَ َواإِيَثاَماُر.  ِليَعاَزاُر  َواأَ َواأَِبيُهو  َناَداُب  َهاُروَن:  َوَبُنو    . َوَمْرمَيُ َوُمو�َسى 
ي  َوُعزِّ َي،  ُعزِّ َوَلَد  ي  َوُبقِّ َي،  ُبقِّ َوَلَد  َواأَِبي�ُسوُع  ِبي�ُسوَع،  اأَ َوَلَد  َوِفيَنَحا�ُض  ِفيَنَحا�َض، 
ِخيُطوَب،  اأَ َوَلَد  َمْرَيا  َواأَ اأََمْرَيا،  َوَلَد  َوَمَراُيوُث  َوَلَد َمَراُيوَث،  َوَزَرْحَيا  َزَرْحَيا،  َوَلَد 
ِخيَمَع�ُض َوَلَد َعَزْرَيا، َوَعَزْرَيا  اُدوُق َوَلَد اأَِخيَمَع�َض، َواأَ اُدوَق، َو�سَ َواأَِخيُطوُب َوَلَد �سَ
َوَلَد ُيوَحاَناَن، َوُيوَحاَناُن َوَلَد َعَزْرَيا، َوُهَو الَِّذي َكَهَن يِف اْلَبْيِت الَِّذي َبَناُه �ُسَلْيَماُن 
اُدوَق،  يِف اأُوُر�َسِليَم، َوَعَزْرَيا َوَلَد اأََمْرَيا، َواأََمْرَيا َوَلَد اأَِخيُطوَب، َواأَِخيُطوُب َوَلَد �سَ
ا َوَلَد َعَزْرَيا، َوَعَزْرَيا َوَلَد �َسَراَيا،  ا، َوِحْلِقيَّ اُدوُق َوَلَد �َسلُّوَم، َو�َسلُّوُم َوَلَد ِحْلِقيَّ َو�سَ
مرتجمو  ق�ّسمها  وقد  القدمية.  العربية  املخطوطات  يف  واحد  �سفر  وهما  الأيام،  اأخبار  �سفرا   .1

الرتجمة ال�سبعينية اإىل �سفرين. ينق�سم ال�سفران اإىل اأربعة اأق�سام:
)1( مقدمة، وقد ت�سمنت ت�سل�سل الوجود الب�سري بالأ�سماء.

)2( موت �ساول »طالوت« وحكم داود.
)3( حكم �سليمان.

)4( تق�سيم اململكة، واأ�سماء ملوك مملكة يهوذا حتى ال�سبي البابلي، واأمر كور�ض امللك.

شرب و شبري
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ِبَيِد  َواأُوُر�َسِليَم  َيُهوَذا  بِّ  اَداُق �َساَر يِف �َسْبِي الرَّ َوَيُهو�سَ اَداَق،  َيُهو�سَ َوَلَد  َو�َسَراَيا 
َر())). َنُبوَخْذَنا�سَّ

والآية الثالثة من هذا الأ�سحاح يف الن�ض باخلط العربي احلديث جاءت 
كالتايل: ובני עמרם אהרן. ומשה ומרים ובני. אהרן נדב ואביהוא. אלעזר 

ואיתמר. ولفظ الآية ال�سابقة بالعربية - بالكتابة الإجنليزية - كالتايل:

VBNY 'yMUrM 'aHUrN VMShH VMUrYM VBNY 'aHUrN NDB 
V'aBYHV'a 'aL'yZUr V'aYThMUr.

ولفظ الآية ال�سابقة بالعربية - بالكتابة العربية - كالتايل: )وبني عمرم 
اأهرن ومو�سه ومرمي وبني اأهرن ندب واأبيهوا األيعزور واأيثمور(.

1. الكتاب املقد�ض: �سفر اأخبار الأيام، الأ�سحاح 6 ، 15-1.

شرب و شبري

خمطط توضيحي لنسب أبناء هارون
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ويف اإحدى الرتجمات الإجنليزية:
And the children of Amram: Aaron, and Moses, and Miri-

am. And the sons of Aaron: Nadab, and Abihu, Eleazar, and 

Ithamar.

اأو اأي ا�ستقاق له ول قريب من  الن�ض ال�سابق ل ي�ستمل على ا�سم »�سرب« 
اأولد هارون ذات معنى م�سرتك مع  اأ�سماء  اأن تكون  لفظه.. فهل من املمكن 
بالآرامية،  ُكتب  قد  ما  التنخ  ن�سو�ض  من  اأن  بلحاظ  اللفظ،  بنف�ض  ل  �سرب، 
لنقول اإثر ذلك باأن ا�سم اأحد اأولد هارون بالعربية يقابل من حيث املعنى كلمة 
ترجمة معاين  ي�ستدعي  بالطبع  مثاًل؟ هذا  الآرامي  اللغوي  الأ�سل  �سرب ذات 
اإعداد  من  املقد�ض«  الكتاب  »قامو�ض  وبح�سب  لهارون.  الأربعة  الأولد  اأ�سماء 

»جممع الكنائ�ض ال�سرقية«)))، فاإن:

1. ناداب: ا�سم عربي معناه »كرمي«.

2. اأبيهو: ا�سم عربي ومعناه »الأب هو« اأو »اأبي هو«.

3. األيعازر واأليعزر: ا�سم عربي معناه »اهلل عون«. 

4. اإيثامار: كلمة عربية معناها »�ساحل النخيل«.

:((( Bible Study Tools وبح�سب قامو�ض موقع

Nadab: liberal, generous كرمي      - ُحر  ناداب: 
1. st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bi-
ble-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
2. www.biblestudytools.com

شرب و شبري
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Abihu: he is my father اأبي        هو  اأبيهو: 

Eleazar: help of God اهلل      عون  األيعازار: 

Ithamar: land of palm النخيل       اأر�ض  اإيثامار: 

مما �سبق يت�سح اأن لي�ض من اأبناء هارون من حمل ال�سم �سرب اأو ما يقاربه، 
ل من حيث اللفظ، ول من حيث املعنى.

وعند البحث يف امل�سادر واملو�سوعات اليهودية املختلفة املتوفرة على �سبكة 
الإنرتنت لن جند اأي�سًا ما ي�ساعد على اأن يكون لهارون ابنًا حمل هذا ال�سم 

اأو ما يقاربه من حيث اللفظ اأو املعنى.

•• املحاولة التصحيحية األوىل:
بعده، فمن  نون من  ليو�سع بن  فاأو�سى  تويّف قبل مو�سى،  اأن هارون  حيث 

املحتمل - يف اإطار الفر�سية - اأن يكون يف البني خطاأ وقع فيه بع�ض الرواة. 

و�سي  »ابن   - مثاًل   - قال  لرمبا  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  النبي  اأن  مبعنى 
مو�سى« فقام بع�ض الرواة با�ستبدال ذلك العنوان بـ »ابن هارون« تخياًل منهم 

اأنه ق�سد هارون، بينما ق�سد الو�سي الفعلي من بعده وهو يو�سع بن نون.

يو�سع  بذرّية  له عالقة  »التنخ« عّما  البحث يف  الثانية يف  فاإن وجهتنا  لذا 
»يهو�سوع / هو�سع« ابن نون. وعند البحث يف هذا املجال �سنجد اأمامنا قولني:

1. عدم وجود اأدلة كافية على وجود ذرية له.

2. تزوج امراأة ا�سمها رحاب، وُرزق ببنات فقط.

شرب و شبري
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 و�سواء اأخذنا بالقول الأول اأو الثاين، �سندرك ملاذا ل جند ِذكرًا لذريته يف 
�ِسفر اأخبار الأيام، على خالف �سائر ال�سخ�سيات املذكورة فيه.

•• املحاولة التصحيحية الثانية:
هذا يدفعنا اإىل البحث عّمن حمل هذا ال�سم يف الكتاب املقد�ض، وحينئذ 
�سنجد يف الأ�سحاح الثاين من �ِسفر اأخبار الأيام الأّول اأن من ذرية كالب بن 

ح�سرون ولد ا�سمه �َسرَب.. فمن هو؟

اإِ�ْسَراِئيَل:  َبُنو  )هوؤَُلِء   2  : اأخبار1  �ِسفر  يلي:  ما  الأ�سحاح  هذا  يف  جاء 
اَكُر َوَزُبوُلوُن، َداُن، ُيو�ُسُف َوَبْنَياِمنُي، َنْفَتايِل،  ، �َسْمُعوُن، َلِوي َوَيُهوَذا، َي�سَّ َراأُوَبنْيُ

َجاُد َواأَ�ِسرُي( هوؤلء اأولد يعقوب الثنا ع�سر. 

ثم يبداأ الأ�سحاح بذكر ذرية يهوذا وهو رابع الأولد بح�سب الرتتيب، لأن 
ملوك بني اإ�سرائيل كانوا من ن�سله فقط: )َبُنو َيُهوَذا: َعرْيُ َواأُوَناُن َو�َسْيَلُة. ُوِلَد 
بِّ  الرَّ َعْيَنِي  يِف  يًرا  �ِسرِّ َيُهوَذا  ِبْكُر  َعرْيُ  َوَكاَن  ِة.  اْلَكْنَعاِنيَّ �ُسوَع  ِبْنِت  ِمْن  الثَّاَلَثُة 
ِاْبَنا  َخْم�َسٌة.  َيُهوَذا  َبِني  ُكلُّ  َوَزاَرَح.  َفاَر�َض  َلُه  َوَلَدْت  ُتُه)))  َكنَّ َوَثاَماُر  َفاأََماَتُه. 

ُروُن َوَحاُموُل(  َفاَر�َض: َح�سْ

)َوَبُنو  َح�سرون:  ذرية  اأ�سماء  لِذكر  الأ�سحاح  ينتقل  اآيات  عدة  بعد  ثم 
ِذيَن ُوِلُدوا َلُه: َيْرَحْمِئيُل َوَراُم َوَكُلوَباُي( اأي القادر اأو ال�سجاع، وهو  ُروَن الَّ َح�سْ
اأكرث من امراأة وُرزق  التالية حيث تزوج  الآيات  نف�سه كالب الذي �سُيذَكر يف 
َوَماَتْت   .... اْمَراأَِتِه  َعُزوَبَة  ِمْن  َوَلَد  ُروَن  ْبُن َح�سْ واإناثًا: )َوَكاَلُب  منهن ذكورًا 

1. اأي كنة يعقوب.
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ُة  يَّ �ُسرِّ َمْعَكُة  ا  َواأَمَّ َكاَلَب...  ُة  يَّ �ُسرِّ َوِعيَفُة  اأَْفَراَت...  ِلَنْف�ِسِه  َكاَلُب  َخَذ  َفاتَّ َعُزوَبُة 
َكاَلَب َفَوَلَدْت: �َسرَبَ َوَتْرَحَنَة())).

اإليه  واآله«  النبي »�سلى اهلل عليه  اأ�سار  الذي لرمبا  الأب »كالب«  فمن هو 
حني �سّمى احل�سن »عليه ال�سالم« با�سم ابنه - من حيث املعنى - فاأخطاأ بع�ض 

الرواة وظنوا اأنه يريد بذلك هارون؟ 

لنا حدثًا مف�سليًا  املائدة حتكي  �سورة  اأن  لنجد  الكرمي  القراآن  اإىل  نعود 
الأر�ض  اإىل  النجاة من فرعون والنتقال  ال�سالم« بعد  اأيام مو�سى »عليه  من 
اهللِّ  ِنْعَمَة  اْذُكُروْا  َقْوِم  َيا  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل  {َوِإْذ  »تعاىل«:  قال  املباركة، 
مِّن  َأَحًدا  ُيْؤِت  َلْم  ا  مَّ َوآَتاُكم  ُلوًكا  مُّ َوَجَعَلُكم  َأنِبَياء  ِفيُكْم  َجَعَل  ِإْذ  َعَلْيُكْم 

1. الكتاب املقد�ض: �سفر اأخبار الأيام، الأ�سحاح2، 48-1.

خمطط توضيحي لنسب النيب موسى وكالب
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وا  َتْرَتدُّ َواَل  َلُكْم  َكَتَب اهللُّ  الَِّتي  َسَة  امُلَقدَّ اأَلْرَض  اْدُخُلوا  َقْوِم  َيا  اْلَعاَلِمنَي، 
َعَلى َأْدَباِرُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِريَن، َقاُلوا َيا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن َوِإنَّا َلن 
نَّْدُخَلَها َحتََّى َيْخُرُجوْا ِمْنَها َفِإن َيْخُرُجوْا ِمْنَها َفِإنَّا َداِخُلوَن، َقاَل َرُجاَلِن ِمَن 
الَِّذيَن َيَخاُفوَن َأْنَعَم اهللُّ َعَلْيِهَما  اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفِإَذا َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّكْم 
ْؤِمِننَي، َقاُلوْا َيا ُموَسى ِإنَّا َلن نَّْدُخَلَها  ُلوْا ِإن ُكنُتم مُّ َغاِلُبوَن َوَعَلى اهللِّ َفَتَوكَّ
ا َداُموْا ِفيَها َفاْذَهْب َأنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن، َقاَل َربِّ ِإنِّي  َأَبًدا مَّ
َمٌة  ال َأْمِلُك ِإالَّ َنْفِسي َوَأِخي َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي، َقاَل َفِإنََّها ُمَحرَّ
َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسَنًة َيِتيُهوَن ِفي اأَلْرِض َفاَل َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنَي}))).

فمن الرجالن املمدوحان يف الآية؟

ت�سمية  مع  اأكرث  بتفا�سيل  ذاتها  الق�سة  �سنجد  التوراة،  اإىل  العودة  عند 
الأ�سخا�ض. فقد جاء يف الأ�سحاحات الثاين ع�سر والثالث ع�سر والرابع ع�سر 
وَت َوَنَزُلوا يِف  رْيُ ْعُب ِمْن َح�سَ َل ال�سَّ من �ِسفر »الَعدد« ما يلي: )َوَبْعَد ذِلَك اْرحَتَ
�ُسوا اأَْر�َض َكْنَعاَن  بُّ ُمو�َسى َقاِئاًل: »اأَْر�ِسْل ِرَجاًل ِلَيَتَج�سَّ ِة َفاَراَن. ُثمَّ َكلََّم الرَّ يَّ َبرِّ
ِتي اأََنا ُمْعِطيَها ِلَبِني اإِ�ْسَراِئيَل. َرُجاًل َواِحًدا ِلُكلِّ �ِسْبٍط ِمْن اآَباِئِه ُتْر�ِسُلوَن. ُكلُّ  الَّ
ُكلُُّهْم   . بِّ َقْوِل الرَّ ِة َفاَراَن َح�َسَب  يَّ َبرِّ ْر�َسَلُهْم ُمو�َسى ِمْن  َفاأَ َرِئي�ٌض ِفيِهْم«.  َواِحٍد 
الأ�سماء  ذكر  وبعد   )..... �ْسَماوؤُُهْم:  اأَ َوهِذِه  اإِ�ْسَراِئيَل،  َبِني  ُروؤَ�َساُء  ُهْم  ِرَجاٌل 
َعُدوا  �ُسوا اأَْر�َض َكْنَعاَن، َوَقاَل َلُهُم: »ا�سْ ْر�َسَلُهْم ُمو�َسى ِلَيَتَج�سَّ يقول الن�ض: )َفاأَ
ْعَب  َوال�َسّ ِهَي:  َما  الأَْر�َض،  َواْنُظُروا  َبِل،  اجْلَ اإِىَل  َواْطَلُعوا  ُنوِب  اجْلَ اإِىَل  ُهَنا  ِمْن 
ْر�ُض اَلِّتي ُهَو  ِعيٌف؟ َقِليٌل اأَْم َكِثرٌي؟ َوَكْيَف ِهَي الأَ ْم �سَ اِكَن ِفيَها، اأََقِوٌيّ ُهَو اأَ ال�َسّ

1. �سورة املائدة: 26-20.

شرب و شبري
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َماٌت اأَْم  َيّ ْم َرِديَئٌة؟ َوَما ِهَي امْلُُدُن اَلِّتي ُهَو �َساِكٌن ِفيَها، اأَخُمَ َدٌة اأَ �َساِكٌن ِفيَها، اأََجِيّ
ُدوا  َوَت�َسَدّ َل؟  اأَْم  �َسَجٌر  اأَِفيَها  َهِزيَلٌة؟  ْم  اأَ اأَ�َسِميَنٌة  الأَْر�ُض،  ِهَي  َوَكْيَف  وٌن؟  ُح�سُ
ِعُدوا  َف�سَ اْلِعَنِب.  َباُكوَراِت  اَم  َيّ اأَ َفَكاَنْت  اُم  الأََيّ ا  َمّ َواأَ الأَْر�ِض«.  َثَمِر  ِمْن  َفُخُذوا 

�ُسوا الأَْر�َض(.  �سَّ َوجَتَ

وبعد ذكر تفا�سيل عن الأرا�سي التي جت�ّس�سوا عليها وما جرى لهم قال: 
َها َتِفي�ُض  ا اإِنَّ ِتي اأَْر�َسْلَتَنا اإَِلْيَها، َوَحقًّ وُه َوَقاُلوا: »َقْد َذَهْبَنا اإِىَل الأَْر�ِض الَّ )َواأَْخرَبُ
َوامْلُُدُن   ، ُمْعَتزٌّ الأَْر�ِض  يِف  اِكَن  ال�سَّ ْعَب  ال�سَّ اأَنَّ  َغرْيَ  َثَمُرَها.  َوهَذا  َوَع�َساًل،  َلَبًنا 
�َساِكُنوَن  اْلَعَماِلَقُة  ُهَناَك.  َعَناَق  َبِني  َراأَْيَنا  َقْد  ا  َواأَْي�سً ا.  ِجدًّ َعِظيَمٌة  يَنٌة  َح�سِ
َبِل،  اجْلَ يِف  �َساِكُنوَن  َوالأَُموِريُّوَن  َواْلَيُبو�ِسيُّوَن  يُّوَن  ثِّ َواحْلِ ُنوِب،  اجْلَ اأَْر�ِض  يِف 
َت  اأَْن�سَ َكاِلُب  لِكْن   .» الأُْرُدنِّ َجاِنِب  َوَعَلى  اْلَبْحِر  ِعْنَد  �َساِكُنوَن  َواْلَكْنَعاِنيُّوَن 
ا  َواأَمَّ َعَلْيَها«.  َقاِدُروَن  َنا  لأَنَّ َتِلُكَها  َومَنْ َعُد  َن�سْ َنا  »اإِنَّ َوَقاَل:  ُمو�َسى  اإِىَل  ْعَب  ال�سَّ
ُهْم اأَ�َسدُّ  ْعِب، لأَنَّ َعَد اإِىَل ال�سَّ ِعُدوا َمَعُه َفَقاُلوا: »َل َنْقِدْر اأَْن َن�سْ َجاُل الَِّذيَن �سَ الرِّ
�ُسوَها، يِف َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َقاِئِلنَي: »الأَْر�ُض  �َسّ َة الأَْر�ِض اَلِّتي جَتَ ا«. َفاأَ�َساُعوا َمَذَمّ ِمنَّ
ْيَنا  ْعِب اَلِّذي َراأَ اَنَها، َوَجِميُع ال�َسّ ُكُل �ُسَكّ ْر�ٌض َتاأْ �َسَها ِهَي اأَ اَلِّتي َمَرْرَنا ِفيَها ِلَنَتَج�َسّ
َباِبَرِة.  َباِبَرَة، َبِني َعَناق ِمَن اجْلَ ِفيَها اأَُنا�ٌض ِطَواُل اْلَقاَمِة. َوَقْد َراأَْيَنا ُهَناَك اجْلَ
ْوَتَها  َماَعِة �سَ ا يِف اأَْعُيِنِهْم«. َفَرَفَعْت ُكلُّ اجْلَ َراِد، َوهَكَذا ُكَنّ ا يِف اأَْعُيِنَنا َكاجْلَ َفُكَنّ
َر َعَلى ُمو�َسى َوَعَلى َهاُروَن َجِميُع َبِني  ْعُب ِتْلَك اللَّْيَلَة. َوَتَذمَّ َرَخْت، َوَبَكى ال�سَّ َو�سَ
ُمْتَنا  َلْيَتَنا  اأَْو  َر،  ِم�سْ اأَْر�ِض  يِف  ُمْتَنا  »َلْيَتَنا  َماَعِة:  اجْلَ ُكلُّ  َلُهَما  َوَقاَل  اإِ�ْسَراِئيَل، 
رُي  ْيِف؟ َت�سِ بُّ اإِىَل هِذِه الأَْر�ِض ِلَن�ْسُقَط ِبال�سَّ يِف هَذا اْلَقْفِر! َومِلَاَذا اأََتى ِبَنا الرَّ
ُهْم  َبْع�سُ َفَقاَل  َر؟«  ىَل ِم�سْ اإِ َنْرجَع  اأَْن  َلَنا  ا  َلْي�َض َخرْيً اأَ َغِنيَمًة.  َواأَْطَفاُلَنا  ِن�َساوؤَُنا 
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َر«. َف�َسَقَط ُمو�َسى َوَهاُروُن َعَلى َوْجَهْيِهَما  ىَل ِم�سْ ِلَبْع�ٍض: »ُنِقيُم َرِئي�ًسا َوَنْرجُع اإِ
ِذيَن  َة، ِمَن الَّ اأََماَم ُكلِّ َمْع�َسِر َجَماَعِة َبِني اإِ�ْسَراِئيَل. َوَي�ُسوُع ْبُن ُنوَن َوَكاِلُب ْبُن َيُفنَّ
: »الأَْر�ُض  َقا ِثَياَبُهَما َوَكلََّما ُكلَّ َجَماَعِة َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َقاِئَلنْيِ �ُسوا الأَْر�َض، َمزَّ �سَّ جَتَ
بُّ ُيْدِخْلَنا اإِىَل هِذِه  ا. اإِْن �ُسرَّ ِبَنا الرَّ ا ِجدًّ َدٌة ِجدًّ �َسَها َجيِّ ِتي َمَرْرَنا ِفيَها ِلَنَتَج�سَّ الَّ
 ، بِّ ُدوا َعَلى الرَّ ا َل َتَتَمرَّ َ ا َتِفي�ُض َلَبًنا َوَع�َساًل. اإِمنَّ اَها، اأَْر�سً الأَْر�ِض َوُيْعِطيَنا اإِيَّ
بُّ َمَعَنا. َل  ُهْم ُخْبُزَنا. َقْد َزاَل َعْنُهْم ِظلُُّهْم، َوالرَّ َوَل َتَخاُفوا ِمْن �َسْعِب الأَْر�ِض لأَنَّ

َجاَرِة(.  َماَعِة اأَْن ُيْرَجَما ِباحْلِ َتَخاُفوُهْم«. َولِكْن َقاَل ُكلُّ اجْلَ

ثم يتحدث الن�ض التوراتي كيف غ�سب اهلل »عز وجل« على بني اإ�سرائيل 
واأراد اإهالكهم، وكيف تدّخل مو�سى »عليه ال�سالم« طلبًا للتوبة والرحمة بهم، 
ية اأربعني �سنة وحرمانهم من  فاأبدل اهلل عقوبة الإهالك بعقوبة التيه يف الربِّ
الدخول اإىل الأر�ض املباركة ما عدا يو�سع وكالب، و�سيكون معهما رجال هم 
ِدي َواآَياِتي الَِّتي  ِذيَن َراأَْوا جَمْ َجاِل الَّ من ذرية ذلك اجليل املعاند: )اإِنَّ َجِميَع الرِّ
اٍت، َومَلْ َي�ْسَمُعوا ِلَقْويِل، َلْن  ُبويِن الآَن َع�َسَر َمرَّ ِة، َوَجرَّ يَّ َر َويِف اْلرَبِّ َعِمْلُتَها يِف ِم�سْ
ا َعْبِدي  ِذيَن اأََهاُنويِن َل َيَرْوَنَها. َواأَمَّ ِتي َحَلْفُت لآَباِئِهْم. َوَجِميُع الَّ َيَرْوا الأَْر�َض الَّ
اًما، اأُْدِخُلُه اإِىَل الأَْر�ِض  َبَعِني مَتَ ُه َكاَنْت َمَعُه ُروٌح اأُْخَرى، َوَقِد اتَّ َكاِلُب َفِمْن اأَْجِل اأَنَّ
الَِّتي َذَهَب اإَِلْيَها، َوَزْرُعُه َيِرُثَها. َواإِِذ اْلَعَماِلَقُة َواْلَكْنَعاِنيُّوَن �َساِكُنوَن يِف اْلَواِدي، 
بُّ ُمو�َسى  ُلوا اإِىَل اْلَقْفِر يِف َطِريِق َبْحِر �ُسوَف«. َوَكلََّم الرَّ ِرُفوا َغًدا َواْرحَتِ َفاْن�سَ
َقْد  ؟  َعَليَّ َرِة  امْلَُتَذمِّ يَرِة  رِّ ال�سِّ َماَعِة  اجْلَ ِلهِذِه  اأَْغِفُر  َمَتى  »َحتَّى  َقاِئاًل:  َوَهاُروَن 
  ، بُّ . ُقْل َلُهْم: َحيٌّ اأََنا َيُقوُل الرَّ ُروَنُه َعَليَّ َر َبِني اإِ�ْسَراِئيَل الَِّذي َيَتَذمَّ �َسِمْعُت َتَذمُّ
. يِف هَذا اْلَقْفِر َت�ْسُقُط ُجَثُثُكْم، َجِميُع امْلَْعُدوِديَن  لأَْفَعَلنَّ ِبُكْم َكَما َتَكلَّْمُتْم يِف اأُُذيَنَّ
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َلْن   . َعَليَّ ُروا  َتَذمَّ ِذيَن  الَّ اِعًدا  �َسَنًة َف�سَ ِع�ْسِريَن  اْبِن  ِمِن  َعَدِدُكْم  َح�َسَب  ِمْنُكْم 
َة َوَي�ُسوَع  ُكْم ِفيَها، َما َعَدا َكاِلَب ْبَن َيُفنَّ ِتي َرَفْعُت َيِدي لأُ�ْسِكَننَّ َتْدُخُلوا الأَْر�َض الَّ
َفَيْعِرُفوَن  �َساأُْدِخُلُهْم،  َفاإِينِّ  َغِنيَمًة  َيُكوُنوَن  ُقْلُتْم  ِذيَن  الَّ اأَْطَفاُلُكُم  ا  َواأَمَّ ُنوٍن.  ْبَن 
وَها. َفُجَثُثُكْم اأَْنُتْم َت�ْسُقُط يِف هَذا اْلَقْفِر، َوَبُنوُكْم َيُكوُنوَن  الأَْر�َض الَِّتي اْحَتَقْرمُتُ
اْلَقْفِر. يِف  ُجَثُثُكْم  َتْفَنى  َحتَّى  ُفُجوَرُكْم  َوَيْحِمُلوَن  �َسَنًة،  اأَْرَبِعنَي  اْلَقْفِر  يِف  ُرَعاًة 
ِمُلوَن  حَتْ َيْوٌم.  َنِة  ِلل�سَّ َيْوًما،  اأَْرَبِعنَي  الأَْر�َض  ِفيَها  �ْسُتْم  �سَّ جَتَ الَِّتي  اِم  الأَيَّ َكَعَدِد 
ِبُكلِّ  َتَكلَّْمُت. لأَْفَعَلنَّ هَذا  َقْد  بُّ  اأََنا الرَّ َفَتْعِرُفوَن اْبِتَعاِدي.  اأَْرَبِعنَي �َسَنًة  ُذُنوَبُكْم 
ا  وُتوَن«. اأَمَّ . يِف هَذا اْلَقْفِر َيْفَنْوَن، َوِفيِه مَيُ ِفَقِة َعَليَّ يَرِة امْلُتَّ رِّ َماَعِة ال�سِّ هِذِه اجْلَ
ُكلَّ  َعَلْيِه  �ُسوا  َو�َسجَّ َوَرَجُعوا  الأَْر�َض،  �ُسوا  ِلَيَتَج�سَّ ُمو�َسى  اأَْر�َسَلُهْم  ِذيَن  الَّ َجاُل  الرِّ
َة  امْلََذمَّ اأَ�َساُعوا  ِذيَن  الَّ َجاُل  الرِّ َفَماَت  الأَْر�ِض،  َعَلى  ِة  امْلََذمَّ ِباإِ�َساَعِة  َماَعِة  اجْلَ
َة، ِمْن  ا َي�ُسوُع ْبُن ُنوَن َوَكاِلُب ْبُن َيُفنَّ . َواأَمَّ بِّ ِديَئَة َعَلى الأَْر�ِض ِباْلَوَباإِ اأََماَم الرَّ الرَّ

�ُسوا الأَْر�َض، َفَعا�َسا())).  ِذيَن َذَهُبوا ِلَيَتَج�سَّ َجاِل الَّ اأُولِئَك الرِّ

وقد جاء ِذكر »كالب بن يفنة« لحقًا يف �ِسفر »ي�سوع« اأي �ِسفر »يو�سع بن 
يف  الرتتيب  حيث  من  التوراة  بعد  ياأتي  كتاب  وهو  مو�سى،  النبي  و�سي  نون« 
فر جند اأن كالب يطلب من القائد املنت�سر يو�سع  الكتاب املقد�ض. يف هذا ال�سِّ
حتت  ف�سارت  اخلليل«،  »حربون:  كنعان  اأر�ض  بع�ض  على  حاكمًا  يجعله  اأن 

حكمه وحكم ذريته من بعده.  

من املحتمل - بح�سب بع�ض املعلقني على الكتاب املقد�ض - اأن يكون كالب 
بن يفنة هو ذاته كالب بن ح�سرون الذي ذكرنا اأن له ولدًا با�سم �سرب، على 

1. الكتاب املقد�ض: �سفر العدد، الأ�سحاح 14-12.
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اعتبار اأن يفنة لقب حل�سرون اأو بالعك�ض، اأو اأن له اأكرث من ا�سم، اأو لغري ذلك 
من الأ�سباب.

جاء يف املو�سوعة اليهودية اأن امل�سادر احلاخامية تقول باحتاد ال�سخ�سيتني، 
للجوا�سي�ض  ال�سريرة  النوايا  عن  بعيدًا  حتول  لأنه  حل�سرون  لقب  يفنة  واأن 
الآخرين الذين ن�سحوا النا�ض بعدم الذهاب اإىل الأر�ض املقد�سة. فجذر كلمة 

»يفونه יפונה« يف العربية هو »فنه פנה« يعني »ا�ستدار - حتّول«.
In the rabbinical sources, Caleb, the son of Hezron (I Chron. 
ii. 18-20), is identified with Caleb, the son of Jephunneh 
(Num. xiii. 6(, the epithet "Jephunneh" having been given to 
him because he “turned away” ( פנה  =  from the ())) יפונה  
sinful intention of the other spies who advised the people 
against going into the Holy Land)(().  

اإل اأن ق�سمًا اآخر من ال�سّراح واملعّلقني - بالعربية والإجنليزية والعربية - 
يوؤكدون اأنهما �سخ�سيتان خمتلفتان. فقد جاء مثاًل يف كتاب »ال�ّسنن القومي 
ح�سرون  بن  )وكالب  مار�ض  وليم  للق�ض  القدمي«  العهد  اأ�سفار  تف�سري  يف 
اأحد اجلوا�سي�ض  »ع18« وهو كلوباي يف »ع9« وغري كالب بن يفنه الذي كان 

»عدد13: 9«())). 

هذا  حول  �سوؤال  على  يجيب  وهو  غايل  الدكتور  موقع  على  جند  وهكذا 
1. ي ف و ن هـ - ف ن هـ.

2. www.jewishencyclopedia.com/articles/3918-caleb
3. call-of-hope.com/new/site/pages/itemFormat.php?lang=ara&section=al-
kanz&item=30-4&format=xml
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املو�سوع فيقول: )يوجد �سخ�سني با�سم كالب ُذكروا يف العهد القدمي: وهم 
يقدم  ثم  ابن ح�سرون(  كالب  والثاين  امل�سهورة  ال�سخ�سية  يفنه  ابن  كالب 
)ال�سبهة: جاء  قال:  ال�سخ�سيتني)))،  اختالف  على  بالأدلة  تو�سيحًا مطّوًل 
َم َبُنو َيُهوَذا اإِىَل َي�ُسوَع  ة، »6 َفَتَقدَّ يف ي�سوع 14: 6 اأن ا�سم والد كاِلب كان يُفنَّ
َكلََّم  الَِّذي  اْلَكاَلَم  َتْعَلُم  »اأَْنَت   : يُّ اْلَقِنزِّ َة  َيُفنَّ ْبُن  َكاَلُب  َلُه  َوَقاَل  ْلَجاِل.  اجْلِ يِف 
بُّ ُمو�َسى َرُجَل اهلِل ِمْن ِجَهِتي َوِمْن ِجَهِتَك يِف َقاَد�ِض َبْرِنيَع..«. ولكن 1  ِبِه الرَّ
. َوَكاَلُب ْبُن  يُّ َة اْلَقِنزِّ ُروَن ولي�ض ْبُن َيُفنَّ اأخبار، 2: 18 يقول اإن »َكاَلُب ْبُن َح�سْ
َلِء َبُنوَها: َيا�َسُر َو�ُسوَباُب  ِتِه َوِمْن َيِريُعوَث. َوهوؤُ ُروَن َوَلَد ِمْن َعُزوَبَة اْمَراأَ َح�سْ

َواأَْرُدوُن..«(.

َة  َيُفنَّ ول  ُروَن  َح�سْ والده ل  ا�سم  اأن   50: اأخبار، 2   1 واأ�سيف: )ونقراأ يف 
يُّ  واإمنا هو �سخ�ض اآخر متامًا. اإنه اْبِن ُحوَر  »50 هوؤَُلِء ُهْم َبُنو َكاَلَب ْبِن  اْلَقِنزِّ
ٍم، َوَحاِريُف اأَُبو  ُبو َبْيِت حَلْ ُبو َقْرَيِة َيَعاِرمَي 51 َو�َسْلَما اأَ ُحوَر ِبْكِر اأَْفَراَتَة. �ُسوَباُل اأَ

َبْيِت َجاِديَر«. ابن َمن اإذًا كالب هذا؟ ل ُيعقل اأن يكون ابنًا لآباء ثالثة(. 

اأن  ح  اأو�سّ البدايه  يف  )الرد:  غايل:  الدكتور  يجيب  ال�ست�سكال  هذا  بعد 
خمتلفة،  اأزمنه  يف  اأنهم  رغم  ال�سخ�سيات،  بع�ض  بني  وخلط  اأخطاأ  امل�سكك 
يفنة  بن  كالب  وهما  القدمي،  العهد  يف  ُذكروا  كالب  با�سم  �سخ�سني  فيوجد 

ال�سخ�سيه امل�سهورة، والثاين كالب بن ح�سرون حفيد حور(.

ثم ياأتي بنبذة خمت�سرة عن الأول منهما، قال: )كالب بن يفنة اجلا�سو�ض: 
Caleb ا�سم عربي معناه »كلب« وهو ا�سم: ابن يفنة  Jephunneh القنزي 

1. drghaly.com/articles/display/10771
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واأخو عثنيئيل الأكرب »عد))) 32: 12 وي�ض 15: 17 و 1 اأخبار 4: 15 باملقابلة مع 
1 اأخبار 4: 13«. كان راأ�سًا لبيت اأحد اآباء �سبط يهوذا وهو اأحد اجلوا�سي�ض 
من  وواحد  كنعان،  اأر�ض  على  ليتج�س�سوا  مو�سى  ار�سلهم  الذين  ع�سر  الثني 
كنعان  اأر�ض  على  ال�ستيالء  منهم يف حملة  ليهوه  امينني  بقيا  الذين  الأثنني 
التي  اجلماعة  اأفراد  اأحد  اأي�سًا  كان  وقد   .»14-6  :14 وي�ض   14 و   13 »عد 
اأقامها مو�سى، قبل الدخول اإىل اأر�ض كنعان، لتق�سيم الأر�ض، وكان ميثل يف 
ذلك العمل �سبط يهوذا ح�سب العادة »عد 34: 19«، كان عمره 85 �سنة ملا مت 
الق�سمة  اأر�ض كنعان »ي�ض 14: 7 و 10«.... وكان ن�سيبه من  ال�ستيالء على 
يقيمون  كانوا  الذين  العناقيني  منها  طرد  التي   »14  :14 »ي�ض  ون  َحرْبُ مدينة 
فيها »�ض 15: 13 و 14« - راجع حربون- وقد ا�سرتك يف ال�ستيالء على البلدة 
املجاورة املدعوة قرية �سفر اأو دبري »ي�ض 15: 15 -19«. وناحية جنوبي كالب 
املذكورة يف »1 �سم 30: 14« ميكن اأن تكون جنوبي »حربون« اأو جوار »دبري«. 

َة«.  واأول عدد يتكلم عنه هو �سفر العدد 13: 6 »ِمْن �ِسْبِط َيُهوَذا َكاِلُب ْبُن َيُفنَّ
فهو من �سبط يهوذا، وي�سوع وكالب متقاربني يف ال�سن، وكالب اأ�سغر من ي�سوع 
»َما  العدد 32: 12  يفنه، �سفر  ابن  ن�سب كالب  الكتاب  قليلة، و�سرح  ب�سنوات 
اًما«. وله اأخ  بَّ مَتَ َبَعا الرَّ ُهَما اتَّ يَّ َوَي�ُسوَع ْبَن ُنوَن، لأَنَّ َة اْلِقِنزِّ َيُفنَّ َعَدا َكاِلَب ْبَن 
ْعَطاُه  ا�سمه قيناز،  �سفر ي�سوع 15: 17 »َفاأََخَذَها ُعْثِنيِئيُل ْبُن َقَناَز اأَُخو َكاَلَب. َفاأَ
َرَخ َبُنو  ًة«. الذي اأ�سبح قا�سي لإ�سرائيل، الق�ساة 3: 9 »َو�سَ َعْك�َسَة اْبَنَتُه اْمَراأَ
ُهْم، ُعْثِنيِئيَل ْبَن  ا ِلَبِني اإِ�ْسَراِئيَل َفَخلَّ�سَ لِّ�سً بُّ خُمَ ، َفاأََقاَم الرَّ بِّ ىَل الرَّ اإِ�ْسَراِئيَل اإِ
1. عد، ي�ض، �ض، عبارة عن اخت�سارات لأ�سماء الأ�سفار، عد: �سفر العدد - ي�ض: �سفر ي�سوع، �ض: 

�سفر �سموئيل.

شرب و شبري
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َغَر«. وبالطبع لأن كالب �سخ�ض م�سهور وبطل من اأبطال  َقَناَز اأََخا َكاِلَب الأَ�سْ
اإ�سرائيل فت�سّمى البع�ض با�سمه(. 

ثم بداأ حديثه عن كالب بن ح�سرون، قال: )اأما عن ال�سخ�سية الأخرى، 
ُروَيَة:  �سَ َوَبُنو  ِبيَجاِيُل.  َواأَ ُروَيُة  �سَ َواأُْخَتاُهْم   16«  2 الأول  الأيام  اأخبار  �سفر 
َيرْثُ  َعَما�َسا  َواأَُبو  َعَما�َسا،  َوَلَدْت  َواأَِبيَجاِيُل  َثاَلَثٌة. 17  َوَع�َساِئيُل،  َوُيواآُب  اأَْب�َساُي 
َيِريُعوَث.  َوِمْن  ِتِه  اْمَراأَ َعُزوَبَة  ِمْن  َوَلَد  ُروَن  َح�سْ ْبُن  َوَكاَلُب   18  . الإِ�ْسَماِعيِليُّ
ِلَنْف�ِسِه  َكاَلُب  َخَذ  َفاتَّ َعُزوَبُة  َوَماَتْت  َواأَْرُدوُن. 19  َو�ُسوَباُب  َيا�َسُر  َبُنوَها:  َوهوؤَُلِء 
ْلِئيَل. 21 َوَبْعُد َدَخَل  اأَْفَراَت َفَوَلَدْت َلُه ُحوَر. 20 َوُحوُر َوَلَد اأُوِرَي، َواأُوِري َوَلَد َب�سَ
َلُه  نَي �َسَنًة َفَوَلَدْت  َخَذَها َوُهَو اْبُن �ِستِّ اأَِبي ِجْلَعاَد َواتَّ ُروُن َعَلى ِبْنِت َماِكرَي  َح�سْ
�َسُجوَب. 22 َو�َسُجوُب َوَلَد َياِئرَي، َوَكاَن َلُه َثاَلٌث َوِع�ْسُروَن َمِديَنًة يِف اأَْر�ِض ِجْلَعاَد. 
َمِديَنًة. ُكلُّ  نَي  َوُقَراَها، �ِستِّ َقَناَة  َمَع  ِمْنُهْم  َياِئرَي  َواأََراَم َحوُّوَث  َواأََخَذ َج�ُسوَر   23
ُروَن يِف َكاَلِب اأَْفَراَتَة، َوَلَدْت َلُه  هوؤَُلِء َبُنو َماِكرَي اأَِبي ِجْلَعاَد. 24 َوَبْعَد َوَفاِة َح�سْ
ُروَن:  ِبْكِر َح�سْ َيْرَحْمِئيَل  َبُنو  َوَكاَن  َتُقوَع. 25  اأََبا  �ْسُحوَر  اأَ ُروَن  اْمَراأَُة َح�سْ اُه  اأَِبيَّ

ا«(.  َم َواأَِخيَّ اْلِبْكُر َراَم، ُثمَّ ُبوَنَة َواأَْوَرَن َواأَْو�سَ

اأنه: )�سخ�ض زمنه قريب من زمن امللوك، ولي�ض هو  ومما �سبق ا�ستنتج 
كالب بن يفنة بالطبع. واأخو كالب ابن ح�سرون هو يرحمئيل ولي�ض قناز بالطبع 
ِبي  اأَ َمِري�َسَة  َوَبُنو  ِزيَف.  ُبو  اأَ ُهَو  ِبْكُرُه.  ِمي�َساُع  َيْرَحْمِئيَل:  اأَِخي  َكاَلَب  َوَبُنو   42«
وَن«. وكالب ابن ح�سرون هذا كان له �سراري على عك�ض كالب ابن يفنة  َحرْبُ
ا َوَجاِزيَز. َوَحاَراُن َوَلَد َجاِزيَز. 47  ُة َكاَلَب َوَلَدْت: َحاَراَن َوُمو�سَ يَّ »46 َوِعيَفُة �ُسرِّ
ُة  يَّ ا َمْعَكُة �ُسرِّ َوَبُنو َيْهَداَي: َرَجُم َوُيوَثاُم َوِجي�َساُن َوَفَلُط َوِعيَفُة َو�َساَعُف. 48 َواأَمَّ

شرب و شبري
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منطقة  ت�سميت  التي  اإفراته  الأكرب  وا�سم جده  َوَتْرَحَنَة«.  �َسرَبَ  َفَوَلَدْت:  َكاَلَب 
ْفَراَتَة.  بيت حلم على ا�سمه كما اأو�سحت »50 هوؤَُلِء ُهْم َبُنو َكاَلَب ْبِن ُحوَر ِبْكِر اأَ

ُبو َبْيِت َجاِديَر«.  ٍم، َوَحاِريُف اأَ �ُسوَباُل اأَُبو َقْرَيِة َيَعاِرمَي 51 َو�َسْلَما اأَُبو َبْيِت حَلْ

هذا  فبعد  خمتلفتان،  �سخ�سيتان  اأنهما  يوؤكد  نف�سه  الأخبار  و�ِسفر 
باإ�سحاحني، وحتديدًا يف ال�سحاح الرابع، يتكّلم عن ن�سل كالب بن يفنه، �سفر 
 14 َحَثاُث.  ُعْثِنيِئيَل  َواْبُن  َو�َسَراَيا،  ُعْثِنيِئيُل  َقَناَز:  َواْبَنا   13«  :4 الأيام  اأخبار 
اًعا.  نَّ ُهْم َكاُنوا �سُ اِع، لأَنَّ نَّ َبا َواِدي ال�سُّ َوَمُعوُنوَثاُي َوَلَد َعْفَرَة، َو�َسَراَيا َوَلَد ُيواآَب اأَ

َة: ِعرُيو َواأَْيَلُة َوَناِعُم. َواْبُن اأَْيَلَة َقَناُز«(.  15 َوَبُنو َكاِلَب ْبِن َيُفنَّ

وقال: )ونتاأّكد اأنهما �سخ�سيتان خمتلفتان لأن اأبناء كالب بن يفنة: عريو 
واأيلة وناعم، اأما اأبناء كالب بن ح�سرون هم: مي�ساع وحاران ومو�سا وجازيز 
و�سرب وترحنة، فهذا دليل ثاين اأنهم �سخ�سني خمتلفني. ودليل ثالث اأن كالب 
ابن ح�سرون هو من كالب اإفراته، وهي التي من منطقة بيت حلم بالقرب من 
ْفَراَتَة،  ُروَن يِف َكاَلِب اأَ اأور�سليم، �سفر اأخبار الأيام الأول 2: »24 َوَبْعَد َوَفاِة َح�سْ
�ْسُحوَر اأََبا َتُقوَع«. وهي كانت ملك جده اإفراته،  ُروَن اأَ اُه اْمَراأَُة َح�سْ َوَلَدْت َلُه اأَِبيَّ
ْفَراَتَة. �ُسوَباُل  �سفر اأخبار الأيام الأول 2: 50 »هوؤَُلِء ُهْم َبُنو َكاَلَب ْبِن ُحوَر ِبْكِر اأَ
ُبو َجُدوَر، َوَعاَزُر اأَُبو  اأَُبو َقْرَيِة َيَعاِرمَي«، �سفر اأخبار الأيام الأول 4: 4 »َوَفُنوِئيُل اأَ

ٍم«. ِبي َبْيِت حَلْ ُحو�َسَة. هوؤَُلِء َبُنو ُحوَر ِبْكِر اأَْفَراَتَة اأَ

اأما كالب بن يفنه فهو متّلك حربون، �سفر ي�سوع 14: 13 »َفَباَرَكُه َي�ُسوُع، 
َة ُمْلًكا«، وحربون تختلف متامًا عن اإفراته(. وَن ِلَكاَلَب ْبِن َيُفنَّ َواأَْعَطى َحرْبُ

بن  وكالب  اأنهما �سخ�سان خمتلفان،  تاأّكدنا  قائاًل: )وبهذا  وختم كالمه 
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حت هو حفيد حور، ِبكر اإفراته اأبي بيت حلم، فلذلك ت�سمي  ح�سرون كما و�سّ
مرة با�سم كالب بن ح�سرون - اأبيه - ومّرة با�سم كالب ابن حور جّده. وكالب 
ُروَن الَِّذيَن  هذا �ُسّمي با�سم كلوباي، �سفر اأخبار الأيام الأول 2: 9 »َوَبُنو َح�سْ
الكتاب  »قامو�ض  ِمن  كلٌّ  هذا  اأكد  وقد  َوَكُلوَباُي«.  َوَراُم  َيْرَحْمِئيُل  َلُه:  ُوِلُدوا 
بن  وكالب  يفنه  بن  كالب  خمتلفتان،  �سخ�سيتان  اأنهما  ح  و�سّ الذي  املقد�ض« 

ح�سرون، واأي�سًا »قامو�ض برون« العربي:

 H3612

כלב

kâlêb

BDB Definition:

Caleb = “dog”

1( the godly son of Jephunneh and the faithful spy who re-

ported the Promised Land favourably and urged its capture

2( son of Hezron and grandson of Pharez and great grand-

son of Judah and the father of Hur

واأي�سًا املف�سر جيل:

1Ch 2:18 And Caleb the son of Hezron,.... The same that is 

called Chelubai, 1Ch_2:9 but not the same with Caleb the 
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son of Jephunneh, made mention of in the books of Num-

bers, Joshua, and Judges:

واأي�سًا مف�سرون  الكثري،  ابن عزرا وغريهم  اأي�سًا مثل  اليهود  واملف�سرون 
�سرقيون مثل اأبونا اأنطونيو�ض فكري: كالب بن ح�سرون = هو كلوباى يف اآية 

»9«. وكالب هذا غري كالب بن يفنة اأحد اجلوا�سي�ض »عد 6:13«())).

لكان  حل�سرون،  لقبًا  »يفنه«  كان  لو  اأنه  �سبق  ما  على  اأ�سيف  اأن  وميكن 
»املبتعد/املتجنب«  كالب  اأي  يفنه«  »كالب  كالتايل:  الن�ض  يكون  اأن  املفرت�ض 

ولي�ض »كالب بن يفنه«.

لنا اأخريًا  وعلى كل حال، لو قبلنا بالراأي الأول اأو الثاين، ف�سنكون قد تو�سّ
التوراة  »التنخ« - ولي�ض يف خ�سو�ض  القدمي  العهد  اإىل �سخ�سية مذكورة يف 
امل�سادر  ذكرت  فماذا  ح�سرون...  بن  كالب  ابن  وهو  »�َسرَب«  ا�سم  حتمل   -

اليهودية والن�سرانية عن هذا ال�سم؟

مع مالحظة الختالف اأحيانًا حول �سبط الكلمة من حيث الت�سكيل »�َسرَب- 
�ِسرِب - �َسرِب«، والذي قد يعود اأحيانًا اإىل اختالف اللهجات، اأو الت�سحيف، اأو 

اختالف الآراء.

جند على موقع biblehub.com التحليل التايل للكلمة الواردة يف »التنخ« 
وعن اأ�سلها اللغوي:

Sheber: a son of Caleb
Original Word: ֶשֶבר

1. drghaly.com/articles/display/10771
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Part of Speech: Proper Name Masculine

Definition: a son of Caleb

Word Origin: from shabar to break, break in pieces(()

اأي اأن �ِسرِب ا�سم َعَلم لأحد اأولد كالب ومبعنى »مفتول الع�سالت اأو رجويل« 
من  قريبة  فهي  وبالتايل  و�سّظى«  »حّطم  تعني  والتي  »�َسرَب«  الفعل  من  وياأتي 

كلمة »�َسَطر« يف العربية.

اأخرى وفق  �َسرَب معاين  لكلمة  فاإن   unbound.biola.edu بح�سب موقع
ورودها يف الكتاب املقد�ض، وهي كالتايل:

رب، انتَظر، توّقع، اخترب، اأِمَل، حّطم، �سّظى، مّزق،  الفعل �َسرَب مبعنى �سَ
دّمر، ي�سرتي حبوبًا، يبيع حبوبًا ومعان قريبة من ذلك.

ال�سم �ِسرِب مبعنى حتطيم، ت�سطري، حماجر، حبوب، ذرة، َك�ْسر))).

اأما يف »قامو�ض الكتاب املقد�ض« فاإّن ال�سم �سرب: »ا�سم عربي رمبا كان 
معناه: اأ�سد، ابن كالب من َمْعَكة �ُسرّيته«))). فالكلمة بهذا التو�سيح تقرتب من 

الكلمة العربية »�سبل« والتي ُتطلق على ابن الأ�سد.

لدى  امل�سهورة  العائلية  والألقاب  الأ�سماء  من  »�سبريو«  ال�سم  كان  وحيث 
اليهود، لذا فقد قمت بالبحث حول تف�سريهم ملعنى هذا ال�سم. 

1. biblehub.com/hebrew/7669.htm
2. unbound.biola.edu
3. st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bi-
ble-Dictionary/22_K/K_006.html
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وبح�سب موقع quora.com املو�سوعي يف اإجابة ال�سوؤال التايل:
What does the name "Shapiro" mean, and what is its origin?

اأي: ما معنى ال�سم »�سبريو« وما م�سدره؟ كانت الإجابة �سمن احتمالت 
من بينها:

It could mean “handsome.” 

The Hebrew word “shapir” means handsome or pretty. 

اأي: ميكن اأن تعني و�سيم. تعني الكلمة العربية Shapir و�سيم اأو جميل))).

�سبطها  اأن  مالحظة  مع  ولكن  العربية،  »ح�سن«  معنى  من  نقرتب  وبذا 
يكون بك�سر احلرف الثاين »P« الذي يقابل »الباء«، فتكون الكلمة »�َسرِب« ولي�ض 

»�َسرَب«.

ولكن عند العودة اإىل الكتابة العربية لهذا ال�سم �سنجده كالتايل: שּפירא 
واحلرف الأخري א هو الألف ولي�ض الواو. فلماذا ُتقراأ »�سبريو« ولي�ض »�سبريا«؟ 
ال�سبب هو اأن هذا التلّفظ يعود اإىل اللغة اليدي�سية، واللغة اليدي�سية لغة يهود 
اأوروبا، وقد منت خالل القرنني العا�سر واحلادي ع�سر امليالديني من لغات عدة، 
منها الآرامية والأملانية والإيطالية والفرن�سية والعربية. يتحدث بها ما يقارب 
1.5 ماليني �سخ�ض حول العامل، اأغلبهم يهود اأ�سكناز، اأما يف العربية ف�سنجد 

بح�سب موقع Baby Names Pedia اخلا�ض مبعاين اأ�سماء الأطفال ما يلي:
[(s)ha-pi-ra, sh-ap-ira] The baby girl name Shapira is pro-
nounced as -SHey-PIH-R-aa-. Shapira is primarily used in 

1. www.quora.com
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the Hebrew language and it is of Aramaic origin. The name 
means good((). 

اللغة  الأول يف  املقام  وت�ستعمل يف  بالإناث،  »�سبريا« خا�ض  ال�سم  اأن  اأي 
العربية، والكلمة اآرامية الأ�سل، وتعني »َح�َسنة«. وهذا يعني اأن ال�سم م�ستعمل 
للذكر،  كان  اإن  اآخره  يف  بالواو  بالتلفظ  ويتمّيز  والأنثى،  للذكر  اليهود  عند 

وبالألف يف اآخره اإن كان لالأنثى.. واملعنى: ح�سن  وح�سنة.

•• النتائج املستخلصة:
ل اإليها من خالل  وعلى كل حال، فاإنه ميكن تلخي�ض النتائج التي مت التو�سّ

هذا البحث اإىل ما يلي:

1. ل وجود لولد ول حفيد للنبي هارون حمل ا�سم »�سرب« اأو ما يقاربه لفظًا، 
ول ا�سمًا لأحدهم َيعني بح�سب اللغة العربية »ح�سن«، ول ما يقارب هذا املعنى.
2. يو�سع بن نون هو و�سي النبي مو�سى من بعده، ولو افرت�سنا اأن الرواة 
اأو ت�سّرفًا من عند  بدًل عن عنوان »و�سي مو�سى« خطاأً  ا�سم هارون  و�سعوا 
اأنف�سهم، فلن ي�سعفنا هذا اخليار اأي�سًا، لعدم وجود ذرية له بهذا ال�سم ول 

مبعنى »ح�سن«.
بن  »كالب  ابن  وهو  الأول،  الأيام  اأخبار  �ِسفر  يف  »�َسرَب«  ا�سم  وجدنا   .3
ح�سرون« الذي من املحتمل اأنه ذات »كالب بن يفنة« الذي كان من املوؤمنني 
عليه  اأثنت  كما  القراآن،  عليه  اأثنى  وقد  مو�سى،  للنبي  ن�سرتهم  يف  الثابتني 

التوراة.
1. www.babynamespedia.com/meaning/Shapira
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4. ولكن مل يكن »كالب« و�سيًا للنبي مو�سى، ل يف حياته ول بعد مماته، ومل 
اأجد يف امل�سادر اليهودية ول الن�سرانية ما يدل على اأنه كان و�سي »يو�سع بن 
�ض للزمن الالحق  نون«، وقد انتهى »�ِسفر يو�سع« وبداأ �ِسفر »الق�ساة« املخ�سّ
بعهد »يو�سع« دون ِذكر لوجود و�سيٍّ واحد له، بل يبدو اأن بني اإ�سرائيل كانوا 
منق�سمني بح�سب توزيع الأرا�سي الذي مت على عهد النبي يو�سع وفق اأ�سباطهم. 

َي�ُسوَع  َمْوِت  َبْعَد  )َوَكاَن  املعنى:  هذا  اإىل  ُتر�سد  الق�ساة  �ِسفر  وبداية 
ًل  اأَوَّ نَي  اْلَكْنَعاِنيِّ اإِىَل  َعُد  َي�سْ ا  ِمنَّ »َمْن  َقاِئِلنَي:  بَّ  الرَّ �َساأَُلوا  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  اأَنَّ 

مِلَُحاَرَبِتِهْم؟«())). فهم بحاجة اإىل قائد حمّدد.

ال�سوؤال. وجاءت  ولو كان يو�سع قد حّدد لهم ذلك القائد ملا طرحوا هذا 
القبيلة  اأي  يهوذا،  �ِسبط  اأي  َعُد(  َي�سْ »َيُهوَذا   : بُّ الرَّ )َفَقاَل  كالتايل:  الإجابة 
من ذريته )ُهَوَذا َقْد َدَفْعُت الأَْر�َض ِلَيِدِه«())). وهنا يربز ا�سم كالب من جديد 
كقائد ل�ِسبط يهوذا وذلك يف الآية الثانية ع�سرة من نف�ض الأ�سحاح: )َفَقاَل 

ُخُذَها، اأُْعِطيِه َعْك�َسَة اْبَنِتي اْمَراأًَة«())).  ِرُب َقْرَيَة �َسَفٍر َوَياأْ َكاَلُب: »الَِّذي َي�سْ

وتتواىل الأحداث بعد ذلك مبا يعطينا النطباع باأنه �سار القائد امليداين 
»احلاكم« ِمن بعد يو�سع. ويوؤيد هذا ما جاء على موقع Bible Study عنه:

He is mentioned as being a prince (nasi, or chief, rosh( of the 

tribe of Judah(().

1. الكتاب املقد�ض: �سفر الق�ساة، الأ�سحاح 1 : 1.

2. الكتاب املقد�ض: �سفر الق�ساة، الأ�سحاح 1 : 2.
3. الكتاب املقد�ض: �سفر الق�ساة، الأ�سحاح 1 : 12.

4. www.bible-studys.org 
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Nasi’ָנִשיא is a Hebrew title meaning "prince" in Biblical He-

brew, "Prince [of the Sanhedrin]" in Mishnaic Hebrew, or 

"president" in Modern Hebrew. The Talmudic book of Horayot 

actually defines this to mean the king(().

وترجمة ما �سبق كالتايل: كان - كالب -اأمري »نا�سي، قائد، راأ�ض« �ِسبط 
»قبيلة« يهوذا.

العربية  اللغة  اأو   - التوراتية  العربية  يف  »اأمري«  وتعني  عربية  كلمة  نا�سي 
الكال�سيكية، هي اللغة العربية القدمية التي كتبت بها التوراة والتي كانت كذلك 
حمكية على ل�سان بني اإ�سرائيل يف اأر�ض م�سر، واأر�ض كنعان - ويف العربية 
العربية احلديثة. ويف  الرئي�ض يف  اأو  ال�سنهدرين)))«،  »اأمري  التلمودية مبعنى 

كتاب »القرارات)))« من التلمود تعني يف الواقع »ملك«.  

وللطربي يف تاريخه كالم حول هذا الأمر حيث قال: )ونرجع الآن اإىل ذكر 
باأمورهم بعد يو�سع بن نون والأحداث التي  اإ�سرائيل، والقّوام كانوا  اأمر بني 
واأمور  املا�سني  باأخبار  العلم  اأهل  بني  خالف  ول  وكيقباذ،  زو  عهد  يف  كانت 
الأمم ال�سالفني من اأمتنا وغريهم اأّن القّيم باأمور بني اإ�سرائيل بعد يو�سع كان 

كالب بن يوفنا())). 

1. ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/

wiki/Nasi_(Hebrew_title(.html

2. الكتاب املقد�ض: �سفر الق�ساة، الأ�سحاح 1 : 1.

3. الكتاب املقد�ض: �سفر الق�ساة، الأ�سحاح 1 : 1.
4. هورايوت اأو القرارات: من اأجزاء التلمود.
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وباإ�سافة كالم الطربي اإىل ما �سبق ن�ستطيع القول اأن كالب كان احلاكم 
والقائم الفعلي لبني اإ�سرائيل بعد النبي مو�سى ويو�سع بن نون.

مما �سبق ميكننا القول اأن من املحتمل قيام بع�ض الرواة - خطاأ اأو ت�سّرفًا 
من عند اأنف�سهم - بتبديل هذا املعنى بو�سع ا�سم »هارون« بدًل عنه.

5. وبذا يكون ا�سم �سرب قد ُترجم اإىل العربية من ِقَبل الوحي اأو النبي اإىل 
ح�سن، ثم ا�ستّق النبي منه ا�سم ح�سني، ولرمبا حم�سن اأي�سًا، كما دّلت على 

ذلك بع�ض الروايات.

شرب و شبري
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َأْم َكاَن  َأَرى اْلُهْدُهَد  ِلَي اَل  ْيَر َفَقاَل َما  َد الطَّ قال اهلل »عز وجل«: {َوَتَفقَّ
ِبُسْلَطاٍن  َلَيْأِتَينِّي  َأْو  أَلَْذَبَحنَُّه  َأْو  َشِديًدا  َعَذاًبا  َبنَُّه  أَلَُعذِّ اْلَغاِئِبيَن،  ِمَن 
ِبيٍن، َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ  مُّ
َعِظيٌم،  َعْرٌش  َوَلَها  َشْيٍء  ُكلِّ  ِمن  َوُأوِتَيْت  َتْمِلُكُهْم  اْمَرَأًة  َوَجدتُّ  ِإنِّي  َيِقيٍن، 
ْيَطاُن َأْعَماَلُهْم  ْمِس ِمن ُدوِن اهلِل َوَزيََّن َلُهُم الشَّ َها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّ َوَجدتُّ
ِ الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء  َيْهَتُدوَن، َأالَّ َيْسُجُدوا هلِلَّ َفُهْم اَل  ِبيِل  ُهْم َعِن السَّ َفَصدَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن، اهلُل اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ  ِفي السَّ
اْذَهب بِِّكَتاِبي  اْلَكاِذِبيَن،  ِمَن  ُكنَت  َأْم  َأَصَدْقَت  َسَننُظُر  َقاَل  اْلَعِظيِم،  اْلَعْرِش 
الَمَلُ  َأيَُّها  َيا  َقاَلْت  َيْرِجُعوَن،  َماَذا  َفانُظْر  َعْنُهْم  َتَولَّ  ُثمَّ  ِإَلْيِهْم  َفَأْلِقْه  َهَذا 
ِحيِم،  ْحَمِن الرَّ ِإنِّي ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريٌم، ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اهلِل الرَّ
َأالَّ َتْعُلوا َعَليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِميَن، َقاَلْت َيا َأيَُّها الَمَلُ َأْفُتوِني ِفي َأْمِري َما ُكنُت 
ٍة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديٍد َواأْلَْمُر  َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن، َقاُلوا َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّ
َأْفَسُدوَها  َقْرَيًة  َدَخُلوا  ِإَذا  اْلُمُلوَك  ِإنَّ  َقاَلْت  َتْأُمِريَن،  َماَذا  َفانُظِري  ِإَلْيِك 
َة َأْهِلَها َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن، َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهم ِبَهِديٍَّة َفَناِظَرٌة  َوَجَعُلوا َأِعزَّ
آَتاِنَي اهلُل  َفَما  ِبَماٍل  وَنِن  َأُتِمدُّ َقاَل  ُسَلْيَماَن  ا َجاء  َفَلمَّ اْلُمْرَسُلوَن،  َيْرِجُع  ِبَم 
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ا آَتاُكم َبْل َأنُتم ِبَهِديَِّتُكْم َتْفَرُحوَن، اْرِجْع ِإَلْيِهْم َفَلَنْأِتَينَُّهْم ِبُجُنوٍد الَّ  َخْيٌر مِّمَّ
ْنَها َأِذلًَّة َوُهْم َصاِغُروَن، َقاَل َيا َأيَُّها الَمَلُ َأيُُّكْم  ِقَبَل َلُهم ِبَها َوَلُنْخِرَجنَُّهم مِّ
َن اْلِجنِّ َأَنا آِتيَك ِبِه  َيْأِتيِني ِبَعْرِشَها َقْبَل َأن َيْأُتوِني ُمْسِلِميَن، َقاَل ِعْفريٌت مِّ
َن  مِّ ِعْلٌم  ِعنَدُه  الَِّذي  َقاَل  َأِميٌن،  َلَقِويٌّ  َعَلْيِه  َوِإنِّي  َقاِمَك  مَّ ِمن  َتُقوَم  َأن  َقْبَل 
ا ِعنَدُه َقاَل  ا َرآُه ُمْسَتِقرًّ اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك َفَلمَّ
َهَذا ِمن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمن 

َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريٌم}))).

•• خالصة القصة:
تاأتي الأحداث املروّية يف هذه الآيات ال�سريفة يف معر�ض ق�سة النبي/امللك 
�سليمان »عليه ال�سالم« وملكة �سباأ، حيث جاء الهدهد بخربها وخرب قومها، ثم 
اأر�سل �سليمان معه ر�سالة، فا�ست�سارت قومها، وا�ستقر الراأي على اتخاذ امل�سار 
الر�سوة بالهدايا تخفيفًا من  الع�سكري، مع حماولة  ال�سيا�سي ل  الدبلوما�سي 

احتمال حّدة املوقف وتطّور الأحداث اإىل ن�سوب حرب اأو حماولة غزو. 

رت امللكة النتقال اإىل  دًا، فقرَّ رّد النبي/امللك �سليمان الهدّية مهّددًا ومتوعِّ
اخلطة »ب«، وهي خطة دبلوما�سية �سيا�سية اأخرى. ولبّد اأنها قد �سبق و�سمعت 
بقوة �سلطان �سليمان وقدرات مملكته. كما اأن تو�ّسط الهدهد يف ت�سليم الر�سالة 

ُيعّد يف حّد ذاته موؤ�سرًا وا�سحًا على متّيز هذا ال�سلطان وقدراته. 

يوؤّكد على  ِحيِم} الذي  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهلِل  اإّن م�سمون الر�سالة {ِبْسِم  ثم 
الُبعد الإمياين والرحمة والذي دفعها اإىل التعبري عنه بقولها: {َيا َأيَُّها الَمَلُ 

1. �سورة النمل:40-20.

آصف بن برخيا
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ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريٌم} كان عاماًل اآخر دفعها نحو الإ�سرار على امل�سار  ُأْلِقَي  ِإنِّي 
القتال  على  والتحري�ض  والتحّدي  ال�ستكبار  وعدم  الدبلوما�سي،  ال�سلمي 
واإعالن نوع من ال�ستعداد للدخول يف معارك مع مملكة �سليمان، على الرغم 
من  املالأ  قول  بدليل  وعتادًا،  عّدة  ع�سكرية  قّوة  ذات  كانت  اأن مملكتها  من 

ٍة َوُأوُلوا َبْأٍس َشِديد}. قومها: {َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّ

وحيث كان غر�ض النبي/امللك �سليمان هو هداية امللكة وقومها اإىل توحيد 
اهلل، فقد �سعى بحكمته اإىل التدبري الذي حتكي عنه هذه الآيات واملتعّلق بجلب 
عر�سها ب�سورة تفوق قدرة الإن�سان اإىل هذا اليوم، ومبا يوؤّكد عالقته الغيبية 
باهلل و�سّحة دعوته من خالل املنطق الذي ينفع معها كملكة، بلحاظ اأن امللوك 

من �ساأنهم - عادة - تقييم الأمور من خالل املنظور املادي والقوة وال�سلطة.

وكما ذكرُت ِمن قبل يف اجلزء الأول من الكتاب، يف البحث اخلا�ض بت�سخري 
النبي/ هذا  قوة  فاإن  ال�سالم«،  »عليه  �سليمان  مملكة  يف  للخدمة  اجلّن  اهلل 
امللك وعظمة ُملكه ل تنح�سر فقط يف قدراته كفرد، ِعلمًا وحكمة كما حكى 
ذلك القراآن الكرمي يف قوله »تعاىل«: {َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما.... 
ْيِر َوُأوِتيَنا ِمن ُكلِّ  َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل َيا َأيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق الطَّ
َوُسَلْيَماَن  اْلُمِبيُن})))، وقوله »�سبحانه«: {َوَداُووَد  اْلَفْضُل  َلُهَو  َهَذا  ِإنَّ  َشْيٍء 
َشاِهِديَن،  ِلُحْكِمِهْم  َوُكنَّا  اْلَقْوِم  َغَنُم  ِفيِه  َنَفَشْت  ِإْذ  اْلَحْرِث  ِفي  َيْحُكَماِن  ِإْذ 

َفَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن َوُكالًّ آَتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما}))). 

1. �سورة النمل:17-15.
2. �سورة الأنبياء:79-78.

آصف بن برخيا
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اأنواع اجلن  له من  اأفراد كيفًا وكّمًا، ومبا �سّخر  ِمن  له  بل مبا �سّخر اهلل 
والطري وغري ذلك ممن �سّماهم القراآن »باجلنود«، ومن خالل قوى الطبيعة 
التي امتلك هذا النبي/امللك �سيئًا من العلم ب�سوؤونها وكيفية ت�سخريها مل�سلحة 

مملكته وال�ستفادة منها. 

يَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإَلى اأْلَْرِض الَِّتي  قال »تعاىل«: {َوِلُسَلْيَماَن الرِّ
َياِطيِن َمن َيُغوُصوَن َلُه َوَيْعَمُلوَن  َباَرْكَنا ِفيَها َوُكنَّا ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِميَن، َوِمَن الشَّ

َعَماًل ُدوَن َذِلَك َوُكنَّا َلُهْم َحاِفِظيَن}))).

وقال »عز وجل«: {َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل َيا َأيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمنِطَق 
ِلُسَلْيَماَن  َوُحِشَر  اْلُمِبيُن،  اْلَفْضُل  َلُهَو  َهَذا  ِإنَّ  َشْيٍء  ُكلِّ  ِمن  َوُأوِتيَنا  ْيِر  الطَّ
ْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن}))). وهذا ما جعله يخاطب  ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِنِس َوالطَّ

املالأ عنده مطالبًا مبن يحّقق له مطلبه، وهو َجْلب عر�ض ملكة �سباأ. 

وبح�سب خرائط »غوغل« لو اأردت اأن تقود �سيارتك من القد�ض اإىل مدينة 
يف  �ستكون  فامل�سافة  الأحمر،  للبحر  املحاذي  ال�ساحلي  الطريق  على  ماأرب 
حدود 2646 كم، وحتتاج اإىل قيادة 30 �ساعة م�ستمرة بال�سيارة على الطريق 
امل�سافة مب�سري قوافل اجلمال،  بالطائرة. ولو قطعت هذه  اأو 2.5  ال�ساحلي، 

فاإنها �ست�ستغرق 60 يومًا تقريبًا »45 كم يف اليوم«.

اأن  ويبدو  ُمْسِلِميَن}،  َيْأُتوِني  {َأن  وهو:  غر�ض  لتحقيق  هذا  وَمطلُبه 
ُي�سلموا هلل  اأن  اإىل  بالتَّبع  والذي �سيقود  له،  اأو ال�ست�سالم  الت�سليم  املراد هو 

1. �سورة الأنبياء:82-81.
2. �سورة النمل:17-16.

آصف بن برخيا

fi Umq 2 L.indd   406fi Umq 2 L.indd   406 2/29/2020   12:05:44 PM2/29/2020   12:05:44 PM



407407

الأ�سمى يف جُمريات الأحداث. وقد ت�سّمنت ر�سالته  الغاية  »عز وجل«، وهي 
قوله: {َأالَّ َتْعُلوْا َعليَّ َوْأُتوِني ُمْسِلِميَن} ل مبعنى موؤمنني بالر�سالة الإلهية، بل 

مبعنى منقادين طائعني م�سّلمني ملا يريده منهم، ِمن التزام و�سلوك وموقف.

َن اْلِجنِّ َأَنا آِتيَك  وعلى اإثر هذا الطلب جاءه الرّد الأول: {َقاَل ِعْفريٌت مِّ
َقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِميٌن}.. فما معنى عفريت؟ ِبِه َقْبَل َأن َتُقوَم ِمن مَّ

1. العفريت هو املارد اخلبيث، قال الطرب�سي يف »جممع البيان« يف تف�سريه 
قال ذو  داه.  اأي خبيث  ِنفرَية  ِعفرَية  النمل: )يقال رجل  �سورة  لالآية 39 من 

الرّمة:

ُب ٌم يف �َسواِد اللَّْيِل ُمْنَق�سِ ـُه َكْوَكـٌب يف اإْثِر ِعْفِرَيٍة                ُم�َسوَّ    َكاأنَّ

آصف بن برخيا
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واأ�سل العفريت والِعفرية من الَعفر وهو الرتاب( ويف العربية עפר وُتلفظ 
َعَفر وتعني الرتاب اأي�سًا )لأنه ي�سرع قرنه يف العفر، ومنه قيل لالأ�سد َعَفْرَنى، 

وللناقة ال�سديدة ِعِفْرناة، قال الأع�سى: 

ْع�ُض اأْدَنى َلها ِمْن اأْن ُيقال َلعا())). ْت       َفالتَّ ِبـذاِت َلْوٍث ِعِفْرناٍة اإذا َعرَثَ

وقال الفخر الرازي يف »التف�سري الكبري« يف تف�سري الآية اأي�سًا: )والَعْفر، 
املنَكر،  اخلبيث   - الرجال  من   - والِعفارية  والِعفراة،  والِعفرية،  والِعفريت، 
الذي َيعِفُر اأقرانه( ي�سرب بهم الأر�ض وميّرغهم يف الرتاب )ومن ال�سياطني: 

اخلبيث املارد())).

2. العفريت هو املارد القوي الداهية. قال ال�سيخ الطو�سي يف »التبيان« يف 
تف�سري نف�ض الآية: )ومعنى عفريت: مارد، قوي، داهية، يقال: عفريت وِعْفرَية، 
وُيجمع عفاريت، وعفاري. قال �سيبويه: هو ماأخوذ من الَعْفر. واملعنى كل �سديد 

يف مذهبه من الدهاء والنكارة والنجابة())). 

يف  عا�سور  ابن  قال  ُينال،  ول  ُي�ساب  ل  الذي  ال�سديد  هو  العفريت   .3
خمتلف  من  ُي�ستخل�ض  )ح�سبما  الآية:  نف�ض  تف�سري  يف  والتنوير«  »التحرير 
كلمات اأهل اللغة اأنه ا�سم لل�سديد الذي ل ُي�ساب ول ينال، فهو ُيتَّقى ل�َسره. 

واأ�سله ا�سٌم لُعتاة اجلن، ويو�سف به النا�ض على معنى الت�سبيه())). 

1. الطرب�سي: جممع البيان، ج 7 ، �ض 383.
2. الرازي: التف�سري الكبري، ج 12 ، �ض 32.

3. الطو�سي :التبيان، ج 8 ، �ض 96.
4. ابن عا�سور: التحرير والتنوير، ج 19، �ض 271-270.

آصف بن برخيا
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الظاهر  بح�سب  يعني  َقاِمك}  مَّ ِمن  َتُقوَم  َأن  {َقْبَل  بقوله:  التعبري  اأما 
�ساعات قليلة بح�سب ُعرف امللوك، وقد ل تزيد على �ساعتني اأو ثالثة. 

العفريت  هذا  لإح�سار  املفرت�سة  ال�سرعة  فاإن  الفر�ض،  هذا  �سّح  واإذا 
َخّطي  بلحاظ  تقريبًا،  التجارية  الطائرة  �سرعة  �سعف  �ستبلغ  كانت  للعر�ض 
الذهاب والعودة والتي ت�ستغرق بح�سب �سرعة الطائرات يف الأجواء املرتفعة 

ما يقارب اخلم�ض �ساعات.

فاأ�سرع طائرة ع�سكرية ا�ستطاعت اأن ت�سري ب�سرعة 3529 كم يف ال�ساعة، 
يف  كم   900 على  تزيد  الق�سوى  فال�سرعة  التجارية  الطائرات  عامل  يف  اأما 
ال�ساعة بقليل، وتبلغ اأق�سى �سرعة لأ�سرع قطار يعمل اليوم 600 كم يف ال�ساعة 
تقريبًا، وهناك م�سروع رو�سي للنقل بالقطارات عرب »اأنبوب« مفّرغ من الهواء، 
وُيعرف با�سم Hyperloop، ويطمح اأن ت�سل �سرعة النقل عربه اإىل اأكرث من 

1220 كم يف ال�ساعة تقريبًا.

املعطيات  اأن  بلحاظ  ياأتي  »قوي«  باأنه  نف�سه  العفريت  هذا  ف  و�سْ اإنَّ  ثم 
وال�سرعة  املقطوعة  امل�سافة  اإىل  بالإ�سافة  والوزن«  »احلجم  للعر�ض  املادية 

الفائقة لالنتقال تتطلب القوة.

مثل  عر�ض  اأن  بلحاظ  ذلك  جاء  فاإمنا  »اأمني«  باأنه  نف�سه  و�سف  وعندما 
هذه امللكة التي كانت حتكم دولة ثرية وذات ح�سارة عريقة ت�ستدعي اأن يكون 

عًا بالأحجار الكرمية وما اإىل ذلك،  م�سنوعًا من الذهب - غالبًا - ومر�سّ

اأجزائه...  بع�ض  �سرقة  الأقل  على  اأو  باأكمله،  ب�سرقته  ُيغري  قد  ما  وهو 

fi Umq 2 L.indd   409fi Umq 2 L.indd   409 2/29/2020   12:05:44 PM2/29/2020   12:05:44 PM



410410

»الالم« مبا  و  »اإّن«  ا�ستعمال  بلحاظ  الو�سفني  اأّكد م�سداقيته يف هذين  وقد 
يت�سّمنان من دللة على التاأكيد.

الَِّذي  {َقاَل  ال�سورة:  بهذه  فكان  املالأ  ِمن  جاءه  الذي  الثاين  الرد  اأما 
َن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك} ول�سك اأن  ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
هذا الإجناز الذي لن ي�ستغرق ثانية واحدة، بلحاظ اأن الّطرف يعني اجلفن 

الأعلى، ُيعّد اأمرًا خارقًا اإىل هذا اليوم. وهذا ي�ستدعي طرح عدة اأ�سئلة:

○ من القائل؟ 

○ وعن اأي كتاب تتحدث الآية؟

○ وما نوعية هذا العلم؟

○ وكيف اكت�سبه؟ 

•• مقوالت ومرويات اإلمامية:
1. العالمة الطباطبائي: )مقابلته مِلَن قبَله دليل على اأنه كان من الإن�ض، 
بن  اآ�سف  كان  اأنه  ال�سالم«  »عليه  البيت  اأهل  اأئمة  عن  الروايات  وردت  وقد 
برخيا وزير �سليمان وو�سيه. وقيل: هو اخل�سر، وقيل: رجل كان عنده ا�سم اهلل 
الأعظم الذي اإذا �ُسئل به اأجاب، وقيل: جربئيل، وقيل: هو �سليمان نف�سه، وهي 

وجوه ل دليل على �سيء منها())). 

التقى  قال:  بالإ�سناد  تف�سريه،  يف  العيا�سي  )روى  العيا�سي:  تف�سري   .2
مو�سى( امللقب باملربقع )بن حممد بن علي بن مو�سى ويحيى بن اأكثم ف�ساأله. 

1. الطباطبائي: تف�سري امليزان، ج 15، �ض 362.

آصف بن برخيا
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قال: فدخلت على اأخي علي بن حممد »عليهما ال�سالم« اإذ دار بيني وبينه من 
املواعظ حتى انتهيت اإىل طاعته فقلت له: ُجعلت فداك، اإّن ابن اأكثم �ساألني 
عن م�سائل اأفتيه فيها. ف�سحك ثم قال: هل اأفتيته فيها؟ قلت: ل. قال: ومل؟ 
قلت: مل اأعرفها. قال: ما هي؟ قلت: قال: اأخرِبين عن �سليمان، اأ كان حمتاجًا 
اإىل ِعلم اآ�سف بن برخيا؟ ثم ذكرت امل�سائل الأخر. قال: اكتب يا اأخي ب�سم 
الَِّذي  اهلل الرحمن الرحيم. �ساألَت عن قول اهلل »عز وجل« يف كتابه: {َقاَل 
َن اْلِكَتاِب} فهو اآ�سف بن برخيا، ومل َيعجز �سليمان عن معرفة ما  ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
عرف اآ�سف، لكنه اأحب اأن تعرف اأمُته من اجلن والإن�ض اأنه احلجة من بعده، 
وذلك ِمن ِعلم �سليماَن اأودَعه اآ�سَف باأمِر اهلل، ففّهمه اهلل ذلك لئاّل ُيختَلف يف 
اإمامته ودللته، كما فهم �سليمان يف حياة داود( اإ�سارة اإىل قوله »عز وجل«: 
َوُكنَّا  اْلَقْوِم  َغَنُم  ِفيِه  َنَفَشْت  ِإْذ  اْلَحْرِث  ِفي  َيْحُكَماِن  ِإْذ  َوُسَلْيَماَن  {َوَداُووَد 
َمَع  ْرَنا  َوَسخَّ َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكالًّ  ُسَلْيَماَن  َفَفهَّْمَناَها  َشاِهِديَن،  ِلُحْكِمِهْم 
ْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن}))) )لُيعرف اإمامته ونبّوته ِمن  َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّ

بعده لتاأكيد احلجة على اخللق())).
اأّلفه  علمًا باأن تف�سري العيا�سي ُيعّد من اأقدم التفا�سري الروائية ال�سيعية، 
اأبو النظر حممد بن م�سعود بن عّيا�ض ال�سلمي ال�سمرقندي املعروف بالعيا�سي 
�سورة  تف�سري  ُن�سِخه  ِمن  ي  املتبقِّ اأّن  اإل  القراآن  »ت320 هـ«. �سمل تف�سريه كل 
يف  الروائية  التفا�سري  �سائر  عن  تف�سريه  ز  مُييِّ ما  الكهف.  �سورة  اإىل  احلمد 
كان  كما  الأحكام.  اآيات  يف  الفقهية  بامل�سائل  الهتمام  هو  الأوىل  القرون 

1. �سورة الأنبياء: 79-78.
2. الطباطبائي: تف�سري امليزان، ج 15، �ض 371، نقاًل عن تف�سري العيا�سي.

آصف بن برخيا
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العيا�سي يعنى بامل�سائل الكالمية واملذاهب يف تف�سريه، وياأتي بروايات تتعّلق 
بها. من �سلبيات تف�سريه حذف اأ�سانيد الروايات.

َيْرَتدَّ  َأن  َقْبَل  ِبِه  آِتيَك  بن برخيا {َأَنا  اآ�سف  القمي: )فقال  تف�سري   .3
كر�سي  حتت  من  ال�سرير  فخرج  الأعظم  با�سمه  اهلل  فدعا  َطْرُفَك}  ِإَلْيَك 

�سليمان())).

�ساحب  اأن  على  توافقًا  والقمي  والعيا�سي  امليزان  تف�سري  يف  جند  وهكذا 
املقولة �سخ�سية حتمل ا�سم »اآ�سف بن برخيا«... وعلى هذا دّلت بع�ض الروايات 

املروية عن اأهل البيت »عليهم ال�سالم«... فما مدى �سحة هذه الن�سبة؟ 

•• مقوالت ومرويات أهل السنة:
ِذكرًا  اأي�سًا  �سنجد  ال�سنة،  اأهل  تفا�سري  اإىل  نعود  عندما  اأننا  الواقع  يف 

لآ�سف بن برخيا على اأنه املعنّي بهذه الق�سة القراآنية.

وكان  برخيا،  بن  اآ�سف  فقال   ... اإ�سحاق:  ابن  الطربي: )عن  تف�سري   .1
ّديقًا يعلم ال�سم الأعظم الذي اإذا ُدعي اهلل به اأجاب، واإذا �ُسئل به اأعطى:  �سِ

{َأَنا} يا نبّي اهلل {آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك}())). 

2. تف�سري الدر املنثور لل�سيوطي: )واأخرج ابن اأبي حامت عن ابن عبا�ض يف 
َن اْلِكَتاِب} قال: اآ�سف: كاتب �سليمان. واأخرج  قوله {َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
ابن اأبي حامت عن يزيد بن رومان قال: هو اآ�سف بن برخيا. وكان �سّديقًا يعلم 

1. القمي: تق�سري القمي، ج2، �ض 128.
2. الطربي: جامع البيان، ج 9، �ض 524.

آصف بن برخيا
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ال�سم الأعظم..... واأخرج ابن ع�ساكر عن احل�سن قال: هو اآ�سف بن برخيا 
بن م�سعيا بن منكيل، وا�سم اأمه باطورا من بني اإ�سرائيل())).

3. بالطبع هذا ل يعني انح�سار التاأويالت الواردة عند اأهل ال�سّنة باآ�سف 
بن برخيا فقط، حيث جند املف�ّسر الطربي يذكر احتمالت اأخرى، قال: )وكان 
رجاًل فيما ُذكر من بني اآدم، فقال بع�سهم: ا�سمه بلـيخا. عن َقتادة، فـي قوله 
َن اْلِكَتاِب} قال: كان ا�سمه بلـيخا... عن َقتادة {قاَل  {َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلـٌم ِمَن الِكتاِب} قال: رجل من بنـي اآدم اأح�سبه قال: من بني 
اإ�سرائيـل، كان يعلـم ا�سم اهلل الذي اإذا دعي به اأجاب...... اأخربنا ابن وهب، 
قال: قال ابن زيد: .... وخرج يومئٍذ رجل عابد فـي جزيرة من البحر، فلـما 
�سمع العفريت {قاَل أنا آِتـيَك ِبِه َقْبَل أْن َيْرَتدَّ إَلـْيَك َطْرُفَك} قال: ثم دعا 

بـا�سم من اأ�سماء اهلل، فاإذا هو ُيحمل بـني عينـيه())).

4. وهكذا فعل ال�سيوطي حيث قال: ).... واأخرج ابن اأبي حامت عن جماهد 
قال: كان ا�سمه اأ�سطوم. واأخرج ابن اأبي حامت عن ابن لهيعة قال: هو اخل�سر. 
واأخرج ابن اأبي حامت عن زهري بن حممد قال: هو رجل من الإِن�ض يقال له: ذو 
َن اْلِكَتاِب}  النور....... واأخرج ابن جرير عن قتادة {َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
قال: كان ا�سمه متليخا())). ولكن ن�سخة تف�سري الطربي املتوفرة تذكره با�سم 

»بليخا«، ومثل هذه الت�سحيفات متعارفة كاأخطاء تقع من قبل الن�ّساخ.

1. ال�سيوطي: الدر املنثور، ج 5، �ض 205.
2. الطربي: جامع البيان، ج 9، �ض 523.
3. ال�سيوطي: الدر املنثور، ج 5، �ض 205.

آصف بن برخيا
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5. قال القرطبي يف »جامع الأحكام«: )اأكرث املف�سرين على اأن الذي عنده 
علم من الكتاب اآ�سف بن برخيا وهو من بني اإ�سرائيل، وكان �سّديقًا يحفظ 
َهيلّي:  ا�سم اهلل الأعظم الذي اإذا �سئل به اأَْعطى، واإذا دعي به اأجاب... قال ال�سُّ
الذي عنده علم من الكتاب هو اآ�سف بن برخيا ابن خالة �سليمان.... قال ابن 
عطية: وقالت فرقة هو �سليمان »عليه ال�سالم«... قال بحر: هو َمَلك بيده كتاب 
َهيلّي: وذكر حممد بن احل�سن  املقادير، اأر�سله اهلل عند قول العفريت. قال ال�سُّ
ة هو ابن اأُّد ابن طابخة،  بَّ ة بن اأُّد؛ وهذا ل ي�سح اأَلبتة لأن �سَ بَّ املقرىء اأنه �سَ
وا�سمه عمرو بن اإليا�ض بن ُم�سر بن ِنزار بن مَعّد: ومعّد كان يف مدة بختن�سر، 
وذلك بعد عهد �سليمان بدهر طويل؛ فاإذا مل يكن معّد يف عهد �سليمان، فكيف 
ّبة بن  اأّد وهو بعده بخم�سة اآباء؟ وهذا بنّي ملن تاأمله. ابن لِهَيعة: هو اخل�سر  �سَ
الكتاب رجل �سالح كان  الذي عنده علم من  ابن زيد:  ال�سالم«. وقال  »عليه 
يف جزيرة من جزائر البحر... وقول �سابع: اإنه رجل من بني اإ�سرائيل ا�سمه 
ميليخا كان يعلم ا�سم اهلل الأعظم؛ ذكره الق�سريي. وقال ابن اأبي بزة: الرجل 
الذي كان عنده علم من الكتاب ا�سمه اأ�سطوم وكان عابدًا يف بني اإ�سرائيل؛ 
ذكره الغزنوي... وقول ثامن: اإنه جربيل عليه ال�سالم قاله الّنَخعي؛ وروي عن 

ابن عبا�ض())).

وبذا يتبنّي لنا اأن الحتمالت املطروحة �سوى اآ�سف:

1. متليخا اأو ميليخا اأو بليخا

2. اخل�سر

1. القرطبي: جامع الأحكام، ج7، �ض 137-136.

آصف بن برخيا
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3. ذو النور

4. اأ�سطوم

5. مَلك بيده كتاب املقادير

6. رجل عابد �سالح كان يعي�ض يف جزيرة

7. �سليمان »عليه ال�سالم«

ة بن اأُّد بَّ 8. �سَ

9. جربيل »عليه ال�سالم«

10. رجل من بني اإ�سرائيل

 ولكن اآ�سف بن برخيا، الذي ُو�سف تارة باأنه ابن خالة �سليمان، واأخرى 
باأنه كاتبه، وثالثه باأنه و�سّيه، هو الأ�سهر على الإطالق مقارنة ب�سائر الأ�سماء. 
على  التاريخية  واملعطيات  الأدلة  ت�ساعد  وهل  الن�سبة؟  هذه  �سحة  مدى  فما 
وبالتايل  ال�سالم«  »عليهم  البيت  اأهل  عن  املرويات  هذه  ب�سدور  الت�سديق 
اأهل  مف�ّسرو  فعل  وهكذا  الآية؟  يف  املذكور  لل�سخ�ض  ال�سم  ن�سبة  ت�سحيح 
ت�سحيح  ميكن  فهل  واآخرين...  عبا�ض  ابن  عن  روي  ما  على  اعتمادًا  ال�سنة 

ن�سبة ال�سم لل�سخ�ض املذكور يف الآية؟

•• التحقيق يف املسألة:
اأّول ما ي�سّككنا - اأو يجعلنا نتوّقف على الأقل - يف قبول �سحة ن�سبة ال�سم 
لل�سخ�ض املذكور يف الآية - وقبل النتقال لدرا�سة م�سادر اليهود والن�سارى 

آصف بن برخيا
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جاء  ما  على  لالطالع  الطربي  تف�سري  اإىل  نعود  عندما  اأننا   - فيها  والبحث 
بهذا ال�ساأن، �سنجد اأن امل�سدر احلقيقي والأقدم ملقولة اأن ال�سخ�ض املعني هو 

اآ�سف بن برخيا لي�ض �سوى اأحد ُم�سلمة اأهل الكتاب.

ففي تف�سري الطربي: )عن ابن اإ�سحاق، عن بع�ض اأهل العلم عن َوهب بن 
اأ ثم ركع ركعتني ثم قال: يا نبّي اهلل،  ف بن برخيا تو�سّ ُمنّبه، قال: ذكروا اأن اآ�سِ
امدد عينك حتى ينتهي طرفك، فمّد �سليمان عيَنه ينظر اإليه نحو اليمن، ودعا 

اآ�سف فانخرق بالعر�ض مكانه الذي هو فيه، ثم نبع بني يدي �سليمان())).

وبراأيي اأن هذه الرواية الإ�سرائيلية الكاذبة هي راأ�ض اخليط للتحقيق يف 
مدى �سحة الن�سبة، واأن وهب بن منّبه هو امل�سدر الأ�سا�ض لهذه املقولة، وعنه 
التف�سري  اإىل كتب  تغلغلت مقولُته  َثّم  ومن  واآخرون،  اإ�سحاق  وابن  قتادة  اأخذ 
ال�سالم«، وهو  اأنها من مرويات الأئمة »عليهم  ال�سيعة بعنوان  واحلديث عند 
لكتاب »ميثولوجيا اخل�سر«  الذي تك�ّسف يل عدة مّرات عند ت�سنيفي  الأمر 
�سهر  التاريخ« خالل  �سل�سلة »يف عمق  األقيتها �سمن  التي  البحوث  بع�ض  ويف 
رم�سان 1439 هـ، واأثبتُّها يف اجلزء الأول من كتابي الذي حمل ذات العنوان. 

ول �سك اأن ِمن حق كل باحث اأن يقف مليًا ويرتّدد كثريًا يف قبول مقولت 
وهب بن ُمنّبه.. فمن هو؟ وما هي الإ�سكالت املثارة بحّقه؟

•• وهب بن منبه:
قال الذهبي يف »تاريخ الإ�سالم« عن ن�سبه: )وهب بن منبه بن كامل بن 

1. الطربي: جامع البيان، ج 19، �ض 461.

آصف بن برخيا
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)قال  قال:  قومّيته  وعن  ال�سنعاين(.  اأبو عبداهلل  الأبناوي  الأ�سوار  بن  �سيج 
اأبوه  »كان  غريه:  وقال  �سنعاء«  ق�ساء  على  كان  ثقة  تابعي  »وهب  العجلي: 
النبي  حياة  يف  فاأ�سلم  ك�سرى  زمن  اليمن  اإىل  فاأُر�سل  هراة  اأهل  من  منّبه 

»�سلى اهلل عليه و�سلم« وح�سن اإ�سالمه«(. 

وعن علمه قال: )وكان �سدوقًا عاملًا قد قراأ يف كتب الأولني وعرف ق�س�ض 
ه بكعب الأحبار يف زمانه، وكالهما تابعي  الأنبياء »عليهم ال�سالم« وكان ُي�سبَّ
لكن مات قبله بنحو من ثمانني �سنة. فمولد وهب قريب من وفاة كعب، ويف 
ال�سحيحني حديث عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن اأخيه همام عن اأبي 
هريرة.. وعن وهب قال: »كانوا يقولون عبد اهلل بن �ساَلم اأعلم اأهل زمانه، 

وكان كعب اأعلم اأهل زمانه، اأفراأيت من جمعهما؟« يعني نف�سه(. 

ال�سباح:  بن  مثنى  )وقال  عنها:  فقال  وروحانيته  واأخالقه  عبادته  واأما 
اأربعني �سنة مل ي�سب �سيئًا فيه روح، ولبث ع�سرين �سنة مل يجعل  »لبث وهب 
على  نزلت  كتابًا  ثالثني  »قراأت  وهب:  قال  ثم  و�سوًء!!«  وال�سبح  الع�ساء  بني 
ثالثني نبيًا«. وقال عبد ال�سمد بن مغفل: »�سحبت عّمي وهبًا اأ�سهرًا ي�سلي 
روى  فرا�ض«!  على  يرقد  �سنة مل  اأربعني  »لبث  وقيل:  الع�ساء«.  بو�سوء  الغداة 
عبد املنعم بن اإدري�ض، عن اأبيه قال: »كان وهب يحفظ كالمه، فاإْن �َسلم يومه 
اأفطر، واإل طوى«. وروى عبد ال�سمد عن اجلعد بن درهم قال: »ما كّلمت عاملًا 
ب، اإل وهب بن منبه«. معمر عن �سماك  قط  اإل حلَّ َحبوته( اأي قام )اأو غ�سِ
اإىل جنبه وهب يف قوم، ف�سكوا  اليمن  اأمري  الف�سل قال: »كنا عند عروة  بن 
عاملهم وذكروا منه �سيئًا قبيحًا، فتناول وهب ع�سا ف�سرب بها راأ�ض العامل 

آصف بن برخيا
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عبداهلل  اأبو  علينا  يعيب  وقال:  حممد  بن  عروة  ف�سحك  دمه،  �سال  حتى 
الغ�سب وهو يغ�سب! فقال: ما يل ل اأغ�سب وقد غ�سب الذي خلق الأحالم 
»اإنك  لوهب:  قالوا  اأنهم  وُيروى  ِمْنُهْم}))).  اْنَتَقْمَنا  آَسُفوَنا  ا  {َفَلمَّ فقال: 
حتدثنا بالروؤيا  فتقع حقًا. فقال: هيهات، ذهب ذلك عني مذ ُولِّيت الق�ساء«. 
وعن الب�سارة النبوية ب�ساأنه قال: عن عبادة بن ال�سامت قال: قال ر�سول اهلل 
يهب  له وهب  يقال  اأحدهما  اأمتي رجالن  »يكون يف  و�سلم«:  عليه  »�سلى اهلل 
اهلل له احلكمة، والآخر يقال له غيالن، هو اأ�سر على اأمتي من اإبلي�ض«. وقد 
بنّي الذهبي �سعف اإ�سناد هذا اخلرب باأكرث من راٍو. وعن بع�ض اآرائه العقدية 
قال: قال اأحمد بن حنبل: »كان ُيتَّهم ب�سيء من القدر، ورجع«. وقال  عمرو بن 
دينار: »دخلت على وهب ب�سنعاء، فاأطعمني من َجوزٍة يف داره فقلت له: وددت 
اأنك مل تكن كتبت يف الَقَدر كتابًا، فقال: واأنا واهلل وددت ذلك«. وقال حماد بن 
�سلمة: »ثنا اأبو �سنان، �سمعت وهب بن منبه يقول: كنت اأقول بالقَدر حتى قراأت 
ب�سعًا و�سبعني كتابًا من كتب الأنبياء: من جعل �سيئًا من امل�سيئة اإىل نف�سه فقد 

كفر، فرتكت قويل«())).
اإىل هنا ل جند اإل الثناء اجلميل على الرجل، بل واملقام الرفيع الذي ناله 
هذا  يف  عديدة  مبالغات  مع  ذلك،  وغري  والق�ساء  والأخالق  والعلم  بالعبادة 
ال�ساأن. كما اأن احلديث عن اطالعه الوا�سع على كتب الأنبياء - بزعمه - يثري 
ال�سك يف النف�ض ويطرح ت�ساوؤًل م�سروعًا عن مدى تاأّثره بتلك الكتب املوروثة 

عن اأهل الكتاب، واإقحامها يف ما قّدمه ورواه للم�سلمني. 
1. �سورة الزخرف: 55.

2. الذهبي: تاريخ الإ�سالم، ج 7، �ض 499-497

آصف بن برخيا
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ما  واملعارف  العلوم  من  وهب  عن  اأخذوا  قد  القوم  فاإن  حال،  كل  وعلى 
�ساوؤوا، فهل كان تقييمهم له �سحيحًا؟ 

ِركلي))) عن وهب بن منبه فقال: )كثرُي الأخبار عن  كتب خري الدين الزِّ
الكتب القدمية، عامٌل باأ�ساطري الأولني ول �سيما الإ�سرائيليات. ُيعّد يف التابعني، 
ِحمري.  واأمه من  اليمن،  اإىل  ك�سرى  بهم  َبعث  الذين  الفر�ض  اأبناء  اأ�سله من 
�سمعت  يقول:  وكان  ق�ساءها.  عبدالعزيز  بن  عمر  ووله  ب�سنعاء  ومات  ولد 
اثنني وت�سعني كتابًا كلها اأُنزلت من ال�سماء، اثنان و�سبعون منها يف الكنائ�ض، 
اأنه  اخلوا�ض«  »طبقات  ويف  قليل.....  اإل  يعلمها  ل  النا�ض  اأيدي  يف  وع�سرون 
�سحب ابن عبا�ض ولزمه ثالث ع�سرة �سنة. من كتبه »ِذْكر امللوك املتوَّجة ِمن 
ابن خلكِان يف جملد  راآه  واأ�سعارهم«.  واأخبارهم وق�س�سهم وقبورهم  ِحْمرَي 
واحد، وقال: هو من الكتب املفيدة. وله »ق�س�ض الأنبياء« و »ق�س�ض الأخيار« 

ذكرهما �ساحب ك�سف الظنون)))())).  
وبذا بداأت تتبّدى بع�ض احلقيقة.. فالرجل من املهتمني بكتب اأهل الكتاب 
وبالق�س�ض، واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك اأنه �سحب بع�ض ال�سحابة، و�سحبه بع�ض 
واآرائه وخلفيِته  رواياته وق�س�سه  باإقحام  التابعني، �سنعرف كيف قام  تابعي 
مروياته  بعنوان  تارة  عنه،  امل�سلمون  ورثه  ما  يف  والعقدية  والعرقية  الثقافية 
يهاجم  وكان  العربية  البالد  من  عدد  يف  ِرْكلي  الِزّ تنقل  »ت1396هـ«.  و�ساعر  وموؤرخ  كاتب   .1
ال�ستعمار الفرن�سي ب�سعره، ويتعاون مع املجاهدين يف مقاومة الفرن�سيني، فُحكم عليِه بالإعدام 

اأكرث من مّرة. وله عدة موؤلفات من اأ�سهرها مو�سوعة »الأعالم« يف 8 جملدات.
2. اأي مو�سوعة »ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون« مل�سطفى بن عبد اهلل ال�سهري بحاجي 

خليفة »ت1068هـ«.
3. الزركلي: الأعالم، ج 8 ، �ض125.
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عن ال�سحابة، واأخرى بعنوان منقولته عن كتب اأهل الكتاب، وثالثه من خالل 
اهتماماته الق�س�سية.

وقد اأزاح العالمة ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا))) ال�ستار يف مقال له يف جملة 
»املنار« وب�سكل وا�سح عن الدور الذي لعبه ابن منبه يف حقن الرتاث الإ�سالمي 
حتى  له  الأمويون  قّدمها  التي  اخلدمة  وعن  الإ�سرائيلية،  الروايات  بجراثيم 
�سار مرجعًا للم�سلمني يف �سوؤون دينهم وعَلمًا من اأعالمهم حتّف به �سنوف 
الثناء واملدائح. قال: )�سعفه عمر بن الفال�ض، واغرًتّ به اجلمهور؛ لأن جل 
نقد  تدقيقهم يف  نقدها  النظر يف  يدققون  يكونوا  ومل  لالإ�سرائيليات،  روايته 
روايات اأ�سول الدين وفروعه، وقلما كان اأحد من رجال اجلرح والتعديل يعرف 
اأن البخاري  اأهل الكتاب لي�سح حكمه على الرواة عنها، على  �سيًئا من كتب 
»رحمه اهلل تعاىل« مل َيرِو عنه حديًثا يف �سحيحه مرفوًعا ول ق�سة اإ�سرائيلية، 
ث به عن اأخيه همام  ول م�ساألة علمية، واإمنا روى عنه اأثًرا واحًدا، وهو ما حَدّ
عن اأبي هريرة من قوله: لي�ض اأحٌد اأكرث مني حديًثا اإل عبد اهلل بن عمرو بن 
العا�ض، فاإنه كان يكتب ول اأكتب. ومل ينفرد به وهب بل تابعه عليه معمر عن 
همام، فال ي�سح اأن يعد وهب من رواة �سحيح البخاري الذين ائتمنهم على 
�سنة الر�سول »�سلى اهلل عليه و�سلم«. هذا، واإن ما نقلوه عنه من الرجوع عن 
عقيدة القدر لرمي له بعقيدة اجلرب املح�ض وهي �سر منها، فكانوا بذلك كمن 
يغ�سل الدم بالبول، وهو مع ذلك يدل على كذبه فيما يرويه عن كتب الأنبياء 

1. حممد ر�سيد ر�سا »ت 1354هـ« عامل دين ومفكر اإ�سالمي واأديب من لبنان. ُيعّد من رواد الإ�سالح 
الإ�سالمي يف القرن الرابع ع�سر الهجري، وقد تتلمذ على يد ال�سيخ حممد عبده، مبا ميّثل المتداد 
الديني والفكري والثقايف حلركة ال�سيد جمال الدين الأفغاين. اأ�س�ض جملة املنار، وله عدة موؤلفات.
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»عليهم ال�سالم«، فقد ذكروا عنه اأنه قال: كنت اأقول بالقدر حتى قراأت ب�سعة 
و�سبعني كتابًا من كتب الأنبياء يف كلها )من جعل اإىل نف�سه �سيئًا من امل�سيئة 
فقد كفر( فرتكت قويل. اهـ. ِمن تهذيب التهذيب ومقّدمة فتح الباري للحافظ 

ابن حجر.())). 

ثم عّلق ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا على ما �سبق فا�سحًا كذب هذه املقولة 
وم�سمون ما رواه عن الكتب املزعومة لالأنبياء من عدة جهات ونذكرها من 

خالل النقاط التالية:

اأوًل: اإن كتب الأنبياء التي باأيدي اأهل الكتاب ل تبلغ هذا العدد. 

يف  له  نقل  لهم  ُيعَرف  ول  هذا،  على  ت�ستمل  ل  الكتاب  اأهل  ُكتب  ثانيًا: 
جمادلتهم يف هذه امل�ساألة. 

املثِبتة  القراآن،  الكثرية يف  الآيات  بدليل  باطل قطعًا  القول  اإن هذا  ثالثًا: 
مل�سيئة الإن�سان، كقوله »عز وجل«: {َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَيْكُفْر}))) 
َيْسَتِقيَم}))) {اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم}))) {َفْأَذن لَِّمن ِشْئَت  {ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن 
َر})))، ويف معنى الآيات اأحاديُث  َم َأْو َيَتَأخَّ ِمْنُهْم}))) {ِلَمن َشاَء ِمنُكْم َأن َيَتَقدَّ

1.www.minhajsalafi.com/kutub/gwame3/Web/6947/030.html

واملوقع يحتوي على جملة املنار، ج 26، �ض716.
2. �سورة الكهف: 29.
3. �سورة التكوير: 28.
4. �سورة ف�سلت: 40.

5. �سورة النور: 62.
6. �سورة املدثر: 37.
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كثرية اأي�سًا، ول ينايف هذه الآيات قوله »عز وجل«: {َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن َيَشاَء 
اهلُل})))  بل يقّررها ويوؤكدها اإذ هو �سريح يف اأن اهلل »عز وجل« �ساء اأن يكون 

للب�سر م�سيئة خلقها لهم فيما خلقه من �سفاتهم وغرائزهم وقواهم. 

رابعًا: اإن وهبًا قد انتقل من بدعة القدرية اإىل بدعة اجلربية التي هي �سر 
منها واأ�سر، واأدهى واأمر، فهي التي اأماتت قلوب امل�سلمني وهممهم التي فتحوا 
للظلمة  وتعبدتهم  والهوان،  بالذل  واأر�ستهم  الأطواد،  بها  ودكوا  البالد،  بها 

منهم، ثم للم�ستعبدين لهم من غريهم.

واأعقب مالحظاته ال�سابقة بقوله: )هذا واإّن عمَدتنا يف جرح رواية وهب 
كعب  كروايات  اآفتها  وهو  ببطالنها  نقطع  التي  الإ�سرائيليات  من  به  جاء  ما 
ها تف�سري كتاب اهلل مبا بثَّا فيها من اخلرافات، ومبا اأدخال فيها  فيها، وقد �سوَّ
من العقائد الباطلة، ومن تاأييد عقائد اأهل الكتاب وال�سهادة لكتبهم التي بني 

اأيديهم بال�سحة(.

ال�سابقة  احلقيقة  لتاأييد  منبه  بن  وهب  مرويات  من  بواحدة  وا�ست�سهد 
ابن كثري عنه يف  نقله احلافظ  ها - مبا  �سرُّ فقال: )ونكتفي يف هذه - وهي 
تف�سري قوله »عز وجل«: {َوِإنَّ ِمْنُهْم َلَفِريقًا َيْلُووَن َأْلِسَنَتُهم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه 
ِعنِد  ِمْن  ُهَو  َوَما  اهلِل  ِعنِد  ِمْن  ُهَو  َوَيُقوُلوَن  الِكَتاِب  ِمَن  ُهَو  َوَما  الِكَتاِب  ِمَن 
منبه:  بن  قال وهب  قال:  َيْعَلُموَن})))  َوُهْم  الَكِذَب  اهلِل  َعَلى  َوَيُقوُلوَن  اهلِل 
»اإن التوراة والإجنيل كما اأنزلهما اهلل »تعاىل«، مل ُيغريَّ منهما حرف، ولكنهم 

1. �سورة التكوير: 29.
2. �سورة اآل عمران: 78.

آصف بن برخيا

fi Umq 2 L.indd   422fi Umq 2 L.indd   422 2/29/2020   12:05:44 PM2/29/2020   12:05:44 PM



423423

ُي�سّلون بالتحريف والتاأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند اأنف�سهم: {َوَيُقوُلوَن 
فاإنها حمفوظة ول  فاأما كتب اهلل  اهلِل}  ِعنِد  ِمْن  ُهَو  َوَما  اهلِل  ِعنِد  ِمْن  ُهَو 

ل«(.  حُتوَّ

ثم ذكر تعليق ابن كثري على الرواية ال�سابقة، قال: )قال ابن كثري: فاإْن عنى 
وهب ما باأيديهم من ذلك فال �سك اأنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة 
والنق�ض، واأما تعريب ذلك امل�ساَهد بالعربية ففيه خطاأ كبري وزيادات كثرية، 
، وفْهُم كثري منهم  ونق�سان ووهم فاح�ض، وهو من باب تف�سري املعّرب املعربَّ
- بل اأكرثهم بل جمعيهم - فا�سد. واأما اإن عنى كتب اهلل التي هي ُكتبه ِمن 

عنده، فتلك كما قال حمفوظة مل يدخلها �سيء(. 

اأي تربير  اأمام  الباب  ُمغِلقًا  واأْتَبع العالمة حممد ر�سيد ر�سا ذلك براأيه 
م ل�سالح وهب بن منبه، فقال: )اإن ابن كثري قد علم من حال  ميكن اأن ُيقدَّ
كاأحمد  فوقه،  والتعديل ممن  اأئمة اجلرح  يعلم  يكن  ما مل  الكتاب  اأهل  كتب 
لعوا  وابن معني والبخاري وم�سلم الذين مل يروا هذه الكتب كما راآها، ومل يطَّ
لعون عليها قبله من حتريفها واأغالطها وخمالفتها ملا نقطع  على ما بّينه املطَّ
به من اأ�سول الإميان باهلل ور�سوله اإلخ، كابن حزم وابن تيمية اأ�ستاذه، ولو علم 
اأولئك ما علمه هوؤلء من ذلك جلزموا باأن وهبًا كان كذابًا غا�ّسًا للم�سلمني 
يف  يقول  َمن  بجرح  يجزمون  كانوا  كما  قط،  رواية  له  يقبلوا  ومل  ب�سالحه، 
الدين بدون ما زعمه من كون التوراة والإجنيل اللذين يف اأيدي اأهل الكتاب 
كما اأنزلهما اهلل »عز وجل« مل يتغري منهما حرف واحد. واإن حتريفهم لهما 
اإمنا كان يف تاأويلهما، ويف ن�سبة بع�ض امل�سائل التي لي�ست فيهما اإليهما، اأي كما 

آصف بن برخيا
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يفعل املبتدعون يف الإ�سالم واملتع�سبون للمذاهب يف تاأويل القراآن واحلديث 
لإثبات بدعهم ومذاهبهم، وكما اأراد ابن كثري عفا اهلل عنه اأن يلتم�ض لوهب 
تاأويالت كتاأويالت متع�سبي املذاهب مل�سايخهم، ولو نقل هذا القول عن جهمي 
اأو معتزيل اأو �سيعي لقطع هو واأمثاله بخروجه به من امللة، فهذا التاأويل بديهي 
البطالن؛ لأن كل اأحد يجزم باأن وهبًا يتكلم عن التوراة والإجنيل املوجودين 
يف الأر�ض ل عن اللوح املحفوظ، ول عن علم اهلل »عز وجل«، وعن كالمه الذي 

هو �سفة من �سفاته(.  

وختم العالمة حممد ر�سيد ر�سا مقاَله بعقد مقارنة بني حجم املروي يف 
تف�سري ابن كثري من الإ�سرائيليات وامل�سيحيات وبني غريه من الكتب فقال: )ولو 
اأردنا اأن جنمع من تف�سري ابن كثري وحده ما فيه من الإ�سرائيليات وغريها عن 
وهب نف�سه وعن �سنوه يف روايِتها، كعب الأحبار وننتقدها، لألَّفنا يف ذلك كتابًا 
خا�سًا، مع العلم باأن ابن كثري رحمه اهلل تعاىل يحرت�ض مما مل يحرت�ض غريه 
ما  كل  الذين جمعوا  واملف�سرين  الق�سا�سني  كتب  اإىل  رجعنا  اإذا  واأما  منها. 
اإنه ل ُتلب�ض عليه  �سمعوا فاإننا جند هنالك العجب العجاب والذي يقال فيه: 
ثياب، ويا ح�سرتا على من يظنون اأن �سنة النبي املختار، تزول الثقة بها بجرح 

وهب وكعب الأحبار())).

الكارثة  ح حجم  يو�سّ ر�سا  ر�سيد  العالمة حممد  به  ما ختم  فاإنَّ  وبراأيي 
الق�س�ض  اأقحموا  و�سواهما ممن  الأحبار  وكعب  منبه  بن  وهب  اأحلقها  التي 

1. www.minhajsalafi.com/kutub/gwame3/Web/6947/030.html

واملوقع يحتوي على جملة املنار، ج 26، �ض716.

آصف بن برخيا
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تف�سري  با�سم  املختلفة  الثقافات  وموروثات  واأباطيلهم  الكتاب  اأهل  ومرويات 
القراآن واحلديث النبوي ومرويات ال�سحابة مما ل يحتاج معه اإىل مزيد من 

ال�سرح والبيان.

•• قراءة يف مصادر أهل الكتاب:
تبنّي لنا من بحوث �سابقة اأّن ُم�سِلمة اأهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن 
منبه واأخيه همام مل يكونوا �سادقني يف ما اّدعوه من نقل ملا جاء يف التوراة 
وغريها من م�سادر اأهل الكتاب. وهذا ما �سيتك�ّسف معنا اأي�سًا حني البحث 

عن حقيقة �سخ�سية اآ�سف بن برخيا يف تراث اأهل الكتاب. 

فقد ورد ا�سم هذه ال�سخ�سية يف الأ�سحاح 6 من �ِسفر اأخبار الأيام الأّول 
من العهد القدمي »التنخ« عند ِذكر اأ�سماء »املغّنني« اأي قّراء الأدعية والتوا�سيح 
اأََقاَمُهْم  ِذيَن  الَّ ُهُم  ال�سالم«: )َوهوؤَُلِء  النبي داود »عليه  واملن�سدين على عهد 
يف  التابوت  و�سع  اأي  التَّاُبوُت(  ا�ْسَتَقرَّ  َبْعَدَما  بِّ  الرَّ َبْيِت  يِف  اْلِغَناِء  َعَلى  َداُوُد 
)َوَكاُنوا  الالحق  الن�ض  ذلك يف  ذكر  و�سياأتي  املعبد  له يف  املخ�س�ض  املكان 
بِّ  الرَّ َبْيَت  �ُسَلْيَماُن  َبَنى  اأَْن  اإِىَل  ِباْلِغَناِء  َخْيَمِة الْجِتَماِع  َم�ْسَكِن  اأََماَم  َيْخِدُموَن 
َمَع  اْلَقاِئُموَن  ُهُم  َلِء  َوهوؤُ َتْرِتيِبِهْم.  َح�َسَب  ِخْدَمِتِهْم  َعَلى  َفَقاُموا  اأُوُر�َسِليَم،  يِف 
َبِنيِهْم........ اآ�َساُف ْبُن َبَرْخَيا ْبِن �ِسْمِعي ْبِن ِميَخاِئيَل ْبِن َبَع�ِسَيا ْبِن َمْلِكَيا ْبِن 
َة ْبِن �ِسْمِعي ْبِن َيَحَث ْبِن َجْر�ُسوَم ْبِن  اأَْثَناَي ْبِن َزاَرَح ْبِن َعَداَيا ْبِن اأَْيَثاَن ْبِن ِزمَّ

َلِوي())).

وورد ا�سمه جمددًا يف م�سهد اآخر، وهو و�سع التابوت يف مكانه يف املعبد 
1. الكتاب املقد�ض: �سفر اأخبار الأيام الأول، الأ�سحاح 6، 43-31.

آصف بن برخيا
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الأول:  الأيام  اأخبار  �سفر  من  اآخر  مورد  يف  ال�سالم«  »عليه  داود  النبي  اأيام 
َلُه  َب  َوَن�سَ ِلَتاُبوِت اهلِل  َمَكاًنا  َواأََعدَّ  َداُوَد،  َمِديَنِة  ُبُيوًتا يِف  ِلَنْف�ِسِه  َداُوُد  )َوَعِمَل 
بِّ  الرَّ َكاَلِم  َح�َسَب  ُمو�َسى  اأََمَر  َكَما  اهلِل  َتاُبوَت  نَي  ِويِّ الالَّ َبُنو  َوَحَمَل  َخْيَمًة..... 
نَي  اإِْخَوَتُهُم امْلَُغنِّ اأَْن ُيوِقُفوا  نَي  ِويِّ ُروؤَ�َساَء الالَّ َمَر َداُوُد  َواأَ اأَْكَتاِفِهْم.  يِّ َعَلى  ِباْلِع�سِ
ْوِت ِبَفَرٍح. َفاأَْوَقَف  ِعنَي ِبَرْفِع ال�سَّ ُنوٍج)))، ُم�َسمِّ ِباآَلِت ِغَناٍء، ِبِعيَداٍن َوَرَباٍب َو�سُ
ِويُّوَن َهْيَماَن ْبَن ُيوِئيَل، َوِمْن اإِْخَوِتِه اآ�َساَف ْبَن َبَرْخَيا.... َوامْلَُغنُّوَن: َهْيَماُن  الالَّ
ِمَن  بِّ  الرَّ َتاُبوِت  اأََماَم  َوَجَعَل  ِللتَّ�ْسِميِع.......  ُنَحا�ٍض  ُنوِج  ِب�سُ َواإِيَثاُن  َواآ�َساُف 
اآ�َساَف  اإِ�ْسَراِئيَل:  اإِلِه  بِّ  الرَّ َوَت�ْسِبيِح  ْكِر  َوال�سُّ التَّْذِكرِي  َولأَْجِل  اًما،  ُخدَّ نَي  ِويِّ الالَّ
َوَبَناَيا  َواأَِلياآَب  ْثَيا  َوَمتَّ َوَيِحيِئيَل  َو�َسِمرَياُموَث  َوَيِعيِئيَل  َثاِنَيُه،  ا  َوَزَكِريَّ اأْ�َض  الرَّ
ُنوِج...  ِبال�سُّ ُت  وِّ ُي�سَ اآ�َساُف  َوَكاَن  َوِعيَداٍن.  َرَباٍب  ِباآَلٍت  َوَيِعيِئيَل  اأَُدوَم  َوُعوِبيَد 
بَّ ِبَيِد اآ�َساَف َواإِْخَوِتِه: »ِاْحَمُدوا  ًل َجَعَل َداُوُد َيْحَمُد الرَّ ِحيَنِئٍذ يِف ذِلَك اْلَيْوِم اأَوَّ
اَدُثوا  وا َلُه. حَتَ ُ ُعوِب ِباأَْعَماِلِه. َغنُّوا َلُه. َتَرمنَّ وا يِف ال�سُّ . اْدُعوا ِبا�ْسِمِه. اأَْخرِبُ بَّ الرَّ
. اْطُلُبوا  بَّ ِذيَن َيْلَتِم�ُسوَن الرَّ ِبُكلِّ َعَجاِئِبِه. اْفَتِخُروا ِبا�ْسِم ُقْد�ِسِه. َتْفَرُح ُقُلوُب الَّ

ُه. اْلَتِم�ُسوا َوْجَهُه َداِئًما())).  بَّ َوِعزَّ الرَّ

اآ�َساَف  َبِني  ِلْلِخْدَمِة  ْي�ِض  اجْلَ �َساُء  َوُروؤَ َداُوُد  ويف الأ�سحاح 25 منه: )َواأَْفَرَز 
ِمْن  َعَدُدُهْم  َوَكاَن  ُنوِج،  َوال�سُّ َباِب  َوالرَّ ِباْلِعيَداِن  ِئنَي  امْلَُتَنبِّ َوَيُدوُثوَن  َوَهْيَماَن 
وُر َوُيو�ُسُف َوَنَثْنَيا َواأَ�َسْرِئيَلُة.  ِرَجاِل اْلَعَمِل َح�َسَب ِخْدَمِتِهْم. ِمْن َبِني اآ�َساَف: َزكُّ
َت َيِد اأَِبيِهْم  ِئ َبنْيَ َيَدِي امْلَِلِك.... ُكلُّ هوؤَُلِء حَتْ َت َيِد اآ�َساَف امْلَُتَنبِّ َبُنو اآ�َساَف حَتْ

فِّ اأو يف  ُت يف اأطراِف الدُّ غريٌة م�ستديرٌة ُتَثبَّ ْفٍر �سَ فائُح �سُ ْنج: �سَ 1. جاء يف معاجم اللغة اأن ال�سَّ
َرب. اأَ�سابع الراق�سة ُيدقُّ بها عند الطَّ

2. الكتاب املقد�ض: �سفر اأخبار الأيام الأول، الأ�سحاح 16-15.
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َت َيِد  ْدَمِة َبْيِت اهلِل، حَتْ َباِب َواْلِعيَداِن خِلِ ُنوِج َوالرَّ بِّ ِبال�سُّ لأَْجِل ِغَناِء َبْيِت الرَّ
اْلِغَناَء  امْلَُتَعلِِّمنَي  اإِْخَوِتِهِم  َمَع  َعَدُدُهْم  َوَكاَن  َوَهْيَماَن.  َوَيُدوُثوَن  َواآ�َساَف  امْلَِلِك 

ِبرِييَن ِمَئَتنْيِ َوَثَماِنَيًة َوَثَماِننَي())).  ، ُكلِّ اخْلَ بِّ ِللرَّ

هذا امل�سهد يعرّب عما نراه اليوم يف بع�ض ال�سلوات والقّدا�سات التي ُتقام 
اأ�سلوب  يختلف عن  ما  وهو  والن�سارى،  لليهود  املخ�س�سة  العبادة  اأماكن  يف 
العبادة يف الإ�سالم. ويف الواقع اأن اليهود يعتمدون يف �سلواتهم التي تقام يف 

كن�سهم على املو�سيقى. 

فعلى موقع My Jewish Learning مقال حول هذا العنوان، وفيه يقول 
الكاتب ما ترجمته: 

)تعتمد ال�سالة اليهودية ب�سكل كبري على املو�سيقى، ويعود هذا على الأقل 
الغناء  امل�سوؤولون عن  الالويون هم  وكان  القد�ض،  الأول يف  الهيكل  اإىل زمان 
وال�سرب على الآلت املو�سيقية كجزء من خدمة الهيكل والتي كانت تتمركز 
حول املرا�سيم اخلا�سة بتقدمي القرابني. ولكن مع نفي ال�سعب اليهودي عام 

70م، حتّول تركيز العبادة اليهودية من القرابني اإىل تالوة الن�سو�ض(.
Jewish prayer relies heavily on music. Dating back at least 

to the times of the First Temple in Jerusalem, Levites had the 

responsibility of singing and playing instruments as part of the 

Temple service, which centered around sacrificial practices. 

With the exile of the Jewish people in 70 C.E., the focus of Jew-

1. الكتاب املقد�ض: �سفر اأخبار الأيام الأول، الأ�سحاح 25، 7-1.
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ish worship shifted from sacrifice to the recitation of texts((). 

)هل  التايل:  الت�ساوؤل  على  اإجابة   Ask Moses موقع  على  جند  وهكذا 
ت�ستمل ال�سالة يف الكني�ض على املو�سيقى والغناء؟(. والإجابة: 

الفرح،  )»اأغاين«  بالعربية  »اأنغام«  كلمة  نف�ض  وهي   )Nigunim )هناك 
اأغنية  كل  ومفهوم  وحمددة،  خا�سة  اأوقات  منهما  ولكل  احلزن،   Nigunimو

يعك�ض ذلك(.
Does synagogue prayer include music and singing?

There are Nigunim (songs( of joy, and nigunim of bitterness. 
Both of these, joy and bitterness, have known and fixed times, 
each one in its own proper time. However, in general, the con-
cept of song is revelation of the essence.”(()

•• مفهوم النبوة:
ولكن ي�ستوقفنا هنا ما جاء يف الن�ض ال�سابق من و�سف »اآ�ساف« باأنه من 

ِئنَي(.. فهل هذا يعني اأنه كان نبيًا؟ )امْلَُتَنبِّ

مهمة«  »م�سائل  عنوان  حتت  الوارد  البحث  يف  الكتاب  بداية  اإىل  بالعودة 
�سندرك اأن مفهوم النبوة لدى الكتابيني ل يطابق مفهومه عند امل�سلمني، واأنه 
طريق  عن  ولو  امل�ستقبل  عن  والإخبار  التنّبوء  على  القادرين  الأفراد  ي�سمل 

1. www.myjewishlearning.com/article/synagogue-religious-music

2.www.askmoses.com/en/article/287,2067186/Does-synagogue-prayer-in-

clude-music-and-singing.html

آصف بن برخيا
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اأو بع�ض الو�سائل، في�سمل العّرافني مثاًل وغريهم، كما ي�سمل الأفراد  الروؤى 
امللَهمني بنحو من الإلهام، دون اأن يكونوا من »الأنبياء« وفق املفهوم الإ�سالمي.

تادر�ض  القم�ض  نّبه  ِئنَي(  )امْلَُتَنبِّ من  باأنه  »اآ�ساف«  ُو�سف  حني  هنا  ومن 
يعقوب يف �سرحه للعبارة اإىل دللة هذه الكلمة فقال: )الت�سبيح هلل هنا ُدعي 

وؤًا())). َتَنُبّ

ت�سميتهم هكذا  كانت  اأنطونيو�ض فكري: )املتنبئني =  الق�ض  قال  وكذلك 
لأنهم بت�سبيحهم عّلموا ال�سعب الت�سبيح وال�سكر واحلمد وال�سالة. والت�سبيح 

هو موهبة من اهلل())) اأي بلحاظ اأنها كالإلهام منه. 

الأمر الآخر الذي يجب مناق�سته هنا حقيقة كون »اآ�سف بن برخيا« و�سيًا 
للنبي/امللك �سليمان كما جاء يف بع�ض الروايات الإ�سالمية.

قد  �سليمان  اأن  �سنجد  اأخرى،  يهودية  وم�سادر  »التنخ«  اإىل  نعود  عندما 
ن�سب ابنه »َرُحْبَعام« و�سيًا وملكًا من بعده، ول عالقة لآ�ساف اأو اآ�سف بذلك 

ل من قريب ول بعيد.

اأُوُر�َسِليَم  ِتي َمَلَك ِفيَها �ُسَلْيَماُن يِف  اُم الَّ يف �ِسفر امللوك الأول: )َوَكاَنِت الأَيَّ
َطَجَع �ُسَلْيَماُن َمَع اآَباِئِه َوُدِفَن يِف َمِديَنِة  َعَلى ُكلِّ اإِ�ْسَراِئيَل اأَْرَبِعنَي �َسَنًة. ُثمَّ ا�سْ

1.st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/

Father-Tadros-Yacoub-Malaty/13-Sefr-Akhbar-El-Ayam-El-Awal/Tafseer-Sefr-

Akhbar-El-Ayam-El-Awal__01-Chapter-25.html

2.st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/

Father-Antonious-Fekry/13-Sefr-Akhbar-El-Ayam-El-Awal/Tafseer-Sefr-Akh-

bar-El-Ayam-El-Awal__01-Chapter-25.html

آصف بن برخيا
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ا َرُحْبَعاُم ْبُن  ا َعْنُه())). وفيه اأي�سًا: )َواأَمَّ َداُوَد اأَِبيِه، َوَمَلَك َرُحْبَعاُم اْبُنُه ِعَو�سً
َمَلَك،  ِحنَي  �َسَنًة  ْرَبِعنَي  َواأَ اإِْحَدى  اْبَن  َرُحْبَعاُم  َوَكاَن  َيُهوَذا.  يِف  َفَمَلَك  �ُسَلْيَماَن 

وُر�َسِليَم())). َوَمَلَك �َسْبَع َع�َسَرَة �َسَنًة يِف اأُ

بالطبع، كانت بوادر التمّرد على اختيار �سليمان لبنه موجودة على عهده، 
كانا  اللذان  وبنيامني،  يهوذا  �سبطا  اإل  ملكًا  »رُحبعام«  ُيبايع  مل  وفاته  وبعد 
يقيمان يف اأور�سليم وما حولها اإىل جنوب فل�سطني، ورف�ض الأ�سباط الع�سرة 
اإ�سرائيل  اإىل مملكتني، مملكة  اإ�سرائيل  فانق�سمت مملكة  مبايعته،  الآخرون 
داود،  اأ�سرة  من  لي�ض  وهو  نباط«  بن  »َيُرْبعام  ملوكهم  اأول  وكان  ال�سمال،  يف 
وعا�سمتها ال�سامرة، وكانت هذه اململكة هي الأكرب من حيث امل�ساحة والعدد. 
وقد اأ�سرك يربعام و�سنع اأوثانًا ومعابد لها، ودعا بني اإ�سرائيل اإىل عبادتها 
بدًل من الذهاب اإىل اأور�سليم، فاأجابوه، ودامت دولتهم 250 �سنة وانتهت �سنة 
ال�سامرة  على  وا�ستوىل  اآ�سور  ملك  �سرجون  غزاهم  حينما  امليالد  قبل   721
هذه  انتهت  وبذلك  الفرات  نهر  وراء  ما  اإىل  اليهود  واأجلى  الأ�سباط  و�سَبى 

الدولة ومل تقم لها قائمة. 

واململكة الأخرى هي مملكة يهوذا يف اجلنوب، والتي حكمها رحبعام بن 
�سليمان وعا�سمتها اأور�سليم، وقد ا�ستمرت اأكرث من اأختها اإ�سرائيل وتعر�ست 
بابل  ملك  ن�سر  نبوخذ  يد  على  اآخرها  وكان  واجلنوب،  ال�سمال  لغزوات من 

الذي غزاها �سنة 606 قبل امليالد، وتغلب عليها ودفعت له اجلزية.

1. الكتاب املقد�ض: �ِسفر امللوك الأول، الأ�سحاح 11، 43-42.
2. الكتاب املقد�ض: �ِسفر امللوك الأول، الأ�سحاح 14، 21.

آصف بن برخيا

fi Umq 2 L.indd   430fi Umq 2 L.indd   430 2/29/2020   12:05:44 PM2/29/2020   12:05:44 PM



431431

ثم ثارت مرة اأُخرى فغزاها �سنة 593 ف�سبى من �سعبها ع�سرة الآف من 
امليالد  قبل   593 �سنة  عليه  وثارت  الهيكل،  وكنوز  واأ�سرافها  اأعيانها  بينهم 
اأ�سوارها واأحرق الهيكل و�سبى  فاأتاها هذه املرة �سنة 586 قبل امليالد وهدم 

اليهود اإىل بابل.
•• تفسري احلدث:

ملكة  بعر�ض  الإتيان  من  ال�سخ�سية  هذه  متّكن  كيفية  عن  احلديث  اأما 
َن  �سباأ يف اأقل من حلظة وو�سفه يف القراآن الكرمي باأنه: {الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ

اْلِكَتاِب} فقد اختلف تف�سريه يف الروايات واأقوال املف�ّسرين، وذلك كالتايل:

قال العالمة الطباطبائي: )وقد اعُتني ب�ساأن علمه اأي�سًا اإذ ُنّكر فقيل: ِعْلٌم 
َن اْلِكَتاِب، اأي علم ل يحتمل اللفُظ و�سَفه. واملراد بالكتاب الذي هو مبداأ هذا  مِّ
العلم العجيب اإما جن�ض الكتب ال�سماوية اأو اللوح املحفوظ. والعلم الذي اأخذه 
هذا العامل منه كان علمًا ي�سّهل له الو�سول اإىل هذه الُبغية. وقد ذكر املف�سرون 

اأنه كان يعلم:
○ ا�سم اهلل الأعظم الذي اإذا �سئل به اأجاب

○ ورمبا ذكر بع�سهم اأن ذلك ال�سم هو احلي القّيوم

○ وقيل ذو اجلالل والإِكرام

○ وقيل اهلل الرحمن

○ وقيل هو بالعربانية اآهيًا �سراهيًا

○ وقيل اإنه دعا بقوله يا اإلهنا واإله كل �سيء اإلهًا واحدًا ل اإله اإل اأنت اإيتني 

بعر�سها. 

آصف بن برخيا
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اأمرين لهما عالقة مبا  اإىل غري ذلك مما قيل(. ثم حتّدث العالمة عن 
�سبق، الأول منهما متعّلق بحقيقة ال�سم الأعظم، قال: )من املحال اأن يكون 
رف يف كل �سيء من قبيل الألفاظ ول املفاهيم  ال�سم الأعظم الذي له الت�سّ
التي تدل عليها وتك�سف عنها الألفاظ، بل اإْن كان هناك ا�سم له هذا ال�ساأن اأو 
بع�ض هذا ال�ساأن، فهو حقيقة ال�سم اخلارجية التي ينطبق عليها مفهوم اللفظ 

نوعًا من النطباق، وهي ال�سم حقيقة واللفظ الدال عليها ا�سم ال�سم(. 

الأمر الآخر الذي حتّدث عنه العالمة الطباطبائي هو كيفية حتقق ذلك 
الأمر العجيب، قال: )ومل يرد يف لفظ الآية نباأ من هذا ال�سم الذي ذكروه، 
بل الذي تت�سمنه الآية اأنه كان عنده علم من الكتاب، واأنه قال اأنا اآتيك به، 
ل اأنه كان له  ومن املعلوم مع ذلك اأن الفعَل فعُل اهلل حقيقة. وبذلك كله يتح�سّ
ِمن العلم باهلل والرتباط به ما اإذا �ساأل رّبه �سيئًا بالتوجه اإليه مل يتخّلف عن 
ال�ستجابة. واإن �سئت فقل: اإذا �ساءه اهلل »�سبحانه«. ويتبني مما تقدم اأي�سًا اأن 
هذا العلم مل يكن من �سنخ العلوم الفكرية التي تقبل الكت�ساب والتعلم())).  

قال:  املف�سرين،  بني  الختالف  وجود  على  الرازي  الفخر  اأّكد  وهكذا 
جربيل  منه  علم  عنده  والذي  املحفوظ،  اللوح  فقيل  الكتاب،  يف  )اختلفوا 

»عليه ال�سالم«. وقيل كتاب �سليمان، اأو كتاب بع�ض الأنبياء())).

اأما الطربي فقد جاء بعدة احتمالت �سمن عر�ض الأ�سماء املحتملة: )عن 
اإلهًا  كّل �سيء  واإله  اإلهنا  يا  الكتاب:  الذي عنده علـم من  الزهرّي، قال: دعا 

1. الطباطبائي: تف�سري امليزان، ج 15، �ض 363.
2. الفخر الرازي: التف�سري الكبري، ج 12، �ض 33.

آصف بن برخيا
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اأن  يعني  يديه( وهذا  بـني  قال: فمثل  بعر�سها،  ائتنـي  اأنت،  اإل  اإله  ل  واحدًا، 
الأمر حتّقق ِمن خالل الدعاء ِمن ِقَبل الرجل والإجابة الإلهية.

الحتمال الثاين: )عن َقتادة {قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلـٌم ِمَن الِكتاِب} قال: 
رجل من بني اآدم اأح�سبه قال: من بنـي اإ�سرائيـل، كان يعلـم ا�سم اهلل الذي اإذا 

ُدعي به اأجاب(.
الحتمال الثالث: )قال ابن زيد: .... وخرج يومئٍذ رجل عابد فـي جزيرة 
إَلـْيَك  َيْرَتدَّ  أْن  َقْبَل  ِبِه  آِتـيَك  أنا  {قاَل  العفريت  �سمع  فلـما  البحر،  من 

َطْرُفَك} قال: ثم دعا بـا�سٍم من اأ�سماء اهلل، فاإذا هو ُيحمل بـني عينـيه())).
اأما ابن عا�سور فقال: )اأي عنده علم مكت�سب من الكتب، اأي من احلكمة، 

ولي�ض املراد بالكتاب التوراة())).
ال�سخ�ض  هذا  اأن  القراآنية  العبارة  بهذه  املراد  يكون  اأن  املحتمل  ومن 
اأخرى معرفة بقانون  اأو بعبارة  اأ�سرار الطبيعة،  كانت لديه معرفة ب�سر من 
اأي  التكوين،  كتاب  هو  بالكتاب  املراد  يكون  بحيث  الفيزياء،  قوانني  من 
القوانني التي جعلها اهلل كامنة يف هذا الوجود، ومن خاللها تنتظم الأمور، 
النقل  وو�سائل  والأجهزة  الأدوات  يخرتع  اأن  لالإن�سان  ميكن  خاللها  ومن 

واملوا�سالت وغري ذلك. 
ِمن  »تعاىل«: {َوَما  قوله  املعنى جنده يف  هذا  الكتاب يف  كلمة  وا�ستعمال 
ْطَنا ِفي  َفرَّ ا  َأْمَثاُلُكم مَّ ُأَمٌم  ِبَجَناَحْيِه إالَّ  َيِطيُر  َطاِئٍر  َواَل  اأَلْرِض  َدآبٍَّة ِفي 

1. الطربي: جامع البيان، ج9، �ض 523.
2. ابن عا�سور: التحرير والتنوير، ج19، �ض 271.

آصف بن برخيا
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الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ُثمَّ ِإَلى َربِِّهْم ُيْحَشُروَن})))، وقوله »تعاىل«: {َوِإن مَّن َقْرَيٍة 
ُبوَها َعَذاًبا َشِديًدا َكاَن َذِلك ِفي  ِإالَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها َقْبَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذِّ

اْلِكَتاِب َمْسُطوًرا}))). 
1. �سورة الأنعام:38.

2. �سورة الإ�سراء:58.
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فلول تلك القوانني ملا اأمكن حتليق طائرة ول ت�سيري مركبة ول ت�سغيل هاتف 
ول بناء حائط ول تبليط �سارع ول اأي �سيء اآخر. وقد ا�ستخدم هذا ال�سخ�ض 
اأمر ما زال الإن�سان عاجزًا عن  ذلك القانون فحقق من خالله ما حّقق من 

حتقيقه على الرغم من كل التطور العلمي وال�سناعي الذي ن�سهده.

وقد حتدث د. يحيى املحجري يف كتابه »اآيات قراآنية يف م�سكاة العلم« حول 
احتمال عالقة »فيزياء الكم« بكيفية نقل العر�ض، قال: )كيف يتمكن خملوق 
من اإح�سار عر�ض ملكة �سباأ يف ذلك الع�سر من على بعد اآلف الكيلو مرتات 
العلم احلديث  �سليمان طرفه؟ ولكن  اإىل  اأن يرتد  اأي قبل  ثانية  يف جزء من 
يخربنا باأن هذا ل يتحتم اأن يكون �سحرًا. فحدوثه ممكن من الناحية العلمية 

اأو على الأقل من الناحية النظرية بالن�سبة ملقدرتنا يف القرن الع�سرين. 

اأما كيف َيحُدث ذلك فهذا هو مو�سوعـنا. الطاقة واملادة �سورتان خمتلفتان 
ل�سيٍء واحد، فاملادة ميكن اأن تتحول اإىل طاقة والطاقة اإىل مادة وذلك ح�سب 
املعادلة امل�سهورة، وقد جنح الإن�سان يف حتويل املادة اإىل طاقة وذلك يف املفاعالت 
الذرية التي تولد لنا الكهرباء ولو اأن حتكمه يف هذا التحويل ل يزال مير باأدوار 
حت�سني وتطوير، وكذلك فقد جنح الإن�سان - ولو بدرجة اأقل بكثري - من حتويل 
الطاقة اإىل مادة وذلك يف معجالت اجل�سيمات Particle Accelerator ولو 
اأن ذلك ما زال يتم حتى الآن على م�ستوى اجل�سيمات. فتحّول املادة اإىل طاقة 
والطاقة اإىل مادة اأمر ممكن علميًا وعمليًا فاملادة والطاقة قرينان، ول يعطل 
حتت  فيه  والتحكم  حدوثه  �سعوبة  اإل  وا�سع  نطاق  على  التحول  هذا  حدوث 
الظروف والإمكانيات العلمية والعملية احلالية، ول �سك اأن التو�سل اإىل الطرق 

fi Umq 2 L.indd   435fi Umq 2 L.indd   435 2/29/2020   12:05:44 PM2/29/2020   12:05:44 PM



436436

العلمية والو�سائل العملية املنا�سبة لتحويل الطاقة اإىل مادة واملادة اإىل طاقة 
يف �سهولة وي�سر ي�ستدعي تقدمًا علميًا وفنيًا هائلني.  

فم�ستوى مقدرتنا العلمية والعملية حاليا يف هذا ال�سدد لي�ض اإل كم�ستوى 
طفل يتعلم القراءة، فاإذا متكن الإن�سان يف يوم من الأيام من التحويل ال�سهل 
وثورات  بل  جذرية  تغريات  ذلك  عن  ينتج  ف�سوف  والطاقة  املادة  بني  املي�سور 
�سخمة يف منط احلياة اليومي واأحد الأ�سباب اأن الطاقة ممكن اإر�سالها ب�سرعة 
ال�سوء على موجات ميكرونية اإىل اأي مكان نريد، ثم نعود فنحولها اإىل مادة! 
وبذلك ن�ستطيع اأن نر�سل اأي جهاز اأو حتى منزًل باأكمله اإىل اأي بقعة نختارها 
معدودة.  دقائق  اأو  ثوان  خالل  يف  املريخ  اأو  القمر  على  حتى  اأو  الأر�ض  على 
وال�سعوبة الأ�سا�سية التي يراها الفيزيائيون لتحقيق هذا احللم هي يف ترتيب 
جزئيات اأو ذرات املادة يف ال�سورة الأ�سلية متامًا، كل ذرة يف مكانها الأول الذي 
�سغلته قبل حتويلها اإىل طاقة لتقوم بوظيفتها الأ�سلية. وهناك �سعوبة اأخرى 
الكهرومغناطي�سية  املوجات  والتقاط  الآن وهي كفاءة  العلم  هامة يعاين منها 

احلالية والتي لتزيد على 60% وذلك لتبدد اأكرثها يف اجلو.

كل هذا كان عر�سًا �سريعًا ملوقف العلم واإمكانياته احلالية يف حتويل املادة 
فالتف�سري  بلقي�ض،  امللكة  عر�ض  نقل  ملو�سوع  الآن  فلنعد  والعك�ض.  طاقة  اإىل 
املنطقي ملا قام به الذي عنده علم من الكتاب - �سواء اأكان اإن�سي اأو جني - ح�سب 
علمنا احلايل اأنه قام اأول بتحويل عر�ض ملكة �سباأ اإىل نوع من الطاقة لي�ض من 
ال�سروري اأن يكون يف �سورة طاقة حرارية مثل الطاقة التي نح�سل عليها من 
املفاعالت الذرية احلالية ذات الكفاءة املنخف�سة، ولكن طاقة ت�سبه الطاقة 

آصف بن برخيا
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الكهرومغناطي�سية.  املوجات  بوا�سطة  اإر�سالها  ميكن  ال�سوئية  اأو  الكهربائية 
واخلطوة الثانية هي اأنه قام باإر�سال هذه الطاقة من �سباأ اإىل ملك �سليمان، 
ولأن �سرعة انت�سار املوجات الكهرومغناطي�سية هي نف�ض �سرعة انت�سار ال�سوء 
اأي 300.000 كم - ثانية، فزمن و�سولها عند �سليمان ثالثة اآلف كيلومرتًا.. 
مادة مرة  اإىل  و�سولها  الطاقة عند  اأنه حّول هذه  والأخرية  الثالثة  واخلطوة 
اأخرى يف نف�ض ال�سورة التي كانت عليها اأي اأن كل جزيء وكل ذرة رجعت اإىل 

مكانها الأول! 

اإن اإن�سان القرن الع�سرين ليعجز عن القيام مبا قام به هذا الذي عنده علم 
من الكتاب منذ اأكرث من األفي عام. فمقدرة الإن�سان احلايل ل تتعدى حماولة 
تف�سري فهم ما حدث. فما جنح فيه اإن�سان القرن الع�سرين هو حتويل جزء من 
بوا�سطة الن�سطار يف ذرات  اإىل طاقة  اليورانيوم  الثقيلة مثل  العنا�سر  مادة 
هذه العنا�سر. اأما التفاعالت النووية الأخري التي تتم بتالحم ذرات العنا�سر 
فلم  والنجوم  ال�سم�ض  تولد طاقات  والتي  والهليوم  الهيدروجني  مثل  اخلفيفة 
التحكم  الإن�سان يف  اإذا جنح  التحكم فيها. وحتى  الآن  الإن�سان حتى  ي�ستطع 
ي�سعب  بدائية  �سورة  يف  املتولدة  الطاقة  تزال  ل  الذري،  التالحم  طاقة  يف 
اإر�سالها م�سافات طويلة بدون تبديد ال�سطر الأكرب منها. فتحويل املادة اإىل 
موجات ميكرونية يتم حاليا بالطريقة الب�سرية يف �سورة بدائية ت�ستلزم حتويل 
املادة اإىل طاقة حرارية ثم اإىل طاقة ميكانيكية ثم اإىل طاقة كهربائية واأخريا 
اإر�سالها على موجات ميكرونية. ولهذا ال�سبب جند اأن ال�سطر الأكرب من املادة 
التي بداأنا بها تبددت خالل هذه التحويالت ول يبقى اإل جزء �سغري ن�ستطيع 
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اإر�ساله عن طريق املوجات امليكرونية . فكفاءة حتويل املادة اإىل طاقة حرارية 
ثم اإىل طاقة ميكانية ثم اإىل طاقة كهربائية لن يزيد عن ع�سرين يف املائة %20 
اإىل  اليورانيوم  التكنولوجي احلايل يف حتويل  ال�سعف  اإذا جتاوزنا عن  حتى 
طاقة فالذي يتحول اإىل طاقة هو جزء �سغري من كتلة اليورانيوم اأما ال�سطر 
الأكرب فيظل يف الوقود النووي ي�سع طاقته على مدى اآلف وماليني ال�سنيني 

متحوًل اإىل عنا�سر اأخرى تنتهى بالر�سا�ض. ولي�ض هذا مبنتهى الق�سد! 

ففي الطرف الآخر يجب التقاط وجتميع هذه املوجات ثم اإعادة حتويلها 
اإىل طاقة ثم اإىل مادة كل جزئ وكل ذرة وكل ج�سيم اإىل نف�ض املكان الأ�سلي ، 
وكفاءة جتميع هذه الأ�سعة الآن وحتويلها اإىل طاقة كهربائية يف نف�ض ال�سورة 
التي ار�سلت بها قد ل تزيد عن 50 % اأي اأنه ما تبقى من املادة الأ�سلية حتى الآن 
بعد حتويلها من مادة اإىل طاقة واإر�سالها عن طريق املوجات الكهرومغناطي�سية 
اأن  قبل  وذلك   %10 هو  اإىل طاقة  اأخرى  مرة  وا�ستقبالها وحتويلها  املكرونية 

نقوم باخلطوة النهائية وهي حتويل هذه الطاقة اإىل مادة.

�سورتها  يف  مادة  اإىل  الطاقة  هذه  حتويل  اأي   - الأخرية  اخلطوة  وهذه 
الأوىل - هو ما يعجز عنه حتى الآن اإن�سان القرن الع�سرين ولذلك فنحن ل 
ندري كفاءة اإمتام هذه اخلطوة الأخرية واإذا فر�سنا اأنه حتت اأف�سل الظروف 
متكن الإن�سان من حتويل 50 % من هذه الطاقة املتبقية اإىل مادة فالذي �سوف 
نح�سل عليه هو اأقل من 5% من املادة التي بداأنا بها ومعنى ذلك اأننا اإذا بداأنا 
بعر�ض امللكة بلقي�ض وحولناه بطريقة ما اإىل طاقة واأر�سلنا هذه الطاقة على 
موجات ميكرونية، ثم ا�ستقبلنا هذه املوجات وحولناها اإىل طاقة مرة اأخرى اأو 

آصف بن برخيا
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اإىل مادة فلن جند لدينا اأكرث من 5% من عر�ض امللكة بلقي�ض واأما الباقي فقد 
تبدد خالل هذه التحويالت العديدة نظرا للكفاءات الرديئة لهذه العمليات، 
وهذه الــ 5% من املادة الأ�سلية لن تكفي لبناء جزء �سغري من عر�سها مثل رجل 

اأو يد كر�سي عر�ض امللكة . 
اإن الآيات القراآنية ل حتدد �سخ�سية هذا الذي كان »عنده علم من الكتاب« 
هل كان اإن�سيًا اأم جنيًا! وقد ذكر يف كثري من التفا�سري اأن الذي قام بنقل عر�ض 
بلقي�ض هو من الإن�ض ويدعى اآ�سف بن برخياء، ونحن نرجح اأن الذي قام بهذا 
العمل هو عفريت اآخر من اجلن، فاحتمال وجود اإن�سان يف هذا الع�سر على 
هذه الدرجة الرفيعة من العلم واملعرفة هو اإحتمال جد �سئيل. فقد جنح هذا 
اجلني يف حتويل عر�ض بلقي�ض اإىل طاقة ثم اإر�ساله م�سافة اآلف الكيلو مرتات 
ثم اإعادة حتويله اإىل �سورته الأ�سلية من مادة متاما كما كان يف اأقل من ثانية، 
ا�ستعداده  اأبدى  الذي  الأول  اجلني  عر�ض  اعتربنا  اإذا  ثوان  عدة  يف  حتى  اأو 

لإح�سار العر�ض قبل اأن يقوم �سليمان »عليه ال�سالم« من كر�سيه. 
فم�ستوى معرفة وقدرة اأي من اجلنيني الأول والثاين منذ نيف واألفي عام 
لأرفع بكثري من م�ستوى املعرفة والقدرة الفنية والعلمية التي و�سل اإليها اإن�سان 

القرن الع�سرين())). 
هذا الذي ذكره بعنوان اأنه ممكن نظريًا حتقق لحقًا ولو على نطاق ب�سيط، 
الكوانتي  »النقل  عنوان  حتت  مقاًل  اخلوري  ديب  مو�سى  الأ�ستاذ  كتب  فقد 
للمادة« قال فيه: )هكذا، بعد اأن كان النقل عن بعد جمرد ف�سول نظري، اإذا 
1. يو�سف احلاج اأحمد: مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة، �ض411-408 

نقاًل عن كتاب »اآيات قراآنية يف م�سكاة العلم« د. يحيى املحجري.

آصف بن برخيا
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ا�ستطاع   ،1997 عام  يف  التجريبيني.  العلماء  حديث  ي�سبح  الكوانتي  بالنقل 
نقاًل  الفوتون،  اأي  �سوء،  الكوانتية حلبيبة  احلالة  نقل  الفيزيائيني  من  فريق 
كوانتيًا عن بعد! ويف حزيران من عام 2004 مت حتقيق خطوة جديدة وهامة. 
فقد جنح فريقان منف�سالن يف النقل عن بعد حلالة كوانتية لذرة. ويحاول 
العلم اليوم القرتاب من اخليال العلمي اأكرث واأكرث، فهل �سرنى قريبًا النقل 

عن بعد جلزيئات ولو �سغرية؟ 
الكاتب  Téléportation كان قد اخرتع من قبل  النقل عن بعد  م�سطلح 
الأمريكي »�سارل فور« يف بداية القرن الع�سرين. ثم ا�ستخدم عدة مرات من 
قبل كّتاب اخليال العلمي لالإ�سارة اإىل اأمناط من نقل املادة، حيث حتول هذه 
بعد  الهدف  اأو  الو�سول  نقطة  عند  تكوينها  يعاد  ثم  طاقة  اإىل  اأوًل  الأخرية 
مت  التي  الكوانتية  ال�سريورة  يف  لكن  الف�ساء.  عرب  نقلت  قد  املادة  تكون  اأن 
اكت�سافها عام 1992 ياأخذ »النقل عن بعد« معنى خمتلفًا بع�ض ال�سيء، فالأمر 
يتعلق هنا بنقل احلالة الكوانتية جل�سيم، اأو ملنظومة كوانتية اأكرث تعقيدًا، دون 
فيزيائيًا معرفة  امل�ستحيل  اأنه من  الرغم من  على  نف�سه،  للج�سيم  فعلي  نقل 
الو�سف الدقيق للحالة الكوانتية املت�سمنة يف التجربة! ويبدو للوهلة الأوىل اأنه 

من امل�ستحيل حتقيق هذه املهمة. 

يكون  فكيف  جل�سيم،  الكوانتية  احلالة  معرفة  امل�ستحيل  من  كان  فاإذا 
بالإمكان نقلها اإىل مكان حمدد دون نقل اجل�سيم الذي يت�سمنها؟ 

مع ذلك، فاإن هذه النقطة بالذات هي التي ت�سمح بعملية النقل عن بعد 
الكوانتية والتي جتعل يف الوقت نف�سه وجودها اأمًرا مذهاًل. لقد اختار العلماء 

آصف بن برخيا
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الذين قاموا بالتجربة هذا امل�سطلح »النقل عن بعد« ب�سبب ت�سابهات كثرية 
مع املفهوم نف�سه يف اخليال العلمي، فهناك �سرورة »تدمري« احلالة الأ�سلية 
لكي نعيد بناءها يف مكان اأبعد، الأمر الذي يعني اأنه لن يوجد اأبًدا اأكرث من 
التي يجب  الكال�سيكية  املعلومة  ا  اأي�سً نف�سه، وهناك  الوقت  »ن�سخة« منها يف 
اأن تنقل بني نقطة النطالق ونقطة الو�سول، الأمر الذي يوافق نقاًل للطاقة؛ 
اأن  الذي يفرت�ض  ال�سائع،  النقل  الكبري مع مفهوم  ب�سبب الختالف  واأخريًا، 
بال�سرورة  لي�ض �سحيًحا  الذي  الأمر  الو�سول،  بال�سبط نقطة  املر�سل يعرف 

بالن�سبة للنقل عن بعد.(. 

وبعد �سرح علمي مطّول قال: )ماذا بعد نقل الذرات عن بعد؟ هل �سيكون 
من املمكن نقل الأج�سام الأكرث تعقيدًا؟ جزيء اأو فريو�ض اأو حتى اإن�سان؟ وما 
بعد  النقل عن  اأ�س�ض  اإىل  لنعد  لالإجابة عن ذلك  بعد؟  النقل عن  هي حدود 

كوانتيًا. فلنقل الأج�سام ل بد من توفر »قناة نقل عن بعد« غري مادية. 

اأن حجم الأج�سام التي ميكن  اإنها منظومة من الأج�سام املت�سابكة. غري 
 ،Décohérence اأن تت�سابك حمدود من خالل الظاهرة امل�سماة الالاإت�ساقية
وهي ظاهرة ت�سف املرور من العامل الكوانتي، عامل الالمتناهي يف ال�سغر، 
بني  الت�سعينيات  نهاية  يف  احل�سية.  التجربة  عامل  الكال�سيكي،  العامل  اإىل 
اأن الفولريين، وهي عبارة عن جزيئات كروية موؤلفة من  اأنطون زيغلر  فريق 
فاإن  ت�سلك كاأج�سام كوانتية. من هنا  اأن  الكربون، ميكن  نحو �ستني ذرة من 
خطوة واحدة فقط تف�سلنا عن ت�سبيك الفولريين ثم نقلها عن بعد كوانتيًا. 
ذرات  من  ومكونة  احلجم  كبرية  جزيئات  هي  الفولريين  فاإن  هذا،  مع  لكن 
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بالن�سبة  لي�ست منوذجية  فهي  لالأخرى.  بالن�سبة  بع�سها  تتحرك  ل  متطابقة 
ملعظم اجلزيئات التي ت�سهل تخلخالتها الداخلية الالاإت�ساقية. ولكي ن�ستطيع 
اأو كائًنا ب�سرًيا، وهو كائن موؤلف  اأو فريو�ًسا  اأن ننقل عن بعد جزيء بروتني 
من األف مليار مليار مليار ذرة، فاإننا �سنواجه م�سكلة جديدة تتمثل يف كمية 

املعلومات التي يجب معاجلتها. 

ر اأنه مل يتم حتى الآن النقل الكوانتي �سوى خلا�سية كوانتية  ويجب اأن نذكِّ
الأج�سام  نقل  يبقى  ولهذا  ذرة.  على  اأو  فوتون  على  واحدة مزدوجة حممولة 
اأن النقل عن بعد  املح�سو�سة من جمال اخليال العلمي. لكن على الرغم من 
للمادة،  اآنيًا  نقاًل  �ستار تريك، حيث نرى  العلمي، ويف برامج مثل  يف اخليال 
اأمر غري ممكن، فاإن النقل الكوانتي للذرات يقرتب كثريًا مما جنده يف برامج 
اخليال العلمي من حيث الفكرة واملنهج. فاملادة تظل يف مكانها، يف الكا�سف 
الكا�سف  يف  الآخر  اجلانب  يف  اأي�سًا  موجودة  تكون  اأن  يجب  كما  ر،  امل�سدِّ
، بينما تكت�سب »املادة  املتلقي، لكن البنية املدرجة يف »املادة امل�سدرة« تنحلُّ
املتلقية«، التي كانت يف البدء بال اأي بنية، تكت�سب حتديدًا البنية املنقولة عن 
و»بنية - حالة كوانتية«  التق�سيم بني »مادة - طاقة« من جهة،  اإن هذا  بعد. 
من جهة اأخرى، كان قائمًا منذ اأر�سطو: مبا يعرف باجلوهر املادي وال�سكل. 

فاجلوهر املادي ل ينقل، لكن ميكن فعاًل نقل ال�سكل. 

فكرة   1992 عام  يف  اقرتح  الذي  الفريق  اأع�ساء  اأحد  برييز«  »اآ�سر  تويف 
النقل الكوانتي للمادة، يف اأول كانون الثاين 2005، وكان يحب دائمًا يف مثل 
هذه املنا�سبة عند احلديث عن اآفاق النقل الكوانتي للمادة ذكر اإجابة ق�سرية 
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رد بها على �سوؤال اأحد ال�سحفيني حول ما اإذا كان بالإمكان نقل الفكر اإ�سافة 
اإىل اجل�سد، فاأجاب: ل، ل ميكننا اأن ننقل �سوى الفكر())).

َكَأنَُّه  َقاَلْت  َعْرُشِك  َأَهَكَذا  ِقيَل  َجاءْت  ا  {َفَلمَّ قوله:  معنى  هو  هذا  فهل 
ُهَو}، ومل يقل »اأهذا عر�سك«؟ 

ويف اخلتام، لو اأردنا تلخي�ض الحتمالت ال�سابقة ف�سنخل�ض اإىل العناوين 
التالية:

1. امتالك علم طبيعي »فيزيائي«

2. دعاء واإجابة اإكرامًا له

3. امتالك ا�سم اهلل الذي يتحقق من خالله اأي �سيء

4. امتالك علم من خالل احلكمة

1. www.maaber.org/issue_february11/epistemology1.htm

آصف بن برخيا
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اأ�سري اإىل ق�سة اأ�سحاب ال�سبت يف القراآن ثالث مرات، وهي كالتايل:
ْبِت  َيْعُدوَن ِفي السَّ ِإْذ  اْلَبْحِر  َكاَنْت َحاِضَرَة  اْلَقْرَيِة الَِّتي  {وَاْسَأْلُهْم َعِن 
َكَذِلَك  َتْأِتيِهْم  اَل  َيْسِبُتوَن  اَل  َوَيْوَم  عًا  ُشرَّ َسْبِتِهْم  َيْوَم  ِحيَتاُنُهْم  َتْأِتيِهْم  ِإْذ 
ْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اهلّلُ ُمْهِلُكُهْم  ٌة مِّ َنْبُلوُهم ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَن، َوِإَذ َقاَلْت ُأمَّ
َنُسوْا  ا  َفَلمَّ َيتَُّقوَن،  َوَلَعلَُّهْم  َربُِّكْم  ِإَلى  َمْعِذَرًة  َقاُلوْا  َشِديًدا  َعَذاًبا  ُبُهْم  ُمَعذِّ َأْو 
ِبَعَذاٍب  َظَلُموْا  الَِّذيَن  َوَأَخْذَنا  وِء  السُّ َعِن  َيْنَهْوَن  الَِّذيَن  َأنَجْيَنا  ِبِه  ُروْا  ُذكِّ َما 
ا ُنُهوْا َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة  ا َعَتْوْا َعن مَّ َبِئيٍس ِبَما َكاُنوْا َيْفُسُقوَن، َفَلمَّ

َخاِسِئيَن}))).
ِقَرَدًة  ُكوُنوْا  َلُهْم  َفُقْلَنا  ْبِت  السَّ ِفي  ِمنُكْم  اْعَتَدوْا  الَِّذيَن  َعِلْمُتُم  {َوَلَقْد 

َخاِسِئيَن، َفَجَعْلَناَها َنَكااًل لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقيَن}))). 
ًقا لَِّما َمَعُكم مِّن َقْبِل َأن  ْلَنا ُمَصدِّ {َيا َأيَُّها الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب آِمُنوْا ِبَما َنزَّ
ْبِت َوَكاَن  َها َعَلى َأْدَباِرَها َأْو َنْلَعَنُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ نَّْطِمَس ُوُجوًها َفَنُردَّ

َأْمُر اهلّلِ َمْفُعواًل}))).
1. �سورة الأعراف:166-163.

2. �سورة البقرة:65-64.
3. �سورة الن�ساء:47.

قصة أصحاب السبت
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فكيف تناول املف�سرون هذه الق�سة من حيث التاأويل، اأي من حيث حتديد 
ا�سم القرية وموقعها اجلغرايف وزمن احلدث وطبيعة ما حدث ... اإلخ؟

•• التحديد اجلغرايف:
حول  احتمالت  عدة  تذكر  اأنها  �سنجد  التف�سري،  كتب  اإىل  نعود  عندما 

التحديد اجلغرايف ملوقع القرية، وميكن تلخي�سها كالتايل:

)كانت  الأعراف:  �سورة  من   163 الآية  تف�سري  يف  الطربي  قال  أيلة:   ○

فـيها،  التاأويـل  اأهل  واختلف  �ساطئه.  وعلـى  البحر  بقرب  اأي  البحر،  بح�سرة 
فقال بع�سهم: هي اأيـلة())). 

اأيلة اأو اآيلة، مدينة قدمية اأن�سئت على املوقع احلايل ملدينة العقبة املوجودة 
يف جنوب الأردن، وتقع اأطاللها �سمال غرب املركز احلايل ملدينة العقبة. 

وقد ا�ستعر�ض الطربي اأ�سماء بع�ض َمن قال باأنها مدينة اأ�سحاب ال�سبت، 
وهم كالتايل: 

اإ�سحاق، عن  اإدري�ض، عن مـحمد بن  ابن  ثنا  1. )حدثنا ابن وكيع، قال: 
التـي  الَقْرَيِة  َعِن  ابن عبـا�ض: {َواْسَئْلُهْم  داود بن ح�سني، عن عكرمة عن 

ور(. كاَنْت حاِضَرَة الَبْحِر} قال: هي قرية يقال لها اأيـلة، بـني َمْدَين والطُّ

2. )حدثنا القا�سم، قال: ثنا الـح�سني، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريج، 
عن عبد اهلل بن كثـري، فـي قوله: {َواْسَئْلُهْم َعِن الَقْرَيِة التـي كاَنْت حاِضَرَة 

الَبْحِر} قال: �سمعنا اأنها اأيـلة(. 

1. الطربي: جامع البيان، ج 9، �ض 122-121.

قصة أصحاب السبت
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3. )حدثنا مو�سى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا اأ�سبـاط، عن ال�سدّي، 
قال: هم اأهل اأيـلة، القرية التـي كانت حا�سرة البحر(. 

4. )حدثنـي الـحرث، قال: ثنا اأبو �سعد، عن مـجاهد، فـي قوله: {َواْسَئْلُهْم 
َعِن الَقْرَيِة التـي كاَنْت حاِضَرَة الَبْحِر} قال اأيـلة(. 

5. )حدثنا ب�سر بن معاذ، قال: ثنا يزيد قال: ثنا �سعيد، عن قتادة: {َواْسَئْلُهْم 
َعِن الَقْرَيِة التـي كاَنْت حاِضَرَة الَبْحِر...} الآية، ُذكر لنا اأنها كانت قرية علـى 

�ساحل البحر ُيقال لها اأيـلة())). 

○ مقنا / مقناة: قال الطربي: )وقال اآخرون: هي مقنا())). 

تبوك  منطقة  يف  العقبة  خليج  على  تقع  �ساحلية  مدينة  مقناء  اأو  مقنا 
متتاز  كما  اخلالبة،  وت�ستهر مبناظرها  235كم،  تبوك  عن  وتبعد  ال�سعودية، 
بكرثة وجود اأ�سجار النخيل بها والفواكه واملاجنو والليمون وكذلك مناظرها 

البحرية اخلالبه الغنية بالأحياء البحرية وال�سعب املرجانية. 

و�ساحب هذه املقولة كما ذكر الطربي كالتايل:

فـي  يزيد)))،  ابن  قال  قال:  وهب،  ابن  اأخربنا  قال:  يون�ض،  )حدثنـي   .1

1. الطربي: جامع البيان، ج 9، �ض 123-122.
2. الطربي: جامع البيان، ج 9، �ض 123.

اأبي �سفيان. عن اأحمد بن حنبل، قال  اأبي النجاد الأيلي، موىل معاوية بن  3. يون�ض بن يزيد بن 
وكيع: )راأيت يون�ض بن يزيد وكان �سيئ احلفظ(. قال الأثرم: )اأنكر اأبو عبد اهلل على يون�ض فقال: 
يعرف  يكن  وقال: مل  يون�ض،  اأمر  و�سّعف  �سعيد،  من حديث  لي�ست  باأ�سياء  �سعيد  يجيء عن  كان 
احلديث. وقال اأبو زرعة الن�سري: )�سمعت اأحمد بن حنبل يقول: يف حديث يون�ض بن يزيد ُمنكرات 

هري( وكان قد �سحب الزهري ثنتي ع�سرة �سنة. بعد كل هذا ُعربِّ عنه بالإمام الثقة ! عن الزُّ

قصة أصحاب السبت
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قوله: {َواْسَئْلُهْم َعِن الَقْرَيِة التـي كاَنْت حاِضَرَة الَبْحِر} قال: هي قرية يقال 
لها مقنا بـني َمدين وعينوَنى())). 

ونقل القرطبي حتديد مو�سع مقنا حيث قال م�ستعر�سًا اأقوال املف�سرين: 
)هي �ساحل من �سواحل ال�ساأم، بني َمْدين وَعْينون، يقال لها: مقناة())).

هي  اآخرون:  )وقال  قال:  الثالث،  الراأي  الطربي  َذكر  ثم  َمدَين:   ○

َمدين())). 

مدين اأو مدائن �سعيب اأو مغاير �سعيب: مدينة تاريخية ت�سم بيوتًا ومعابد 
اأثرية منحوتة يف ال�سخر واجلبال، وهي �سبيه باآثار »مدائن �سالح«. تقع حاليًا 
يف مدينة ت�سمى »البدع «، ول تقع على -اأو  بالقرب من - م�سطح مائي كالبحر 

اأو النهر اأو البحرية.

و�ساحب هذه املقولة كما ذكر الطربي كالتايل:

1. )حدثنا ابن حميد، قال: ثنا �سلـمة، قال: ثنـي مـحمد بن اإ�سحاق، عن 
اأيـلة  بـني  قرية  هي  قال:  عبـا�ض،  ابن  عن  عكرمة،  عن  الـح�سني،  بن  داود 
ابن  قولني خمتلفني عن  روى  اأن عكرمة  َمدين())). لحظ  لها  يقال  والطور 

عبا�ض، وات�سح لنا اأن مدين ل تقع على البحر اأو اأي م�سطح مائي اأ�ساًل. 

اأما الطرب�سي يف تف�سريه »جممع البيان« فقد اأ�ساف اإىل ما  ○ طبرية: 

1. الطربي: جامع البيان، ج 6، �ض 163.
2. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج 4، �ض 194.

3. الطربي: جامع البيان، ج 9، �ض 123.

4. الطربي: جامع البيان، ج 9، �ض 123.

قصة أصحاب السبت
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�ساطىء  على  البحر  من  )وقريبة  قال:  »طربية«،  هي  اأخرى  بلدة  ا�سم  �سبق 
البحر وهي اإيلة عن ابن عبا�ض. وقيل: هي مدين عنه اأي�سًا. وقيل: طربية عن 

ْهري())).  الزُّ

وهكذا فعل الفخر الرازي، قال: )الأكرثون على اأن تلك القرية اأيلة. وقيل: 
الأخرية دفع  املدينة قرية())). واجلملة  ت�سمى  والعرب  مدين. وقيل طربية، 
لإ�سكال قد ُيثار على ت�سمية بع�ض هذه املدن با�سم قرية، وهي اأكرب من ذلك، 
فطربيا اأو طربّية ِمن اأقدم مدن فل�سطني، وتبعد عن القد�ض 198 كم تقريبًا. 

ُتعد املدينة من املدن املقد�سة الأربعة عند اليهود.

○ أيكة: ويف تف�سري القمي »اأيكة« بدًل من »اأيلة«، ول نعلم هل اأن هذا من 
الت�سحيف، اأم املراد بذلك مدينة قوم النبي �سعيب »عليه ال�سالم« حيث قال 
َب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم ُشَعْيٌب َأاَل َتتَُّقوَن،  اهلل »تعاىل«: {َكذَّ

ُقوا اهلَل َوَأِطيُعوِن}))). ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن، َفاتَّ

والرواية كالتايل: )عن اأبي جعفر »عليه ال�سالم« قال: وجدنا يف كتاب علي 
»عليه ال�سالم« اأن قومًا من اأهل اأيكة...........())). 

»اأيكة«  مع  »مدين«  باحتاد  كذلك  وقلنا  الكلمة،  ت�سحيف  بعدم  قلنا  فاإْن 
بلحاظ اأن القراآن الكرمي ذكر بعثة النبي �سعيب »عليه ال�سالم« مّرة اإىل مدين، 

1. الطرب�سي: جممع البيان، ج 4، �ض380.
2. الفخر الرازي: التف�سري الكبري، ج 15، �ض36.

3. �سورة اآل عمران:7.
4. القمي: تف�سري علي بن اإبراهيم القمي، ج 1، �ض 244.
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اهلّلَ  اْعُبُدوْا  َقْوِم  َيا  َقاَل  ُشَعْيًبا  َأَخاُهْم  َمْدَيَن  كما يف قوله »تعاىل«: {َوِإَلى 
ف�ستكون  بنا،  مّر  الأيكة كما  اأ�سحاب  اإىل  َغْيُرُه})))، ومرة  ِإَلـٍه  ْن  مِّ َلُكم  َما 
الأقوال لدينا اأربعة، وهي: اأيلة، مقنا، مدين، طربية. واأما اإذا قلنا بعدم احتاد 
»مدين« مع »اأيكة« بلحاظ اأن �سورة ال�سعراء كانت ت�سف الأقوام الذين اأر�سل 

اهلل »عز وجل« اإليهم الأنبياء باإ�سافة »اأخوهم«، قال »تعاىل«:

َبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُنوٌح َأاَل َتتَُّقوَن}))). {َكذَّ

َبْت َعاٌد اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأاَل َتتَُّقوَن}))). {َكذَّ

1. �سورة الأعراف:85.
2. �سورة ال�سعراء: 106-105.
3. �سورة ال�سعراء: 124-123.
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َبْت َثُموُد اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأاَل َتتَُّقوَن}))). {َكذَّ

َبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأاَل َتتَُّقوَن}))). {َكذَّ

َب  {َكذَّ »تعاىل«:  قال  »�سعيب«،  النبي  ا�سم  مع  الإ�سافة  هذه  ُتذكر  ومل 
َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِليَن، ِإْذ َقاَل َلُهْم ُشَعْيٌب َأاَل َتتَُّقوَن }))).

بينما ذكر اهلل يف �سورة الأعراف اأن �سعيبًا اأخو مدين: {َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم 
اأو »الأيكة«، بل  »اأيكة«  لي�ست  اأن »مدين«  البع�ض من ذلك  ُشَعْيًبا}، وا�ستنتج 
منطقة قريبة منها، واأن �سعيبًا اأُر�سل اإىل اأهل مدينته »مدين« كما اأُر�سل اإىل 
املدينة الأخرى »اأيكة« اأو »الأيكة«، وبذا تكون الأقوال حول موقع اأ�سحاب ال�سبت 
خم�سة. وحيث اأن الأربعة الأوىل لي�ست مروية عن النبي »�سلى اهلل عليه واآله« 
بل هي اأقوال بع�ض املف�سرين، والأخرية مروية عن الإمام علي »عليه ال�سالم«، 
اإىل  ن�سبتها  �سحة  اإثبات  ا�ستطعنا  لو  واملتعّينة  عليها  مرّجحة  �ستكون  فهي 
الإمام، وهو ما ل منلكه ب�سبب اأن ن�سخة تف�سري القمي املتوفرة بني اأيدينا - 
كما ذكرت يف بداية الكتاب - هي مزيج من اأكرث من كتاب وموؤلف، ول ميكن 
اأن  كله على فر�ض  الرواية... هذا  بينها هذه  فيها، ومن  بكل ما جاء  الوثوق 

»اأيكة« لي�ست »اأيلة« ول »مدين«.

• • التحديد الزمين:
الذي  الزمني  املقطع  بتحديد  الأحكام«  »جامع  تف�سريه  يف  القرطبي  قام 

1. �سورة ال�سعراء: 142-141.

2. �سورة ال�سعراء: 161-160.

3. �سورة ال�سعراء: 177-176.
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اأو ينفيه، قال: )وُروي يف ق�س�ض  وقعت فيه هذه الق�سة، واإن مل يوؤّكد ذلك 
�سنة   3000 قبل  اأي  ال�سالم«())).  »عليه  داود  زمن  يف  كانت  اأنها  الآية  هذه 
تقريبًا. ول نعلم من الراوي؟ وهل يروي ذلك عن النبي »�سلى اهلل عليه واآله«؟ 

وما �سند الرواية؟ 

ولذا فامل�ساألة �ستبقى غام�سة على م�ستوى حتديد املكان والزمان اإىل اأن 
نبحث فيها خارج اإطار مرويات امل�سلمني، فلعلنا ن�سل اإىل �سيء يف املقام.

وقد اأح�سن الطربي حيث قال معلِّقًا بعد ذكر اأقوال املف�سرين: )وال�سواب 
من القول فـي ذلك اأن يقال: هي قرية حا�سرة البحر، وجائز اأن يكون اأيـلة، 
وجائز اأن تكون مدين، وجائز اأن تكون مقنا لأن كّل ذلك حا�سرة البحر. ول 
اأّي،  من  ذلك  باأن  العذر  يقطع  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  عن  خرب 
ْفت، ول يو�سل اإلـى علـِم ما قد كان فم�سى مـما  والختالف فـيه علـى ما و�سَ

لـم نعاينه، اإلَّ بخرٍب يوجب العلـم، ول خرب كذلك فـي ذلك())).

• • التأويل بالرأيالتأويل بالرأي:
عرفنا  والتي  القمي  رواية  عدا  ما   - ال�سابقة  الأقوال  كل  اأن  واحلقيقة 
حال �سندها وم�سدرها - تندرج حتت عنوان التاأويل بال علم والذي حّذرت 
ِمْنُه  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َأنَزَل  الَِّذَي  {ُهَو  »تعاىل«:  قال  حيث  ال�سريفة  الآية  منه 
َزْيٌغ  ُقُلوِبِهْم  في  الَِّذيَن  ا  َفَأمَّ ُمَتَشاِبَهاٌت  َوُأَخُر  اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُهنَّ  ْحَكَماٌت  مُّ آَياٌت 
َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ  َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما 

1. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج 4، �ض 194.
2. الطربي: جامع البيان، ج 6، �ض 92.
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ُر ِإالَّ  كَّ َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربَِّنا  َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّ اْلِعْلِم  اِسُخوَن ِفي  اهلّلُ َوالرَّ
ُأْوُلوْا األْلَباِب}))).. اإذ ل جند قوًل من�سوبًا اإىل النبي »�سلى اهلل عليه واآله« ول 
اإىل اأحد من اأهل بيته »عليهم ال�سالم«، بل قد تكون اأقواًل اجتهادية اأو ماأخوذة 
عن ُم�سِلمة اأهل الكتاب. ويجب اأن ننتبه اإىل اأن كثريًا من التاأويالت الواردة يف 
كتب التف�سري - بح�سب التتبع - هي من هذا القبيل، وتدخل يف اإطار ما ُيعرف 
بعنوان التف�سري بالراأي، اأي بال دليل ول قرينة، والذي ي�سمل التاأويل �سمنًا، 

وقد وردت عدة روايات يف النهي عن ذلك، ومن بينها:
○ عن النبي الأكرم »�سلى اهلل عليه واآله«: )اأكرث ما اأخاف على اأّمتي ِمن 

بعدي رجٌل يتناول القراآن، ي�سعه على غري موا�سعه())).
○ وعن الإمام جعفر ال�سادق »عليه ال�سالم« اأنه قال: )َمن ف�ّسر القراآن 

براأيه فاأ�ساب مل يوؤجر، واإن اأخطاأ كان اإثمه عليه())).
○ وعن الإمام علي الر�سا »عليه ال�سالم« اأنه قال لعلي بن حممد بن اجلهم: 

)ل توؤّول كتاب اهلل »عز وجل« براأيك())).

وما ينطبق على التحديد اجلغرايف والزمني وا�سم قرية اأ�سحاب ال�سبت 
ينطبق على التفا�سيل التي مل يذكرها القراآن الكرمي حول الق�سة، ومل ينقل 
دون  بيانها  املطلوب  الفكرة  م  يقدِّ اأن  خالله  من  اأراد  الذي  القليل  اإل  منها 

الدخول يف تفا�سيل الأحداث.

1. �سورة اآل عمران: 7.
2. املجل�سي: بحار الأنوار، ج89، �ض111، ح20.

3. مقدمة تف�سري العيا�سي، ج1، �ض 17.
4. ال�سدوق: عيون اأخبار الر�سا، ج1، �ض 153.
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وم�سمون الق�سة القراآنية - بغ�ض النظر عن الروايات - كالتايل: قرية 
على �ساحل البحر، ي�سكنها بنو اإ�سرائيل ويلتزمون بال�سريعة املو�سوية القا�سية 
غروب  اإىل  اجلمعة  يوم  �سم�ض  غروب  من  ويبداأ   - ال�سبت  يوم  يكون  باأن 
�سم�ض يوم ال�سبت - يومًا بال عمل، وخم�س�سًا للعبادة، اأراد اهلل »عز وجل« 
قائمة  وحياتهم  اقت�سادهم  كان  وحيث  بال�سريعة،  التزامهم  مدى  يخترب  اأن 
على �سيد الأ�سماك، لذا فقد �ساء اهلل اأن يجعل اختبارهم يف هذا املورد على 
وجه اخل�سو�ض. ومَتثَّل هذا الختبار الإلهي يف اأن تاأتي الأ�سماك التي كانوا 
عًا} وذلك  يرغبون يف ا�سطيادها بالقرب من ال�ساحل وب�سكل ظاهر َبنّي {ُشرَّ
يف خ�سو�ض يوم ال�سبت، على خالف باقي اأيام الأ�سبوع. مل ي�ستطع ق�سم من 
الإلهي  الت�سريع  على  فتعّدوا  الإغراء،  هذا  مقاومة  القرية  هذه  اأهل  �سيادي 
غري  ق�سم  اآخرين..  ق�سمني  اإىل  املتعّدين  اإىل  بالإ�سافة  جمتمعهم  فانق�سم 

مبايل، وق�سم معار�ض ينهى عن املنكر الذي فعلوه.

وُت�سري الآية اإىل اأن الق�سم غري املبايل حاول َثْني الناهني عن املنكر عن 
دورهم الإ�سالحي، يف الوقت الذي اأ�سّروا فيه على امل�سي ُقُدمًا يف هذا الطريق 
حتّماًل للم�سوؤولية واإعذارًا اأمام اهلل »عز وجل«. وحيث جتاوز املعتدون حدوَدهم 
وطغوا يف جرميتهم بعد اأن ُنهوا عنها وتخّلوا عن امليثاق اخلا�ض بيوم ال�سبت، 
لذا فقد اأنزل اهلل عقوبته بهم ومبن �سكت عن احلق ومل ينه عن املنكر.. وجّنى 
الآخرين. اأما العقوبة الإلهية فتمّثلت يف اأْن َجعلهم ِقردًة خا�سئني.. هذه هي 
خال�سة الق�سة كما جاءت يف القراآن.. واأما يف بع�ض الروايات فنجد تفا�سيل 

اأكرث بهذا اخل�سو�ض، و�سنتناولها لحقًا يف حينه.
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لدى  ال�سبت  بيوم  املتعّلق  الت�سريع  خ�سو�سية  مع  وقفة  من  هنا  لنا  ولبد 
اليهود بامل�ستوى الذي تنزل فيه العقوبة الإلهية، وبهذه ال�سورة التي ذكرتها 

الآيات ال�سريفة.

•• تشريع السبت يف التنخ: تشريع السبت يف التنخ:
يف التوراة - وكما اأّكد ذلك القراآن الكرمي - اأّن اهلل »عز وجل« األزم النبي 
مو�سى »عليه ال�سالم« وَمن اآمن بر�سالته مبيثاق ال�سبت، والن�سو�ض على هذا 
كثرية، ِمن بينها ما جاء عن الكالم الذي دار بني مو�سى وبني اهلل »عز وجل« 

خالل لقاء الأربعني ليلة.  

َقاِئاًل:  ُمو�َسى  ُبّ  الَرّ )َوَكَلَّم  �سفر اخلروج:  الأ�سحاح 31 من  فقد جاء يف 
ُه َعاَلَمٌة َبْيِني َوَبْيَنُكْم يِف  َفُظوَنَها، لأَنَّ َواأَْنَت ُتَكلُِّم َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َقاِئاًل: �ُسُبوِتي حَتْ
�ٌض  ُه ُمَقدَّ ْبَت لأَنَّ �ُسُكْم، َفَتْحَفُظوَن ال�سَّ بُّ الَِّذي ُيَقدِّ اأََنا الرَّ ِلَتْعَلُموا اأَينِّ  اأَْجَياِلُكْم 

�َسُه ُيْقَتُل َقْتاًل(.  َلُكْم. َمْن َدنَّ

نالحظ الت�سديد يف اللتزام بالت�سريع ملا لدى القوم من روحية التمرد وهو 
ما �سيكررونه خالل تاريخهم عدة مرات. 

اٍم  اأَيَّ َة  �ِستَّ �َسْعِبَها.  َبنْيِ  ِمْن  ْف�ُض  النَّ ِتْلَك  ُتْقَطُع  َعَماًل  ِفيِه  َنَع  َمْن �سَ ُكلَّ  )اإِنَّ 
َنَع  . ُكلُّ َمْن �سَ بِّ �ٌض ِللرَّ اِيُع َفِفيِه �َسْبُت ُعْطَلٍة  ُمَقدَّ ا اْلَيْوُم اْل�سَّ مَّ َنُع َعَمٌل، َواأَ ُي�سْ
ْبَت يِف  َنُعوا ال�سَّ ْبَت َِي�سْ ْبِت ُيْقَتُل َقْتاًل. َفَيْحَفُظ َبُنو اإِ�ْسَراِئيَل ال�سَّ َعَماًل يِف َيْوِم ال�سَّ
ا. لُهَو َبْيِني َوَبنْيَ َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َعاَلَمٌة اإِىَل الأََبِد())) جمددًا  اأَْجَياِلِهْم َعْهًدا اأََبِديًّ

نالحظ التاأكيد من خالل التكرار ومن خالل التهديد والتاأبيد يف الت�سريع.
1. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي: �سفر اخلروج، الأ�سحاح 31، 17-12.
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الذي  التثنية  �ِسفر  يف  ثم  والالويني  اخلروج  �سفر  يف  العهد  هذا  ويتكرر 
يت�سّمن الو�سايا »املواثيق« الع�سر.

�ْسَراِئيَل  اإِ َجِميَع  ُمو�َسى  )َوَدَعا  التثنية:  �ِسفر  الأ�سحاح 5 من  فقد جاء يف 
َتَكلَُّم ِبَها يِف َم�َساِمِعُكُم  ِتي اأَ َوَقاَل َلُهْم: ِا�ْسَمْع َيا اإِ�ْسَراِئيُل اْلَفَراِئ�َض َوالأَْحَكاَم الَّ
بِّ َوَبْيَنُكْم يِف ذِلَك  ُزوا ِلَتْعَمُلوَها... اأََنا ُكْنُت َواِقًفا َبنْيَ الرَّ اْلَيْوَم، َوَتَعلَُّموَها َواْحرَتِ
َعُدوا اإِىَل  اِر، َومَلْ َت�سْ ُكْم ِخْفُتْم ِمْن اأَْجِل النَّ ، لأَنَّ بِّ ُكْم ِبَكاَلِم الرَّ اْلَوْقِت ِلَكْي اأُْخرِبَ
اأَْر�ِض  ِمْن  اأَْخَرَجَك  الَِّذي  اإِلُهَك  بُّ  الرَّ ُهَو  )اأََنا  بالتوحيد  وبداأ  َفَقاَل:(  َبِل.  اجْلَ
َثاًل  مِتْ َلَك  َنْع  َت�سْ َل  اأََماِمي.  اأُْخَرى  اآِلَهٌة  َلَك  َيُكْن  َل  ِة.  اْلُعُبوِديَّ َبْيِت  ِمْن  َر  ِم�سْ
َماِء ِمْن َفْوُق َوَما يِف الأَْر�ِض ِمْن اأَ�ْسَفُل َوَما يِف امْلَاِء  ا يِف ال�سَّ ا مِمَّ وَرًة مَّ َمْنُحوًتا �سُ
َغُيوٌر،  اإِلٌه  اإِلُهَك  بُّ  اأََنا الرَّ ، لأَينِّ  َتْعُبْدُهنَّ َوَل  َلُهنَّ  َت�ْسُجْد  َل  ِت الأَْر�ِض.  ِمْن حَتْ
وَنِني،  ِذيَن ُيْبِغ�سُ اِبِع ِمَن الَّ اِلِث َوالرَّ يِل الثَّ اأَْفَتِقُد ُذُنوَب الآَباِء يِف الأَْبَناِء َويِف اجْلِ
بِّ  اَياَي. َل َتْنِطْق ِبا�ْسِم الرَّ يَّ َوَحاِفِظي َو�سَ بِّ ْح�َساًنا اإِىَل اأُُلوٍف ِمْن حُمِ َنُع اإِ َواأَ�سْ

ُئ َمْن َنَطَق ِبا�ْسِمِه َباِطاًل(.  بَّ َل ُيرْبِ اإِلِهَك َباِطاًل، لأَنَّ الرَّ

بُّ  اَك الرَّ �َسُه َكَما اأَْو�سَ ْبِت ِلُتَقدِّ ثم انتقل اإىل ت�سريع ال�سبت )ِاْحَفْظ َيْوَم ال�سَّ
بِّ  ابُع َف�َسْبٌت ِللرَّ ا اْلَيْوُم ال�سَّ ْعَماِلَك، َواأَمَّ اٍم َت�ْسَتِغُل َوَتْعَمُل َجِميَع اأَ َة اأَيَّ اإِلُهَك. �ِستَّ
ا اأَْنَت َواْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َواأََمُتَك َوَثْوُرَك َوِحَماُرَك  اإِلِهَك، َل َتْعَمْل ِفيِه َعَماًل مَّ
ِمْثَلَك.  َواأََمُتَك  َعْبُدَك  يَح،  َي�ْسرَتِ ِلَكْي  اأَْبَواِبَك  يِف  الَِّذي  َوَنِزيُلَك  َبَهاِئِمَك،  َوُكلُّ 
ِبَيٍد  ُهَناَك  ِمْن  اإِلُهَك  بُّ  َفاأَْخَرَجَك الرَّ َر،  اأَْر�ِض ِم�سْ َعْبًدا يِف  ُكْنَت  َك  اأَنَّ َواْذُكْر 
ْبِت.  َفَظ َيْوَم ال�سَّ بُّ اإِلُهَك اأَْن حَتْ اَك الرَّ ُدوَدٍة. لأَْجِل ذِلَك اأَْو�سَ �َسِديَدٍة َوِذَراٍع مَمْ
اُمَك، َوِلَكْي َيُكوَن َلَك  لُهَك، ِلَكْي َتُطوَل اأَيَّ بُّ اإِ اَك الرَّ َك َكَما اأَْو�سَ اأَْكِرْم اأََباَك َواأُمَّ
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بُّ اإِلُهَك(. وبعد هذا التف�سيل مبا يدّل على  ِتي ُيْعِطيَك الرَّ َخرْيٌ عَلى الأَْر�ِض الَّ
اإىل  ينتقل  بالتوحيد  الو�سية  بعد  جاء  واأنه  ل�سيما  به  والعناية  الأمر  اأهمية 
العناوين الأخرى: )َل َتْقُتْل، َوَل َتْزِن، َوَل َت�ْسِرْق، َوَل َت�ْسَهْد َعَلى َقِريِبَك �َسَهاَدَة 
ُزوٍر، َوَل َت�ْسَتِه اْمَراأََة َقِريِبَك، َوَل َت�ْسَتِه َبْيَت َقِريِبَك َوَل َحْقَلُه َوَل َعْبَدُه َوَل اأََمَتُه 

َوَل َثْوَرُه َوَل ِحَماَرُه َوَل ُكلَّ َما ِلَقِريِبَك())). 
ال�سبت  اأ�سحاب  ق�سة  اإىل  اأ�سارت  حني  البقرة  �سورة  فاإّن  وباملنا�سبة، 
النبي  عهد  على  اإ�سرائيل  بني  من  امليثاق  اأْخذ  م�سهد  عن  باحلديث  �سبقتها 
مو�سى »عليه ال�سالم« عند جبل الطور: {َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم 
ٍة َواْذُكُروْا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن، ُثمَّ َتَولَّْيُتم مِّن  وَر ُخُذوْا َما آَتْيَناُكم ِبُقوَّ الطُّ
َن اْلَخاِسِريَن، َوَلَقْد َعِلْمُتُم  َبْعِد َذِلَك َفَلْواَل َفْضُل اهلِل َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكنُتم مِّ
َفَجَعْلَناَها  َخاِسِئيَن،  ِقَرَدًة  ُكوُنوْا  َلُهْم  َفُقْلَنا  ْبِت  السَّ ِفي  ِمنُكْم  اْعَتَدوْا  الَِّذيَن 

َنَكااًل لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقيَن}))).
يف  اإ�سرائيل  بني  من  املاأخوذ  امليثاق  هذا  اإىل  الكرمي  القراآن  واأ�سار 
ِملََّة  ِبْع  اتَّ َأِن  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  اآخرين، وذلك يف قوله »عز وجل«:{ُثمَّ  موردين 
ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن} وبعد اأن نفت الآية اأن يكون اإبراهيم 
»عليه ال�سالم« من امل�سركني رّدًا على مزاعم العرب امل�سركني اأنهم على مّلة 
اإبراهيم، انتقل بهذه املنا�سبة اإىل اإبطال ما ي�سبه تلك املزاعم، وهي مزاعم 
�سوؤاًل من  ال�سالم« ومبا يثري  اإبراهيم »عليه  اليهودية هي مّلة  اأن مّلة  اليهود 
املعاندين: كيف يكون الإ�سالم من مّلة اإبراهيم، وفيه ُجعل يوم اجلمعة اليوَم 

1. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي: �سفر التثنية، الأ�سحاح 5، 21-1.
2. �سورة البقرة:65-64.
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اليهود  ولعّل  ال�سبت؟  يوم  الّتقدي�ض  يوم  لليهود  التوراة  َجعلت  بينما  املقد�ض، 
وتعاىل« يف معر�ض اجلواب  »�سبحانه  امل�سلمني، فقال اهلل  بذلك على  �سغبوا 
التفّرغ  قبيل  ِمن  اأحكامه  ت  وُفِر�سَ ْبُت}  السَّ ُجِعَل  الإ�سكال: {ِإنََّما  على هذا 
للعبادة وحترمي العمل فيه والتجارة وال�سيد، وا�ستخدام اخلدم والدواّب وما 
اإىل ذلك {َعَلى الَِّذيَن اْخَتَلُفوْا ِفيِه} اأي يف  ت�سريع ال�سبت من حيث تفا�سيله 
واملراوغة يف تطبيقه والبحث عن احليل للتمّل�ض من التزاماته وتبعاته: {َوِإنَّ 

َربََّك َلَيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن}))). 
واملعنى الإجمايل لالآية اأنه اإمنا ُجعل يوم ال�سبت للعبادة يومًا يف كل اأ�سبوع 
ت�سديدًا وابتالء وفتنة وُكلفة على اليهود الذين اختلفوا فيه بعد ت�سريعه، بني 
َمن َقِبله وَمن رّده وَمن احتال فيه للعمل مع التظاهر بقبوله، و اإّن ربك ليحكم 

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

وهكذا حتدثت �سورة الن�ساء عن هذا الت�سريع الذي اأُلزم به بنو اإ�سرائيل 
ومّت حتذيرهم ِمن مغّبة التهاون يف اأمره، واعتبار هذا امليثاق ميثاقًا غليظًا، 
اْلَباَب  اْدُخُلوْا  َلُهُم  َوُقْلَنا  ِبِميَثاِقِهْم  وَر  الطُّ َفْوَقُهُم  »عز وجل«: {َوَرَفْعَنا  قال 
فهل  َغِليًظا}  يَثاًقا  مِّ ِمْنُهم  َوَأَخْذَنا  ْبِت  السَّ ِفي  َتْعُدوْا  اَل  َلُهْم  َوُقْلَنا  ًدا  ُسجَّ
التزموا بذلك؟ لقد متّرد منهم اأقواٌم فعاقبهم اهلل على ذلك: {َفِبَما َنْقِضِهم 
ِ َوَقْتِلِهُم اأَلنِبَياء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَقْوِلِهْم ُقُلوُبَنا ُغْلٌف  يَثاَقُهْم َوُكْفِرِهم ِبآَياِت اهللَّ مِّ

ُ َعَلْيَها ِبُكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِلياًل}))). َبْل َطَبَع اهللَّ

1. �سورة النحل:124-123.
2. �سورة الن�ساء:155-154.
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•• صور من التمّرد على تشريع السبت: صور من التمّرد على تشريع السبت:
حتقق  ما  اخل�سو�ض  بهذا  »التنخ«  القدمي  العهد  نقلها  التي  ال�سور  ومن 
اإِىَل  اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  َجَماَعِة  ُكُلّ  َتى  )َواأَ ال�سالم«:  »عليه  مو�سى  النبي  عهد  على 
الَثّايِن  ْهِر  ال�َسّ ِمَن  َع�َسَر  اِم�َض  اخْلَ اْلَيْوِم  َو�ِسيَناَء يِف  اإِيِليَم  َبنْيَ  اَلِّتي  ِة �ِسنٍي،  َيّ َبِرّ
ُمو�َسى  َعَلى  �ْسَراِئيَل  اإِ َبِني  َجَماَعِة  ُكُلّ  َر  َفَتَذَمّ َر.  ِم�سْ اأَْر�ِض  ِمْن  ُخُروِجِهْم  َبْعَد 
اأَْر�ِض  يِف  ِبّ  الَرّ ِبَيِد  ُمْتَنا  »َلْيَتَنا  اإِ�ْسَراِئيَل:  َبُنو  َلُهَما  َوَقاَل  ِة.  َيّ ّ اْلرَبِ يِف  َوَهاُروَن 
ْخَرْجُتَماَنا  ُكَما اأَ َبِع. َفاإَِنّ ا َجاِل�ِسنَي ِعْنَد ُقُدوِر الَلّْحِم َناأُْكُل ُخْبًزا ِلل�َسّ َر، اإِْذ ُكَنّ ِم�سْ
ُبّ مِلُو�َسى: »َها  وِع«. َفَقاَل الَرّ ْمُهوِر ِباجْلُ ُكَلّ هَذا اجْلُ يَتا  ِلَكْي مُتِ اإِىَل هَذا اْلَقْفِر 
ْعُب َوَيْلَتِقُطوَن َحاَجَة اْلَيْوِم ِبَيْوِمَها.  َماِء. َفَيْخُرُج ال�َسّ اأََنا اأُْمِطُر َلُكْم ُخْبًزا ِمَن ال�َسّ
ويّتبعون  اأمري  اأي هل �سيطيعون  َل(  ْم  اأَ َناُمو�ِسي  يِف  اأََي�ْسُلُكوَن  اأَْمَتِحَنُهْم،  ِلَكْي 
اْلَيْوِم  يِف  )َوَيُكوُن  وتذّمرهم؟  احتجاجاتهم  ويكّررون  �سيتمّردون  اأم  �سريعتي 

ْعَف َما َيْلَتِقُطوَنُه َيْوًما َفَيْوًما«(. ُئوَن َما َيِجيُئوَن ِبِه َفَيُكوُن �سِ ُهْم ُيَهِيّ َنّ اِد�ِض اأَ ال�َسّ

اهلل:   ر�سالَة  القوم  باإبالغ  ال�سالم«  »عليهما  وهارون  مو�سى  النبّيان  قام 
َبّ  الَرّ اأََنّ  َتْعَلُموَن  امْلَ�َساِء  »يِف  اإِ�ْسَراِئيَل:  َبِني  ِميِع  جِلَ َوَهاُروُن  ُمو�َسى  )َفَقاَل 
َرُكْم  ِبّ ل�ْسِتَماِعِه َتَذُمّ َد الَرّ َباِح َتَرْوَن جَمْ َر. َويِف ال�سَّ اأَْخَرَجُكْم ِمْن اأَْر�ِض ِم�سْ
ِباأََنّ  »ذِلَك  ُمو�َسى:  َوَقاَل  َعَلْيَنا؟«.  ُروا  َتَتَذَمّ َحَتّى  َفَماَذا  َنْحُن  ا  َواأََمّ  . ِبّ الَرّ َعَلى 
ل�ْسِتَماِع  ِلَت�ْسَبُعوا،  ُخْبًزا  َباِح  ال�سَّ َويِف  ِلَتاأُْكُلوا،  ًما  حَلْ امْلَ�َساِء  يِف  ُيْعِطيُكْم  َبّ  الَرّ
ُرُكْم َبْل  ا َنْحُن َفَماَذا؟ َلْي�َض َعَلْيَنا َتَذُمّ ُروَن َعَلْيِه. َواأََمّ َرُكُم اَلِّذي َتَتَذَمّ ِبّ َتَذُمّ الَرّ
ُبوا اإِىَل  «. َوَقاَل ُمو�َسى ِلَهاُروَن: »ُقْل ِلُكِلّ َجَماَعِة َبِني اإِ�ْسَراِئيَل: اْقرَتِ ِبّ َعَلى الَرّ
َجَماَعِة  ُكَلّ  ُيَكِلُّم  َهاُروُن  َكاَن  ْذ  اإِ َفَحَدَث  َرُكْم«.  َتَذُمّ �َسِمَع  َقْد  ُه  لأََنّ ِبّ  الَرّ اأََماِم 
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َحاِب.  ِبّ َقْد َظَهَر يِف ال�َسّ ُد الَرّ ِة، َواإَِذا جَمْ َيّ ّ ُهُم اْلَتَفُتوا َنْحَو اْلرَبِ َنّ َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اأَ
ِة  َر َبِني اإِ�ْسَراِئيَل. َكِلّْمُهْم َقاِئاًل: يِف اْلَع�ِسَيّ ُبّ ُمو�َسى َقاِئاًل: »�َسِمْعُت َتَذُمّ َفَكَلَّم الَرّ

لُهُكْم«(.  ُبّ اإِ َباِح َت�ْسَبُعوَن ُخْبًزا، َوَتْعَلُموَن اأَيِنّ اأََنا الَرّ ًما، َويِف ال�سَّ َتاأُْكُلوَن حَلْ

وحتقق الوعد الإلهي باإ�سباع القوم حلمًا وبالبديل عن اخلبز الذي يحتاجون 
اأن  فكان  واخَلبز،  والطحن  والتنظيف  واجلمع  واحل�ساد  الزراعة  اإىل  فيه 
ر هذا الطعام دون جهد يبذلونه، اإل مبقدار اجلمع ملا �سيكون مي�ّسرًا لهم  توفَّ
ِت  ِعَدْت َوَغطَّ ْلَوى))) �سَ ومتوافرًا بكرثة، ودون انقطاع: )َفَكاَن يِف امْلَ�َساِء اأَنَّ ال�سَّ
َدى  َدى َحَوايَلِ امْلََحلَِّة. َومَلَّا اْرَتَفَع �َسِقيُط النَّ َباِح َكاَن �َسِقيُط النَّ امْلََحلََّة. َويِف ال�سَّ
ا  ِليِد َعَلى الأَْر�ِض. َفَلمَّ ِة �َسْيٌء َدِقيٌق ِمْثُل ُق�ُسوٍر. َدِقيٌق َكاجْلَ يَّ اإَِذا َعَلى َوْجِه اْلرَبِّ
ُهْم مَلْ َيْعِرُفوا َما ُهَو. َفَقاَل  نَّ ُهْم ِلَبْع�ٍض: »َمْن ُهَو؟« لأَ َراأَى َبُنو اإِ�ْسَراِئيَل َقاُلوا َبْع�سُ
ْيُء الَِّذي اأََمَر  بُّ ِلَتاأُْكُلوا. هَذا ُهَو ال�سَّ ْبُز الَِّذي اأَْعَطاُكُم الرَّ َلُهْم ُمو�َسى: »ُهَو اخْلُ
. ِاْلَتِقُطوا ِمْنُه ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َح�َسِب اأُْكِلِه. َوَقاَل َلُهْم ُمو�َسى: »َل ُيْبِق اأََحٌد  بُّ ِبِه الرَّ

َباِح«(.  ِمْنُه اإِىَل ال�سَّ

وظهرت اأّول حالة متّرد منهم نتيجة اجل�سع وعدم الثقة بكالم اهلل ونبّيه 
َباِح،  ُهْم مَلْ َي�ْسَمُعوا مِلُو�َسى، َبْل اأَْبَقى ِمْنُه اأَُنا�ٌض اإِىَل ال�سَّ و�سعف اإميانهم: )لِكنَّ
َباًحا ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َح�َسِب  َباًحا َف�سَ َيْلَتِقُطوَنُه �سَ . َوَكاُنوا  َواأَْننَتَ َد ِفيِه ُدوٌد  َفَتَولَّ
ُهُم اْلَتَقُطوا  نَّ اِد�ِض اأَ ْم�ُض َكاَن َيُذوُب. ُثمَّ َكاَن يِف اْلَيْوِم ال�سَّ َذا َحِمَيِت ال�سَّ اأُْكِلِه. َواإِ
ُمو�َسى.  وا  ْخرَبُ َواأَ َماَعِة  اجْلَ ُروؤَ�َساِء  ُكلُّ  َفَجاَء  ِلْلَواِحِد.  ُعِمَرْيِن  اَعًفا،  ُم�سَ ُخْبًزا 
َما  اْخِبُزوا   . بِّ ِللرَّ �ٌض  ُمَقدَّ �َسْبٌت  ُعْطَلٌة،  َغًدا   : بُّ الرَّ َقاَل  َما  »هَذا  َلُهْم:  َفَقاَل 

1. طائر ال�سّمان.
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ُعوُه ِعْنَدُكْم ِلُيْحَفَظ اإِىَل اْلَغِد«.  َل �سَ َتْخِبُزوَن َواْطُبُخوا َما َتْطُبُخوَن. َوُكلُّ َما َف�سِ
َفَقاَل ُمو�َسى:  ُدوٌد.  ِفيِه  اَر  َوَل �سَ ُيْننِتْ  َفَلْم  اأََمَر ُمو�َسى،  َكَما  اْلَغِد  اإِىَل  ُعوُه  َفَو�سَ
اٍم  اأَيَّ َة  �ِستَّ ْقِل.  احْلَ يِف  ُدوَنُه  جَتِ َل  اْلَيْوَم  �َسْبًتا.  اْلَيْوَم  بِّ  ِللرَّ لأَنَّ  اْلَيْوَم،  »ُكُلوُه 

اِبُع َفِفيِه �َسْبٌت، َل  ُيوَجُد ِفيِه«(.  ا اْلَيْوُم ال�سَّ َتْلَتِقُطوَنُه، َواأَمَّ

له  اأخرى ومبا  ال�سالم« مرة  اأمر مو�سى »عليه  بالتمّرد على  البع�ض  وقام 
ْعِب َخَرُجوا  ابِع اأَنَّ َبْع�َض ال�سَّ عالقة بت�سريع يوم ال�سبت: )َوَحَدَث يِف اْلَيْوِم ال�سَّ
اَياَي  َفُظوا َو�سَ بُّ مِلُو�َسى: »اإِىَل َمَتى َتاأَْبْوَن اأَْن حَتْ ِلَيْلَتِقُطوا َفَلْم َيِجُدوا. َفَقاَل الرَّ
اْلَيْوِم  يِف  ُيْعِطيُكْم  ُهَو  ِلذِلَك  ْبَت.  ال�سَّ اأَْعَطاُكُم  بَّ  الرَّ اإِنَّ  ُاْنُظُروا!  َو�َسَراِئِعي؟ 
. اْجِل�ُسوا ُكلُّ َواِحٍد يِف َمَكاِنِه. َل َيْخُرْج اأََحٌد ِمْن َمَكاِنِه يِف  اِد�ِض ُخْبَز َيْوَمنْيِ ال�سَّ
ا�ْسَمُه  اإِ�ْسَراِئيَل  َبْيُت  َوَدَعا  ابِع.  ال�سَّ اْلَيْوِم  يِف  ْعُب  ال�سَّ اَح  َفا�ْسرَتَ ابِع«.  ال�سَّ اْلَيْوِم 

ا«. َوُهَو َكِبْزِر اْلُكْزَبَرِة، اأَْبَي�ُض، َوَطْعُمُه َكِرَقاق ِبَع�َسل())).  »َمنًّ

وهكذا جند �سورة للتمّرد على ت�سريع ال�سبت على عهد النبي »اإرميا«، الذي 
عا�سر ال�سبي البابلي وما �سبق ذلك من اأحداث يف القرن ال�ساد�ض قبل امليالد: 
ْعِب اَلِّذي َيْدُخُل ِمْنُه ُمُلوُك  ُبّ يِل: »اْذَهْب َوِقْف يِف َباِب َبِني ال�َسّ )هَكَذا َقاَل الَرّ
ِبّ َيا  َيُهوَذا َوَيْخُرُجوَن ِمْنُه، َويِف ُكِلّ اأَْبَواِب اأُوُر�َسِليَم، َوُقْل َلُهُم: ا�ْسَمُعوا َكِلَمَة الَرّ
اِخِلنَي ِمْن هِذِه الأَْبَواِب. هَكَذا  اِن اأُوُر�َسِليَم الَدّ ُمُلوَك َيُهوَذا، َوُكَلّ َيُهوَذا، َوُكَلّ �ُسَكّ
ْبِت َوَل ُتْدِخُلوُه يِف اأَْبَواِب  ِمُلوا ِحْماًل َيْوَم ال�سَّ ُظوا ِباأَْنُف�ِسُكْم، َوَل حَتْ فَّ : حَتَ بُّ َقاَل الرَّ
َبْل  ا،  َتْعَمُلوا �ُسْغاًل مَّ َوَل  ْبِت،  َيْوَم ال�سَّ ُبُيوِتُكْم  ُتْخِرُجوا ِحْماًل ِمْن  َوَل  اأُوُر�َسِليَم، 
ْوا  يُلوا اأُُذَنُهْم، َبْل َق�سَّ ْبِت َكَما اأََمْرُت اآَباَءُكْم. َفَلْم َي�ْسَمُعوا َومَلْ مُيِ �ُسوا َيْوَم ال�سَّ َقدِّ

1. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي: �سفر اخلروج، الأ�سحاح 16، 1- 31.
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اأَْعَناَقُهْم ِلَئالَّ َي�ْسَمُعوا َوِلَئالَّ َيْقَبُلوا َتاأِْديًبا(.  وبعد اأن بنّي لهم النتائج التي ميكن 
اأن ترتتب على طاعتهم حّذرهم من مغّبة الع�سيان: )َولِكْن اإِْن مَلْ َت�ْسَمُعوا يِل 
َيْوَم  اأُوُر�َسِليَم  اأَْبَواِب  يِف  ُتْدِخُلوُه  َوَل  ِحْماًل  ِمُلوا  حَتْ ِلَكْياَل  ْبِت  ال�سَّ َيْوَم  �ُسوا  ِلُتَقدِّ

وَر اأُوُر�َسِليَم َوَل َتْنَطِفُئ«())). ُكُل ُق�سُ ْبِت، َفاإِينِّ اأُ�ْسِعُل َناًرا يِف اأَْبَواِبَها َفَتاأْ ال�سَّ

وعلى عهد »نحميا بن حكليا« ))) وقع متّرد اآخر على ت�سريع ال�سبت جنده 
َقْوًما  َيُهوَذا  )يِف  نحميا  هو  الرائي  َراأَْيُت(  اِم  الأَيَّ ِتْلَك  )يِف  التايل:  الن�ض  يف 
ْبِت( اأي يع�سرون العنب ل�سناعة اخلمر يف ذلك اليوم  َر يِف ال�سَّ َيُدو�ُسوَن َمَعا�سِ
ْبِت ِبَخْمٍر  ا َيْدُخُلوَن اأُوُر�َسِليَم يِف َيْوِم ال�سَّ ُلوَن َحِمرًيا، َواأَْي�سً )َوَياأُْتوَن ِبُحَزٍم َوُيَحمِّ
وِريُّوَن(  َعاَم. َوال�سُّ َوِعَنٍب َوِتنٍي َوُكلِّ َما ُيْحَمُل، َفاأَ�ْسَهْدُت َعَلْيِهْم َيْوَم َبْيِعِهِم الطَّ
اِكُنوَن ِبَها( اأور�سليم )َكاُنوا َياأُْتوَن ِب�َسَمٍك َوُكلِّ  اأهايل مدينة �سور اللبنانية )ال�سَّ
ْمُت ُعَظَماَء َيُهوَذا  ْبِت ِلَبِني َيُهوَذا يِف اأُوُر�َسِليَم. َفَخا�سَ اَعٍة، َوَيِبيُعوَن يِف ال�سَّ ِب�سَ
ْبِت؟ اأَمَلْ َيْفَعْل  �ُسوَن َيْوَم ال�سَّ َوُقْلُت َلُهْم: »َما هَذا الأَْمُر اْلَقِبيُح الَِّذي َتْعَمُلوَنُه  َوُتَدنِّ
، َوَعَلى هِذِه امْلَِديَنِة؟( ي�سري اإىل  رِّ لُهَنا َعَلْيَنا ُكلَّ هَذا ال�سَّ اآَباوؤُُكْم هَكَذا َفَجَلَب اإِ

ما فعلوه على اأيام اإرميا كما ذكرنا يف املورد ال�سابق.

ر،  نبوخذ ن�سّ ت�سّلط عليهم  اأن  انحرافهم هذا ومتّردهم  نتائج  وكان من 
ومت تدمري الهيكل و�سبي بني اإ�سرائيل، وَبنْي املوردين قرابة قرن من الزمن: 

ْبَت«())).  �ُسوَن ال�سَّ ًبا َعَلى اإِ�ْسَراِئيَل اإِْذ ُتَدنِّ )َواأَْنُتْم َتِزيُدوَن َغ�سَ

1. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي: �سفر اإرميا، الأ�سحاح 17، 27-19.
2. عر�ست بع�سًا من �سريته �سمن بحث بلعام بن بعور.

3. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي: �سفر نحميا، الأ�سحاح 13، 18-15.
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الذي  املقدوين)))  الإ�سكندر  احتّل  ال�سابق  الن�ض  من  قرن  من  اأكرث  بعد 
من  �سورة  التايل  الن�ض  لنا  وينقل  واآ�سيا،  اأوروبا  من  �سا�سعة  م�ساحة  احتّل 
�ْسَكْنَدَر  الإِ )اإَِنّ  خلفائه:  اأحد  عهد  على  ال�سبت  يوم  ت�سريع  على  التمّرد  �سور 
يَقاِعِه ِبَداِرُيو�َض َمِلِك َفاِر�َض  ّ َبْعَد ُخُروِجِه ِمْن اأَْر�ِض ِكِتّيَم َواإِ �َض امَلْكُدويِنَ ْبَن ِفيُلُبّ
َكِثرَيًة،  ُحُروًبا  اآَثاَر  ُثَمّ  اْلُيوَناِن.  َعَلى  َمَلَك  َمْن  ُل  اأََوّ َوُهَو  َمَكاَنُه،  َمَلَك  َوَماَداَي، 
ي الأَْر�ِض، َو�َسَلَب  َقا�سِ ىَل اأَ َدًة، َوَقَتَل ُمُلوَك الأَْر�ِض، َواْجَتاَز اإِ وًنا ُمَتَعِدّ َوَفَتَح ُح�سُ
َوَت�َساَمَخ.  َقْلِبِه  َع يِف  َفّ َفرَتَ َيَدْيِه،  َبنْيَ  َف�َسَكَتِت الأَْر�ُض   ، َغَناِئَم ُجْمُهوٍر ِمَن الأُمَمِ
َفَكاُنوا  اَلِطنِي،  َوال�َسّ َوالأُمَمِ  اْلِباَلِد  َعَلى  َوا�ْسَتْوىَل  ا،  ِجًدّ ا  َقِوًيّ َجْي�ًسا  َوَح�َسَد 
َح�َضّ ِمْن َنْف�ِسِه ِبامْلَْوِت،  ْزَيَة. َوَبْعَد ذِلَك اْنَطَرَح َعَلى ِفَرا�ِسِه، َواأَ َيْحِمُلوَن اإَِلْيِه اجْلِ
َبْيَنُهْم  َلَكَتُه  مَمْ َفَق�َسَم  َباِء،  ال�سَّ ُمْنُذ  َمَعُه  َن�َساأُوا  اَلِّذيَن  اِء  اْلُكرَبَ َعِبيَدُه  َفَدَعا 
ُكُلّ  َعِبيُدُه  َفَتَمَلَّك  َوَماَت.  �َسَنًة  َع�َسَرَة  اْثَنَتْي  الإِ�ْسَكْنَدِر  ُمْلُك  َوَكاَن  َحَياِتِه.  يِف 
َبْعِدِهْم  ِمْن  َبُنوُهْم  َوَكذِلَك  َوَفاِتِه،  َبْعَد  الَتّاَج  ِمْنُهْم  ُكٌلّ  َوَلِب�َض  َمَكاِنِه،  َواِحٍد يِف 
ِهَي  اأَِثيَمٌة،  ُجْرُثوَمٌة  ِمْنُهْم  َوَخَرَجْت  الأَْر�ِض.  يِف  ُروُر  ال�ُسّ ِت  َفَكرُثَ َكِثرَيًة،  �ِسِننَي 
َنِة  ْنُطُيوُك�َض امْلَِلِك، َوَكاَن َرِهيَنًة يِف ُروِمَيَة، َوَمَلَك يِف ال�َسّ ِهرُي اْبُن اأَ اأَْنِطُيوُك�ُض ال�َسّ
اإِ�ْسَراِئيَل  اِم َخَرَج ِمْن  ِتْلَك الأََيّ َويِف  اْلُيوَناِن.  َدْوَلِة  َوالَثّاَلِثنَي ِمْن  اِبَعِة  َوال�َسّ امْلَِئِة 
اأَْبَناٌء ُمَناِفُقوَن، َفاأْغَرْوا َكِثرِييَن َقاِئِلنَي: »َهُلَمّ َنْعِقْد َعْهًدا َمَع الأُمَمِ حْوَلَنا َفاإَِنا 

1. اأحد ملوك مقدونيا الإغريق، ومن اأ�سهر القادة الع�سكريني والفاحتني عرب التاريخ. ُولد الإ�سكندر 
بلغ  اأر�سطو حتى  ال�سهري  والعامل  الفيل�سوف  يد  وتتلمذ على  �سنة 356 ق.م،  پيال قرابة  يف مدينة 
الإمرباطوريات  واأعظم  اأكرب  اإحدى  اأ�س�ض  قد  كان  الثالثني،  وبحلول عامه  ال�ساد�ض ع�سر.  ربيعه 
التي عرفها العامل القدمي، والتي امتدت من �سواحل البحر الأيوين غرًبا و�سوًل اإىل �سل�سلة جبال 
ر ببابل، يف العا�سر اأو احلادي ع�سر من يونيو  الهماليا �سرًقا. تويف الإ�سكندر يف ق�سر نبوخذن�سَّ

�سنة 323 ق.م، وله من العمر اثنان وثالثون �سنة.

قصة أصحاب السبت

fi Umq 2 L.indd   465fi Umq 2 L.indd   465 2/29/2020   12:05:45 PM2/29/2020   12:05:45 PM



466466

َقْتَنا �ُسُروٌر َكِثرَيٌة«. َفَح�ُسَن اْلَكاَلُم يِف ُعُيوِنِهْم. َوَباَدَر َنَفٌر  ْلَنا َعْنُهْم حَلِ ُمْنُذ اْنَف�سَ
 . ْحَكاِم الأُمَمِ َنُعوا ِبَح�َسِب اأَ ْعِب، َوَذَهُبوا اإِىَل امْلَِلِك، َفاأَْطَلَق َلُهْم اأَْن َي�سْ ِمَن ال�َسّ
وا  . َوَعِمُلوا َلُهْم ُغْلًفا َواْرَتُدّ َفاْبَتَنْوا َمْدَر�َسًة يِف اأُوُر�َسِليَم َعَلى َح�َسِب �ُسنَنِ الأُمَمِ
َومَلَّا ا�ْسَتَتَبّ   . ِرّ ِنيِع ال�َسّ اأَْنُف�َسُهْم ِل�سَ َعِن اْلَعْهِد امْلَْقِد�ِض، َوَماَزُجوا الأُمَمَ َوَباُعوا 
 ، امْلَْمَلَكَتنْيِ ِكْلَتا  َعَلى  َماِلًكا  ِلَيُكوَن  َر  ِم�سْ اْمِتاَلِك  َعَلى  اأَْزَمَع  لأَْنِطُيوُك�َض،  امْلُْلُك 
َواأََثاَر  َعِظيٍم.  َواأُ�ْسُطوٍل  َوُفْر�َساٍن  َوِفَيَلٍة  َوَعَجاَلٍت  َكِثيٍف  ِبَجْي�ٍض  َر  ِم�سْ َفَدَخَل 
َر، َفاْرَتاَع َبُطْلَماُو�ُض ِمْن َوْجِهِه َوَهَرَب، َو�َسَقَط  ْرَب َعَلى َبُطْلَماُو�َض َمِلِك ِم�سْ احْلَ
َغَناِئَم  َو�َسَلُبوا  َر  ِم�سْ ِباأَْر�ِض  يَنِة  �سِ احْلَ امْلُُدِن  َعَلى  َفا�ْسَتْحَوُذوا  َكِثرُيوَن.  َقْتَلى 
َنِة امْلَِئِة َوالَثّاِلَثِة  َر، َوذِلَك يِف ال�َسّ �سْ ْوَقَع مِبِ َر. َوَرَجَع اأَْنِطُيوُك�ُض َبْعَدَما اأَ اأَْر�ِض ِم�سْ
َوَدَخَل  َكِثيٍف،  ِبَجْي�ٍض  اأُوُر�َسِليَم  اإِىَل  ِعَد  َف�سَ اإِ�ْسَراِئيَل.  َنْحَو  َوَنَه�َض  َوالأَْرَبِعنَي، 
َوَماِئَدَة  اأََدَواِتَها،  َمَع َجِميِع  وِر  الُنّ َوَمَناَرَة  َهِب،  َمْذَبَح الَذّ َواأََخَذ   ، ٍ ِبَتَجرُبّ امْلَْقِد�َض 
ْلَيَة  َواحْلِ َوالأََكاِليَل  َجاَب  َواحْلِ َهِب  الَذّ اِمَر  َوجَمَ اَماِت  َواجْلَ َوامْلَ�َساِكَب  يِد،  الَتّْن�سِ
َهَب  َوالَذّ َة  ّ اْلِف�سَ َواأََخَذ  َمَها َجِميًعا.  َوَحَطّ اْلَهْيَكِل  َوْجِه  َكاَنْت َعَلى  اَلِّتي  َة  َهِبَيّ الَذّ
ىَل  َرَف اإِ ِميَع َواْن�سَ َخَذ َما َوَجَد ِمَن اْلُكُنوِز امْلَْكُنوَنِة اأََخَذ اجْلَ ِفي�َسَة، َواأَ َوالآِنَيَة الَنّ
ٍ َعِظيٍم. َفَكاَنْت َمَناَحٌة َعِظيَمٌة يِف اإِ�ْسَراِئيَل  ِه. َواأَْكرَثَ ِمَن اْلَقْتِل َوَتَكَلَّم ِبَتَجرُبّ اأَْر�سِ
 َ َوَتَغرَيّ َواْلِفْتَياُن  اْلَعَذاَرى  َوَخاَرِت  ُيوُخ  َوال�ُسّ �َساُء  وؤَ الُرّ َواْنَتَحَب  ِهْم،  اأَْر�سِ ُكِلّ  يِف 
َجَلِة َعَقَدْت َمَناَحًة. اِل�َسُة يِف احْلَ َخَذ َمْرَثاًة، َواجْلَ �َساِء، َوُكّل َعُرو�ٍض اَتّ َجَماُل الِنّ
ْزَي. َوَبْعَد �َسَنَتنْيِ ِمَن  اِنَها، َوَجِميُع اآِل َيْعُقوَب َلِب�ُسوا اخْلِ ِت الأَْر�ُض َعَلى �ُسَكّ َفاْرجَتَّ
ْزَيِة اإِىَل ُمُدِن َيُهوَذا، َفَوَفَد َعَلى اأُوُر�َسِليَم يِف َجْي�ٍض  اِم، اأَْر�َسَل امْلَِلُك َرِئي�َض اجْلِ الأََيّ
َكِثيٍف، َوَخاَطَبُهْم ِخَطاَب �َساَلٍم َمْكًرا َفَوِثُقوا ِبِه، ُثَمّ َهَجَم َعَلى امْلَِديَنِة َفْجاأًَة، 
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ْرَبًة َعِظيَمًة، َواأَْهَلَك �َسْعًبا َكِثرًيا ِمْن اإِ�ْسَراِئيَل، َو�َسَلَب َغَناِئَم امْلَِديَنِة  َرَبَها �سَ َو�سَ
َوالأَْوَلَد  �َساَء  الِنّ َو�َسَبُوا  َحْوِلَها،  ِمْن  �ْسَواَرَها  َواأَ ُبُيوَتَها  َوَهَدَم  اِر،  ِبالَنّ َواأَْحَرَقَها 
َوُبُروًجا  َمِتيًنا  َعِظيًما  �ُسوًرا  َداُوَد  َمِديَنِة  َعَلى  َوَبَنْوا  امْلََوا�ِسي،  َعَلى  َوا�ْسَتْوَلْوا 
ُنوا  ًة اأَِثيَمًة ِرَجاًل ُمَناِفِقنَي، َفَتَح�سَّ َمّ اَرْت َقْلَعًة َلُهْم، َوَجَعُلوا ُهَناَك اأُ يَنًة َف�سَ َح�سِ
ُعوَها  َوَو�سَ اأُوُر�َسِليَم،  َغَناِئَم  َوَجَمُعوا  َعاَم  َوالَطّ اَلَح  ال�ِسّ ِفيَها  ُعوا  َوَو�سَ ِفيَها، 
اُروا َلُهْم �َسَرًكا ُمْهِلًكا، َوَكاَن ذِلَك َمْكَمًنا ِلْلَمْقِد�ِض، َو�َسْيَطاًنا َخِبيًثا  ُهَناَك َف�سَ
امْلَْقِد�ِض.  �ُسوا  َوجَنَّ امْلَْقِد�ِض  َحْوَل  ِكِيّ  الَزّ َم  الَدّ َف�َسَفُكوا  َواِم،  الَدّ َعَلى  لإِ�ْسَراِئيَل 
اَرْت َغِريَبًة ِلْلَمْوُلوِديَن  َفَهَرَب اأَْهُل اأُوُر�َسِليَم ِب�َسَبِبِهْم، َفاأَْم�َسْت َم�ْسِكَن ُغَرَباَء َو�سَ
َلْت اأَْعَياُدَها َمَناَحًة  ِفيَها، َواأَْبَناوؤَُها َهَجُروَها. َوَرَدّ َمْقِد�ُسَها َخَراًبا َكاْلَقْفِر، َوُحِوّ
ِدَها اأٌْكرِثَ َهَواُنَها، َوِرْفَعُتَها اآَلْت  ِمْحاَلًل. َوَعَلى َقْدِر جَمْ َها ا�سْ َو�ُسُبوُتَها َعاًرا َوِعُزّ
َلَكِتِه ُكِلَّها ِباأَْن َيُكوُنوا َجِميُعُهْم �َسْعًبا  اإِىَل َمَناَحٍة. َوَكَتَب امْلَِلُك اأَْنِطُيوُك�ُض اإِىَل مَمْ
ُكوا ُكُلّ َواِحٍد �ُسَنَنُه. َفاأَْذَعَنِت الأُمَمُ ِباأَ�ْسِرَها ِلَكاَلِم امْلَِلِك. َوَكِثرُيوَن  َواِحًدا، َوَيرْتُ
ْبَت.  ال�سَّ �ُسوا  َوَدنَّ َناِم،  ِلالأَ�سْ )َوَذَبُحوا  الوثنية  اأي  ِديَنُه(  ْوا  اْرَت�سَ اإِ�ْسَراِئيَل  ِمْن 
�ُسنَنَ  َيْتَبُعوا  ْن  اأَ َيُهوَذا،  َوُمُدِن  وُر�َسِليَم  اأُ ىَل  اإِ ُر�ُسٍل  اأَْيِدي  َعَلى  ُكُتًبا  امْلَِلُك  َواأَْنَفَذ 
ِكيِب))) يِف امْلَْقِد�ِض،  ِبيَحِة َوال�سَّ َتِنُعوا َعِن امْلُْحَرَقاِت َوالذَّ الأََجاِنِب يِف الأَْر�ِض. َومَيْ
َمَذاِبَح  َوَيْبَتُنوا  ي�ِسنَي،  َواْلِقدِّ امْلََقاِد�َض  �ُسوا  َوُيَنجِّ َوالأَْعَياَد،  ُبوَت  ال�سُّ �ُسوا  َوُيَدنِّ
ُكوا  َوَيرْتُ ِج�َسَة،  النَّ َيَواَناِت  َواحْلَ َناِزيَر  اخْلَ َوَيْذَبُحوا  َناِم،  ِلالأَ�سْ َوَمَعاِبَد  َوَهَياِكَل 
ِريَعَة  ال�سَّ َيْن�َسُوا  َحتَّى  َوِرْج�ٍض،  ا�َسٍة  جَنَ ِبُكلِّ  ُنُفو�َسُهْم  ُروا  َوُيَقذِّ ُقْلًفا،  َبِنيِهْم 

1. ال�سكيب »م�ستق من �سكب« وهو عبارة عن خمر كان ُي�سكب يف القد�ض مبقدار معنّي مع طقو�ض 
تقدمي القرابني لدى اليهود. وقد عرف الوثنيون ال�سكيب من قبل، حيث كانوا ي�سكبون مقدارًا من 

الدم مع القربان الذي يقّدمونه لآلهتهم.
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ْثِل  مِبِ َوَكَتَب  ُيْقَتْل.  امْلَِلِك  َكاَلِم  ى  ْقَت�سَ مِبُ َيْعَمْل  َل  َوَمْن  الأَْحَكاِم.  َجِميَع  وا  ُ َوُيَغريِّ
َواأََمَر  ْعِب،  ال�سَّ َجِميِع  َعَلى  ُرَقَباَء  َواأََقاَم  ِباأَ�ْسِرَها،  َلَكِتِه  مَمْ اإِىَل  ُكلِِّه  اْلَكاَلِم  هَذا 
ْعِب، ُكلُّ  مَّ اإَِلْيِهْم َكِثرُيوَن ِمَن ال�سَّ َمَداِئَن َيُهوَذا ِباأَْن َيْذَبُحوا يِف ُكلِّ َمِديَنٍة. َفاْن�سَ
اأُوا اإِ�ْسَراِئيَل اإِىَل امْلُْخَتَباآِت يِف  رَّ يِف الأَْر�ِض، َواأَجْلَ َنُعوا ال�سَّ ِريَعَة َف�سَ َمْن َنَبَذ ال�سَّ

وا اإَِلْيِه())).  ٍع َفُرّ ُكِلّ َمْو�سِ

•• القصة يف مرويات املسلمني: القصة يف مرويات املسلمني:
روى امل�سلمون يف كتب التف�سري واحلديث والتاريخ حول هذه الق�سة روايات 
كثرية ت�ساربت يف م�سامينها، ومل تعتمد على اأ�سا�ض متني ميكن الركون اإليه 
يف ت�سديق تفا�سيلها، و�ساأكتفي بعر�ض بع�ض النماذج التي تفي للدللة على 
تلك  يف  الق�سة  تو�ّسع  يف  للتدّرج  وفقًا  العر�ض  ترتيب  مالحظة  مع  الغر�ض، 
املرويات، والتنبيه بخ�سو�ض املوارد التي تت�سح فيها خمالفة الظاهر القراآين.

عن  حامت  اأبي  وابن  املنذر  وابن  جرير  ابن  )اأخرج  األولى:  الرواية   ○
ابن عبا�ض يف قوله {وَاْسَأْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر} قال: 
اهلل  م  فحرَّ اأيلة،  لها  يقال  واملدينة  م�سر  بني  البحر  �ساطيء  على  قرية  هي 
عليهم احليتان يوم �سبتهم، فكانت تاأتيهم يوم �سبتهم �ُسّرعًا يف �ساحل البحر، 
اإّن  ثم  اهلل،  �ساء  ما  كذلك  فمكثوا  عليها،  يقدروا  ال�سبت مل  يوم  فاإذا م�سى 
طائفة منهم اأخذوا احليتان يوم �سبتهم، فنهتهم طائفة فلم يزدادوا اإل غّيًا. 
العذاب {ِلَم  عليهم  َحقَّ  قد  قوٌم  هوؤلء  اأن  تعَلمون  النهاة:  فقالت طائفة من 
َتِعُظوَن َقْوًما اهلّلُ ُمْهِلُكُهم} وكانوا اأ�سد غ�سبًا من الطائفة الأخرى، وكلٌّ قد 

1. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي: �سفر املكابيني الأول، الأ�سحاح1، 56-1.
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اللتان قالتا: {ِلَم  كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غ�سب اهلل جنت الطائفتان 
َتِعُظوَن} والذين قالوا {َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكم}، واأهلك اهلل اأهل مع�سيته الذين 

اأخذوا احليتان فجعلهم قردة())).
ل جند يف هذه الرواية ما َيخرج عن ظاهر �سياق الق�سة القراآنية اإل من 
الثانية وعدم �سمولها بالعذاب، على  حيث حتديد ا�سم القرية، وتربئة الفئة 

الرغم من اأن ظاهر الآيات القراآنية اأنهم كانوا من امل�سمولني.
○ الرواية الثانية: )واأخرج ابن جرير وابن اأبي حامت واأبو ال�سيخ عن ابن 
اإمنا افرت�ض  اإن اهلل  الآية. قال:  اْلَقْرَية...}  َعِن  عبا�ض يف قوله {وَاْسَأْلُهْم 
على بني اإ�سرائيل اليوم الذي افرت�ض عليكم يوم اجلمعة، فخالفوا اإىل ال�سبت 
موه وتركوا ما اأُمروا به( دخل هنا عن�سر جديد يف الق�سة ل دليل عليه  فعظَّ
�سه اهلل »عز وجل«  من القراآن، كما ولي�ض بال�سرورة اأن يكون اليوم الذي خ�سّ
�سابقًا  بنا  مّر  وقد  اجلمعة،  يوم  اأي  واحد،  يوم  هو  ال�سرائع  كل  يف  لعبادته 
ْبُت َعَلى الَِّذيَن اْخَتَلُفوْا  التعّر�ض لذلك يف بيان قوله »تعاىل«: {ِإنََّما ُجِعَل السَّ
َيْخَتِلُفوَن})))،  ِفيِه  َكاُنوْا  ِفيَما  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُهْم  َلَيْحُكُم  َربََّك  َوِإنَّ  ِفيِه 
ولكن هكذا �ساء الراوي اأن ُي�سيف عن�سرًا من عنده حتقيقًا ملزيد من الإثارة، 
الن�سو�ض  واأن  القراآنية، ل�سيما  الق�سة  اأو تالعبًا يف مدلول  للعلم،  واإظهارًا 
وَر ِبِميَثاِقِهْم  العديدة ومن بينها ظاهر قوله »عز وجل«: {َوَرَفْعَنا َفْوَقُهُم الطُّ
ْبِت َوَأَخْذَنا ِمْنُهم  ًدا َوُقْلَنا َلُهْم اَل َتْعُدوْا ِفي السَّ َوُقْلَنا َلُهُم اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ
اأَلنِبَياء  َوَقْتِلِهُم   ِ اهللَّ ِبآَياِت  َوُكْفِرِهم  يَثاَقُهْم  مِّ َنْقِضِهم  َفِبَما  َغِليًظا،  يَثاًقا  مِّ

1. ال�سيوطي: الدر املنثور، ج3، �ض 252-251.
2. �سورة النحل:124-123.
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ُيْؤِمُنوَن  َفاَل  ِبُكْفِرِهْم  َعَلْيَها   ُ اهللَّ َطَبَع  َبْل  ُغْلٌف  ُقُلوُبَنا  َوَقْوِلِهْم  َحقٍّ  ِبَغْيِر 
َقِلياًل}))) توؤّكد على اأن ت�سريع ال�سبت كان قائمًا منذ عهد النبي مو�سى  ِإالَّ 
�سبقهم،  َمن  اأو  القرية  تلك  اأ�سحاب  مبتدعات  ولي�ض هو من  ال�سالم«  »عليه 
فارتباط رفع الطور مع اأخذ امليثاق منهم، ويف �سمنه ميثاق ال�سبت - كما يف 
ُت اإىل مو�سوع رفع الطور يف اجلزء  الآية - خري دليل على ذلك، وقد تعّر�سْ

الأول من الكتاب. 
وكما فعل هذا الراوي، قام اآخر جمهول بن�سبة هذا القول اإىل الإمام جعفر 
ال�سادق »عليه ال�سالم«، ففي علل ال�سرائع: ).... عن رجل، عن اأبي عبد اهلل 
»عليه ال�سالم« قال: اإن اليهود اأُمروا بالإم�ساك يوم اجلمعة فرتكوا يوم اجلمعة 

م عليهم ال�سيد يوم ال�سبت())).  واأم�سكوا يوم ال�سبت، فُحرِّ
نعود من جديد اإىل رواية ابن عبا�ض حول الق�سة: )فلما ابتدعوا ال�سبت 
مت عليهم احليتان، وهي قرية يقال لها مدين  ابُتلوا فيه( اخُترِبوا فيه )فُحرِّ
بني اأيلة والطور، فكانوا اإذا كان يوم ال�سبت �َسرعت لهم احليتان ينظرون اإليها 
يف البحر، فاإذا انق�سى ال�سبت ذهبت فلم ُتَر حتى مثله من ال�سبت املقبل، فاإذا 
جاء ال�سبت عادت �ُسّرعًا. ثم اإن رجاًل منهم اأخذ حوتًا فحزمه بخيط ثم �سرب 
فاأكله  فاأخذه  الغد جاء  كان  فلما  املاء،  وتركه يف  وربطه  ال�ساحل  وتدًا يف  له 
�سّرًا( بح�سب هذه الرواية فاإن هذا الت�سّرف كان بداية املخالفة، ول نعلم ِمن 
اأين جاء ابن عبا�ض اأو َمن و�سع الرواية على ل�سانه بهذا التف�سيل؟ )ففعلوا 
ذلك وهم ينظرون ل يتناهون اإل بقية منهم، فنهوهم حتى اإذا ظهر ذلك يف 

1. �سورة الن�ساء:155-154.
2. ال�سيخ ال�سدوق: علل ال�سرائع، �ض35.
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الأ�سواق عالنية قالت طائفة للذين ينهونهم {ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اهلّلُ ُمْهِلُكُهْم َأْو 
ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا} قالوا {َقاُلوْا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم} يف �سخطنا اأعمالهم  ُمَعذِّ
)ففعلوا ذلك وهم ينظرون ل يتناهون اإل بقية منهم، فنهوهم حتى اإذا ظهر 
ذلك يف الأ�سواق عالنية قالت طائفة للذين ينهونهم {ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما اهلّلُ 
�سخطنا  يف  َربُِّكْم}  ِإَلى  {َمْعِذَرًة  قالوا  َشِديًدا}  َعَذاًبا  ُبُهْم  ُمَعذِّ َأْو  ُمْهِلُكُهْم 
اأعمالهم {َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن}. فكانوا اأثالثًا. ثلثًا نهى، وثلثًا قالوا {ِلَم َتِعُظوَن} 
وثلثًا اأ�سحاب اخلطيئة، فما جنا اإل الذين نهوا وهلك �سائرهم( وهذا اأوفق 
بظاهر الآيات من الرواية الأوىل)فاأ�سبح الذين نهوا ذات غداة يف جمال�سهم 
يتفقدون النا�ض ل يرونهم، وقد باتوا من ليلتهم وغّلقوا عليهم دورهم، فجعلوا 
يقولون: اإن للنا�ض �ساأنًا فانظروا ما �ساأنهم( اأي اأن الو�سع غري طبيعي اإذ مل 
يخرجوا من بيوتهم كاملعتاد وي�ستدعي التحقق )فاّطلعوا يف دورهم فاإذا القوم 
قد ُم�ِسخوا ! يعرفون الرجل بعينه واإّنه َلِقرد، واملراأة بعينها، واإنها لِقردة())) 
وهذه اإ�سافة من عند الرواي، وهي واإن كانت ل تتعار�ض والق�سة القراآنية اإل 

اأن املجيء بها هنا ل دليل عليه. 
الق�سة   يطّورون  بداأوا  ا�ض  ُق�سّ اأمام  اأننا  نعرف  الروايتني  بني  قارنا  ولو 
على ل�سان ابن عبا�ض ب�سورة تدريجية،فالحظ كيف تطّورت يف مرحلة لحقة.

○ الرواية الثالثة: )واأخرج عبُد بُن حميد عن عكرمة( اعتدنا اأن يروي 
عكرمة عن ابن عبا�ض، فمن املحتمل اأنه يرويها عنه هنا اأي�سًا واإن مل يذكر 
�ساحل  على  وكان  اأيلة،  لها  يقال  البحر  �ساحل  على  قرية  كانت  )قال:  ا�سمه 

1. ال�سيوطي: الدر املنثور، ج3، �ض252.
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والآخر  لقيم  لأحدهما  يقال  املاء،  م�ستقِبالن  حجارة  من  �سنمان  البحر 
لقمانة، فاأوحى اهلل اإىل ال�سمك، اأن حج يوم ال�سبت اإىل ال�سنمني، واأوحى اإىل 
ال�سبت فال  اإىل ال�سنمني يوم  اأن يحّجوا  ال�سمك  اأمرت  اأين قد  القرية:  اأهل 
تعر�سوا لل�سمك يوم ل ميتنع منكم، فاإذا ذهب ال�سبت ف�ساأنكم به ف�سيدوه( 
دخلت هنا تفا�سيل جديدة ُت�سيف املزيد من الإثارة على الق�سة، وهي لي�ست 
لأية  عالقة  ل  القراآنية  الق�سة  وبح�سب  القا�ض،  الراوي  خيال  بنات  من  اإل 
النا�ض  اهلل  ُيغري  وهل  القوم،  على  �سيجري  ومبا  الإلهي  بالختبار  اأ�سنام 
بالعتقاد بكرامة لالأ�سنام ويوهمهم بذلك لكي ينحرفوا عن التوحيد وبوحي 
منه؟ )فكان اإذا طلع الفجر يوم ال�سبت اأقبل ال�سمك �ُسّرعًا اإىل ال�سنمني ل 
ميتنع ِمن اآخٍذ ياأخذه، فظهر يوم ال�سبت �سيء من ال�سمك يف القرية فقالوا: 
اأكرث  الآخر ظهر  ال�سبت  يوم  الأحد، فلما كان  يوم  فناأكله  ال�سبت  يوم  ناأخذه 
قوم  اإليهم  فقام  القرية،  ال�سمك يف  الآخر ظهر  ال�سبت  كان  فلما  ذلك،  من 
َقْوًما  َتِعُظوَن  {ِلَم  فقالوا  اآخرون  فقام  اهلل.  اتقوا  فقالوا:  فوعظوهم  منهم 
ُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوْا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن}.  اهلّلُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ
َنهوا  الذين  فقام  القرية،  ال�سمك يف  ف�سى  الأ�سبات  تلك  �سبت من  كان  فلما 
عن  ال�سوء فقالوا: ل نبيت معكم الليلة يف هذه القرية. فقيل لهم: لو اأ�سبحتم 
فانقلبتم بذراريكم ون�سائكم. قالوا: ل نبيت معكم الليلة يف هذه القرية، فاإن 
القوم  وكان  ظهرانيكم،  بني  من  واأمتعتنا  ذرارينا  فاأخرجنا  غدونا  اأ�سبحنا 
الرواية  على  بها  زيد  الراوي  قبل  من  اإ�سافات  التفا�سيل  هذه  كل  �ساتني( 
َي�سمع  اأ�سبحوا مل  فلما  اأبوابهم،  اأغلقوا  اأم�سوا  الثانية، ول دليل عليها )فلما 
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اأهل  اأ�ساب  قد  قالوا:  القرية...!  �ِسرجًا خرج من  َيروا  ومل  �سوتًا  لهم  القوم 
الأبواب  اإذا  القرية  اأتى  اإليهم، فلما  القرية �سر...! فبعثوا رجاًل منهم ينظر 
مغّلقة عليهم، فاّطلع يف دار فاإذا هم قرود كلهم، املراأة اأنثى والرجل ذكر، ثم 
اّطلع يف دار اأخرى فاإذا هم كذلك، ال�سغري �سغري والكبري كبري( هذه اإ�سافة 
مل جندها يف الرواية الثانية، ثم ي�سرت�سل الرواي باإ�سافة املزيد من التفا�سيل 
من جيبه )ورجع اإىل القوم فقال: يا قوم نزل باأهل القرية ما كنتم حتذرون، 
اأ�سبحوا قردة كلهم ل ي�ستطيعون اأن يفتحوا الأبواب، فدخلوا عليهم فاإذا هم 
قردة  كلهم، فجعل الرجل يوميء اإىل القرد منهم اأنت فالن، فيومىء براأ�سه: 
نعم. وهم يبكون فقالوا: اأْبَعَدكم اهلل! قد حّذرناكم هذا، ففتحوا لهم الأبواب 

يَّة())).  فخرجوا فلحقوا بالربِّ
اأنها  الآية  هذه  ق�س�ض  يف  )وُروي  القرطبي:  قال  الرابعة:  الرواية   ○
كانت يف زمن داود »عليه ال�سالم«، واأّن اإبلي�ض اأْوَحى اإليهم فقال: اإمنا ُنهيتم 
اإليها  احِليتان  ي�سوقون  فكانوا  احليا�ض؛  فاّتَخذوا  ال�سبت،  يوم  اأخذها  عن 
يوم اجلمعة فتبقى فيها، فال ميكنها اخلروج منها لقلة املاء، فياأخذونها يوم 
الأحد())). وهذا التف�سيل مل جنده يف الروايات ال�سابقة، ول نعلم َمن الراوي 

وعّمن اأخذ الرواية.
○ الرواية الخامسة: )وروى اأ�سهب عن مالك قال: زعم ابن ُرومان)))( 

1. ال�سيوطي: الدر املنثور، ج3، �ض 253.
2. القرطبي: جامع الأحكام، ج4، �ض 219.

بن  يزيد  روح  )اأبو  والأ�سانيد«:  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  »التمهيد  يف  عبدالرب  ابن  قال  وقد   .3
رومان الأ�سدي موىل الزبري بن العوام، كان اأحد قراء اأهل املدينة، وكان عاملًا مبغازي ر�سول اهلل 

»�سلى اهلل عليه و�سلم«، وكان ثقة �سكن املدينة، وبها كانت وفاته �سنة ثالثني ومائة(. 
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ويف هذا التعبري ما ل يخفى من عدم قناعة مالك مبا قال ملجهولية امل�سدر 
)اأنهم كانوا ياأخذ الرجل خيطًا وي�سع فيه َوَهقة( احلبل يف اأَحد طرفيه اأُن�سوطٌة 
ابة حتى توؤَخَذ )واألقاها يف ذَنب احلوت، ويف الطرف الآخر  ُيْطرح يف عنق الدَّ
من اخليط َوِتد وتركه كذلك اإىل الأحد، ثم تطّرق النا�ض حني راأُوا َمن �سنع 
الَف�َسقة  واأعلن  الأ�سواق،  به يف  وُم�سي  كرُثَ �سيد احلوت،  ُيْبَتلى، حتى  ل  هذا 
ب�سيده( اأي جاهروا بذلك )فقامت فرقة من بني اإ�سرائيل ونهت، وجاهرت 
بالنهي واعتزلت. وقيل: اإن الناهني قالوا: ل ن�ساكنكم؛ فق�ّسموا القرية بجدار( 
الناهون ذات يوم يف جمال�سهم ومل يخرج من  اإ�سافة جديدة )فاأ�سبح  هذه 
فاإذا هم  فعَلْوا على اجلدار فنظروا  ل�ساأنًا؛  للنا�ض  اإن  اأحد، فقالوا:  املعتدين 
الإن�ض، ومل  اأن�ساَبها من  الِقردة  الباب ودخلوا عليهم، فعرفت  ِقردة، ففتحوا 
تعرف الإن�ض اأن�سابهم من الِقردة فجعلت الِقردة تاأتي ن�سيبها من الإن�ض َفَت�ُسم 
ثيابه وتبكي( اختلفت التفا�سيل هنا عن رواية �سابقة، ومن الوا�سح اأن الراوي 
فتقول  ننهكم!  اأمل  )فيقول:  امل�سهد  هذا  على  عاطفيًا  بعدًا  ي�سفي  اأن  اأراد 
اإ�سافة  هذه  خنازير(  وال�سيوخ  قردًة  ال�سبان  �سار  قتادة:  قال  نعم.  براأ�سها 
اإل  تخالف ما يف القراآن من اأن اهلل قال لهم كونوا قردة خا�سئني )فما جنا 

الذين َنهْوا، وهلك �سائرهم())). 

ِمن  عَمد  اأخرى  تفا�سيل  بيان  يف  القرطبي  قال  السادسة:  الرواية   ○
خاللها اإىل حتديد عدد كل فئة من الفئات الثالث التي انق�سم اإليها جمتمع 
ِفَرق،  افرتقت ثالث  اإ�سرائيل  بني  اإن  املف�سرين:  القرية: )وقال جمهور  تلك 

1. القرطبي: جامع الأحكام، ج1، �ض 299.

قصة أصحاب السبت
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من  نحوًا  وكانوا  و�سادت،  ْت  َع�سَ فرقة  الآية.  يف  ال�سمائر  من  الظاهر  وهو 
�سبعني األفًا. وفرقة َنَهت واعتزلت، وكانوا اثَنْي ع�سر األفًا. وفرقة اعتزلت ومل 

َتْنَه ومل َتْع�ض())) ومل يحّددوا عددهم.

اأنه  ال�سالم«  »عليه  العابدين  زين  علي  الإمام  عن  السابعة:  الرواية   ○
قال: )فكانوا يف املدينة نيفًا وثمانني األفًا، فعل هذا منهم �سبعون األفًا، واأنكر 
عن  القرطبي  نقله  ما  م�سمون  من  قريب  وم�سمونها  الباقون())).  عليهم 
النا�ض  باأيدي  التف�سري املوجود  ن�سبة هذا  تثبت �سحة  املف�سرين، ومل  جمهور 
اإىل الإمام احل�سن الع�سكري »عليه ال�سالم«. قال ال�سيد اأبوالقا�سم اخلوئي: 
)التف�سري املن�سوب اإىل الع�سكري »عليه ال�ّسالم« مل يثبت بطريق قابل لالعتماد 
ال�سرتابادي،  القا�سم  بن  كمحّمد  املجاهيل  من  جملة  طريقه  يف  فاإن  عليه، 
ويو�سف بن حممد بن زياد، وعلي بن حممد بن �سيار، فليالحظ هذا اإذا اأريد 
بالتف�سري املن�سوب اإىل الع�سكري »عليه ال�ّسالم« هو اّلذي ذكره ال�سدوق »قّد�ض 
اأنه جمّلد واحد  �سّره« باإ�سناده عن حممد بن القا�سم ال�سرتابادي، والظاهر 
كما ل يخفى على من لحظ التف�سري املوجود باأيدينا اليوم. واأما لو اأريد به هو 
اّلذي ذكره حمّمد بن علي بن �سهراآ�سوب على ما نقله يف امل�ستدرك، فال�سند 
اإليه �سحيح، لأنه ذكر احل�سن بن اخلالد الربقي اأخو حممد بن خالد من كتبه 
تف�سري الع�سكري من اإمالء الإمام »عليه ال�ّسالم«، واحل�سن بن خالد ممن وّثقه 
النجا�سي. وللم�سايخ اإليه طرق �سحيحة، اإّل اأن الظاهر اأنه غري التف�سري اّلذي 
ذكره ال�سدوق باإ�سناده عن حممد بن القا�سم ال�سرتابادي، لأنه نقل اأن التف�سري 

1. القرطبي: جامع الأحكام، ج7، �ض 307.
2. الع�سكري: تف�سري الإمام الع�سكري، �ض 269.
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الذي ُعّد ِمن كتب الربقي مائة وع�سرون جملدًا، وهذا مل ي�سل اإلينا اأبدًا، واإمنا 
املوجود باأيدينا جمّلد واحد يتطابق ملا نقله ال�سدوق »قّد�ض �سّره«())).

○ الرواية الثامنة: يف تف�سري ابن كثري روايات اأخرى ت�سمنت تفا�سيل 
مل تذكرها الروايات ال�سابقة، ومن بينها الرواية التالية التي متّثل حوارًا بني 
عكرمة وبني �سّيده ابن عبا�ض، ول ندري هل اخرتع عكرمة هذا احلوار كما 
ُجريج))): )قال عبد  ابن  اأم  روى عنه،  الذي  املجهول  الرجل  اأم  هي عادته، 
عبا�ض  ابَن  جئُت  قال:  رجل عن عكرمة  ابن جريج، حدثني  اأخربنا  الرزاق: 
اأزل  اأدنو منه، ثم مل  اأْن  يومًا وهو يبكي، واإذا امل�سحف يف ِحْجره، فاأعظْمُت 
يا ابن عبا�ض جعلني اهلل  على ذلك حتى تقدمُت فجل�ست، فقلت: ما يبكيك 
قال:  الأعراف،  �سورة  يف  هو  واإذا  قال:  الورقات.  هوؤلء  فقال:  قال:  فداك؟ 
تعرف اأيلة؟ قلت: نعم، قال: فاإنه كان بها حي من اليهود( هذا تف�سيل جديد 
حيث مل تذكر الروايات ال�سابقة اأن اليهود ي�سّكلون جزء فقط من اأبناء القرية 
)�سيقت احليتان اإليهم يوم ال�سبت، ثم غا�ست، ل يقدرون عليها حتى يغو�سوا 
ال�سابقة  الروايات  يف  التف�سيل  هذا  جند  ل  اأي�سًا  �سديدة(  وموؤنة  َكّد  بعد 
)كانت تاأتيهم يوم �سبتهم �ُسّرعًا بي�ساء �سمانًا، كاأنها املاخ�ض تنتطح ظهورها 
ياأتيها املخا�ض وهو  التي  البطن  باأفنيتهم( املاخ�ض: احلامل كبرية  لبطونها 

1. اخلوئي: كتاب الجتهاد والتقليد من التنقيح يف �سرح العروة الوثقى، �ض221.
2. يف �سري اأعالم النبالء للذهبي: )قال الوليد بن م�سلم: �ساألت الأوزاعي، و�سعيد بن عبد العزيز، 
للنا�ض.  قال: طلبته  فاإنه  ابن جريج  اأن  لنف�سي. غري  يقول:  كلهم  العلم؟  ملن طلبتم  وابن جريج: 
العلم؟ فيبادر ويقول: طلبته هلل،  الغبي: ملن طلبت  الفقيه  ت�ساأل  واليوم  ال�سدق!  اأح�سن  قلت: ما 
ويكذب، اإمنا طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه( ول اأدري هل يف عدم الإخال�ض هلل مديح اأم اكتفى 
الوليد بال�سدق منقبة؟ ويف �سري اأعالم النبالء للذهبي: )قلت: الرجل يف نف�سه ثقة، حافظ، لكنه 
النقل عن  املكرثين يف  اأن  الكتاب  من  الأول  وقد ذكرت يف اجلزء  »قال«(!  و  »عن«  بلفظة  يدّل�ض 

الإ�سرائيليات على ثالث مراتب، املرتبة الأوىل: املكرثون جدًا ومنهم ابن جريج.
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اأوحى  ال�سيطان  اإن  ثم  الدهر،  من  برهة  كذلك  )فكانوا  اآخر جديد  تف�سيل 
اإليهم فقال: اإمنا ُنِهيُتهم عن اأكلها واأخذها و�سيدها يوم ال�سبت، فخذوها فيه، 
وكلوها يف غريه من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة: بل ُنهيتم 
اجلمعة  جاءت  حتى  كذلك  فكانوا  ال�سبت.  يوم  و�سيدها  واأخذها  اأكلها  عن 
املقبلة، فغدت طائفة باأنف�سها واأبنائها ون�سائها، واعتزلت طائفة ذات اليمني 
وتنّحت، واعتزلت طائفة ذات الي�سار و�سكتت، وقال الأمينون ويلكم، اهلَل اهلَل، 
ننهاكم اأن تتعر�سوا لعقوبة اهلل، وقال الأي�سرون {ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما هلُل ُمْهِلُكُهْم 
ُبُهْم َعَذابًا َشِديًدا} قال الأمينون {َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن}  َأْو ُمَعذِّ
اإلينا اأن ل ُي�سابوا ول َيهلكوا، واإن مل ينتهوا  اأي ينتهون، اإن ينتهوا فهو اأحب 
فمعذرة اإىل ربكم( هذه التق�سيمة اإىل اليمني والي�سار والكلمات املنقولة على 
األ�سنتهم كلها اإ�سافات من عند خمرتع الرواية )فم�سوا على اخلطيئة، وقال 
الأمينون: فقد فعلتم يا اأعداء اهلل، واهلل ل نبايتكم الليلة يف مدينتكم، واهلل 
ما نراكم ُت�سبحون حتى ُي�سبحكم اهلل بخ�سف اأو قذف اأو بع�ض ما عنده من 
العذاب. فلما اأ�سبحوا �سربوا عليهم الباب، ونادوا فلم ُيجابوا، فو�سعوا �سّلمًا( 
اإ�سافة جديدة )واأعَلوا �سور املدينة رجاًل، فالتفت اإليهم، فقال: اأي عباد اهلل، 
اأي�سًا اإ�سافات جديدة )قال  قردة - واهلل - تعادي تعاوي لها اأذناب( وهذه 

ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرود اأن�سابها من الإن�ض... اإلخ())). 
○ الرواية التاسعة: ونقل ابن كثري رواية ابن رومان التي م�ست بعنوان 
»الرواية اخلام�سة« ولكن بتفا�سيل اأخرى حول �سواء ال�سمك، واحلوار بني اأّول 
�سخ�ض تعّدى وبني بع�ض اأهل القرية: )قال: كانت تاأتيهم يوم ال�سبت، فاإذا 

1. ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، ج2، �ض 236-235.
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كان امل�ساء ذهَبت، فال ُيرى منها �سيء اإىل يوم ال�سبت الآخر، فاتخذ لذلك 
رجل خيطًا ووتدًا، فربط حوتًا منها يف املاء يوم ال�سبت، حتى اإذا اأم�سوا ليلة 
الأحد اأخذه فا�ستواه، فوجد النا�ض ريحه، فاأتوه ف�ساألوه عن ذلك فجحدهم( 
فاأنكر معرفته ب�سيء )فلم يزالوا به حتى قال لهم: فاإنه جلد حوت وجدناه. 
فلما كان ال�سبت الآخر فعل مثل ذلك، ول اأدري لعله قال: ربط حوتني، فلما 
اأم�سى من ليلة الأحد، اأخذه فا�ستواه، فوجدوا رائحة فجاوؤوا ف�ساألوه فقال لهم: 
لو �سئتم �سنعتم كما اأ�سنع، فقالوا له: وما �سنعت؟ فاأخربهم، ففعلوا مثل ما 
فعل، حتى َكرُث ذلك. وكانت لهم مدينة لها َرَب�ض( ما ي�سبه ال�سور )يغلقونها 

عليهم، فاأ�سابهم من امل�سخ ما اأ�سابهم.... اإلخ())).

○ الرواية العاشرة: عن عكرمة عن ابن عبا�ض: ).... ثم اإن رجاًل منهم 
اأخذ حوتًا فخزم اأنفه، ثم �سرب له وتدًا يف ال�ساحل، وربطه وتركه يف املاء، 
فلما كان الغد اأخذه ف�سواه فاأكله( وِذكر َخْزم الأنف مل يرد من قبل )فعل ذلك 
وهم ينظرون ول ينكرون، ول ينهاه منهم اأحد اإل ع�سبة منهم نهوه حتى ظهر 

ذلك يف الأ�سواق، فُفعل عالنية.... اإلخ())). 

فنجد  الإمامية  ال�سيعة  تفا�سري  يف  اأما  عشرة:  الحادية  الرواية   ○
)حدثني  قال:  اأنه  القمي  اإبراهيم  بن  علي  تف�سري  يف  املروية  التالية  الرواية 
اأبي عن احل�سن بن حمبوب عن علي بن رياب عن اأبي عبيدة عن اأبي جعفر 
»عليه ال�سالم« قال: وجدنا يف كتاب علي »عليه ال�سالم« اأن قومًا من اأهل اأيكة 

1. ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، ج2، �ض 236.

2. ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، ج2، �ض 236.
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النبي  �سبق  كيف  نعلم  ول  اإ�سرائيل،  بني  من  لي�سوا  بذا  فهم  ثمود(  قوم  من 
مو�سى ثمود يف الرتتيب الزمني، وما عالقة ت�سريع ال�سبت بثمود، وهذا حتمًا 
خمالف لظاهر الآيات القراآنية )واإن احليتان كانت �سبقت اإليهم يوم ال�سبت 
وقّدام  ناديهم  �سبتهم يف  يوم  اإليهم  ف�سرعت  ذلك،  ليخترب اهلل طاعتهم يف 
هذه  ي�سطادونها(  فاأخذوا  اإليها  فبادروا  و�سواقيهم  اأنهارهم  يف  اأبوابهم 
اإ�سافة مل جندها يف الروايات ال�سابقة )فلبثوا يف ذلك ما �ساء اهلل، ل ينهاهم 

عنها الأحبار ول مينعهم العلماء من �سيدها.... اإلخ())). 

وذكرت يف بداية الكتاب حتت عنوان »م�سائل مهمة« اأن ن�سبة هذه الن�سخة 
املتداولة من التف�سري لعلي بن اإبراهيم القمي غري ثابتة. 

○ الرواية الثانية عشرة: ويف رواية اأخرى يف نف�ض الكتاب تف�سيل جديد، 
ولكن الرواية عن اأبي اجلارود ولي�ست من�سوبة لعلي بن اإبراهيم القمي: )ويف 
رواية اأبي اجلارود عن اأبي جعفر »عليه ال�سالم«....... اإن اأ�سحاب ال�سبت قد 
م على  كان اأملى اهلل لهم حتى اأْثروا وقالوا: اإن ال�سبت لنا حالل، واإمنا كان ُحرِّ
اأولينا، وكانوا يعاَقبون على ا�ستحاللهم ال�سبت، فاأما نحن فلي�ض علينا حرام، 
وما زلنا بخري منذ ا�ستحللنا، وقد كرثت اأموالنا و�سّحت اأبداننا، ثم اأخذهم 

اهلل لياًل وهم غافلون())). 

وهي بذا تتعار�ض مع رواية اأخرى يف نف�ض الكتاب ولكن مروية عن القمي وفيها 
اأن الت�سريع كان يخ�ّض اجلمعة، واأن هوؤلء القوم هم الذين بّدلوه اإىل ال�سبت.

1. القمي: تف�سري القمي، ج1، �ض 244.
2. القمي: تف�سري القمي، ج1، �ض  181.
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القراآنية  الق�سة  ظاهر  يخالف  ما  وفيها  عشرة:  الثالثة  الرواية   ○
اهلل  عبد  اأبا  �ساألت  قال:  الن�سابة  الكلبي  عن   ....( امل�سخ:  يف  تو�ّسعت  حيث 
بني  من  طائفة  م�َسخ  وجل«  »عز  اهلل  اإن  فقال:  اجِلّري؟  عن  ال�سالم«  »عليه 
اإ�سرائيل، فما اأخذ منهم بحرًا فهو اجلّري والزّمري واملارماهي وما �سوى ذلك، 

وما اأخذ منهم برًا فالقردة واخلنازير والوَبر والورل وما �سوى ذلك())).

○ الرواية الرابعة عشرة: وهي رواية مر�سلة وردت يف تف�سري العيا�سي 
عن هارون بن عبد العزيز رفعه اإىل اأحدهم »عليهم ال�سالم«، ويف م�سمونها 
ما ُي�سحك الثكلى، قال: )جاء قوم اإىل اأمري املوؤمنني »عليه ال�سالم« بالكوفة 
وقالوا له: يا اأمري املوؤمنني، اإن هذه اجلراري( جمع جّري))) )تباع يف اأ�سواقنا، 
قال: فتب�ّسم اأمري املوؤمنني »عليه ال�سالم« �ساحكًا ثم قال: قوموا لأريكم عجبًا، 
كم اإل خريًا. فقاموا معه فاأتوا �ساطئ الفرات فتفل فيه تفلة  ول تقولوا يف و�سيِّ
وتكّلم بكلمات فاإذا بجّريثة رافعة راأ�سها، فاحتة فاها، فقال له اأمري املوؤمنني 
القرية  اأهل  من  نحن  فقال:  ولقومك!  لك  الويل  اأنت؟  َمن  ال�سالم«:  »عليه 
َيْوَم  ِحيَتاُنُهْم  َتْأِتيِهْم  اإذ يقول اهلل يف كتابه: {ِإْذ  التي كانت حا�سرة البحر 
علينا  اهلل  )فعر�ض  القراآن!  حتفظ  �سمكة  من  لها  يا  الآية(  عًا}  ُشرَّ َسْبِتِهْم 
القراآنية  للق�سة  التحريف  هذا  بعد  ما  اهلل(  فم�َسخنا  عنها،  فقعدنا  وليتك 
يف  نا  )فبع�سُ بعده  جاء  وَمن  �سبقه  َمن  كل  الوا�سع  به  بّز  فقد  حتريف،  من 

1. الكليني: الفروع من الكايف، ج2، �ض145.
2. ال�سلوريات اأو القراميط اأو اأ�سماك اجلري هي رتبة من الأ�سماك التي ت�سم الكثري من الأنواع، 
تتميز هذه الأ�سماك عن غريها باأنها متتلك طبقة عظمية تغطي جلدها بدًل من الق�سور واحلرا�سف. 
تعي�ض هذه الأ�سماك يف طبقة املاء ال�سفلية،على القاع. يتغذى هذا النوع من الأ�سماك على اخل�سر 

والنباتات والأع�ساب بالإ�سافه اإىل الديدان والأ�سماك ال�سغرية وحتى اجلرذان ال�سغرية.
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الذين  واأما  اجلراري،  فنحن  البحر  يف  الذين  فاأما  البحر،  يف  وبع�سنا  الرب 
اأ�سمعتم  اإلينا فقال:  املوؤمنني  اأمري  التفت  يف الرب فال�سب والريبوع. قال: ثم 
مقالتها؟ قلنا: اللهم نعم( مل يكتف الكّذاب بهذا القَدر، بل اأ�ساف معلومة مل 
ولن ي�سمع بها اأحد يف علم الأحياء، وكاأّنه اأراد الإمعان يف ال�ستخفاف بعقول 

النا�ض )قال: والذي بعث حممدًا بالنبوة َلتحي�ض كما حتي�ض ن�ساوؤكم())). 

لالإمام  املن�سوب  التف�سري  يف  مروية  وهي  عشرة:  الخامسة  الرواية   ○
اأن  وفيها  ال�سالم«  »عليه  العابدين  زين  الإمام  عن  ال�سالم«  »عليه  الع�سكري 
اإىل  )فتو�ّسلوا  كالتايل:  كانت  الت�سريع  على  للتحايل  اعُتمدت  التي  الطريقة 
توؤّدي  طرقًا  وعملوا  اأخاديد  فخّدوا  اهلل،  حرم  ما  لأنف�سهم  بها  ليحّلوا  حيلة 
اإىل حيا�ض، يتهياأ للحيتان الدخول فيها من تلك الطرق ول يتهياأ لها اخلروج 
لها،  اهلل  اأمان  على  جارية  ال�سبت  يوم  احليتان  فجاءت  بالرجوع،  همت  اإذا 
فدخلت يف الأخاديد وح�سلت يف احليا�ض والغدران، فلما كانت ع�سية اليوم 
تقدر،  فلم  الرجوع  فرامت  �سائدها،  لتاأمن  اللجج  اإىل  منها  بالرجوع  هّمت 
اأخُذها بال ا�سطياد، ل�سرت�سالها فيه وعجزها  يتهياأ  ليلتها يف مكان  فبقيت 
عن المتناع ملنع املكان لها، فكانوا ياأخذونها يوم الأحد، ويقولون: ما ا�سطدنا 
لها  اآخذين  كانوا  بل  اأعداء اهلل  الأحد، وكذب  واإمنا ا�سطدنا يف  ال�سبت،  يف 
وثراوؤهم  ماُلهم  ذلك  من  كرث  حتى  ال�سبت  يوم  عملوها  التي  باأخاديدهم 
وتنّعموا بالن�ساء وغريهن لت�ساع اأيديهم به(. ويف تتمة الرواية اإ�سافة مل ترد 
يف الروايات ال�سابقة: )فما زالوا كذلك ثالثة اأيام، ثم بعث اهلل عليهم مطرًا 

1. العيا�سي: تف�سري العيا�سي، ج2، �ض 35.
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وريحًا فجرفتهم اإىل البحر، وما بقي ِم�سٌخ بعد ثالثة اأيام، واأما الذين ترون من 
رات ب�سورها فاإمنا هي اأ�سباهها، ل هي باأعيانها ول ِمن ن�سلها())).  هذه امل�سوَّ

○ الرواية السادسة عشرة: ونقل املجل�سي رواية عن ابن عبا�ض مل يذكر 
م�سدرها، ثم جاء بتعليق من عنده، دون متييز بني الرواية والتعليق، فاإن كانت 
تتمة لكالم ابن عبا�ض فهي مل ترد يف ما تناولناه من رواياته. والعبارة كالتايل: 
)قال ابن عبا�ض: فم�َسخهم اهلل عقوبة لهم، وكانوا يتعاوون( هل انتهت رواية 
املجل�سي عن ابن عبا�ض اإىل هذا احلد اأم اأنها ا�ستملت العبارة التالية؟ )وبقوا 
ثالثة اأيام مل ياأكلوا ومل ي�سربوا ومل يتنا�سلوا، ثم اأهلكهم اهلل »تعاىل«، وجاءت 
ريح فهّبت بهم فاألقتهم يف املاء، وما م�سخ اهلل اأمة اإل اأهلكها( من جديد ل 
نعلم هل انتهت رواية ابن عبا�ض اإىل هنا اأم امتدت لت�سمل جزًء من العبارة 
التالية؟ )فهذه القردة واخلنازير لي�ست من ن�سل اأولئك( ما بعد هذه العبارة 
هي من كالم املجل�سي حتمًا: )ولكن َم�ْسخ اأولئك على �سورة هوؤلء يدل عليه 
اإجماع امل�سلمني على اأنه لي�ض يف القردة واخلنازير من هو من اأولد اآدم، ولو 

كانت من اأولد املم�سوخني لكانت من بني اآدم())). 

نقل  اأيام،  ثالثة  ببقائهم  القول  وبخالف  عشرة:  السابعة  الرواية   ○
ثم  اأيام  �سبعة  قائاًل: )وقيل: عا�سوا  بعد ذلك  وعّلق  اآخرين،  قولني  املجل�سي 
من  لأن  بالوجه،  ولي�ض  احل�سن،  توالدوا، عن  اإنهم  وقيل:  مقاتل،  ماتوا، عن 
اأن الكالب لي�ست منهم، ووردت  اآدم، كما  اأولد  اأن القردة لي�ست من  املعلوم 

1. الع�سكري: تف�سري الإمام الع�سكري، �ض 271-269.
2. املجل�سي: بحار الأنوار، ج14، �ض 59 .
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اهلل  اإن  واآله«:  عليه  »�سلى اهلل  ر�سول اهلل  قال  قال:  م�سعود  ابن  الرواية عن 
»تعاىل« مل مي�سخ �سيئًا فجعل له ن�ساًل وعقبًا())).

•• القصة لدى أهل الكتاب: القصة لدى أهل الكتاب:
عندما نعود اإىل الآيات القراآنية �سنجد اأن اخلطاب يف املورد الأول والثاين 

هًا لبني اإ�سرائيل وبال�سورة التالية:  يف �سورتي الأعراف والبقرة كان موجَّ

○ {وَاْسَأْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر}.

ْبِت}. ○ {َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنُكْم ِفي السَّ

بينما كان اخلطاب يف املورد الثالث »�سورة الن�ساء« للذين اأوتوا الكتاب:

ْبِت}. ○ {َيا َأيَُّها الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب .... َأْو َنْلَعَنُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ

اأو  وهذا يعني اأن الق�سة ل بد واأن تكون معلومة لدى اأهل الكتاب عمومًا 
»�سبحانه  قوله  بلحاظ  �سيما  اليهود - منهم، ل  اأو   - اإ�سرائيل  بني  خ�سو�ض 
يف  هي  {َلَقْد}  كلمة  اأن  وخ�سو�سًا  َعِلْمُتُم}،  {َوَلَقْد  {وَاْسَأْلُهْم}  تعاىل«: 
الأ�سل »قد«، وتفيد التحقيق اإذا دخلت على الفعل املا�سي، واإدخال الالم عليها 
يكون بغر�ض التوكيد. وبالتايل ُيفرت�ض اأن جند يف ن�سو�ض اليهود - على وجه 
التحديد - ما يدل على هذه الق�سة، فامل�ساألة ل تخ�ض تاريخ الن�سارى، على 
واأحداث  ق�س�ض  و�سمن  اإ�سرائيل،  لبني  موّجهًا  كان  ملا  اخلطاب  اأن  اعتبار 
جرت يف عهد ما قبل بعثة ال�سيد امل�سيح »عليه ال�سالم«، فالبد اأن تكون هذه 
الق�سة �سمن الرتاث اليهودي، واإن كانت بداية الن�سرانية قد ظهرت يف بيئة 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج14، �ض 62.
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بني اإ�سرائيل اأي�سًا. فهل يف العهد القدمي »التنخ« ما ي�سري اإىل هذه الق�سة؟

اإ�سرائيل الدال على علمهم بهذه  القراآين لبني  على الرغم من اخلطاب 
اأي ن�ض  اإىل  العهد القدمي لن ن�سل  اأننا عندما نقوم بالبحث يف  اإل  الق�سة 
يرتبط بهذا احلدث. وقد التفت املف�ّسر ابن عا�سور اإىل هذه امل�ساألة، وافرت�ض 
اأن القراآن اأ�سار �سمنيًا اإىل اأنها لي�ست جزًء من العهد القدمي، معتربًا اأن وراء 
اإخفاء الق�سة ِمن قبلهم �سببًا ما. قال: )ُغرّي اأ�سلوب اخلرب عن بني اإ�سرائيل 
ُهنا، فابتدىَء ِذكُر هذه الق�سة بطلب اأن ي�ساأل �سائل بني اإ�سرائيل احلا�سرين 
ٌة َيْهُدوَن  عنها( حيث كانت الآيات ال�سابقة ب�سيغة اخلرب {َوِمن َقْوِم ُموَسى ُأمَّ
ْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة َأْسَباًطا ُأَمًما َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى  ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن، َوَقطَّ
ِإِذ اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَحَجَر َفانَبَجَسْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا 
ْلَوى  ْشَرَبُهْم َوَظلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّ َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس مَّ

ُكُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلـِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن}))). 

َكاَنْت  الَِّتي  اْلَقْرَيِة  َعِن  ثم �سارت ب�سيغة اخلطاب للحا�سر: {وَاْسَأْلُهْم 
اْلَبْحِر}، قال: )فنعلم من ذلك اأن لهذه الق�س�ض الآتية �ساأنًا غري  َحاِضَرَة 
لي�ست  الق�سة  اأن هذه  اأجل  اإّل من  اأح�سب ذلك  املا�سية، ول  الق�س�ض  �ساأن 
عن  مرويًا  كان  ولكنها مما  اأنبيائهم،  كتب  يف  ول  اليهود  توراة  ُكتب يف  مما 
اأحبارهم، ولذلك افُتتحت بالأمر ب�سوؤالهم عنها، لإ�سعار يهود الع�سر النبوي 
باأن اهلل اأْطلع نبّيه »عليه ال�سالة وال�سالم« عليها، وهم كانوا يكتمونها، وذلك 
اأن احلوادث التي تكون مواعظ لالأمة فيما اجرتحته من املخالفات واملعا�سي 

1. �سورة الأعراف: 160-159.
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تبقي لها َعقب املوعظة اأثرًا قد ُتعريَّ الأمة به. ولكن ذلك التعيري ل يوؤَبه به يف 
جانب ما يح�سل من النفع لها باملوعظة، فالأمة يف ُخَوْي�ستها ل يهتم قادتها 
ون�سحاوؤها اإّل باإ�سالح احلال، واإن كان يف ذكر بع�ض تلك الأحوال غ�سا�سة 
عندها وامتعا�ض، فاإذا جاء حكم التاريخ العام بني الأمم تناولْت الأمم اأحوال 
تلك الأمة باحُلكم لها وعليها، فبقيت حوادث فلتاتها َمغمزًا عليها وَمعّرة ُتعرّي 
بها، وكذلك كان �َساأن اليهود ملا اأ�ساعوا ُملكهم ووطنهم وجاوروا اأممًا اأخرى 
فاأ�سبحوا يكتمون عن اأولئك اجلرية َم�َساوي تاريخهم، حتى اأر�سل اهلل حممدًا 
»�سلى اهلل عليه و�سلم« فعّلمه من اأحوالهم ما فيه معجزة لأ�سالفهم، وما بقي 
الدعوة املحمدية  تلّقيهم  معّرة لأخالفهم، وذلك حَتّد لهم، ووخز على �سوء 
باملكر واحل�سد. فال�سوؤال هنا يف معنى التقرير لتقريع بني اإ�سرائيل وتوبيخهم 
�سن�سنة  ذلك  فاإن  ببدع،  اإياك  ع�سيانهم  لي�ض  اأي  ع�سيانهم،  �سوابق  َوعّد 
قدمية فيهم. ولي�ض �سوؤال ال�ستفادة لأن الر�سول »�سلى اهلل عليه و�سلم« قد 
التقريري  ال�ستفهام  همزة  نظري  وهو  »تعاىل«،  ربه  جانب  من  بذلك  اأُعلم 
َفَوزان {وَاْسَأْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة} وزان : »اأعدومت يف ال�سبت«، فاإن ال�سوؤال يف 
ليعلمه،  يعلمه  ل  عما  ال�سائل  ي�ساأل  اأن  اأ�سهرهما  نوعني،  على  العرب  كالم 
امل�سئول  يعلم ح�سول  ال�سائل  يكون  التقرير حني  وجه  ي�ساأل على  اأن  والآخر 

عنه، ويعلم امل�سئول اأن ال�سائل عامل واأنه اإمنا �ساأله ليقرره ())). 
من  فيها  ملا  الق�سة  هذه  يكتمون  اليهود  )وكان  قائاًل:  القرطبي  و�سبقه 

ّبة عليهم())). ال�سُّ
1. ابن عا�سور: التحرير والتنوير، ج 9، �ض 147-146.

2. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج 7، �ض 194.
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ولو افرت�سنا اأننا مل جند �سيئًا عن الق�سة �سمن الرتاث اليهودي املدّون 
اأن الق�سة كانت  العهد القدمي »التنخ« نف�سه، فاإن هذا �سيجعلنا نقول  خارج 
من الرتاث ال�سفوي الذي كان يتم تداوله من جيل اإىل جيل دون اجلراأة على 
تدوينه كتابيًا، بل ولرمبا اأخفوه مع ما اأخفوه من اأمور اأخرى كما قال »�سبحانه« 
َعَلى  اهلّلُ  َأنَزَل  َما  َقاُلوْا  ِإْذ  َقْدِرِه  َحقَّ  اهلّلَ  َقَدُروْا  عن �سلوكهم هذا: {َوَما 
َبَشٍر مِّن َشْيٍء ُقْل َمْن َأنَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاء ِبِه ُموَسى ُنوًرا َوُهًدى لِّلنَّاِس 
َواَل  َأنُتْم  َتْعَلُموْا  َلْم  ا  َوُعلِّْمُتم مَّ َكِثيًرا  َوُتْخُفوَن  ُتْبُدوَنَها  َقَراِطيَس  َتْجَعُلوَنُه 

آَباُؤُكْم ُقِل اهلّلُ ُثمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن}))).
ولكن قبل البّت يف الأمر لبد اأن نبحث يف الدائرة الأكرب من العهد القدمي، 
مبا ي�سمل التلمود و�سائر امل�سادر املدّونة قدر امل�ستطاع، ومن خالل الو�سائل 

املتاحة، فهل ميكننا اأن جند �سيئًا حينئذ؟
�سمن  الغربيني  والباحثني  امل�ست�سرقني  من  عدد  امل�ساألة  لهذه  تعّر�ض 
كتاباتهم عن القراآن الكرمي اأو تراث اليهود يف املنطقة العربية. ومن بني َمن 
كتب يف هذا املجال الثالثي »كار�سنت �سابكو- �سمويل �سبكارو - اآلن ليفن�سون« 
Carsten Schapkow, Shmuel Shepkaru and Alan Levenson يف 

موؤلَّف حمل عنوان: The Jews of Arab Lands »يهود الأرا�سي العربية«))).

جاء يف الف�سل الثاين من الكتاب وحتت عنوان »القردة ومع�سلة ال�سبت« 
)))Apes and the Sabbath Problem اأن نتائج التحقيق الأكرث جدوائية 

1. �سورة الأنعام: 91.
2. www.academia.edu/19017618/Apes_and_the_Sabbath_Problem

3. �ض 43-41.
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بني ما و�سل اإليه الباحثون الغربيون حول املو�سوع �سمن تتّبعهم يف املدرا�ض، 
 Heinrich »اأي التفا�سري والتعليقات على التنخ، هو ما ذكره »هايرنيخ �سبيري
 Die Biblischen القراآن«  يف  التوراتية  »الروايات  كتابه  يف   Speyer

القراآنية وما جاء يف  الق�سة  Erzählungen im Koran من مقاربة ما بني 

التلمود البابلي يف »قدو�سني 72اأ«. 

وبالعودة اإىل الن�ض التلمودي امل�سار اإليه �سنجد بالعربية ما جاء كالتايل:
כי הוה ניחא נפשיה דרבי אמר הומניא איכא בבבל כולה עמונאי היא מסגריא 
איכא בבבל כולה דממזירא היא בירקא איכא בבבל שני אחים יש שמחליפים 
דאקפי  סרו מאחרי המקום  היום  בבבל  איכא  דסטיא  בירתא  לזה  זה  נשותיהם 
יאשיה  ברבי  אחי  ר'  ושמתינהו  בשבתא  בהו  וצדו  ואזיל  בשבתא  בכוורי  פירא 

ואישתמוד אקרא דאגמא איכא בבבל אדא בר אהבה יש בה.

وترجمة املقطع الذي يهّمنا اإىل الإجنليزية هي:
When Rabbi Yehuda HaNasi was dying, he said prophetically: 
....There is a [town called] BirtadeSatya in Babylon. Today they 
have turned away from the Almighty. A fish-pond overflowed 
on the Sabbath, so they went and fished in it on the Sab-
bath. Rabbi Ahi son of R. Yoshia announced a ban [or curse] 
on them, so they apos-tatized (or were destroyed) (().

والرتجمة العربية عن الرتجمة الإجنليزية للن�ض العربي كالتايل: )عندما 
كان احلاخام »يهودا هانا�سي« يحت�سر، قال متنبئًا: .... هناك يف بابل -بلدة 

1. www.academia.edu/19017618/Apes_and_the_Sabbath_Problem, p41.
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فا�ست  فعلوا؟  ماذا  اهلل.  عن  بعيدًا  حتّولوا  اليوم  دي�ساتيا«.  »برييتا  ت�سمى- 
قناة مياه بالأ�سماك، فذهبوا وحا�سروها »ن�سبوا لها �سَركًا« يف يوم ال�سبت. 
طردهم احلاخام اأهاي ابن احلاخام يو�سيا، واأ�سبحوا جميعًا مرتدين(. ويف 
هام�ض ترجمة هذا الن�ض التلمودي على ذات املوقع وبرقم 37 - وهو يعر�ض 

ن�ض التلمود - �سرح العبارة الأخرية اأنه مت تدمريهم.

اأما يف الن�سخة العربية من التلمود البابلي واملطبوعة يف الأردن فقد جاء 
الغمو�ض:  من  �سيء   - لالأ�سف   - وفيه  �سبق،  عّما  الدللة  بعيد  الن�ض  فيها 
)عندما كان رابي يحت�سر قال: هناك قرية يف بابل تدعي هومانة.......... 
وهناك »بريثا دي �ساتا« يف بابل يف هذه الأيام، لقد �سلوا عن درب القدير، 
اأعلن  ال�سبت، عند ذلك  ال�سبت، وذهبوا لل�سيد يوم  وطاف قارب �سيد يوم 

احلرب »اأهي بن احلرب يو�سيا« العقوبة عليهم، فقد ارتّدوا عن اليهودية())).

وعند ترجمة ما جاء عن »�سبيري« نقاًل عن الن�ض التلمودي، وجدت باملقارنة 
اأن فيه �سيئًا من الختالف، حيث يذكر اأن الرّبي بن يو�سيا بعد اأن ا�سطادوا 
ال�سمك يف ال�سبت اأعلن اأن النقمة »اأو اللعنة« قد حّلت بهم، ف�ساروا مرتّدين »اأو 
روا«. وذكر املوؤلف يف الهام�ض اأن بلدة »بريثا دي �ساتا« اأو »بريتا دي�ساتيا« تقع  ُدمِّ

بالقرب من بغداد دون اأن يحدد موقعها الدقيق اأو ت�سميتها املعا�سرة.

ل اإىل اأن هذه البلدة التي  ومن خالل تتّبع امل�سادر املختلفة ا�ستطعت التو�سّ
كانت تعترب من مواطن ا�ستقرار اليهود يف العراق اآنذاك تقع بالقرب من مدينة 
»طي�سفون« التاريخية واأ�سلها »طو�سفون«، وُتعرف كذلك با�سم »قطي�سفون« اأو 

1. التلمود البابلي: ج10، الق�سم الثالث ن�سيم، قدو�سني، الف�سل الرابع، �ض 364.
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»قط�سيفون« وبالفار�سية »تي�سپون«؛ والتي كانت عا�سمة الفرثيني »الأ�سكانيني« 
ثم ال�سا�سانيني من بعدهم. ُبنيت »طي�سفون« على ال�سفة ال�سرقية لنهر دجلة 

على ُبعد 35 كم جنوب �سرق بغداد. 

ك�سرى  اإيوان  اأو  ك�سرى  طاق  بناء  القدمية  املدينة  هذه  معامل  اأ�سهر  من 
الذي كان مقّر احلكم ال�سا�ساين حيث اّتخذت املدينة عا�سمة �ستوية حلكمهم، 
القريبة من »پر�سپولي�ض« عا�سمتهم ال�سيفية  بينما جعلوا مدينة »ا�سطخر« 

حتى الفتح الإ�سالمي الذي اأطاح بالإمرباطورية ال�سا�سانية.

وُتعترب »طي�سفون« اإحدى مكّونات مدينة »�سلمان باك« حاليًا، والتي كانت 
و�سلوقيا،  تكّونت من جمموعة مدن هي: »طي�سفون،  اإذ  املدائن  با�سم  ُتعرف 
وميناء اأوبي�ض النهري«، لذلك اأطلق عليها العرب ت�سمية »املدائن« التي يقال 
�سلمان  ال�سحابي  فيها  املدن. وحيث عا�ض  تعني  اآرامي  اأ�سل  اأنها كلمة ذات 
الفار�سي بعد اأن اأ�سبح واليًا عليها ِمن قبل اخلليفة عمر بن اخلطاب، ومات 
وُدفن فيها، لذلك اأخذت املدينة ا�سمه، حيث باتت ُتعرف با�سم »�سلمان باك« 

اأي �سلمان الطاهر.

ومن املعلومات التي وردت يف التاريخ حول بلدة »بريتا دي�ساتيا« اأنه خالل 
با�سم  املعروف  =يوليان«  »جوليان  الروماين  الإمرباطور  �سّنه  الذي  الغزو 
»يوليان املرتد اأو اجلاحد« »ت363م« على بالد بابل وما بني النهرين، حا�سر 
هناك  دّمرها  التي  والقرى  البلدات  من  العديد  بني  ومن  »طي�سفون«،  مدينة 
بلدة �سكانها من اليهود ُتعرف با�سم »بريتا«، اأو »بيرثا Bithra« بح�سب املوؤرخ 
»پريوز  مدينة  تدمري  مت  كما  »ت450م«.   »Sozomen »�سوزومن  البيزنطي 
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�ساپور«، التي كانت ت�سم عددًا كبريًا من ال�سكان اليهود))). وذكروا اأي�سًا اأن 
رت كانت يف الأ�سا�ض قد ُهِجرت من قبل �سكانها اليهود،  بلدة »بريتا« حني ُدمِّ

ولذا فقد عمد جوليان اإىل  النتقام بحرقها))).

الأرا�سي  »يهود  كتاب  يف  جاء  حيث  البحث،  اأ�سل  اإىل  جديد  من  نعود 
العربية« اأن »�سبيري« مل يلحظ وجود اإ�سارة اأخرى واردة يف التلمود الفل�سطيني 

حول انتهاك ال�سبت عن طريق �سيد ال�سمك »�سبت7:10«.

كما جاء يف هذا الن�ض التلمودي اأن رّبّيي - حاخامات -  بلدة »قي�سارية)))« 
اعتربوا اأن من ي�سطاد ال�سمك اأو َيقتل اأي �سيء يف يوم ال�سبت فاإنه يعّد م�سوؤوًل 

وحما�سبًا ب�سبب هذا النتهاك للت�سريع اخلا�ض بيوم ال�سبت. 

ويف �ِسفر »نحميا« ن�سًا حول انتهاك ال�سبت مبا له عالقة بال�سمك، والن�ض 
ْبِت،  َر يِف ال�سَّ اِم َراأَْيُت يِف َيُهوَذا َقْوًما َيُدو�ُسوَن َمَعا�سِ فيه كالتايل: )يِف ِتْلَك الأَيَّ
ْبِت ِبَخْمٍر  ا َيْدُخُلوَن اأُوُر�َسِليَم يِف َيْوِم ال�سَّ ُلوَن َحِمرًيا، َواأَْي�سً َوَياأُْتوَن ِبُحَزٍم َوُيَحمِّ
وِريُّوَن  َوال�سُّ َعاَم.  الطَّ َبْيِعِهِم  َيْوَم  َعَلْيِهْم  َفاأَ�ْسَهْدُت  ُيْحَمُل،  َما  َوُكلِّ  َوِتنٍي  َوِعَنٍب 
ْبِت ِلَبِني َيُهوَذا  اَعٍة، َوَيِبيُعوَن يِف ال�سَّ اِكُنوَن ِبَها َكاُنوا َياأُْتوَن ِب�َسَمٍك َوُكلِّ ِب�سَ ال�سَّ
ْمُت ُعَظَماَء َيُهوَذا َوُقْلُت َلُهْم: »َما هَذا الأَْمُر اْلَقِبيُح الَِّذي  يِف اأُوُر�َسِليَم. َفَخا�سَ

ْبِت؟())).  �ُسوَن َيْوَم ال�سَّ َتْعَمُلوَنُه َوُتَدنِّ

1. www.jewishvirtuallibrary.org/babylonia

2. www.jewishencyclopedia.com/articles/2286-babylonia

3. من مدن فل�سطني وتبعد عن حيفا 37كم جنوبًا. تقع على �ساطئ البحر الأبي�ض املتو�سط، وهي 
من اأقدم املناطق التي �سكنها الب�سر.

4. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي، �سفر نحميا، الأ�سحاح 13: 16.
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ونقل الكتاب عن »�سبيري« اأي�سًا ن�سًا عن الرّبي »اإرميا بار/بن األيعازار« اأن 
فكرة م�سخ بع�ض بني اإ�سرائيل اإىل قرود لي�ست غريبة على الرتاث اليهودي. 
ففي الن�ض املذكور حول بناء برج بابل يتحدث الكاتب عن انق�سام امل�ساركني يف 
البناء اإىل ثالثة فئات، ق�سم اختاروا عبادة الأ�سنام، وق�سم اختاروا ال�سعود 
و�سن حرب - اأي �سد اهلل - والق�سم الثالث اختاروا ال�سعود اإىل اأعلى الربج 

والإقامة فيه، واأن اهلل م�سخ الق�سم الثاين ف�ساروا قردة.

ولرمبا كانت الرتجمة التالية لهذا الن�ض التملودي اأف�سل بيانًا حيث تذكر 
اأنهم انق�سموا اإىل ثالث جماميع:

○ قالت الأوىل: �سن�سعد اإىل ال�سماء ون�سع اآلهتنا هناك ونعبدها. 
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○ وقالت الثانية: �سنتدفق يف ال�سماء حيث اهلل ونقارن قوتنا بقوته. 

○ وقالت الثالثة: �سرنميه بالرماح وال�سهام. واأن الفئة الأوىل تغرّي مظهرها 
واأ�سبحت كالقردة.

They divided into three parties; the first party said: "We will as-
cend to heaven and place there our gods, and worship them." 
The second party said: "We will pour into the heavens of the 
Lord and match our strength with His." And the third party said: 
"Yea, we will smite Him with arrow and with spear." 

According to their deserts did God punish the three rebellious 
parties. Those who had said, "We will place our gods in the 
heavens," were changed in appearance, and became like 
apes; those who had said, "We will smite Him with arrows," 
killed one another through misunderstandings; and those who 
had said, "Let us try our strength with His," were scattered 
over the face of the earth.(()

وجاء يف هام�ض كتاب »يهود الأرا�سي العربية« اأن املورد الآخر الذي اأ�سار 
اإليه »�سبيري« حول م�سخ الإن�سان اإىل قرد يف الرتاث اليهودي ما جاء كتعليقة 
يف كتاب »بري�سيت رابا 23 : 6« على الآية 26 من الأ�سحاح 4 من �ِسفر التكوين 
ا ُوِلَد اْبٌن َفَدَعا ا�ْسَمُه اأَُنو�َض.  ْي�سً من التوراة وفيها حول اآدم وذريته: )َوِل�ِسيَث اأَ
())) حيث �سئل الرّبي »اأبا كوهني بارديال«  بِّ ِحيَنِئٍذ اْبُتِدَئ اأَْن ُيْدَعى ِبا�ْسِم الرَّ

1. www.sacred-texts.com/jud/pol/pol04.htm
2. الكتاب املقد�ض: العهد القدمي، �سفر التكوين، الأ�سحاح 4: 26.
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اآدم ف�سيث فاأنو�ض ثم �سكت؟ فاأجاب: )اأن اهلل خلق هوؤلء  ملاذا َذكر الن�ض 
على �سورته، ثم ملا �ساء النا�ض تغريت اأربعة اأمور:

○ اأ�سبحت اجلبال �سخرية.
○ وتكّونت اأكوام الديدان على اأج�ساد املوتى.

○ واأ�سبحت وجوه النا�ض على هيئة وجوه القردة.
نني اأمام ال�سياطني(.  ○ و�سار النا�ض غري حم�سّ

�سب  واأ�ساف لقد جاء هذا التعليق ب�سبب التوقف املفاجيء يف ت�سل�سل النَّ
يف الكتاب املقد�ض حيث توقفت عند »�سيث«. ثم تبداأ الآية التالية يف الأ�سحاح 
ب�سدد  والربيون  جديد،  من  الأن�ساب  لي�سل�سل  الن�ض  يعود  حيث  اخلام�ض، 
البحث عن ال�سبب يف هذا التوقف املفاجيء والبدء من جديد، وذلك اعتمادًا 
على كلمة Huchal )הּו ַחל)))) والتي ميكن اأن تعني »لقد بداأت« و »تدّن�ض«. 
مل اأقم باإجراء درا�سة وا�سعة النطاق ، لكن الأدلة الق�س�سية تدعم مالحظتي 
التي ت�سري اإىل اأن اإحدى الآيات التي تتذكر العقاب تعترب معيارية يف الروايات 

عن املجتمعات القدمية اخلاطئة التي يعاقبها اهلل اأو يدمرها
Speyer notes a second example of people changing into apes 
in Bereshit Rabba 23:6 in relation to Gen. 4:26: And to Seth, 
in turn, a son was born, and he named him Enosh. It was then 
that [people] began (הַּוחל( to invoke the Lord by name.

Abba Cohen Bardela was asked ]Why does Scripture enu-

ا ُوِلَد اْبٌن َفَدَعا ا�ْسَمُه  1. الواردة يف الآية 26 من الأ�سحاح الرابع والتي جاءت كالتايل: )َوِل�ِسيَث اأَْي�سً
.) ِبّ ْن ُيْدَعى ِبا�ْسِم الَرّ اأَُنو�َض. ِحيَنِئٍذ اْبُتِدَئ اأَ
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merate] Adam, Seth, Enosh and then become silent? He an-
swered, “Until here [in the Torah] they were created in the 
likeness and image [of God]. But from here forward the gen-
erations worsened and the centaurs were created. Four as-
pects changed in the days of Enosh son of Seth. The moun-
tains became rocky, the dead began to swarm of worms, and 
[peoples’] faces were made into apes, and they became  vul-
nerable (חולין) to demons.” The comment was stimulated by 
the unusual break in the biblical genealogy, ending with Seth. 
The following verse begins chapter 5 and starts the genealo-
gy over again. The rabbis are seeking to understand why the 
break and re-start, and the exegesis is built upon a play on 
the word huchal (הּוַ חל), which can mean both “it  was begun” 
and “it/he was profaned.”(() 

وجه  على  التلمود  يف  املدّون،  اليهودي  الرتاث  يف  اأن  لنا  يت�سح  �سبق  مما 
الذي كان  ال�سمك  ال�سبت ب�سيد  انتهاك حرمة  اإىل ق�سة  ي�سري  التحديد، ما 
لهم،  يو�سيا«  بن  »اأهاي  الرّبي  ونْهي  ال�سبت،  يوم  املاء  »بركة/قناة«  يفي�ض يف 
ثم لعنهم وتدمريهم. ولو كانت هذه هي نف�ض الق�سة القراآنية، فاإن التحديد 
اجلغرايف لها �سيكون خمتلفًا عما جاء يف كتب التف�سري لدى امل�سلمني، فقد وقع 
احلدث يف العراق، على بعد 35 كم تقريبًا جنوب بغداد يف بلدة ماأهولة باليهود. 

وكْون الآيات القراآنية قد ذكرت اأن القرية كانت حا�سرة البحر، ل يخد�ض 

1. www.academia.edu/19017618/Apes_and_the_Sabbath_Problem, p43
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يف احتمالية اأن تكون بلدة بريتا هذه الواقعة على نهر الفرات هي املق�سودة، 
لأن البحر يف اللغة العربية هو: )املاُء الكثرُي، ِمْلحًا كان اأَو َعْذبًا، وهو خالف 
الَعْذِب،  يف  َقّل  حتى  امِلْلح  على  غلب  قد  وات�ساعه،  لُعمِقِه  بذلك  �سمي   ، الرَبِّ

وجمعه اأَْبُحٌر وُبُحوٌر وِبحاٌر ())). 

ال�سالم« كما مّر  النبي داود »عليه  توقيتها لن يكون يف عهد  فاإّن  وكذلك 
بنا يف تف�سري القرطبي، بل يف عهد ما بعد ال�سبي البابلي، لأن الرابي »اأهاي« 
ما  ن  املدوَّ اليهود  تراث  يف  اأن  كما  داود.  النبي  عهد  ل  العهد  ذلك  يف  عا�ض 
اأي�سًا اإىل اأن فكرة م�سخ الإن�سان اإىل قرد لي�ست غريبة عنهم، واإن مل  ي�سري 
ترتبط بالق�سة التي نبحث فيها. هذا، وقد اختلف مف�سرو الن�سو�ض اليهودية 

وامل�سلمون اأي�سًا يف كيفية هذا امل�سخ وطبيعته، وهو ما �سنعر�ض له يف ما يلي.

•• تأويل املسخ: تأويل املسخ:
مل يّتفق املف�سرون والباحثون امل�سلمون يف تاأويلهم ملعنى قول اهلل »تعاىل«: 
الختالف �سمن  نلحظ هذا  اأن  َخاِسِئيَن}. وميكن  ِقَرَدًة  ُكوُنوْا  َلُهْم  {ُقْلَنا 
ما جاء يف تف�سري املنار لل�سيخ حممد ر�سيد ر�سا حيث قال: )وم�سخهم م�ْسَخ 
خلق وبدن فكانوا قردة بالفعل، اأو م�سخ خلق ونف�ض، فكانوا كالقردة يف طي�سها 
قول  والثاين  اجلمهور،  قول  والأّول  اأيديها؟  اإليه  ت�سل  مِلَا  واإف�سادها  و�سّرها 

جماهد قال: ُم�سخت قلوبهم فلم يوّفقوا لفهم احلق())).

)وقال جماهد: مل مُي�سخوا قردة واإمنا هو مَثٌل �سربه اهلل كما قال: {َكَمَثِل 

1. ابن منظور: ل�سان العرب،  ج 4 ،�ض 41.
2. ر�سا: تف�سري املنار، ج 9، �ض316.
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ُم�سخت  قال:  اأنه  )اأي�سًا  جماهد  اأي  عنه(  وحكي  َأْسَفاًرا}  َيْحِمُل  اْلِحَماِر 
قلوبهم، فُجعلت كقلوب القردة ل تقبل وعظًا ول تتقي زجرًا. وهذان القولن 

يخالفان الظاهر الذي اأكرث املف�سرين عليه من غري �سرورة تدعو اإليه())).
The Jewish Encyclopedia وحتت عنوان  اليهودية  املو�سوعة  وت�سري 
»القرود« Apes  اإىل ما ي�سبه هذا التاأويل الذي قال به البع�ض، فقد جاء اأن 
الربيني قارنوا كبار ال�سن بالقردة »كنوع من الت�سبيه«. كما ا�سُتخدمت القردة 
كو�سيلة للمقارنة، حيث اعُتربت �سارة بالن�سبة اإىل حواء كالقرد بالن�سبة اإىل 
اإن�سان، وحواء بالن�سبة اإىل اآدم كالقرد بالن�سبة اإىل اإن�سان، واآدم بالن�سبة اإىل 

اهلل كالقرد بالن�سبة اإىل اإن�سان)))!
فل�سفي  بحث  يف  امل�ساألة  هذه  اإىل  تعّر�ض  فقد  الطباطبائي  العالمة  اأما 
ال�سورة  يف  النقالب  حدوث  اأن  معتربًا  البقرة،  �سورة  اآية  بتف�سري  ُملحق 
تبدًل  لي�ض  واأنه  ذاته،  حّد  يف  ممكن  اأمر  القردية  ال�سورة  اإىل  الإن�سانية 
الآيات  من  عدة  على  م�ستملة  ترى  كما  )ال�سورة  قال:  الإن�سانية.  للحقيقة 
املعجزة، يف ق�س�ض بني اإ�سرائيل وغريهم، كفرق البحر واإغراق اآل فرعون 
يف قوله »تعاىل«: {َوِإْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأنَجْيَناُكْم َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن}))) 
»تعاىل«:  قوله  يف  املوت  بعد  واإحيائهم  اإ�سرائيل  بني  ال�ساعقة  واأخذ  الآية، 
املن  واإنزال  الغمام  وتظليل  الآية،  َلَك})))  نُّْؤِمَن  َلن  ُموَسى  َيا  ُقْلُتْم  {َوِإْذ 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج 14، �ض 59.
2. www.jewishencyclopedia.com/articles/1631-apes
نُتْم َتنُظُروَن}. ْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفاأَجَنْيَناُكْم َواأَْغَرْقَنا اآَل ِفْرَعْوَن َواأَ 3. �سورة البقرة:50، والآية: { َواإِ
َجْهَرًة   َ اهلَلّ َنَرى  َحَتّى  َلَك  ِمَن  وؤْ ُنّ َلن  ُمو�َسى  َيا  ُقْلُتْم  {َواإِْذ  كالتايل:  والآية   .55 البقرة:  �سورة   .4

اِعَقُة َواأَنُتْم َتنُظُروَن }. َفاأََخَذْتُكُم ال�سَّ
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وال�سلوى عليهم يف قوله »تعاىل«: {َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم}))) الآية، وانفجار 
العيون من احلجر يف قوله »تعاىل«: {َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه}))) الآية، 
وَر}))) الآية، وم�سخ  ورفع الطور فوقهم يف قوله »تعاىل«: {َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ
قوم منهم يف قوله »تعاىل«: {َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن}))) الآية، واإحياء 
ِبَبْعِضَها}))) الآية،  اْضِرُبوُه  البقرة املذبوحة يف قوله: {َفُقْلَنا  القتيل ببع�ض 
َوُهْم  ِدَياِرِهْم  ِمن  َخَرُجوا  الَِّذيَن  ِإَلى  َتَر  وكاإحياء قوم اآخرين يف قوله {َأَلْم 
ُأُلوٌف}))) الآية، وكاإحياء الذي مر على قرية خربة يف قوله:  {َأْو َكالَِّذي َمرَّ 
َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها}))) الآية، وكاإحياء الطري بيد اإبراهيم 
ْلَوى ُكُلوا ِمن  1. �سورة البقرة: 57. والآية كالتايل: {َوَظَلّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َواأَنَزْلَنا َعَلْيُكُم امْلََنّ َوال�َسّ

َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلِكن َكاُنوا اأَنُف�َسُهْم َيْظِلُموَن}. َطِيّ
َجَر  اَك احْلَ ِبَّع�سَ ِرب  َفُقْلَنا ا�سْ ِلَقْوِمِه  2. �سورة البقرة: 60. والآية كالتايل: {َواإِِذ ا�ْسَت�ْسَقى ُمو�َسى 
ِ َوَل َتْعَثْوا يِف  ْزِق اهلَلّ �ْسَرَبُهْم ُكُلوا َوا�ْسَرُبوا ِمن ِرّ َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َع�ْسَرَة َعْيًنا َقْد َعِلَم ُكُلّ اأَُنا�ٍض َمّ

اْلأَْر�ِض ُمْف�ِسِديَن}.
وَر ُخُذوا َما اآَتْيَناُكم  3. �سورة البقرة: 63. والآية كالتايل: {َواإِْذ اأََخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الُطّ

ٍة َواْذُكُروا َما ِفيِه َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن}. ِبُقَوّ
ْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوا  4. �سورة البقرة: 65. والآية كالتايل: {َوَلَقْد َعِلْمُتُم اَلِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنُكْم يِف ال�َسّ

ِقَرَدًة َخا�ِسِئنَي}.
ُ امْلَْوَتى َوُيِريُكْم اآَياِتِه  َها َكَذِلَك ُيْحِيي اهلَلّ ِرُبوُه ِبَبْع�سِ 5. �سورة البقرة: 73. والآية كالتايل: {َفُقْلَنا ا�سْ

َلَعَلُّكْم َتْعِقُلوَن}.
6. �سورة البقرة: 243. والآية كالتايل: {اأَمَلْ َتَر اإِىَل اَلِّذيَن َخَرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم َوُهْم اأُُلوٌف َحَذَر امْلَْوِت 

ا�ِض َل َي�ْسُكُروَن}. ا�ِض َوَلِكَنّ اأَْكرَثَ الَنّ ٍل َعَلى الَنّ َ َلُذو َف�سْ ُ ُموُتوا ُثَمّ اأَْحَياُهْم اإَِنّ اهلَلّ َفَقاَل َلُهُم اهلَلّ
َنّى  7. �سورة البقرة: 259. والآية كالتايل: {اأَْو َكاَلِّذي َمَرّ َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُرو�ِسَها َقاَل اأَ
ُ ِماَئَة َعاٍم ُثَمّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت  َقاَل َلِبْثُت َيْوًما اأَْو َبْع�َض َيْوٍم  ُ َبْعَد َمْوِتَها َفاأََماَتُه اهلَلّ ُيْحِيي َهِذِه اهلَلّ
اآَيًة  َوِلَنْجَعَلَك  ِحَماِرَك  اإِىَل  َوانُظْر  ْه  َيَت�َسَنّ مَلْ  َو�َسَراِبَك  َطَعاِمَك  اإِىَل  َفانُظْر  َعاٍم  ِماَئَة  ِبْثَت  َلّ َبل  َقاَل 
ُكِلّ  َ َعَلى  َنّ اهلَلّ اأَ اأَْعَلُم  َلُه َقاَل   َ َتَبنَيّ ا  َفَلَمّ ًما  َنْك�ُسوَها حَلْ ُثَمّ  اإِىَل اْلِعَظاِم َكْيَف ُنن�ِسُزَها  ا�ِض َوانُظْر  لَنّ ِلّ

�َسْيٍء َقِديٌر}.
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يف قوله »تعاىل«: {َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى}))) الآية، 
اإ�سرائيل -  اأكرثها يف بني  اآية معجزة خارقة للعادة جرت  فهذه اثنتا ع�سرة 
اإمكان وقوع املعجزة واأن خوارق العادات  ذكرها القراآن - وقد بينا فيما مر 
جائزة الوقوع يف الوجود وهي مع ذلك لي�ست ناق�سة لقانون العلية واملعلولية 
العجاز،  وقوع  يف  الظاهرة  لآيات  تاأويل  على  دليل  ل  اأن  به  وتبني  الكلي، 
و�سرفها عن ظواهرها ما دامت احلادثة ممكنة، بخالف املحالت كانق�سام 
الثالثة مبت�ساويني وتولد مولود يكون اأبا لنف�سه، فاإنه ل �سبيل اإىل جوازها. نعم 
قد  اإنه  قيل:  اآخر، فقد  ببحث  وامل�سخ  املوتى  كاإحياء  املعجزات  بع�ض  تخت�ض 
ثبت يف حمله اأن املوجود الذي له قوة الكمال والفعلية اإذا خرج من القوة اإىل 
الفعل فاإنه ي�ستحيل بعد ذلك رجوعه اإىل القوة ثانيًا، وكذلك كل ما هو اأكمل 
اأنق�ض وجودا منه من  ما هو  اإىل  ال�ستكمايل  فاإنه ل يرجع يف �سريه  وجودًا 
حيث هو كذلك. والإن�سان مبوته يتجرد بنف�سه عن املادة فيعود موجودًا جمردًا 
مثاليًا اأو عقليًا، وهاتان الرتبتان فوق مرتبة املادة، والوجود فيهما اأقوى من 
الوجود املادي، فمن املحال اأن تتعلق النف�ض بعد موتها باملادة ثانيا، واإل لزم 
رجوع ال�سئ اإىل القوة بعد خروجه اإىل الفعل، وهو حمال، واأي�سا الن�سان اأقوى 
وجودا من �سائر اأنواع احليوان، فمن املحال اأن يعود الن�سان �سيئا من �سائر 

اأنواع احليوان بامل�سخ())). 

ِيي امْلَْوَتى َقاَل اأََومَلْ ُتوؤِْمن  ِريِن َكْيَف حُتْ 1. �سورة البقرة: 260. والآية كالتايل: {َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َرِبّ اأَ
ْنُهَنّ  ْرُهَنّ اإَِلْيَك ُثَمّ اْجَعْل َعَلى ُكِلّ َجَبٍل ِمّ رْيِ َف�سُ َن الَطّ َيْطَمِئَنّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ اأَْرَبَعًة ِمّ َقاَل َبَلى َوَلِكن ِلّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم}. َنّ اهلَلّ ُجْزًءا ُثَمّ اْدُعُهَنّ َياأِْتيَنَك �َسْعًيا َواْعَلْم اأَ
2. الطباطبائي: امليزان، ج 1، �ض 206-205.
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ثم رّد العالمة على هذا املّدعى ب�سحة القاعدة وخطاأ التطبيق على امل�سخ، 
اأنواع  اآخر من  اإىل �سورة نوع  اإن�سانًا تغريت �سورته  اأننا: )لو فر�سنا  معتربًا 
احليوان كالقرد واخلنزير فاإمنا هي �سورة على �سورة، فهو اإن�سان خنزير اأو 
اأو القردية  اإن�سانيته وخلت ال�سورة اخلنزيرية  اإن�سان بطلت  اإن�سان قردة، ل 
ول  بها  نف�سه  ت�سورت  امللكات  �سور  من  �سورة  ك�سب  اإذا  فالن�سان  حملها، 
الربوز على حد  اإىل  الكمون  الدنيا من  ا�ستحالة خروجها يف هذه  دليل على 
ما �ستظهر يف الآخرة بعد املوت، وقد مر اأن النف�ض لو فر�سنا اإن�سانًا تغريت 
هي  فاإمنا  واخلنزير  كالقرد  احليوان  اأنواع  من  اآخر  نوع  �سورة  اإىل  �سورته 
�سورة على �سورة، فهو اإن�سان خنزير اأو اإن�سان قردة، ل اإن�سان بطلت اإن�سانيته 
اإذا ك�سب �سورة من  اأو القردية حملها. فالن�سان  وخلت ال�سورة اخلنزيرية 
�سور امللكات ت�سورت نف�سه بها ول دليل على ا�ستحالة خروجها يف هذه الدنيا 
من الكمون اإىل الربوز على حد ما �ستظهر يف الآخرة بعد املوت، وقد مر اأن 
النف�ض الإن�سانية يف اأول حدوثها على ال�سذاجة ميكن اأن تتنوع ب�سورة خا�سة 
تخ�س�سها بعد الإبهام وتقيدها بعد الطالق والقبول، فاملم�سوخ من الإن�سان 

اإن�سان مم�سوخ ل اأنه مم�سوخ فاقد لالإن�سانية())).

فلو قبلنا بهذا التاأويل، فهل كان امل�سخ للوجه فقط اأم لكل الُبنية اجل�سدية؟ 
وهل يحمل الإن�سان يف جيناته القابلية لتغرّي �سكله بهذه ال�سورة كما يحُدث 
لبع�ض َمن ي�سيبهم خلل هرموين؟ اأم اأن الأمر وقع ب�سورة اإعجازية فح�سب؟

وهذا اخللل الهرموين املعروف با�سم »فرط ال�سعر« امل�سّمى اأي�سًا مبتالزمة 

1. الطباطبائي: امليزان، ج 1، �ض 209-208
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 Hypertrichosis اأو Werewolf Syndrome اأمربا�ض« اأو متالزمة الذئب«
هو معدل غري طبيعي لنمو ال�سعر يف اجل�سم، وقد �سّميت الكثري من حالت 
الإ�سابة بفرط ال�سعر مبتالزمة امل�ستئذبني، وهي ت�سمية غري ر�سمية، وذلك 
خمتلفان  نوعان  هنالك  امل�ستئذبني.  اأ�سطورة  ي�سبه  اخلارجي  املظهر  لأن 
اأجزاء  جميع  يف  يظهر  الذي  وهو  الكلي،  ال�سعر  فرط  وهما:  ال�سعر  لفرط 
اجل�سم، وفرط ال�سعر املو�سعي، والذي يكون حمدودًا يف منطقة معينة من 
مكت�سبًا.  اأو  الولدة،  منذ  َخلقيًا  يكون  اأن  ال�سعر  لفرط  ميكن  كما  اجل�سم، 
العانة  �سعر  با�ستثناء  مناطق خمتلفة من اجللد  ال�سعر يف  زيادة منو  تظهر 
الناجت عن هرمون الأندروجني والوجه ومنطقة الإبطني. كان لدى العديد من 
ال�سعر.  يف  فرط  والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  ال�سريك  عرو�ض  موؤّدي 
واملغّني ال�سيني املعا�سر »يو زينهوان« Yu Zhenhuan يغطي ال�سعر %96 
من ج�سده. وعلى العموم، ل ن�ستطيع اأن جنزم ب�سيء من الحتمالت ال�سابقة، 

والعلم عند اهلل وحده، وهو على كل �سيء قدير. 

ولنالحظ اأن يف القراآن الكرمي حديثًا عن م�سخ اآخر، هو م�سخ الإن�سان اإىل 
خنزير، قال »تعاىل«: {ُقْل َهْل ُأَنبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذِلَك َمُثوَبًة ِعنَد اهلّلِ َمن لََّعَنُه 
اُغوَت ُأْوَلـِئَك َشرٌّ  اهلّلُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر َوَعَبَد الطَّ
ع اأكرب، مّرت  ِبيِل}))). ويف الرتاث احلديثي تو�سُّ َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَّ َكانًا  مَّ
بنا بع�ض موارده، ويف و�سائل ال�سيعة حتت عنوان »باب حترمي حلوم امل�سوخ، 

وبي�سها من جميع اأجنا�سها، وحترمي حلوم النا�ض« 21 حديثًا، ومنها:

1. �سورة املائدة: 60.
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اأبي عبد اهلل  رواية برقم 30089 عن الكليني ب�سنده عن احللبي، عن   ○

»عليه ال�سالم« قال: )�ساألته عن اأكل ال�سب؟ فقال: اإن ال�سب والفارة والقردة 
واخلنازير م�سوخ(. 

اأبي احل�سن الر�سا »عليه ال�سالم«، قال:  رواية برقم 30094 ب�سند عن   ○

)الطاو�ض ِم�سخ، كان رجاًل جمياًل، فكابر امراأة رجل موؤمن حتّبه، فوقع بها، ثم 
را�سلته بعد، فم�سخهما اهلل طاوو�سني اأنثى وذكرًا، فال تاأكل حلمه، ول بي�سه(. 

اأبي  عن  الأ�سعري  احل�سن  بن  حممد  عن  ب�سند   30095 برقم  رواية   ○

والذئب  زّناء،  ملكًا  كان  م�سخ،  )الفيل  قال:  ال�سالم«  »عليه  الر�سا  احل�سن 
م�سخ، كان اأعرابيًا ديوثًا، والأرنب م�سخ، كانت امراأة تخون زوجها، ول تغت�سل 
من حي�سها، والوطواط م�سخ، كان ي�سرق متور النا�ض، والقردة واخلنازير قوم 
من بني اإ�سرائيل، اعتدوا يف ال�سبت، واجلريث وال�سب فرقة من بني اإ�سرائيل، 
مل يوؤمنوا حيث نزلت املائدة على عي�سى بن مرمي، فتاهوا، فوقعت فرقة  يف 
الفوي�سقة، والعقرب كان منامًا، والدب  البحر، وفرقة يف الرب، والفارة وهي 

والوزغ والزنبور كان حلامًا ي�سرق يف امليزان(. 

ويف البني روايات اأخرى تذكر نف�ض الأنواع اأو اأنواعًا اأخرى من احليوانات 
اأن املوجودة حاليًا هي امل�سوخ الب�سرية،  اأو  التي ُم�سخ الإن�سان على �سورتها، 

وفيها اأن اأ�سباب امل�سخ خمتلفة عن الروايات ال�سابقة، ومثال ذلك:

الر�سا  الديلمي عن  �سليمان  بن  ب�سند عن حممد  برقم 30103  رواية   ○

رة لها، فم�سخها اهلل  »عليه ال�سالم« اأنه قال: )كان اخلفا�ض امراأة �سحرت �سُ
خفا�سًا، واأن الفار كان �سبطًا من اليهود غ�سب اهلل عليهم فم�سخهم فارًا، واأن 

قصة أصحاب السبت

fi Umq 2 L.indd   502fi Umq 2 L.indd   502 2/29/2020   12:05:46 PM2/29/2020   12:05:46 PM



503503

وي�سّفق  وجوههم  يف  ويكلح  وي�ستمهم  بالأنبياء  ي�ستهزئ  رجاًل  كان  البعو�ض 
بيديه، فم�سخه اهلل »عز وجل« بعو�سًا، واأن القملة هي من اجل�سد واأن نبيًا كان 
ي�سلي فجاءه �سفيه من �سفهاء بني ا�سرائيل فجعل يهزاأ به فما برح عن  مكانه 
حتى م�سخه اهلل قملة، واأما الوزغ فكان �سبطًا من اأ�سباط بني اإ�سرائيل ي�سّبون 
اأولد الأنبياء ويبغ�سونهم، فم�سخهم اهلل وزغًا، واأما العنقاء فمن غ�سب اهلل 

عليه م�سخه وجعله ُمثلة، فنعوذ باهلل من غ�سب اهلل ونقمته(.

وبغ�ّض النظر عن درا�سة الأ�سانيد، فاإنه ل يخفى اأن اآثار الو�سع وامل�سمون 
الأ�سطوري يف بع�ض هذه الروايات ظاهر جدًا. 

ويف حني اأن ظاهر بع�ض هذه الروايات يدل على اأن املوجود من الكائنات 
م اأكله لأن منها ما هو من ن�سلها، اإل اأن روايات اأخرى توؤكد اأن  املذكورة حمرَّ

التحرمي لل�سبه، واأن امل�سوخ انقر�ست.

○ ففي رواية برقم 30098 عن حممد بن علي قال: )روي اأن امل�سوخ مل تبق 

اأكرث من ثالثة اأيام، واأن هذه َمَثل لها، فنهى اهلل »عز وجل« عن اأكلها(.  
هذه  بع�ض  تناول  عن  النهي  اأن  توؤكد  اأخرى  روايات  البني  يف  اأن  كما 

احليوانات تنزيهي ولي�ض حترمييًا، ومن بينها:
اهلل  عبد  اأبي  عن  عثمان  بن  حماد  عن  ب�سند   30109 برقم  رواية   ○

النف�ض،  َعزوف  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  )كان  قال:  ال�سالم«  »عليه 
وكان يكره ال�سيء، ول يحرمه، فاأتي بالأرنب فكرهها، ومل يحّرمها(. 

اهلل  عبد  اأبي  عن  ب�سري  اأبي  عن  ب�سند   30108 برقم  رواية  ويف   ○
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وال�سب  الأرنب  حلم  الدواب  من  يوؤكل  اأن  يكره  )كان  قال:  ال�سالم«  »عليه 
واخليل والبغال، ولي�ض بحرام كتحرمي امليتة والدم وحلم اخلنزير(. اأي لي�ض 
َم  َحرَّ نََّما  {اِإ »تعاىل«:  قوله  يف  الكرمي  القراآن  يف  املذكورة  العناوين  كتحرمي 
َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اهلّلِ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ
َباٍغ َواَل َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اهلّلَ َغُفوٌر رَِّحيٌم})))، ويف قوله: {ُقل الَّ َأِجُد 
ْسُفوًحا  ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّ ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّ
َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلّلِ ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ 

َواَل َعاٍد َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم}))).

الكليني  رواها  التي   30120 برقم  الرواية  يف  ما  امل�سمون  هذا  ويوؤكد   ○

ب�سند عن حممد بن م�سلم وزرارة عن اأبي جعفر »عليه ال�سالم«: )اأنهما �ساأله 
عن اأكل حلوم احلمر الأهلية؟ فقال: نهى ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« عن 
اأكلها يوم خيرب، واإمنا نهى عن اأكلها يف ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة النا�ض، 

واإمنا احلرام ما حرم اهلل يف القراآن(.

○ ويف الرواية برقم 30136 ب�سند عن حممد بن م�سلم اأي�سًا عن اأبي جعفر 
اأي الإمام الباقر »عليه ال�سالم« اأنه �سئل عن �سباع الطري والوح�ض، حتى ذكر 
ما  اإل  )لي�ض احلرام  فقال:  واخليل،  والبغال  واحلمري  والوطواط  القنافذ  له 
حّرم اهلل يف كتابه، وقد نهى ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« يوم خيرب عنها، 
واإمنا نهاهم من اأجل ظهورهم اأن يفنوه، ولي�ض احلمر بحرام، ثم قال: اقراأ 

1. �سورة البقرة:173.
2. �سورة الأنعام:145.
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ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن  هذه الآية: {ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ  ُمَحرَّ
ِلَغْيِر  َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ  َفِإنَُّه ِرْجٌس  َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر  ْسُفوًحا  َأْو َدًما مَّ َمْيَتًة  َيُكوَن 

اهلّلِ ِبِه})))(.

وهناك توجيهات لبع�ض الفقهاء يف رفع التعار�ض وتف�سري الآيات والأحاديث 
وقد ذكرت بع�ض ما يخ�ض ذلك يف بحث »الطعام الكو�سر« من هذا الكتاب، 

وذلك حتت عنوان: »امل�سلمون وحترمي الطعام«.

1. �سورة الأنعام:145.

قصة أصحاب السبت
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العقدية  املجالت  يف  الأحاديث  �ساأن  �ساأنها   - ال�سريفة  النبوية  ال�سرية 
والتزييف  للو�سع  تعّر�ست   - وغريها  والأخالقية  والت�سريعية  والتف�سريية 
والتحريف والإ�سافة والتبديل... واملرجعية املعرفية للقراآن الكرمي واحدة من 

و�سائل التحقيق يف هذا املجال.

واأحداثًا  تفا�سيل  اّدعوا  اأن  ا�سني  والق�سّ الرواة  ببع�ض  بلغت اجلراأة  وقد 
تتعار�ض بكل �سراحة وو�سوح مع ما جاء يف القراآن الكرمي حول ذات الق�سية. 
بدر  غزوة  اأحداث  حول  وال�سرية  التف�سري  كتب  يف  جاء  ما  ذلك  اأمثلة  ومن 

الكربى واّدعاء م�ساركة املالئكة يف القتال يوم بدر: 

الزبري  )اأن  الزبري:  بن  عن ه�سام بن عروة، عن عروة  عن عبد اهلل   ○

كانت عليه مالءة �سفراء يوم بدر، فاعتّم بها، فنزلت املالئكة يوم بدر على 
مني بعمائم �سفر())). نبي اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« معمَّ

ِميَن}، قال: كانت خيولهم جمزوزة  ○ عن جماهد، اأنه كان يقول: ){ُمَسوِّ

الأعراف، معلَّمة نوا�سيها واأذنابها بال�سوف والِعهن())).

1. الطربي: جامع البيان، ج 4، �ض111.

2. الطربي: جامع البيان، ج 4، �ض110.
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○ عن اأبي واقد الليثي))) قال: )اإين لأتبع رجاًل من امل�سركني لأ�سربه فوقع 

راأ�سه قبل اأن ي�سل اإليه �سيفي، فعرفت اأن غريي قد قتله())) يق�سد املالئكة. 

○ عن الربيع بن اأن�ض قال: )كان النا�ض يوم بدر يعرفون قتلى املالئكة ممن 
قتلوهم، ب�سرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل �سمة النار، وقد اأحرق به())).

○ عن موىل ل�سهيل بن عمرو: )�سمعت �سهيل بن عمرو يقول: لقد راأيت يوم 

بدر رجاًل بي�سًا على خيل ُبلق( جمع اأبلق، وهو ما كان يف لونه �سواد وبيا�ض 
)بني ال�سماء والأر�ض معلَّمني يقتلون وياأ�سرون())). 

اأن ذهب ب�سره، قال: )لو كنُت معكم الآن  ث بعد  اأ�سيد ُيحدِّ اأبو  وكان   ○

ول  اأ�سك  ل  املالئكة،  الذي خرجت منه  عب  ال�سِّ لأريتكم  ببدر ومعي ب�سري، 
اأمرتي())). 

○ عن رجل من بني غفار، قال: )اأقبلُت وابن عم يل يوم بدر حتى �سعدنا 

على جبل، ونحن ُم�سِركان، ونحن على اإحدى عجمتي بدر، العجمة ال�سامية، 
العجمة من رمل( ُعْجمُة الرمِل: َكرثته )ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة 
فننتهب مع من ينتهب، اإذ راأيت �سحابة دنت منا، ف�سمعت فيها حمحمة اخليل 
عمي  ابن  فاأما  حيزوم!  اأقِدم  يقول:  قائال  و�سمعت  واحلديد،  اللجم  وقعقعة 

قال  املازين،  داود  اأبي  ه�سام:  لبن  ال�سرية  ويف  اإ�سحاق،  ابن  عن  والبيهقي  الأ�سل  يف  هكذا   .1
ال�سهيلي: ا�سم اأبي داود هذا: عمرو، وقيل: عمري بن عامر.

2. ابن كثري: البداية والنهاية، ج 3، �ض 343.

3. ابن كثري: البداية والنهاية، ج 3، �ض 343.

4. ابن كثري: البداية والنهاية، ج 3، �ض 343.
5. ابن كثري: البداية والنهاية، ج 3، �ض 343. 
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الب�سر  واأتبعت  فتما�سكت  اأهلك،  فكدت  اأنا  واأما  فمات،  قلبه  قناع  فانك�سف 
حيث تذهب ال�سحابة، فجاءت اإىل النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« واأ�سحابه، ثم 

رجعت ولي�ض فيها �سيء مما كنت اأ�سمع())).

و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  )�ساأل  بقولهم:  الق�سة  ُيكملون  ثم   ○

جربيل: من القائل يوم بدر من املالئكة اأقِدم حيزوم؟ فقال جربيل: يا حممد، 
ما كل اأهل ال�سماء اأعرف())).

○ وروي عن اأبي بردة بن نيار قال: )جئت يوم بدر بثالثة روؤو�ض، فو�سعتها 
اثنان  اأما  اهلل،  ر�سول  يا  فقلت:  و�سلم«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  يدي  بني 
فقتلتهما، واأما الثالث فاإين راأيت رجاًل طوياًل اأبي�ض �سربه فتدهده( تدهده: 
تدحرج )اأمامه، فاأخذُت راأ�َسه. فقال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«: ذاك 

فالن من املالئكة())).

)كان  قيل:  بدر،  يوم  امل�سركني  اأ�ْسر  يف  امل�ساركة  بع�سهم  اإىل  وُن�سب   ○
فيقول:  اخلطاب،  بن  عمر  زمن  يف  يحدث  الأ�سدي  حبي�ض  اأبي  بن  ال�سائب 
انهزمت  ملا  فيقول:  فمن؟  فيقال:  النا�ض،  من  اأحد  بدر  يوم  اأ�َسرين  ما  واهلل 
قري�ض انهزمت معها فيدركني رجل اأبي�ض طويل، على فر�ض اأبلق بني ال�سماء 
والأر�ض، فاأوثقني رباطًا، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدين مربوطًا، وكان 
عبد الرحمن ينادى يف الع�سكر: َمن اأ�َسر هذا؟ فلي�ض اأحد يزعم اأنه اأ�سرين، 

1. الواقدي: املغازي، ج1، �ض28.

2. الواقدي: املغازي، ج1، �ض28.
3. ابن اأبي احلديد: �سرح نهج البالغة، ج14، �ض 161.
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حتى انتهى بي اإىل ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«، فقال يل ر�سول اهلل: يا 
ابن اأبي حبي�ض، من اأ�سرك؟ قلت: ل اأعرفه، وكرهت اأن اأخربه بالذي راأيت، 
فقال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«: اأ�َسره َمَلك ِمن املالئكة كرمي. اذهب 
يا ابن عوف باأ�سريك. فذهب بي عبد الرحمن. قال ال�سائب: وما زالت تلك 

الكلمة اأحفظها())).

وكلها جمرد ق�س�ض من خيال الرواة، لي�ض لها من الواقع ن�سيب، واهلل  
ُكم ِبَأْلٍف  »�سبحانه وتعاىل« يقول: {إْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُّ
َوَما  ُقُلوُبُكْم  ِبِه  َوِلَتْطَمِئنَّ  ُبْشَرى  ِإالَّ  اهلُل  َجَعَلُه  َوَما  ُمْرِدِفيَن،  اْلَماَلِئَكِة  َن  مِّ
ْنُه  يُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة مِّ النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اهلِل ِإنَّ اهلَل َعِزيٌز َحِكيٌم، ِإْذ ُيَغشِّ
ْيَطاِن  الشَّ ِرْجَز  َعنُكْم  َوُيْذِهَب  ِبِه  لُِّيَطهَِّرُكم  َماًء  َماِء  السَّ َن  مِّ َعَلْيُكم  ُل  َوُيَنزِّ
َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبَِّت ِبِه اأْلَْقَداَم، ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى اْلَماَلِئَكِة َأنِّي 
َفاْضِرُبوا  ْعَب  الرُّ َكَفُروا  الَِّذيَن  ُقُلوِب  ِفي  َسُأْلِقي  آَمُنوا  الَِّذيَن  َفَثبُِّتوا  َمَعُكْم 

َفْوَق اأْلَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن}))).

رًا امل�سلمني مبا جرى لهم  اأُحد مذكِّ اأجواء غزوة  واأو�سح ن ذلك قوله يف 
َلَعلَُّكْم  اهلَل  ُقوا  َفاتَّ َأِذلٌَّة  َوَأنُتْم  ِبَبْدٍر  اهلُل  َنَصَرُكُم  {َوَلَقْد  الكربى:  بدر  يف 
َن  ُكْم َربُُّكم ِبَثاَلَثِة آاَلٍف مِّ ِلْلُمْؤِمِنيَن َأَلن َيْكِفَيُكْم َأن ُيِمدَّ َتْشُكُروَن، ِإْذ َتُقوُل 
اْلَماَلِئَكِة ُمنَزِليَن، َبَلى ِإن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكم مِّن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم 
َلُكْم  ُبْشَرى  ِإالَّ  اهلُل  َجَعَلُه  َوَما  ِميَن،  ُمَسوِّ اْلَماَلِئَكِة  َن  مِّ آاَلٍف  ِبَخْمَسِة  َربُُّكم 

1. ابن اأبي احلديد: �سرح نهج البالغة، ج14، �ض 162.
2. �سورة الأنفال:12-9.
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َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اهلِل اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم}))).

اإلهية  ا�ستجابة  بل  املرويات،  تلك  �سّورته  كما  للقتال  نزولهم  يكن  فلم 
ليكون هذا املدد  ال�سريفة -  الآية  وا�ستغاثتهم - كما جاء يف  املوؤمنني  لدعاء 
نفو�سهم   اأثارته   يف   كبرية،  يف   ما  روحية  قّوة  م�سدر  ال�ستجابة  هذه  ولتكون 
الغيبّية  القّوة  اأفكارهم   عن   كانوا يحملونه   يف   املعركة،  مبا   املالئكة  يف   حركة 

 اّلتي  يتمتع  بها هوؤلء. 

املعركة،  مل  تكن  مهمتهم  قتالّية،  اأنزلهم  اهلل   اإىل �ساحة  فاملالئكة  اّلذين  
لأن  اهلّل   مل  يرد للم�سلمني   اأن  ي�ست�سلموا لال�سرتخاء،  على اأ�سا�ض  العتقاد باأن  
املالئكة جاءت  لتقاتل  بالنيابة عنهم . و  لو اأن  الأمر كذلك ،  ملا  كانت  هناك  حاجة 
ملّحة لأّية معركة واأي ّ قتال ، لأن  القوة الغيبّية كفيلة بت�سفية جميع  الأعداء، 
بل  كانت  مهمتهم  تطمينية نف�سية، وهذا   ما عرّبت  عنه   الآية  {َوَما َجَعَلُه اهلُل 
ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم} ليزيل   من  نفو�سهم   كل  �سعور بالقلق  واخلوف  
والهتزاز، ليندفعوا  اإيل  املعركة بقّوة و ثبات ، ليعطوا كل  طاقاتهم  للقتال   يف  
اإح�سا�ض  عميق  باأنهم   ل  ي�سنعون  الن�سر عند ما ي�سنعونه  بقوتهم  الذاتية، كما  
 ل  ي�سنعه  املالئكة   -  لو  �سنعوه    - بل   هو   من  عند اهلل ،  من  خالل   ما تتحرك   به  
األطافه  و تفي�ض   به  رحمته   من  اأ�سباب  الن�سر، لأن  الأمور كلها بيده ،  يف  اآفاق  

الغيب ، و يف  اآفاق  الواقع))).

العدد  هذا  كل  اإىل  احلاجة  فِلَم  الرواة،  اأولئك  تخّيله  كما  الأمر  كان  ولو 

1. �سورة اآل عمران: 126-123.
2. ف�سل اهلل: من وحي القراآن، تف�سري الآيات 9-14 من �سورة الأنفال.
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من  امل�ستوى  بهذا  املالئكة  وهل  امل�سركني؟  من  األف  قبال  يف  املالئكة  من 
ال�سعف يف القوة بحيث اأن عدد قتلى امل�سركني يف املعركة مل يتجاوز ال�سبعني، 
بل اإن اأ�سماء َمن قتلهم من امل�سلمني معروفة مذكورة، وفارق القوة -بح�سب 

املفرت�ض- ي�سبُّ يف �سالح املالئكة دون اأدنى �سك. 

كان هذا منوذج من تزييف ال�سرية النبوية على الرغم من و�سوح القراآن 
يف ت�سويره لنف�ض امل�سهد. ومثال اآخر على ذلك ما رواه بع�ض املوؤرخني حول 
غزوة الأحزاب »اخلندق« حيث قيل: )وعباأ ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« 
اأ�سحابه وح�سهم على القتال ووعدهم الن�سر اإن �سربوا، وامل�سركون قد جعلوا 
امل�سلمني يف مثل احل�سن من كتائبهم فاأخذوا بكل وجه من اخلندق.فحدثني 
ال�سحاك بن عثمان، عن عبيد اهلل بن مق�سم، عن جابر بن عبد اهلل قال: 
قاتلونا يومهم، وفّرقوا كتائبهم، وَنّحوا اإىل ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« 
كتيبًة غليظة فيها خالد بن الوليد، فقاتلهم يومه ذلك اإىل هويٍّ ِمن الليل، ما 
اأن يزولوا من  اأحد ِمن امل�سلمني  يقدر ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« ول 
موا�سعهم، وما يقدر ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« على �سالة الظهر، ول 
الع�سر ول املغرب ول الع�ساء، فجعل اأ�سحابه يقولون: يا ر�سول اهلل، ما �سلينا، 
فيقول: ول اأنا - واهلل - ما �سليت! حتى ك�سفهم اهلل »تعاىل« فرجعوا متفرقني. 
فرجعت قري�ض اإىل منزلها، ورجعت غطفان اإىل منزلها، وان�سرف امل�سلمون 

اإىل قبة ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«())).

يف حني اأن اهلل »�سبحانه وتعاىل« يقول: {َوَردَّ اهلُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم 

1. الواقدي: املغازي، ج1، �ض 469.
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َلْم َيَناُلوا َخْيًرا َوَكَفى اهلُل اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل َوَكاَن اهلُل َقِويًّا َعِزيًزا}))). اأي 
مل يقع بني الطرفني قتال، ومع هذا اأ�سّر بع�ض الرواة اأن يقّدم هذه ال�سورة 
للقتال ال�سديد الذي منع النبي وامل�سلمني من اأداء ال�سالة طوال النهار والليل!

•• نبذة عن سورة اإلسراء: نبذة عن سورة اإلسراء:
○ �سورة مكية، وقيل اأن الآيات 32، 33، 57، ومن الآية 73 -80 مدنية.

○ ترتيبها يف امل�سحف 17.
○ ترتيبها التقريبي يف النزول 50 من 82 �سورة مكية.

○ تاريخ النزول املحتمل: يف اأو بعد �سهر رم�سان من ال�سنة 10 من البعثة.

•• حادثة اإلسراء يف الوصف القرآين: حادثة اإلسراء يف الوصف القرآين:
اْلَمْسِجِد  ِإَلى  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َن  مِّ َلْياًل  ِبَعْبِدِه  َأْسَرى  الَِّذي  {ُسْبَحاَن 

ِميُع اْلَبِصيُر}))). اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
○ حتدثت هذه الآية عن الإ�سراء.

○ حددت الآية الُبعد املكاين لالإ�سراء واأنه من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد 
الأق�سى.

○ حددت الآية الُبعد الزمني لالإ�سراء ب�سكل موجز { َأْسَرى.... َلْياًل}.
○ مقت�سى ظاهر الآية اأن الإ�سراء مت باجل�سد. 

○ مقت�سى ظاهر الآية اأن الإ�سراء مت يف عامل الواقع ل يف عامل الروؤيا.
1. �سورة الأحزاب: 25.

2. �سورة الإ�سراء: 1.
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•• هل للمعراج ِذكر يف القرآن؟ هل للمعراج ِذكر يف القرآن؟
اقت�سرت الآية الأوىل من ال�سورة على احلديث عن الإ�سراء من امل�سجد 
ومل  الأر�سية،  الكرة  حدود  �سمن  ذلك  وكل  الأق�سى،  امل�سجد  اإىل  احلرام 
ث الآية عن معراٍج اإىل ال�سماوات. وهكذا ل جند يف ال�سورة ككل حديثًا  تتحدَّ
عن معراٍج اإىل ال�سماوات، بل جند يف نف�ض ال�سورة ما قد يدل على عدم وقوع 

معراج اإىل ال�سماء ف�ساًل عن ال�سماوات، قال »�سبحانه وتعاىل«: 

َأْو َتُكوَن َلَك  َلَنا ِمَن اأَلْرِض َينُبوًعا،  {َوَقاُلوْا َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر 
َماء َكَما  َر اأَلْنَهاَر ِخالَلَها َتْفِجيًرا، َأْو ُتْسِقَط السَّ َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ
مِّن  َبْيٌت  َلَك  َيُكوَن  َأْو  َقِبياًل،  َواْلَمالِئَكِة  ِباهلِل  َتْأِتَي  َأْو  ِكَسًفا  َعَلْيَنا  َزَعْمَت 
َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا نَّْقَرُؤُه  َماء َوَلن نُّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّ ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السَّ

ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت ِإالَّ َبَشًرا رَُّسواًل}))).

قي يف ال�سماء - كما طلبوا - لأخربهم بذلك، ولبنّي لهم  فلو حتّقق له الرُّ
ما عاين بنف�سه من عامل املالئكة والأموات واجلنة والنار والنعيم والعذاب، 
وحواراته مع الأنبياء وغري ذلك مما زخرت به بع�ض الروايات املبثوثة يف كتب 
امل�سلمني، ومل يوؤَمر باأن يقول: {ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت ِإالَّ َبَشًرا رَُّسواًل} بل 
لقال لهم - على �سبيل املثال - : »قل ارتقيت يف ال�سماوات، وراأيت كذا وكذا، 

وحتّدثت مع فالن وفالن، واأمرين ربي بكذا وكذا... «. 

كل ما �سبق يجعلنا ن�سك اأو نتوقف - على الأقل  - يف القول بوقوع املعراج، 
والكتفاء بوقوع الإ�سراء من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى.

1. �سورة الإ�سراء: 93-90.
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قد ُيقال: اإْن كانت �سورة الإ�سراء مل تتحّدث عن املعراج، فاإّن �سورة النجم 
حتدثت عنه... ولكن هذا الإ�سكال غري دقيق، وذلك بلحاظ ما يلي:

 ،50 الإ�سراء  �سورة  بينما   ،23 النزول  بح�سب  النجم  �سورة  ترتيب   .1
اأن الإ�سراء واملعراج  وبينهما 27 �سورة، ومن املفرت�ض - بح�سب الروايات - 

وقعا يف حادثة واحدة.

2. لغة �سورة النجم وتق�سيم اآياتها خمتلف متامًا عن لغة واأ�سلوب البيان يف 
�سورة الإ�سراء وتق�سيم اآياتها.

البيان يف  واأ�سلوب  لغة  اأّن  ُيدرك  القراآنية  ال�سور  لغة  تبّدل  يدر�ض  َمن   .3
�سورة النجم ترّجح اأنها من ال�سور الأوائل، على خالف �سورة الإ�سراء.

اأنها تتحدث وت�سف ما  اآيات �سورة النجم �سنكت�سف  4. عند التدقيق يف 
جرى عند البعثة النبوية ال�سريفة، وعن املّرتني اللتني �ساهد فيهما النبي »�سلى 
اهلل عليه واآله« جربيل »عليه ال�سالم« على هيئته احلقيقية، وذلك يف معر�ض 
»ال�سطراب  اأو  الوهم  �سحية  وقع  النبي  باأن  امل�سركني  ت�سكيكات  على  الرد 
النف�سي اأو العقلي« اأو ال�سحر اأو اخللط بني اليقظة واملنام، ل�سيما واأنهم مل 

يعهدوا منه اإل ال�سدق.

نبي  باأنه  قال  حني  َغَوى}  َوَما  َصاِحُبُكْم  َضلَّ  َما  َهَوى،  ِإَذا  ○{َوالنَّْجِم 

مبعوث ِمن ِقبل اهلل، واأن الوحي قد نزل عليه. 

○ {َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى} والرغبات ال�سخ�سية لتحقيق املُلك اأو املال اأو 

غري ذلك حني قال لكم اأنه نبي مبعوث من عند اهلل واأن ما يتلوه عليكم هو 
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كالم اهلل الذي اأوحي اإليه بوا�سطة جربيل.

○ {ِإْن ُهَو} اأي الكالم الذي يتلوه عليكم حممد.

○ {ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى} اإليه من قبل اهلل.

اإليه« تعّلمه النبي على يد  اْلُقَوى} هذا الكالم »املوحى  {َعلََّمُه َشِديُد   ○

جربيل ال�سديد القوي.

اأو  العقل  يف  احل�سافة  اأو  العمل  باإحكام  يت�سف  وجربيل  ٍة}  ِمرَّ {ُذو   ○

القدرة الكبرية على اأداء املهمة املوكلة اإليه.

ال�سريفة  النبوية  البعثة  الآيات بعد ذلك يف و�سف ما جرى عند  تبداأ  ثم 
واحلديث عن نزول جربيل من ال�سماء وبلوغه الأر�ض:

○ {َفاْسَتَوى، َوُهَو ِباأُلُفِق اأَلْعَلى﴾ اأي ا�ستقّر جربيل يف الأفق مع ارتفاع 

عن الأر�ض.
○ {ُثمَّ َدَنا﴾ جربيُل من الأر�ض اأكرث.

○ {َفَتَدلَّى﴾ بحيث ي�ساهده النبي اأمامه. 

بهذا  فكان  الأر�ض،  على  يقف  اأن  من  َأْدَنى﴾  َأْو  َقْوَسْيِن  َقاَب  {َفَكاَن   ○

القرب منها، مّما مّكن النبي من روؤيته بو�سوح.
○ {َفَأْوَحى﴾ اهلُل عن طريق جربيل.

○ {ِإَلى َعْبِدِه﴾ حممد.

○ {َما َأْوَحى﴾ من كالمه »�سبحانه وتعاىل«.
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○ {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴾ بعينه، اأي مل تكن روؤية النبي جلربيل وهمًا اأو 

خداعًا ب�سريًا، بل متطابقة مع الواقع، و�سّدقها عقُله.

○ {َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى﴾ وجتادلونه يف تلك احلادثة احلقيقية ت�سكيكًا 

وتكذيبًا ؟

اأن هذه احلادثة عند  ثم ت�سيف الآيات: بل نقول لكم ب�سكل قاطع واأكيد 
بداية البعثة مل تكن املرة الوحيدة التي راأى فيها النبيُّ جربيَل على هيئته وتلّقى 

من خاللها كالم اهلل وحيًا:

○ {َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى﴾ راأى النبيُّ جربيَل على حقيقته وهيئته املالئكية 

عندما نزل جربيل مرة اأخرى. ولو كانت هذه الآية وما بعدها تتحدث عن 
»املعراج« اأي عروج النبي اإىل ال�سماوات - اأو ال�سماء - ملا ا�ستعملت الآية 

تعبري{َنْزَلًة ُأْخَرى﴾ لأن املعراج والعروج �سعود ولي�ض بنزول.

○ {ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنَتَهى، ِعنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى﴾))) يحتمل يف تاأويل هاتني 

الآيتني عدة احتمالت، من بينها:

اأ( وقعت هذه احلادثة عندما كان النبي عند �سجرة نبق - �سدرة - نابتة 
يف منتهى وقمة جبل النور عند »غار حراء« الذي اأُطلق عليه عنوان {َجنَُّة 
اْلَمْأَوى﴾ فقد كان ياأوي النبي »�سلى اهلل عليه واآله« اإىل هذا الغار للتعّبد 

فيه من حني اإىل اآخر، فكان الغار بالن�سبة اإليه مبثابة »جنٍة معنويٍة«.

ب( اأو بلحاظ اأن هذا املوقع الذي مت فيه هذا اللقاء  - �سواء اأكان غار حراء 

1. �سورة النجم: 16-1.
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اأو غريه - رو�سة من ريا�ض اجلنة، متامًا كما جاء ب�ساأن املوقع املحدود ما 
بني قرب النبي ومنربه، وُيعرف با�سم »الرو�سة النبوية ال�سريفة«.

ج( قيل: {ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنَتَهى﴾ اأي اأن هذه الروؤية ال�سادقة من قبل النبي 
جلربيل وقعت عند حّد نهاية الب�سر الذي ل يكاد ُيب�سر بعده �سيئًا. جاء 
يف معاجم اللغة العربية يف معنى »�سدر«: )بَلغ �سدرة املنتهى: بلغ اأق�سى 
َيكد ُيب�سر())). ولكن املالحظ  غاية. و�َسِدَر ب�سُره �َسَدرًا، فهو �َسِدٌر: مل 
مبا  اْلَمْأَوى﴾  َجنَُّة  {ِعنَدَها  معنى  يبنّي  مل  اأنه  الثالث  التاأويل  هذا  على 

يتوافق مع هذا الراأي.

التي  النار  مل�سهد  م�سابه  م�سهد  يف  َيْغَشى﴾  َما  ْدَرَة  السِّ َيْغَشى  {ِإْذ   ○

�ساهدها النبي مو�سى »عليه ال�سالم« يف ال�سجرة عند بعثته، دون اأن حترق 
تلك ال�سجرة، لأنها كانت »نارًا« غيبيًة اأوجده اهلل يف ال�سجرة، وكّلمه من 
وِر َناًرا  ا َقَضى ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر ِبَأْهِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّ خاللها: {َفَلمَّ
ْنَها ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر  َقاَل أِلَْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َناًرا لََّعلِّي آِتيُكم مِّ
َأَتاَها ُنوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي اأَلْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة  ا  َفَلمَّ َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن، 
ا  َجَرِة َأن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اهلُل َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾)))، {َفَلمَّ اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَّ
َجاَءَها ُنوِدَي َأن ُبوِرَك َمن ِفي النَّاِر﴾ جربيل {َوَمْن َحْوَلَها﴾ من املالئكة 
اْلَعاَلِميَن﴾)))  َربِّ  اهلِل  العظيم{َوُسْبَحاَن  احلدث  هذا  لرعاية  النازلني 

نّزهوا اهلل عن التج�سيم واحلركة والحتواء باملكان واأمثال ذلك.
1. ابن منظور : ل�سان العرب ،ج 4 ، �ض 355.

2. �سورة الق�س�ض: 30-29.
3. �سورة النمل:8.
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○ {َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى﴾ فقد كانت معاينة حقيقية و�سادقة اأي�سًا يف 

هذه املرة.
ال�سدرة  وما غ�سى  بروؤيته جلربيل  اْلُكْبَرى﴾  َربِِّه  آَياِت  ِمْن  َرَأى  {َلَقْد   ○

وانك�ساف جانب من عامل الغيب لر�سول اهلل.

هذه الآيات يف جمملها م�سابهة لالآيات الواردة يف �سورة التكوير »24-17« 
والتي توؤكد م�ساألة البعثة واأن القراآن من عند اهلل، واأن النبي يوحى اإليه: 

َس، ِإنَُّه{ هذا القراآن والوحي. ْبِح ِإَذا َتَنفَّ ○ {َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس، َوالصُّ

○ {َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم{ وهو جربيل.

ٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش{ وهو اهلل. ○ {ِذي ُقوَّ

○ {َمِكيٍن{ ذو مقام ومكانة عالية عند اهلل، اأو �ساحب �سلطة وقول م�سموع 

اإليه من قبل  كما جاء يف و�سف النبي يو�سف بعد ا�ستالمه املهام املوكلة 
ُأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاء ُنِصيُب  َيَتَبوَّ نَّا ِلُيوُسَف ِفي اأَلْرِض  امللك: {َوَكَذِلَك َمكَّ

ِبَرْحَمِتَنا َمن نََّشاء َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن{))).

○ {ُمَطاٍع{ وهو ما يقّوي املعنى الثاين لـ »مكني«.

○ {َثمَّ َأِميٍن{ فهو يوؤّدي الوحي تامًا كما هو، ل يخون ول يغرّي ول ُينِق�ض 

ول ي�سيف من عنده �سيئًا على الر�سالة الإلهية.

○ {َوَما َصاِحُبُكم{ النبي حممد.

○ {ِبَمْجُنوٍن{ حني قال لكم اأنه �ساهد جربيل وكلمه.

1. �سورة يو�سف:56.
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○ {َوَلَقْد َرآُه ِباأُلُفِق اْلُمِبيِن{ حيث دنا جربيل من الأر�ض حتى كان قاب 

قو�سني اأو اأدنى، مما اأمكن النبي من روؤيته بكل و�سوح.

○ {َوَما ُهَو{ اأي النبي. 

○ {َعَلى اْلَغْيِب{ الذي اأوحي اإليه.

ُيعّلم  بل  كله،  اأو  لبع�سه  ل  مبدِّ ول  مغريِّ  ول  كتوم  ول  بخيل  {ِبَضِنيٍن{   ○

النا�ض كما عّلمه اهلل ويبّلغهم ما اأُِمر بتبليغه.

�سورة  يف  اجلواب  لكان  املعراج  عن  النجم  �سورة  يف  احلديث  كان  لو   .5
قي يف ال�سماء اأن يقول لهم:  الإ�سراء - التي نزلت لحقًا - حني طلبوا منه الرُّ

»اأن�سيتم �سورة النجم وما جاء فيها من حديث عن املعراج؟«.

لالإ�سراء فقط،  بل  للمعراج،  ِذكر  الكرمي  القراآن  لي�ض يف  اأنه  واخلال�سة 
واإذا اأراد اأحد اأن ُيثبت  وقوع املعراج فعاًل، فالبد من اأن يعتمد على الروايات 
فقط، وهذا �سي�سطدم مع قوله »تعاىل«: {َوَقاُلوْا َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا 
َر اأَلْنَهاَر ِخالَلَها  ِمَن اأَلْرِض َينُبوًعا، َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن نَِّخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ
َماء َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسًفا َأْو َتْأِتَي ِباهلِل َواْلَمالِئَكِة  َتْفِجيًرا، َأْو ُتْسِقَط السَّ
َماء َوَلن نُّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك  َقِبياًل، َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت مِّن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السَّ
َل َعَلْيَنا ِكَتاًبا نَّْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت ِإالَّ َبَشًرا رَُّسواًل}))). َحتَّى ُتَنزِّ

•• املعراج يف الروايات: املعراج يف الروايات:
نعم، لو اكتفينا بالقول باأن ل دللة يف القراآن الكرمي على وقوع املعراج، 

1. �سورة الإ�سراء: 93-90.
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بل الإ�سراء فقط، فاإّن هذا ل يكفي لنفي وقوع الأمر كما ل يخفى، ل �سّيما مع 
ت�سامل امل�سلمني على وقوعه على مّر القرون املتمادية، ومع وجود عدد كبري من 
الروايات يف هذا الباب، مما دفع ببع�ض علماء الفريقني اإىل القول بتواتر هذا 

احلديث، ولو يف املعنى ل باللفظ. 

يف  البيان  »اأ�سواء  تف�سريه  يف  ال�سنقيطي  قال  املعراج  خرب  تواتر  وحول 
اأ�سري  اأنه  ال�سحيحة عنه  الأحاديث  تواترت  بالقراآن«: )فقد  القراآن  اإي�ساح 
به من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى واأنه عرج به من امل�سجد الأق�سى 

حتى جاوز ال�سماوات ال�سبع())). 

اأبو اخلطاب عمر بن ح�سن بن دحية الكلبي:)وقد تواترت  ث  وقال املحدِّ
الرواياُت يف حديث الإ�سراء عن عمر بن اخلطاب وعلي وابن م�سعود واأبي ذر 
ومالك بن �سع�سعة واأبي هريرة واأبي �سعيد وابن عبا�ض،و�سداد بن اأو�ض واأُبي 
بن كعب وعبد الرحمن بن قرط واأبي حبة واأبي ليلى الأن�ساريني وعبد اهلل بن 
عمرو وجابر وحذيفة وبريدة، واأبي اأيوب واأبي اأمامة و�سمرة بن جندب واأبي 
احلمراء، و�سهيب الرومي واأم هانىء، وعائ�سة واأ�سماء ابنتي اأبي بكر ال�سديق 
»ر�سي اهلل عنهم اأجمعني«. منهم من �ساقه بطوله، ومنهم من اخت�سره على 
واإن مل تكن روايُة بع�سهم على �سرط ال�سحة، فحديُث  امل�سانيد،  ما وقع يف 

الإ�سراء اأجمع عليه امل�سلمون())).

وقال العاّلمة املجل�سي يف »بحار الأنوار«: )اعلم اأنَّ عروجه »�سلى اهلل عليه 

1. ال�سنقيطي: اأ�سواء البيان، ج3، �ض280.
2. ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، ج3، �ض36.
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ال�سريف، مّما  ليلة واحدة بج�سده  ال�سماء يف  اإِىل  ثّم  املقد�ض  بيت  اإىِل  واآله« 
ة والعاّمة())). َدلَّت عليه الآيات والأخبار املتواترة ِمن طرق اخلا�سّ

الكتب  )يف  »الأمثل«:  تف�سريه  يف  ال�سريازي  مكارم  نا�سر  ال�سيخ  وقال 
الإِ�سالمية املعروفة ُهناك عدد كبري جّدًا ِمن الأحاديث والّروايات التي جاءت 
حول ق�سية املعراج، حتى اأنَّ الكثري من علماء الإِ�سالم يذهب اإىِل تواتر حديث 

املعراج اأو ا�ستهاره())).

ل  التواتر  اأن  مهمة«  »م�سائل  عنوان  حتت  الكتاب  بداية  يف  ذكرُت  وقد 
يتحقق ول تكون له قيمة علمية اإل وفق �سروط معينة، واأن ال�سهيد الثاين حّذر 
من الوقوع يف فخ الأحاديث املو�سوعة التي تتحّول بكرثة تناقلها اإىل اأحاديث 
تواتره من هذا  عي  ادُّ اأكرث ما  واأن  لي�ست كذلك،  البع�ض، وهي  متواترة عند 
غري  من  قبله  وما  هو  اأو  زمانه،  يف  حتققه  اإىل  التواتر  مدعي  ينظر  القبيل، 
بل  منه،  الأمر  اأّول  خلّوًا  الأغلب  لوجد  اأن�سف  ولو  الأزمنة،  ا�ستق�ساء جميع 
التواتر  �سرط  لكن  ذلك،  بعد  متواترًا  ابتداًء،  املو�سوع  احلديث  �سار  رمبا 

مفقود من جهة البتداء))).

ب�سكل  اأن م�سمون غالبيتها مت�سارب  املرويات  قيمة هذه  يقّلل من  ومما 
كبري كما �سيظهر معنا ب�سكل تدريجي خالل عر�ض التفا�سيل حول جمريات 
املعراج، وهذا الت�سارب والتعار�ض ُي�سعف من قيمتها العلمية، فامل�ساألة لي�ست 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض289.
2. �سريازي: الأمثل، ج 8، �ض388.

3. العاملي: الدراية، �ض 15.
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بل  بينها،  فيما  املعلومات  ونق�سان  زيادة  اأو  اللفظ،  يف  الختالف  باب  من 
تعار�ُض بنّي يف التفا�سيل، ولذا ي�سعب قبول اّدعاء التواتر، واإذا قبلنا بذلك 
ُيفقده احلجية يف نهاية  العلم ول الطمئنان، مما  اإىل درجة  فاإنه ل يو�سلنا 

املطاف.

الأ�سانيد  �سحة  مبنى  على  الروايات  ت�سحيح  يف  نعتمد  اأن  اأردنا  واإذا 
اآ�سف  ال�سيخ  اعتمده  الذي  املبنى  الأنوار - بح�سب  بحار  فاإن يف  واعتبارها، 
بالإ�سراء،  يخت�ّض  بع�سها  معتربة)))،  روايات  ت�سع   - م�سرعته  يف  حم�سني 
وبع�سها بالإ�سراء واملعراج معًا، ومن اأراد اأن يتجاوز ما ذكرناه �سمن البحث 
القراآين من اأن الآيات ل ت�ساعد على القول بوقوع املعراج على وجه التحديد، بل 
ميكن اأن نفهم منها عدم وقوع الرقي - العروج - اإىل ال�سماء كما يف الآية 93 
من �سورة الإ�سراء، فاإنه ي�ستطيع اأن ُيقّدم هذه الروايات كدليل على وقوع ذلك 
اأكرث من 120 رواية يف خ�سو�ض  اأورد العالمة املجل�سي يف بحاره  فعاًل، وقد 

الإ�سراء واملعراج جمعها من م�سادر متعددة. 

ولكن الذي يجب اأن نالحظ هنا عدة اأمور:

الرواية، فكم من  للقول ب�سحة منت  ال�سند لوحدها غري كافية  1. �سحة 
الكرمي،  القراآن  من  اآيات  مع  وا�سح  ب�سكل  تتعار�ض  ال�سند  �سحيحة  رواية 
الروايات،  بع�ض  لت�سحيح  واختالقها  الأ�سانيد  و�سع  على  البع�ض  عمل  وقد 
واأقّروا  وعلومه،  احلديث  جمال  يف  املخت�سني  من  عدد  بحثها  امل�ساألة  وهذه 
بحث  يف  الكتاب  اأّول  يف  بنا  ومّر  عليها،  متعددة  ب�سواهد  وجاءوا  بحقيقتها، 

1. انظر املعترب من بحار الأنوار ج1 �ض298-290.

اإلسراء واملعراج

fi Umq 2 L.indd   525fi Umq 2 L.indd   525 2/29/2020   12:05:47 PM2/29/2020   12:05:47 PM



526526

تواتر احلديث وحتت عنوان »م�سائل مهمة« اأن تعدد الأ�سانيد قد ل يدل على 
تراكم عددي ي�ساعد على تكّون التواتر، لأن و�سع احلديث واختالقه من قبل 
الكذابني ل يقت�سر على املنت، بل قد ي�سمل ال�سند اأي�سًا، وهذا اأمر وقع وحتقق 
يف التاريخ الإ�سالمي، فقد يقوم الوا�سع بالعثور على حديث اآحادي موجود، 
وله �سند اأو ل �سند له، فيقوم - لأجل تقوية هذا احلديث الذي يجد يف متنه ما 
ينا�سب م�ساحله - باخرتاع �سند له، اإما رجاله معروفون اأو غري معروفني، اأو 
ل وجود لهم، كاًل اأو بع�سًا. هذه الظاهرة بالغة اخلطورة، لأن هذا معناه اأنه 
اعون - لأجل تقوية حديث �سعيف - برتكيب اأ�سانيد  من املمكن اأن يقوم الو�سّ
له، من �سخ�سيات معروفة اأو �سبه معروفة، فهم قد �سمعوا �سابقًا باحلديث، 
اأو اقتبا�سه من مكان ما، وهذا  لكنهم يريدون تقويته، ومل يقوموا باخرتاعه 
يعني اأن كرثة الأ�سانيد التي فيها اأ�سخا�ض �سعاف اأو حمتملي ال�سعف جدًا، 
ي�سعب حت�سيل الوثوق منها ف�ساًل عن التواتر، لحتمال اأنهم جميعًا اخرتعوا 
الأ�سانيد ملنت كان موجودًا ب�سند �سعيف، فال ينبغي الغرتار بكرثة الطرق قبل 

نقد هذا اجلانب))).

كما قام البع�ض بد�ض الروايات املو�سوعة يف كتب اأ�سحاب الأئمة »عليهم 
ال�سالم«، كما فعل املغرية بن �سعيد واأبو اخلطاب الأ�سدي مثاًل. 

اأ�سحاب الإمام علي بن مو�سى  فقد �سئل يون�ض بن عبدالرحمن وهو من 
ك يف احلديث واأكرَث اإنكاِرك ملا  الر�سا »عليه ال�سالم«: )يا اأبا حممد، ما اأ�سدَّ
ثني ه�سام  فقال: حدَّ الأحاديث؟  رّد  يحِمُلك على  الذي  فما  اأ�سحاُبنا،  يرويه 

1. حب اهلل: حجية احلديث، �ض69.
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علينا حديثًا  َتقبلوا  ل  يقول:  ال�سالم«  »عليه  عبداهلل  اأبا  �سمع  اأنه  احلكم  بن 
اإل ما وافق القراآَن وال�سّنة( اأي املوؤكدة )اأو جتدون معه �ساهدًا ِمن اأحاديثنا 
املتقدمة، فاإن املغرية بن �سعيد »لعنه اهلل« د�ّض يف كتب اأ�سحاب اأبي اأحاديث 
نا »تعاىل« و�سّنَة  ث بها اأبي، فاتقوا اهلل ول تقَبلوا علينا ما خاَلف قوَل ربِّ مل يحدِّ
نا حممد »�سلى اهلل عليه واآله«، فاإّنا اإذا حّدْثنا قلنا: قال اهلل »عز وجل«،  نبيِّ
وقال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«. قال يون�ض: وافيُت العراق فوجدُت بها 
اأبي عبداهلل  اأ�سحاَب  اأبي جعفر »عليه ال�سالم«، ووجدُت  اأ�سحاِب  ِقطعًة ِمن 
»عليه ال�سالم« متوافرين، ف�سِمعُت منهم واأخذُت كتَبهم فعر�سُتها ِمن بعُد على 
يكون من  اأن  اأحاديث كثرية  منها  فاأنَكر  ال�سالم«،  »عليه  الر�سا  اأبي احل�سن 
اأحاديث اأبي عبداهلل »عليه ال�سالم«، وقال يل: اإّن اأبا اخلطاب كَذب على اأبي 
عبداهلل »عليه ال�سالم«. لعن اهلل اأبا اخلطاب. وكذلك اأ�سحاُب اأبي اخلطاب 
»عليه  عبداهلل  اأبي  اأ�سحاِب  ُكتِب  يف  هذا  يوِمنا  اإىل  الأحاديث  هذه  ون  يد�سُّ
مبوافقة  ْثنا  حدَّ ْثنا  حتدَّ اإْن  فاإّنا  القراآن،  خالَف  علينا  تقبلوا  فال  ال�سالم«، 

القراآِن ومواَفقِة ال�سّنة())). 

2. وقد اأ�سار ال�سيخ اآ�سف حم�سني اإىل اإ�سكالية اأخرى وهي اأن املتاأمل يف 
كالم العالمة املجل�سي يف الف�سل الأول والثاين من مقدمة بحاره يدرك ب�سهولة 
اأن ُن�سخ م�سادر كتابه مل ت�سل اإليه من موؤلفيها باأ�سانيد مت�سلة معتربة، واإْن 
�سئت فُقل اأن املجل�سي مل ينقل عنها باملناولة، بل ينقل بالوجادة، اأي اأنه وقف 
على املوؤلفات يف الأ�سواق وعند الأ�سخا�ض كما يظهر من كالمه، ولعله مل ي�سل 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج 2، �ض 250.
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اإليه ن�سخة كتاب واحد من موؤلفه باملناولة املعتربة بتو�ّسط الثقات وال�سادقني.

وعليه فال جمال للحكم ب�سحة الكتب مبجرد َحد�ض بع�ض العلماء وبقطع 
النظر عن اإقامة دليل و�سواهد على �سحة الن�سخة الوا�سلة اإىل املجل�سي. وعليه 
فاإذا مل يثبت و�سول ن�سخة كتاب اإىل املجل�سي فال ُيعترب ما فيه من الروايات 
اإذ  ال�سالم«،  الإمام »عليه  اإىل  املوؤلف  اأ�سنادها من قبل  واإن �سّحت  والأخبار 

لبد من اإحراز ن�سخة الكتاب اإىل موؤلفه الثقة اأي�سًا. 

ثم ختم كالمه بقوله: )وهذا الأمر فليكن ببال القراء املحققني اإذ يرتتب 
عليه �سعف روايات كثرية ُتعد عند امل�سهور من املعتربات())). 

على  الأول  املقام  يف  َيعتمد  بالروايات  الأخذ  يف  والأئمة  النبي  منهج   .3
العر�ض على القراآن، وهذا ما دل عليه قول النبي »�سلى اهلل عليه واآله« وقول 
الأئمة »عليهم ال�سالم« يف اأكرث من مورد، من قبيل ما رواه ال�سادق عن النبي 
اأنه قال: )اإن على كل حق حقيقة، وعلى كل �سواب نورًا( اأي اأن ما يدّلك على 
احلق وال�سواب موجود، فا�سع اإليه، وما هو اإل القراآن: )فما وافق كتاب اهلل 

فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه())).

واآله« مبنى  النبي »�سلى اهلل عليه  اأنه قال: )خطب  ال�سالم«  وعنه »عليه 
جاءكم  وما  قلُته،  فاأنا  اهلل  كتاَب  يوافُق  عني  جاءكم  ما  النا�ض  اأيها  فقال: 

يخالف كتاَب اهلل فلم اأقْله())).

1. حم�سني: م�سرعة بحار الأنوار، ج1، �ض24-23.
2. الكليني: الكايف ، ج 1، �ض 69.
3. الكليني: الكايف ، ج 1، �ض 69.
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اإىل  اجّتاه يدعو - ولو ب�سورة غري مبا�سرة -  ومع هذا فقد ظهر قدميًا 
عبداهلل  بن  مكحول  عن  الأوزاعي  روى  وقد  القراآن،  على  احلديث  تقدمي 
ث فقيه حافظ، عامل اأهل ال�سام، من كبار اأعالم  ال�سامي الُهذيل - وهو حمِدّ
اأقران  اأو�ساط التابعني من  التابعني، واأ�سهر فقهائهم يف بالد ال�سام. ُعّد يف 
اأنه  قيل  والتابعني.  ال�سحابة  اأحاديث مر�سلة عن جماعة من  روى  هري.  الزُّ
اإىل  اأحوج  )القراآن  قوله:   - النوبة   بل من  وقيل  كابل  �سبي  فار�سيًا من  كان 

ة ِمن ال�سّنة اإىل القراآن !(.  ال�سنَّ

ث  اأبي كثري الطائي »ت 129هـ« - وهو فقيه تابعي وحُمدِّ وبلغ بيحيى بن 
يدل�ض  لكنه  ثبت  »ثقة  الع�سقالين:  حجر  ابن  عنه  قال  التابعني،  �سغار  من 
الأثبات  الأئمة  اأحد  ُمّرة:  وقال   ! لإمامته  تدلي�سه  الأئمة  احتمل  وقد  وير�ِسل. 
الثقات املكرثين كثري الإر�سال والتدلي�ض والتحديث من ال�سحف، مل َي�سمع ِمن 
اأحد من ال�سحابة، وراأى اأن�سًا ومل ي�سمع منه واحتّج به الأئمة)))« - اأن يقول: 
)ال�سّنة قا�سية على الكتاب، ولي�ض الكتاب بقا�ٍض على ال�سنة !(. وقد دفعت 
هذه املقولة اإماَم احلنابلة اأن يعّلق عليها قائاًل: )ما اأج�سُر على هذا اأن اأقوله، 

ولكني اأقول: اإن ال�سّنة تف�ّسر الكتاب وتبّينه())).

الأندل�سي معرت�سًا على �سحة روايات  ابن عبدالرَب  املالكي  الفقيه   وقال 
عر�ض احلديث على القراآن: )اأَمر اهلل »عزَّ وجل« بطاعة ر�سوله واّتباِعه اأمرًا 
ْد ب�سيء، ومل يقل: ما وافق كتاَب اهلل؛ كما قال بع�ُض اأهل  ُمطلقًا جمماًل مل ُيقيَّ

1. hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=8208#home

2. القرطبي: جامع اأحكام القراآن، ج1، �ض39.
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عوا ذلك احلديث،  الزيغ، قال عبدالرحمن بن مهدي: الزنادقة واخلوارج و�سَ
الِعلم ب�سحيح  اأهل  و�سلم« عند  الألفاظ ل ت�سحُّ عنه »�سلى اهلل عليه  وهذه 
قل ِمن �سقيمه، وقد عاَر�ض هذا احلديَث قوٌم من اأهل العلم فقالوا: نحن  النَّ
نعر�ض هذا احلديث على كتاب اهلل َقبل كلِّ �سيء، ونعتمد على ذلك، قالوا: 
ا عر�سناه على كتاب اهلل »عزَّ وجل«، وجدناه خماِلًفا لكتاب اهلل؛ لأنَّا مل  فلمَّ
جند يف كتاب اهلل األَّ نقبل ِمن حديث ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« اإلَّ ما 
ر  ي به والأمر بطاعته، ويحذِّ وافق كتاَب اهلل، بل َوَجدنا كتاَب اهلل ُيطلق التاأ�سِّ

املخالفَة عن اأمره جملًة على كل حال())).
ي حديث، فاعِر�سوه على كتاب اهلل،  وقال ال�سوكاين: )حديث: »اإذا ُروي عنِّ
نادقُة، ويدفعه  وه«، قال اخلطابي: و�سَعْته الزَّ فاإذا واَفقه فاقبلوه، واإن خاَلفه فردُّ
حديث: »اأُوتيُت الكتاَب ومثله معه«؛ كذا قال ال�سغاين، قلت: وقد �سبقهما اإىل 
هبي، على اأنَّ يف  ِن�سبة و�سعه اإىل الزنادقة: يحيى بن َمعني؛ كما حكاه عنه الذَّ
ا اإذا عر�سناه على كتاب اهلل  هذا احلديث املو�سوع نف�ِسه ما يدلُّ على رده؛ لأنَّ
�ُسوُل َفُخُذوُه َوَما  »عزَّ وجل« خالفه؛ ففي كتاب اهلل »عزَّ وجل«: {َوَما اآَتاُكُم الرَّ

َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا})))، ونحو هذا من الآيات())).
وحتت عنوان »حديث: اعر�سوا ال�سّنة على القراآن و�سعته الزنادقة لهدم 
الإ�سالم«، قال ال�سيخ حممد بن علي بن جميل املطري: )القول بعر�ض ال�سّنة 
على القراآن فاإن وافقها ُقِبلت، واإن خالفها ُردت، قوٌل ل ي�سدر اإل من جاهل 

1. ابن عبدالرب: جامع بيان العلم وف�سله، ج2، �ض1190.
2. �سورة احل�سر:7.

3. ال�سوكاين: الفوائد املجموعة يف الأحاديث املو�سوعة، �ض 291.

اإلسراء واملعراج

fi Umq 2 L.indd   530fi Umq 2 L.indd   530 2/29/2020   12:05:47 PM2/29/2020   12:05:47 PM



531531

مبنزلة �سنة النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« الذي اأمرنا اهلل يف القراآن بطاعته 
اإن كان عارفًا معنى  اأمره، وقائل هذا القول -  واتباعه، وحذرنا من خمالفة 
م النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« حّق تعظيمه، حيث  كالمه وملتزمًا به - مل ُيعظِّ

�سّوى قوله بقول غريه، ومل يفّرق بني قول الر�سول وقول غريه(.
القراآن،  يعار�ض  واحد  �سحيح  بحديث  بالإتيان  غريبًا  حتّديًا  اأطلق  ثم 
قال: )ثم اإنه ل يوجد اأ�ساًل حديث �سحيح يعار�ض القراآن، ونتحّدى من ياأتي 
ظاهره  �سحيح  حديث  ُوِجد  واإذا  اهلل،  كتاب  يف  اآية  يعار�ض  �سحيح  بحديث 
هه العلماء، وبّينوا معناه، كما وجهوا بع�ض الآيات التي  يخالف القراآن فقد وجَّ

يخالف ظاهرها اآيات اأخرى يف كتاب اهلل())).

ول يخفى ما يف الكالم ال�سابق من خطاأ فاح�ض -اإن اأح�سّنا الظن بقائله- 
حديث  كل  فلي�ض  احلديث،  وبني  النبوية  ال�سنة  بني  اخللط  مت  عندما  وذلك 
ب�سورة  منقوًل  اأو  مو�سوعًا  املروي  يكون احلديث  اأن  املحتمل  من  لأّن  ب�سّنة، 
خاطئة اأو ناق�سة اأو م�سّوهة اأو حمّرفة، وهو ما ل يحتاج اإىل ا�ستدلل ونقا�ض، 
وقد قال بذلك علماء امل�سلمني من كافة الفرق دون ا�ستثناء، بل ولي�ض لكتب 

ُعنوَنت باأنها كتاب »�سحيح........« اإل لوجود غري ال�سحيح كما ل يخفى.

وي�ساف اإىل هذا اأّن ُكتب ال�سحاح اأي�سًا متّثل جهودًا ب�سرية م�سكورة ولكنها 
لي�ست مع�سومة عن اخلطاأ وال�سهو، وهناك عوامل عديدة لها مدخلية يف وقوع 
ثني ويف معايريهم يف تقييم الأحاديث  اخلطاأ من قبل احلّفاظ والرواة واملحدِّ
والرواة والكتب املنقول عنها. وعليه ن�ستطيع القول اأن الذي ل يعار�ض القراآن 

1. www.alukah.net/sharia/0/114958/#ixzz65WYwnl9d
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عليه  اهلل  »�سلى  اهلل  ر�سول  عن  اليقني  وجه  على  �سادرًا  كان  ما  هو  الكرمي 
واآله«، واأما الأحاديث املظنون �سدورها فلي�ست بال�سرورة كذلك.

واملعيار الآخر الذي نعر�ض عليه احلديث هو العقل، فعن النبي »�سلى اهلل 
عليه واآله«: )اإذا اأتاكم عني حديث فاأعر�سوه على كتاب اهلل وحجة عقولكم 

فاإن وافقهما فاأقبلوه واإل فا�سربوا به عر�ض اجلدار())).

لقبول  و�سيلة  تكون  اأن  ميكنها  والأكيدة  الثابتة  العلمية  احلقائق  اأن  كما 
الرواية اأو رف�سها اأو تاأويلها اإن اأمكن.

العلمية  املعايري  بح�سب  �سندًا  معتربة  لروايات  الأمثلة  بع�ض  يلي  وفيما 
املعتمدة، ولكن ل ميكن قبول م�سمونها ل�سبب اأو لآخر:

اأ. يف الكايف عن اأبان بن تغلب، قال: )�ساألت اأبا عبداهلل »عليه ال�سالم« عن 
الأر�ض على اأي �سئ هي؟ قال: على احلوت( اأي �سمكة )قلت: فاحلوت على اأي 
�سئ هو؟ قال: على املاء. قلت: املاء على اأي �سئ هو؟ قال: على ال�سخرة، قلت: 
�سئ  اأي  فعلى  قلت:  اأمل�ض.  ثور  قال: على قرن  �سئ هي؟  اأي  فال�سخرة على 
الثور؟ قال: على الرثى( الرتاب )قلت: فعلى اأي �سئ الرثى؟ فقال: هيهات! 

عند ذلك �سّل ِعلم العلماء())).

العلل  وال�سيعة من قبيل كتاب  ال�سنة  هذا امل�سمون ورد يف عدة من كتب 
وعلل  الني�سابوري،  للحاكم  ال�سحيحني  على  وامل�ستدرك  حنبل،  بن  لأحمد 
ال�سرائع لل�سيخ ال�سدوق. وقد انربى بع�ض علمائنا - كال�سيد املرت�سى وال�سيخ 

1. الرازي: التف�سري الكبري ، ج 3، �ض 392.
2. الكليني: الكايف ، ج 8، �ض 91.
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املفيد - منذ قرابة الألف �سنة، وقبل الكت�سافات العلمية احلديثة ِلَرف�ض مثل 
اأن يعرف  الباحث عندما يحاول  اأن  واإن �سح �سنده. والطريف  هذا احلديث 
م�سدر هذا الت�سور الطفويل لالأر�ض، يجد اأن كل �سعب يعك�ض بيئته يف ذلك، 
الأر�ض على �سفيحة ف�سية، حممولة على ظهور  اأن  فالهنود كانوا يت�سورون 
جمموعة من الفيلة.. بينما يف اليابان ت�سوروا الأر�ض على ظهر �سمكة كبرية.. 
ويف بع�ض املجتمعات ال�سرقية على قرن ثور، واأن الزلزل حتدث نتيجة حركة 
ع احلديث ال�سابق  هذه احليوانات اأو انتقال الأر�ض من قرن اإىل اآخر! وَمن َو�سَ

على ل�سان الإمام ال�سادق »عليه ال�سالم« جَمع اأكرث من ثقافة واأراح نف�سه.

ولكننا عندما  برمزيته،  امل�سمون مت�ّسكًا  البع�ض يحاول ت�سحيح  بالطبع 
نعود اإىل القراآن �سنجده يقدم مثل هذه ال�سورة العلمية الرائعة: {َوَأْلَقى ِفي 
اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم َوَأْنَهاًرا َوُسُباًل لََّعلَُّكْم َتْهَتُدوَن})))، وهو ي�ستعمل 
كلمة الأر�ض يف 444 موردًا، خلت من الت�ساوير ال�ساذجة الواردة يف مثل ذلك 
احلديث. واملفارقة اأن بع�ض اأهل ال�سنة ملز ال�سيعة لأنهم رووا هذا احلديث، 
وبع�ض ال�سيعة ملزوا اأهل ال�سنة لأن هذا احلديث مدّون يف بع�ض �سحاحهم، 

وقد ورد اخلرب 13 مرة يف م�سادر ال�سيعة و 9 مرات يف م�سادر ال�سنة.

ب. يف الكايف ب�سنده عن ه�سام بن �سامل، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�سالم«: 
)يف النطفتني اللتني لالآدمي وال�سيطان اإذا ا�سرتكا، فقال اأبو عبد اهلل »عليه 

ال�سالم«: رمبا خلق من اأحدهما ورمبا خلق منهما جميعًا())).

1. �سورة النحل: 15.
2. الكليني: الكايف ، ج 5، �ض 503.
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ورواها  مبا�سرة  �سبقتها  التي  الرواية  اإىل  نرجع  نفهم معنى اخلرب  ولكي 
الكليني عن اأبي ب�سري قال: )قال يل اأبو عبد اهلل »عليه ال�سالم«: يا اأبا حممد 
اإذا اأتيت اأهلك فاأي �سئ تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واأطيق اأن اأقول �سيئا؟ 
قال: بلى قل: اللهم بكلماتك ا�ستحللت فرجها و باأمانتك اأخذتها فاإن ق�سيت 
قلت:  قال:  �سركًا.  فيه  لل�سيطان  زكيا ول جتعل  تقيا  فاجعله  �سيئا  يف رحمها 
»عز  قول اهلل  ت�سمع  اأما  نعم  قال:  لل�سيطان؟  �سرك  فيه  ويكون  فداك  جعلت 
يجيئ  ال�سيطان  اإن  َواأْلَْواَلِد})))؟  اأْلَْمَواِل  ِفي  {َوَشاِرْكُهْم  كتابه:  يف  وجل« 
باأي �سئ يعرف  الرجل، قال: قلت:  الرجل وينزل كما ينزل  فيقعد كما يقعد 

ذلك؟ قال: بحبنا وبغ�سنا())). 

القرطبي  تف�سري  ال�سنة يف  اأهل  امل�سمون عند  ي�سبه هذا  ما  وهكذا جند 
عن جماهد قال: )اإذا جامع الرجل ومل ي�سمِّ انطوى اجلان على اإحليله فجامع 
معه())). وعن اأم املوؤمنني عائ�سة قالت: )قال يل ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه 
بون ؟ قال: الذين ي�سرتك فيهم  بون؟ قلت: وما املغرِّ و�سلم«: هل رئي فيكم املغرِّ
اأو  نطفهم  )اأي يف  ال�سابقة:  العبارة  �سرح  القاري يف  علي  املال  قال  اجلن(. 
يف اأولدهم لرتكهم ذكر اهلل عند الوقاع، فيلوي ال�سيطان اإحليَله على اإحليله 
على  فيجب  َواأْلَْواَلِد}  اأْلَْمَواِل  ِفي  {َوَشاِرْكُهْم  »تعاىل«:  قال  معه.  فيجامع 
الإن�سان كما يف احلديث : »اإذا خالط امراأته اأن يقول : ب�سم اهلل اللهم جنبنا 
ال�سيطان وجنب ال�سيطان ما رزقتنا«، فاإذا ترك هذا الدعاء اأو الت�سمية �ساركه 

1. �سورة الإ�سراء:64.
2. الكليني: الكايف ، ج 5، �ض 503.

3. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج10، �ض289.
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ال�سيطان يف الوقاع، وي�سمى هذا الولد مغربًا، لأنه دخل فيه عرق غريب، اأو 
جاء من ن�سب بعيد())).

عن  ال�سالم«  »عليه  اأباعبداهلل  )�ساألت  قال:  �سنان  بن  عبداهلل  عن  ج. 
مبا  اأعلم  واهلل  كفار،  قال:  احلنث.  يبلغوا  اأن  قبل  ميوتون  امل�سركني  اأولد 
كانوا عاملني، يدخلون مداخل اآبائهم. وقال »عليه ال�سالم«: يوؤجج لهم نارًا 
فيقال لهم: ادخلوها، فاإن دخلوها كانت عليهم بردًا و�سالمًا، واإن اأبوا قال 
لهم اهلل »عز وجل«: هوذا اأنا قد اأمرتكم فع�سيتموين، فياأمر اهلل »عز وجل« 

بهم اإىل النار())). 

فهل يتنا�سب هذا والعدالة الإلهية؟ وهل الآخرة دار اختبار؟ وملاذا ل ياأمر 
ول  يرتّدون  ل  امل�سلمني  اأبناء  اأن  اأم  ليختربهم؟  بذلك  امل�سلمني  اأطفال  اهلل 
اأحد  ل  لأن  منهم،  اختيار  دون  ومن  �سواهم  عّمن  امتياز  لهم  اأم  ينحرفون؟ 
يختار اأبويه، والزمن الذي يولد فيه، وال�سفات اجلينية التي يرثها، وغري ذلك 
ُيعطى هذا  اأ�سا�ض  اأي  .. فعلى  الإن�سان غري خمريَّ التي يكون فيها  الأمور  من 
المتياز للبع�ض وُيحَرم منه اآخرون؟ من الوا�سح اأن العدالة الإلهية ل تلتقي 
اإن بع�ض الروايات الأخرى تتعار�ض ب�سكل وا�سح مع  مع مثل هذا القول، بل 
هذه املقولة، وتعترب اأن ل حما�سبة لالأطفال يف الآخرة، واأن لهم و�سعًا خا�سًا.

ال�سالم« قال: )قلت:  الر�سا »عليه  البزنطي عن  ال�سرائع عن  د. يف علل 
اإّن  يقولون:  قلت:  فيه؟  قبلكم  َمن  يقول  ما  فقال يل:  يب؟  الطِّ اأّول  كان  كيف 

1. القاري: مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، ج7، �ض 2886.
2. املجل�سي : بحار الأنوار ، ج 5، �ض295.

اإلسراء واملعراج

fi Umq 2 L.indd   535fi Umq 2 L.indd   535 2/29/2020   12:05:47 PM2/29/2020   12:05:47 PM



536536

اآدم ملا هبط باأر�ض الهند فبكى على اجلنة �سالت دموعه ف�سارت عروقًا يف 
الأر�ض ف�سارت طيبًا، فقال »عليه ال�سالم« لي�ض كما يقولون، ولكن حواء كانت 
اإىل  هبطت  فلما  اجلنة،  �سجرة  اأطراف  )من  �سعرها  ظفائر  قرونها(  تغلف 
الأر�ض وبليت باملع�سية راأت احلي�ض فاأُمرت بالُغ�سل، فنق�ست قرونها، فبعث 
اهلل »عز وجل« ريحًا طارت به وخف�سته فذرت حيث �ساء اهلل »عز وجل«، فِمن 

ذلك الطيب())).

هـ. وفيه اأي�سًا عن حممد احللبي، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�سالم« قال: 
)اإن القب�سة التي قب�سها اهلل »عز وجل« من الطني الذي خلق منه اآدم »عليه 
ال�سالم« اأر�سل اإليها جربئيل »عليه ال�سالم« اأن يقب�سها، فقالت الأر�ض: اأعوذ 
باهلل اأن تاأخذ مني �سيئًا ! فرجع اإىل ربه فقال: يا رب تعوذت بك مني، فاأر�سل 
اإليها اإ�سرافيل فقالت مثل ذلك، فاأر�سل اإليها ميكائيل فقالت مثل ذلك، فاأر�سل 
اإليها ملك املوت فتعوذت باهلل اأن ياأخذ منها �سيئًا ! فقال ملك املوت: واأنا اأعوذ 
باهلل اأن اأرجع اإليه حتى اأقب�ض منك، قال، واإمنا �سمي اآدم اآدم لأنه خلق من 

اأدمي الأر�ض())). 

و. عن اأبي �سالم قال: )قال حذيفة بن اليمان قلت: يا ر�سول اهلل اإنا كنا 
ِب�سّر، فجاء اهلل بخري، فنحن فيه، فهل من وراء هذا اخلري �سر؟ قال: نعم، 
ال�سّر خري؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك اخلري �سر؟  قلت: هل وراء ذلك 
ي�ستنون  ول  بهداي  يهتدون  ل  اأئمة  بعدي  يكون  قال:  كيف؟  قلت:  نعم،  قال: 

1. ال�سدوق: علل ال�سرائع، �ض 167 - 168.
2. ال�سدوق: علل ال�سرائع، �ض 193.
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ب�سنتي و�سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب ال�سياطني يف جثمان اإن�ض. قال: قلت: 
كيف اأ�سنع يا ر�سول اهلل اإن اأدركت ذلك؟ قال: ت�سمع وتطيع لالأمري واإن �سرب 

ظهرك واأخذ مالك فا�سمع واأطع())). 

والألباين.  الذهبي  ووافقه  و�سححه  امل�ستدرك  يف  احلاكم  رواه  وقد  ز. 
وللحديث رواية اأخرى رواها احلاكم ب�سنده عن �سبيع بن خالد قال: )خرجت 
�سدع  فاإذا  امل�سجد  فدخلت  بغاًل  منها  لأجلب  ُت�سرت  فتحت  زمن  الكوفة  اإىل 
اأنهم من رجال احلجاز، قال: قلت: من هذا،  اإذا راأيتهم  من الرجال تعرف 
�ساحب  حذيفة  هذا  هذا  تعرف  ما  وقالوا:  باأب�سارهم  القوم  فحدقني  قال: 
�سر ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«، قال: فقال: حذيفة »ر�سي اهلل عنه« 
و�سلم« عن اخلري وكنت  ي�ساألون ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه  كانوا  النا�ض  اإن 
اأ�ساأله عن ال�سر، قال: قلت: يا ر�سول اهلل اأراأيت هذا اخلري الذي اأعطانا اهلل 
يكون بعده �سر كما كان قبله، قال: نعم، قلت: يا ر�سول اهلل فما الع�سمة من 
ذلك، قال: ال�سيف، قلت: وهل لل�سيف من بقية، قال: نعم، قال: قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ثم هدنة على دخن، قال جماعة على فرقة فاإن كان هلل »عز وجل« يومئذ 
خليفة �سرب ظهرك واأخذ مالك فا�سمع واطع واإل فمت عا�سًا بجذل �سجرة، 
قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال ومعه نهر ونار فمن وقع يف ناره اأجره 
وحط وزره ومن وقع يف نهره وجب وزره وحط اأجره، قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم 
اإمنا هي قيام ال�ساعة())). قال احلاكم: هذا حديث �سحيح، ووافقه الذهبي 

يف التلخي�ض.
1. م�سلم: امل�سند ال�سحيح املخت�سر اأو �سحيح م�سلم، ج2، �ض160، ح52.

2. احلاكم الني�سابوري: امل�ستدرك على ال�سحيحني، ج4، �ض 479، ح8332.
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الذي  التايل  احلديث  جند  الأخريين  احلديثني  هذين  مقابل  يف  ولكن 
يتعار�ض معهما، ولكنه يتناغم مع القراآن الكرمي ويتماثل مع منطق ر�سول اهلل 
»�سلى اهلل عليه واآله«. فعن معاذ بن جبل اأنه قال: )�سمعت ر�سول اهلل »�سلى 
اهلل عليه و�سلم« يقول: خذوا العطاء ما دام العطاء هلل، فاإذا �سار ر�سوة على 
الدين فال تاأخذوه ول�ستم بتاركيه، مينعكم الفقر واحلاجة، األ اإن رحى الإ�سالم 
فال  �سيفرتقان  وال�سلطان  الكتاب  اإن  األ  دار،  حيث  الكتاب  مع  فدوروا  دائرة 
تفارقوا الكتاب، األ اإنه �سيكون عليكم اأمراء يق�سون لأنف�سهم مال يق�سون لكم، 
فاإذا ع�سيتموهم قتلوكم، واإن اأطعتموهم اأ�سلوكم، قالوا: يا ر�سول اهلل كيف 
ن�سنع؟ قال: كما �سنع اأ�سحاب عي�سى ابن مرمي، ُن�سروا باملنا�سري، وُحملوا على 

ٌ يف طاعة اهلل خري من حياة يف مع�سية اهلل())).  اخل�سب، موُتُ
للتاأّكد من  ال�سند غري كاف  باعتبار  التم�سك  اأن جمّرد  الكالم  وخال�سة 
اأُ�س�ض  على  َيُقم  مل  اإْن  التواتر  فاإّن  وهكذا  الإمام،  اأو  النبي  عن  املنت  �سدور 
�سليمة، ومل ي�سل بنا اإىل حّد العلم بال�سدور عن النبي اأو الإمام، فلن يكون 

بالن�سبة اإلينا حّجة ُملِزمة.

•• تكرار اإلسراء واملعراج: تكرار اإلسراء واملعراج:
بينما حتّدث القراآن الكرمي عن اإ�سراء واحد، دون حديٍث عن وقوع املعراج 
اإىل ال�سماء، جند البع�ض يقول بتكّرر الإ�سراء، بل وتكرر املعراج حتى و�سل 

الرقم يف بع�ض الأقوال اإىل 120 مرة ! وم�سدُرهم يف ذلك روايات �سعيفة.

وفيما يلي منوذج  لهذه املقولة: )امل�سهور اأن الإ�سراء واملعراج بالّنبي »�سلى 

1. الطرباين: اجلامع ال�سغري، ج2، �ض42.
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نفهم  ال�سريفة  الروايات  جمموع  من  ولكن  واحدة،  مرة  كان  واآله«  عليه  اهلل 
الإ�سراء واملعراج  الكاتب هنا بني  الإ�سراء( يخلط  اإن  اأنه كان متعّددًا، وقيل 
و�سيكرر هذا اخللط عدة مرات )كان مرتني مرة بروحه منامًا، ومرة بروحه 
قال  حتى  اأي�سًا،  اليقظة  يف  الإ�سراء  تعّدد  يدعي  من  ومنهم  يقظة.  وبدنه 
ق  ووفَّ باملدينة.  كان  بع�سها  اأن  بع�سهم  وزعم  اإ�سراءات.  اأربع  اإنها  بع�سهم: 
املتعدد،  باجلمع  الإ�سراء  حديث  روايات  يف  �سامة  اأبو  الدين  �سهاب  ال�سيخ 
فجعل ثالث اإ�سراءات: مرة من مكة اإىل بيت املقد�ض فقط على الرباق، ومرة 
ثم  املقد�ض  بيت  اإىل  مكة  من  ومرة  اأي�سًا،  الرباق  على  ال�سماء  اإىل  مكة  من 
عن  م�سادرنا  وروت  مرتني.  كان  اأنه  علمائنا  بع�ض  ورّجح  ال�سماوات.  اإىل 
اأن املعراج كان مرتني، مرة من امل�سجد احلرام، ومرة من بيت  ابن عبا�ض 
اأم هاين، ليلة الإثنني يف �سهر ربيع الأول بعد النبّوة ب�سنتني. فالأّول معراج 
العجائب، والثاين معراج الكرامة. وعن علي بن اأبي حمزة( وهو البطائني 
اأبا  اأبو ب�سري  »�ساأل  ال�سالم« )قال:  الر�سا »عليه  الإمام  ل�سان  امللعون على 
بر�سول  ُعرج  كم  فداك  ُجعلت  فقال:  حا�سر  واأنا  ال�سالم«  »عليه  اهلل  عبد 
ب�سنٍد  م�سادرنا  وروته  مرتني.......«.  فقال:  واآله«؟  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل 
عن  ال�سدوق)))  ال�سيخ  اخلرب  روى  فقد  �سعيف  ال�سند  اأن  واحلقيقة  قوي( 
اأحمد بن الوليد »ر�سي اهلل عنه« قال: حدثنا احل�سن  حممد بن احل�سن بن 
�سلمة بن اخلطاب، عن منيع بن احلجاج، عن  الدقاق قال: حدثنا  بن متيل 
اخلطاب: »اأبو  بن  �سلمة  عن  النجا�سي  قال  وقد  املزين،  �سباح  عن  يون�ض، 
يف  �سعيفًا  كان   - الري  �سواد  من  قرية   - الأزدورقاين  الرباو�ستاين  الف�سل 

1. ال�سدوق : اخل�سال، �ض601-600.
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حديثه«. وقال ال�سيخ املفيد: »منيع بن احلجاج: جمهول« فالرواية من ناحية 
ال�سند �سعيفة ومل ترد ب�سند قوي كما قال الكاتب )عن الإمام ال�سادق »عليه 
وع�سرين  مئًة  ال�سماء  اإىل  واآله«  عليه  »�سلى اهلل  بالنبي  »ُعرج  قال:  ال�سالم« 

مرًة....«. وُيوؤّيد ذلك اأن اأحاديث املعراج ل ميكن تف�سريها اإل بتعّدده())).

•• هل مت اإلسراء باجلسد؟ هل مت اإلسراء باجلسد؟
اأم  باجل�سد  مّتت  هل  واملعراج،  الإ�سراء  طبيعة  حول  ت�ساوؤًل  العلماء  اأثار 
اقت�سرت على الروح، وهل كانت يف عامل اليقظة اأم املنام.. وانق�سمت اآراوؤهم 

اإىل ما يلي:
1. الرحلتان بج�سد النبي »�سلى اهلل عليه واآله« وروحه.

2. الرحلتان بروحه فقط وحال يقظته.
3. الرحلتان يف املنام.

4. الرحلتان بروحه املتلب�سة بج�سم لطيف.
5. الإ�سراء باجل�سد والروح، ثم �سار املعراج بالروح فقط.

دون  التحديد  وجه  على   - املعراج  بروحانية  القول  اإىل  البع�ض  دفع  وما 
زمن  ويف  ال�سماوات  اإىل  بج�سده  الإن�سان  رحلة  ت�سّور  �سعوبة  هو   - الإ�سراء 
ق�سري جدًا، مع ما ت�سمنتها رحلة املعراج - بح�سب الفر�ض - من تفا�سيل 

كثرية تت�سمن حوارات وم�ساهدات وغري ذلك.

ويف ا�ستعرا�سه لبع�ض النقاط التحليلية حول امل�ساألة، اعترب ال�سيخ اآ�سف 

1. www.altabliq.com/arabic/book/109/1463.
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حُم�سني اأّن ذهاب اإن�سان بج�سمه وروحه ثم رجوعه يف ليلة واحدة من الكرة 
الأر�سية اإىل ال�سماوات مع ال�سلوات يف اأماكن من الأر�ض والكرات ال�سامية، 
كما يف  برزخية  وم�ساهدة متّثالت  ودخول اجلنان  واملوؤمنني  مع اهلل  والتكلم 
اأو ماليني  الكثرية بعيدة جدًا، بل جمرد طّي م�سافة �سنوات نورية  الروايات 
ال�سنوات النورية بعد فر�ض خروج جنة املاأوى عن جمرتنا، بل عن ال�سماوات، 
ْنَيا  َماَء الدُّ وفْر�ض كون النجوم والكواكب املح�سو�سة من الدنيا: {ِإنَّا َزيَّنَّا السَّ

ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب}))) يف ليلة واحدة، بعيدة.

واأ�ساف املح�سني اأنه ل يعترب ذلك م�ستحياًل عقاًل حتى واإن �سّحت نظرية 
اأن�ستاين يف حتديد �سرعة النور وعدم حتقق �سرعة حركة الأج�سام اأزيد منه، 
ولكنه  وو�سيلة،  و�سيلة  باألف  وروحه  بِج�سمه  اأحٍد  اإ�سراء  على  قادر  اهلل  فاإّن 

يعتربه اأمرًا م�ستبعدًا.

ومن الحتمالت التي ذكرها حلل هذه املع�سلة الأخذ مبقولة اأن للروح يف 
القول  ن�ساأة بدنًا خا�سًا، وخ�سائ�ض هذه الأبدان خمتلفة، وعليه فيمكن  كل 
ال�سفر  هذا  ينا�سب  لطيف  خا�ض  وببدن  نبيه  بروح  عرج  وجل«  »عز  اهلل  اأن 
الأنبياء  مع  تكلم  النبي  اأّن  بلحاظ  الأن�سب  هو  الحتمال  هذا  واأن  املعراجي، 

واملالئكة يف ال�سماوات يف حني اأنهم اأج�سام لطيفة))).

وتعليقي على ما �سبق، اأننا اإذا اقت�سرنا على الإ�سراء فقط دون املعراج، 
فلن نكون بحاجة اإىل كل هذه التاأويالت، فت�سوُّر ال�سفر من مكة اإىل القد�ض 

1. �سورة ال�سافات:6.
2. حم�سني: م�سرعة بحار الأنوار، ج1، �ض345-344.
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ر، ولي�ض كت�سّور املعراج. وقد مّر  ثم العودة جمددًا يف ليلة واحدة اأمر مت�سوَّ
بنا يف ق�سة النبي �سليمان الإتيان بعر�ض ملكة �سباأ يف اأقل من طرفة عني، كما 
اأّن ال�سفر بو�سائل النقل احلديثة كالطائرات جعل من قطع امل�سافة ما بني مكة 

املكرمة وبيت املقد�ض مت�سّورة.

•• هل ُتعّد حادثة اإلسراء معجزة؟ هل ُتعّد حادثة اإلسراء معجزة؟
م�سطلح  ي�ستعمل  مل  الكرمي  القراآن  اأن  اإىل   - اأّوًل   - التنبيه  من  لبد 
»اآية«،  م�سطلح  ا�ستعمل  بل  الأنبياء،  بع�ض  به  اأّيد  ما  على  للدللة  »معجزة« 
والآية هي العالمة والإمارة الظاهرة التي تدل على �سيء ما وت�ستدعي النظر 
والتثّبت والتوقف عندها. وهي م�ستقة من »التاأّيي«، الذي هو التثّبت. قال ابن 

َبُت())).  َثُت وحَت�سَّ ْيُت، اأي: تلبَّ منظور: )يقال: قد تاأيَّ

ومن هنا اأطلق اهلل »عز وجل« على حمتويات ال�سور القراآنية عنوان »اآيات«، 
لأنها عالمات واإمارات ودلئل ظاهرة تدل على �سماويتها و�سحة نبوة حممد 
واأخالقية  وت�سريعية  اإميانية  م�سامني  من  فيها  وما  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى 
منها. وال�ستفادة  عندها  والتوقف  والتثّبت  النظر  ت�ستدعي  وهي  وِحَكمية، 
وا�ستعمال كلمة »اآية« ب�ساأن ما ُنطِلق عليه عنوان »املعجزة« اأوفق بالغاية منها.
فالغاية الرئي�سة والأهم عند اهلل هي هداية النا�ض واإر�سادهم واإخراجهم من 
اأعينهم على احلقائق، ل التعجيز والتغلب والقهر والدخول يف  غفلتهم وفتح 
حالة حتدٍّ مع عباده وهو القوي العزيز، واإن كان هذا حا�ساًل يف بع�ض الأحيان 

ب�سبب العناد والطغيان واجلحود.

1. ابن منظور : ل�سان العرب، ج 14، �ض 63.
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بتاأثري  جاء  »معجزة«  مب�سطلح  القراآين  »اآية«  م�سطلح  ا�ستبدال  ولعل 
وال�سام  العراق  الإ�سالم يف  التي دخلها  امل�سيحية  البيئات  م�سيحي من خالل 

وم�سر وغريها، حيث اأنه امل�سطلح امل�ستعمل فيها للدللة على »اآيات« اهلل.

ولهجران امل�سطلحات القراآنية وا�ستبدالها مب�سطلحات اأخرى اآثار �سلبية 
متعددة، من بينها:

1. �سياع املعايري القراآنية يف احلكم على الأ�سياء، وذلك من قبيل ا�ستبدال 
القراآن  يف  وا�سحة  الإميان  فحدود  »العقيدة«،  مب�سطلح  »الإميان«  م�سطلح 
الكرمي، وميكن التعّرف عليها بتتّبع املوارد التي حتّدثت عن �سفات املوؤمنني، 
وما هي العناوين التي يجب اأن يوؤمن بها الإن�سان كي يكون موؤمنًا وفق امل�سطلح 
يقول  البقرة حيث  �سورة  من  الأوىل  الآيات  ما جاء يف  ذلك  ومثال  القراآين، 
»تعاىل«: {الم، َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن، الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب 
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن، َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما  اَلَة َوِممَّ َوُيِقيُموَن الصَّ
ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن، ُأوَلئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّبِِّهْم َوُأوَلِئَك ُهُم 

اْلُمْفِلُحوَن}))). 

الأحاديث  يف  ول  القراآن  يف  ل  ِذكر  له  َيرد  فلم  العقيدة  م�سطلح  اأما 
الن�سف  يف  كان  ذلك  ولعل  امل�سلمني،  علماء  بع�ض  اخرتعه  م�سطلح  وهو 
الثاين من القرن الهجري الثاين، و�سار بذلك عنوانًا مّطاطًا ي�سمح للبع�ض 
بالن�سبة  مُتّثل  وتفا�سيل  و�سروط  عناوين  من  ي�ساءون  ما  اإخراج  اأو  باإدخال 
اإليهم �سوابط لإدخال النا�ض يف دائرة الإميان واملوؤمنني اأو اإخراجهم منها.

1. �سورة البقرة:5-1.
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وذلك  بامل�سطلح،  املرتبطة  املهمة  املفاهيم  بع�ض  �سياع  اأو  خفاء   .2
عند  خللل  اأي�سًا  يوؤّدي  مما  »املعجزة«،  مب�سطلح  »اآية«  ا�ستبدال  قبيل  من 
اأم  املعاجز  اأنها من  اعتبار  الأحداث على  بع�ض  اإخراج  اأو  باإدخال  التطبيق 

منها. لي�ست 
ثم اإن من مميزات الآيات »=املعاجز« الإلهية بح�سب القراآن الكرمي اأنها:

َيْأُتوْا  اأ( تفوق قدرات الب�سر: {ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن 
ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا}))). 

َفاْسَأْل  َبيَِّناٍت  آَياٍت  ِتْسَع  ُموَسى  آَتْيَنا  َلب�ض فيها: {َوَلَقْد  ب( وا�سحة ل 
َبِني ِإْسَراِئيَل ِإْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي أَلَُظنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحوًرا}))).

{َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل الَِّذيَن اَل َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن 
ِبُع ِإالَّ َما  َلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي ِإْن َأتَّ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن ُأَبدِّ َغْيِر َهَذا َأْو َبدِّ

ُيوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم}))).
َرُسوٌل مِّن رَّبِّ  ِإنِّي  ِفْرَعْوُن  َيا  ج( اإثبات م�سداقية النبي: {َوَقاَل ُموَسى 
اْلَعاَلِميَن، َحِقيٌق َعَلى َأن الَّ َأُقوَل َعَلى اهلِل ِإالَّ اْلَحقَّ َقْد ِجْئُتُكم ِبَبيَِّنٍة مِّن 
ِبَها ِإن ُكنَت  َفْأِت  ِبآَيٍة  ِإْسَراِئيَل، َقاَل ِإن ُكنَت ِجْئَت  َبِني  َمِعَي  َفَأْرِسْل  رَّبُِّكْم 
ِبيٌن، َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاء  اِدِقيَن، َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن مُّ ِمَن الصَّ

ِللنَّاِظِريَن}))).
1. �سورة الإ�سراء: 88.

2. �سورة الإ�سراء: 101.
3. �سورة يون�ض: 15.

4. �سورة الأعراف:108-104.
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ُقوُه َوانُصُروا آِلَهَتُكْم ِإن ُكنُتْم َفاِعِليَن،  د( اإنقاذ ل�ساحبها: }َقاُلوا َحرِّ
َفَجَعْلَناُهُم  َكْيًدا  ِبِه  َوَأَراُدوا  ِإْبَراِهيَم،  َعَلى  َوَسالًما  َبْرًدا  ُكوِني  َناُر  َيا  ُقْلَنا 

اأَلْخَسِريَن{))). 
ا َتَراءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدَرُكوَن، َقاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي  }َفَلمَّ
َربِّي َسَيْهِديِن، َفَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ 
َعُه َأْجَمِعيَن،  ْوِد اْلَعِظيِم، َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآلَخِريَن، َوَأنَجْيَنا ُموَسى َوَمن مَّ ِفْرٍق َكالطَّ

ْؤِمِنيَن{))). ُثمَّ َأْغَرْقَنا اآلَخِريَن، ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ
َوال  ِبَكاِهٍن  َربَِّك  ِبِنْعَمِت  َأنَت  َفَما  ْر  }َفَذكِّ الهداية:  بغر�ض  حتّدي  هـ( 
َمْجُنوٍن، َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر نََّتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن، ُقْل َتَربَُّصوا َفِإنِّي َمَعُكم 
َأْم َيُقوُلوَن  َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن،  َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحالُمُهم ِبَهَذا  َن اْلُمَتَربِِّصيَن،  مِّ

ْثِلِه ِإن َكاُنوا َصاِدِقيَن{))). َلُه َبل اّل ُيْؤِمُنوَن، َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّ َتَقوَّ
و( تخويف و�سدمة بغر�ض الهداية: }َوَما َمَنَعَنا َأن نُّْرِسَل ِباآلَياِت ِإالَّ َأن 
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُموْا ِبَها َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت  َب ِبَها اأَلوَّ َكذَّ

ِإالَّ َتْخِويًفا{))).
ر�سوله  على  ُينِزل  مل  »�سبحانه«  اهلل  اأن  على  الإ�سراء  �سورة  اأّكدت  وقد 
حممد »�سلى اهلل عليه واآله« الآيات املادية »= املعاجز«، ل لأنه لي�ض ر�سوًل 
عذاب  �سينالهم  وحينها  بها،  يوؤمنوا  لن   - جهة  من   - لأنهم  بل  عنده،  من 

1. �سورة الأنبياء: 70-68.
2. �سورة ال�سعراء: 67-61.

3. �سورة الطور: 34-29.
4. �سورة الإ�سراء: 59.
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اأخرى  جهة  ومن  بحقهم،  اهلل  يريده  ل  ما  وهذا  ذلك،  نتيجة  ال�ستئ�سال 
ُلوَن  َب ِبَها اأَلوَّ �سيكون اأمرًا عبثيًا: }َوَما َمَنَعَنا َأن نُّْرِسَل ِباآلَياِت ِإالَّ َأن َكذَّ

َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُموْا ِبَها َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا{.
فالتجارب ال�سابقة تبنّي اأن ل طائلة من مثل هذه الآيات املادية، وحيث اأن 
اإنزال الآيات ت�ستهدف التخويف، فاإّن هذا متحقق عن طريق ما جاء يف القراآن 
من اإنذار ووعيد وتهديد واإخبارات عن املا�سي وامل�ستقبل الدنيوي والأخروي: }َوِإْذ 
ؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِّلنَّاِس  ُقْلَنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأَحاَط ِبالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ

َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي الُقْرآِن َوُنَخوُِّفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَياًنا َكِبيًرا}))). َوالشَّ
وقد اأّكد القراآن يف اأكرث من مورد على اأن اهلل مل ُينزل اآيات »= معاجز« 
مادية على نبيه الكرمي »�سلى اهلل عليه واآله«، واكتفى بالقراآن الكرمي للدللة 

على �سحة نبوته، ومن بني تلك املوارد:
○ {َوِإن َكاَن َكُبَر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتِغَي َنَفًقا ِفي اأَلْرِض 

َماء َفَتْأِتَيُهم ِبآَيٍة َوَلْو َشاء اهلُل َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفاَل  َأْو ُسلًَّما ِفي السَّ
َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِهِليَن، ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُهُم اهلُل 
َل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإنَّ اهلَل َقاِدٌر  ُثمَّ ِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن، َوَقاُلوْا َلْواَل ُنزِّ

َل آَيًة َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن{))). َعَلى َأن ُيَنزِّ
○ {َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّبِِّه ِإنََّما َأنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ 

َقْوٍم َهاٍد{))).

1. �سورة الإ�سراء: 60.
2. �سورة الأنعام : 35- 37.

3. �سورة الرعد:7.
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○ {َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْواَل ُأنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإنَّ اهلَل ُيِضلُّ َمن 
َيَشاء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن َأَناب{))).

َماء  ْل َعَلْيِهم مِّن السَّ ○ {َلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيَن، ِإن نََّشْأ ُنَنزِّ
ْحَمِن  الرَّ َن  مِّ ِذْكٍر  مِّن  َيْأِتيِهم  َوَما  َخاِضِعيَن،  َلَها  َأْعَناُقُهْم  َفَظلَّْت  آَيًة 
ُبوا َفَسَيْأِتيِهْم َأنَباء َما َكاُنوا ِبِه  ُمْحَدٍث ِإالَّ َكاُنوا َعْنُه ُمْعِرِضيَن، َفَقْد َكذَّ
َيْسَتْهِزُؤون، َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اأَلْرِض َكْم َأنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم، ِإنَّ 

ْؤِمِنيَن{))). ِفي َذِلَك آلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّ

○ {َوَقاُلوا َلْوال ُأنِزَل َعَلْيِه آَياٌت مِّن رَّبِِّه ُقْل ِإنََّما اآلَياُت ِعنَد اهلِل َوِإنََّما 
َعَلْيِهْم ِإنَّ ِفي  ُيْتَلى  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َأنَزْلَنا  َأنَّا  َيْكِفِهْم  َأَوَلْم  ِبيٌن،  َنِذيٌر مُّ َأَنا 

َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن{))).

الآيات القراآنية ال�سابقة وغريها تدل على اأن اهلل »�سبحانه« مل ينزل الآيات 
رة على ر�سوله حممد »�سلى اهلل عليه واآله«، وهذا على خالف ما حتقق  املُب�سَ
لأنبياء �سابقني.. بل يوّجه امل�سركني اإىل التدّبر يف »اآيات« القراآن ويف الآفاق 

ويف اأنف�سهم كو�سيلة من و�سائل الهداية للتوحيد والنبوة والآخرة.

رة وماّدية على النبي »�سلى  قد يقال: اإن عدم اإنزال اآيات »= معاجز« ُمب�سَ
اهلل عليه واآله« يجعله اأقل مرتبة و�ساأنًا من �سائر الأنبياء... واجلواب:

اأ. ل دليل على اأن التفا�سل بني الأنبياء يكون باإنزال الآيات املاّدية اأو بعددها 

1. �سورة الرعد:27.
2. �سورة ال�سعراء: 8-3.

3. �سورة العنكبوت:51-50.
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اأو بنوعيتها، لأن الغر�ض منها - بح�سب القراآن - هو التخويف والإنذار واإثبات 
النبوة وغري ذلك مما ذكرناه م�سبقًا، ل التفا�سل بني الأنبياء.

ب. اآيات القراآن اخلالدة وعظمة تاأثريها تفوق �ساأنًا الآيات املادية حمدودة 
الزمن والتاأثري.

ال�سوؤال  اإىل  نعود  املعاجز«   =« الآيات  مفهوم  لت�سحيح  العر�ض  هذا  بعد 
املطروح حول كون الإ�سراء اآية »=معجزة«.. فبح�سب َمن قال باأن الإ�سراء كان 
بالروح اأو يف املنام، فلن يكون بذلك اآية، اأما َمن قال اأنه كان باجل�سد والروح 
يف عامل الواقع - كما هو ظاهر الآية القراآنية - فاإن احلدث اأي�سًا ل ميكن اأن 
ميّثل اآيًة لأنه مل يقع على م�سهد من امل�سركني، بينما الغاية من الآيات التخويف 
القراآن  النبوة والإنقاذ، وجمّرد ذكر حدوث ذلك من خالل  واإثبات  والإنذار 
الكرمي اأو ب�سهادة بع�ض رجال القافلة - كما يف رواية - ل يكفي جلعلها اآية. 
والذي ميكن اأن يقال هنا اأن الإ�سراء كان �سيئًا خا�سًا بالنبي »�سلى اهلل عليه 

واآله« اإكرامًا له وتثبيتًا، وهذا ما تلخ�سه عبارة:{ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا}.

•• شّق الصدر وَغسل األحشاء: شّق الصدر وَغسل األحشاء:
التفا�سيل حلادثة الإ�سراء - واملعراج - من وحي  الرواة يف و�سع  اأ�سهب 
خيالتهم، ول �سيما التفا�سيل اخلا�سة باملعراج والرباق و�سدرة املنتهى ولقاء 
الأنبياء وم�ساهدة اجلنة والنار والنعيم والعذاب واملماك�سة يف ت�سريع ال�سالة، 
لوا حديَثهم حول الرحلة �سماًء ف�سماء، اإىل اأن و�سل اإىل العر�ض، وتخّيلوا  وف�سّ
اأحداثًا وحوارات عديدة اّدعوا اأنها جرت بني اهلل »عز وجل« وبني نبيه »�سلى 
اهلل عليه واآله«، وبينه وبني جربيل »عليه ال�سالم«، وغري ذلك. كل ذلك دون 
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وجود اإ�سارة اإىل �سيء منها يف القراآن الكرمي. 
ومن بني هذه التفا�سيل قولهم باأن جربيل ومن معه من املالئكة قاموا -قبل 
الإ�سراء واملعراج- ب�سّق �سدر النبي وَغ�سل اأح�سائه، وهي الق�سة املتخّيلة التي 

اّدعي وقوعها اأي�سًا يف بدايات حياته حني كان يف ح�سانة حليمة ال�سعدية.
○ عن مالك بن �سع�سعة قال: )قال نبـّي اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«: بينا 

الرجلني( يف  بني  الثالثة  اأحد  اأقبل  اإذ  واليقظان،  النائم  بني  البيت  اأنا عند 
رواية م�سابهة »اأحد الثالثة بني رجلني« وهما حمزة بن عبداملطلب وجعفربن 
اأبي طالب )فاأتيت بط�ست من ذهب فيها من ماء زمزم، ف�سرح �سدري اإىل 
كذا وكذا. قال قتادة: قلت: ما يعني به؟ قال: اإىل اأ�سفل بطنه. قال: فا�ستخرج 

قلبي فُغ�سل مباء زمزم، ثم اأعيد مكانه، ثم ُح�سي اإميانًا وحكمة....())).
اأما الرواية التالية فتّدعي اأن �سق ال�سدر والإ�سراء ثم املعراج وقع كله قبيل 

بدء الوحي والبعثة !

○ عن �سريك بن اأبـي نـمر، قال: )�سمعت اأن�سًا يحّدثنا عن لـيـلة الـم�سرى 

بر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« من م�سجد الكعبة اأنه جاءه ثالثة نفر قبل 
اأيهم هو؟ قال  اأّولهم:  الـحرام، فقال  الـم�سجد  نائم فـي  اإلـيه، وهو  اأن يوحى 
اأو�سطهم، هو خريهم. فقال اأحدهم: خذوا خرَيهم. فكانت تلك. فلـم يرهم 
حتـى جاءوا لـيـلة اأخرى فـيـما َيرى ثالثة، والنبـّي »�سلى اهلل عليه و�سلم« تنام 
عيناه، ول ينام قلبه. وكذلك الأنبـياء تنام اأعينهم، ول تنام قلوبهم، فلـم يكلـموه 
حتـى احتـملوه فو�سعوه عند بئر زمزم، فتوله منهم جربئيـل »علـيه ال�سالم«، 

1. الطربي : جامع البيان، ج 15، �ض 5.
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ته، حتـى فرغ من �سدره وجوفه، فغ�سله من ماء زمزم  ف�سّق ما بـني نـحره اإلـى لبَّ
ناء ُي�سرُب فيه )مـح�سّو  حتـى اأنقـى جوفه، ثم اأُتـي بط�ست من ذهب فـيه َتْوٌر( اإِ

اإيـمانًا وحكمة، فح�سا به جوفه و�سدره ولغاديده، ثم اأطبقه...())). 
واعترب اأهل احلديث - كابن حجر الع�سقالين - اأن جميع ما ورد من �سق 
ُيده�ض  للعادة مما  الأمور اخلارقة  القلب وغري ذلك من  وا�ستخراج  ال�سدر 
�سامعه، ف�ساًل عمن �ساهده - بلحاظ اأن من �ُسّق بطُنه واأُخرج قلُبه ميوت ل 
حمالة، ومع ذلك فلم يوؤّثر فيه ذلك �سررًا ول وجعًا، ف�ساًل عن غري ذلك - كل 
ْرفه عن حقيقته، لأن الأمر  ذلك مما يجب الت�سليم له دون تاأويل ول تعّر�ض ل�سَ

ممكن يف ذاته، واهلل على كل �سيء قدير، فال ي�ستحيل �سيء من ذلك))). 
اأن  على  القدرة  مع  النبي  قلب  �سّق  يف  احلكمة  فاإن  اّدعائهم،  وبح�سب 
اليقني  قوة  يف  الزيادة  اإىل  يرجع  اإمنا  �سق،  بغري  وحكمة  اإميانًا  قلبه  ميتليء 
معه من  اأِمن  ما  بذلك  تاأّثره  وعدم  بطنه  �سق  بروؤية  اأُعطي  لأنه  النبي،  لدى 
جميع املخاوف العادية، فلذلك كان اأ�سجع النا�ض واأعالهم حاًل ومقاًل. وقد 
اأحمد بن حممد احل�سيني احلموي »ت 1098هـ« يف هذه  الدين  نظم �سهاب 

احلوادث ق�سيدة، معتربًا �سحة تكرارها اأربع مرات، قال فيها:
عقد يف  الفرائد  نظم  طالبًا  اأيا 

ر�سد لذي  �سدر  �سق  فيها  مواطن 
حممد للنبي  �سدر  �سق  لـقد 

املجد غايـة  وذا  لت�سريف،  مرارًا 
1. الطربي : جامع البيان، ج 15، �ض 6.

2. ابن حجر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ج7، �ض205-204.
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موؤثل فيها  الت�سريف  له  فاأوىل 
�سعد بني  يف  م�سغة  من  لتطهريه 

يافع وهو  له  كانت  وثانـية 
الند الطيب  للمبعث  وثالثة 

لربه العروج  عـند  ورابعـة 
الر�سد اأخا  يا  فا�ستمع  باتفاق  وذا 

تركتها خالف  فيها  وخام�سـة 
النقد ذي  عند  لها  ت�سحيح  لفقدان 

�سق  وقوع  خ�سو�ض  العلماء  بع�ض  ا�ستنكار  على  الرد  حجر  ابن  وحاول 
ال�سدر ليلة الإ�سراء، لأن ذلك كان يف زمن طفولة النبي يف ديار بني �سعد، 
وقع  ال�سدر  �سق  اأن  ولإثبات  بل  لإثباته،  يكفي  به  الروايات  توارد  اأن  معتربًا 

اأي�سًا عند البعثة، ليكون املجموع بذلك ثالث مرات، ل مّرة ول مّرتني ! 

واعترب اأي�سًا اأن لكلٍّ ِمن حوادث �سق ال�سدر وغ�سل الأح�ساء حكمة خا�سة، 
فالأول - بالإ�سافة اإىل الغ�سل - وقع فيه اإخراج قطعة دم من قلبه حيث قال 
جربيل: »هذا حظ ال�سيطان منك«. وكان هذا يف زمن الطفولة، فن�ساأ النبي 

على اأكمل الأحوال من الع�سمة من ال�سيطان.
ثم وقعت حادثة �سق ال�سدر عند البعثة زيادًة يف اإكرامه، ليتلقى ما يوَحى 

اإليه بقلب قوي يف اأكمل الأحوال من التطهري.
ثم وقع �سق ال�سدر عند اإرادة العروج اإىل ال�سماء ليتاأهب للمناجاة، واأن 

اإلسراء واملعراج

fi Umq 2 L.indd   551fi Umq 2 L.indd   551 2/29/2020   12:05:48 PM2/29/2020   12:05:48 PM



552552

من املحتمل اأن تكون احلكمة يف هذا الغ�سل لتقع املبالغة يف الإ�سباغ والغ�سل 
والتطهري والتنظيف بتكررها ثالث مرات.

ًا  واأ�سار ابن حجر اإىل اختالف العلماء يف كون �سق ال�سدر وغ�سله خمت�سّ
بالنبي حممد »�سلى اهلل عليه واآله« اأو اأنه وقع لغريه من الأنبياء اأي�سًا، وا�ستند 
اإىل رواية الطرباين يف ق�سة تابوت بني اإ�سرائيل والتي تت�سّمن اّدعاء اأّنه - اأي 
التابوت - كان فيه الط�ست التي »ُيغ�سل فيها قلوب الأنبياء« ! معتربًا اأن هذا 
ُم�سعر باأن الأمر غري خمت�ض بالنبي حممد. وعّرج بعد ذلك يف حديثه على 
واملعادن  الأدوات  دون غريهما  من  والذهب مبا جعلهما  الط�ست  خ�سائ�ض 
و�سيلة غ�سل اأ�سحاء النبي، اأما خ�سو�سية الط�ست فتكمن يف كونه اأ�سهر اآلت 

الغ�سل عرفًا، واأما عن الذهب فالأنه: 
1. اأعلى اأنواع الأواين احل�سية واأ�سفاها.

2. فيه خوا�ض لي�ست لغريه، فهو:
اأ( من اأواين اجلنة.  

ب( ل تاأكله النار ول الرتاب.  
ج( ل يلحقه ال�سداأ.  

د( اأثقل اجلواهر.. وهذا ينا�سب ِثقل الوحي!  
ا�ستعمال ط�ست  نقا�سًا فقهيًا حول جواز  ال�سهيلي)))  ابن حجر عن  ونقل 
اأن  قبل  ذلك  يكون  اأن  حمتماًل  النبي،  جوف  لغ�سل  املالئكة  ِقبل  ِمن  الذهب 

اأبو القا�سم ال�سهيلي هو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن اخلطيب بن اأ�سبع، وال�سهيلي  1. احلافظ 
ن�سبة اإىل قرية من القرب من مالقة يف الأندل�ض ا�سمها �سهيل )ت581هـ(.
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َيحُرم ا�ستعمال الذهب ال�سريعة الإ�سالمية، اأو اأن املالئكة غري مكّلفني بذلك، 
اأو اأّن حترمي ا�ستعماله خم�سو�ض باأحوال الدنيا، اأما ما وقع يف ليلة الإ�سراء 
فيها  يجوز  التي  الآخرة  باأحكام  فيلحق  الغيب،  اأحوال  من  اأنه  الغالب  فكان 

ا�ستعمال اأواين الذهب ))) ! 
ويف املقابل، فقد ا�ستبعد بع�ض العلماء قدميًا وحديثًا �سحة هذه الق�سة، 
ومن  ككل،  الق�سة  ُينكر  الذي  الراأي  اإىل  اإ�سارة  حجر  ابن  كالم  يف  بنا  ومّر 
القول  1416هـ«  »ت  ال�سّقا  الغزايل  حممد  ال�سيخ  العالمة  رف�ض  املعا�سرين 
ب�سحة ق�سة �سق ال�سدر ل�ستخراج علقة من قلب النبي، معتربًا اأن ال�سّر لو 
كان اإفراز غدة يف اجل�سم ينح�سم بانح�سامها؛ اأو لو كان اخلري مادة يزّود بها 
القلب كما تزّود الطائرة بالوقود، فت�ستطيع ال�سمّو والتحليق، لقلنا: اإّن ظواهر 
الآثار مق�سودة.. ولكن اأمر اخلري وال�سر اأبعد من ذلك؛ بل من البديهي اأّنه 

بالناحية الروحية يف الإن�سان األ�سق))). 
على  العتماد  اأن  كتابه حياة حممد  هيكل« يف  اعترب »حممد ح�سني  كما 
َأْنَقَض  الَِّذي  ِوْزَرَك،  َعْنَك  َوَوَضْعَنا  َصْدَرَك،  َلَك  َنْشَرْح  الآيات: {َأَلْم  ظاهر 
اإمنا هو عمل روحّي بحت،  اإليه  َظْهَرَك}))) غري �سليم، لأن ما ي�سري القراآن 
خال�سًا،  القد�سية  الر�سالة  ليتلقى  وتنظيفه  القلب  هذا  تطهري  منه  والغاية 

ويوؤّديها خمل�سًا متام الإخال�ض، حمتماًل عبء الر�سالة امل�سني))).

1. ابن حجر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ج7، �ض 206-205.
2. الغزايل ال�سقا: فقه ال�سرية، �ض59.

3. �سورة ال�سرح:3-1.
4. حممد ح�سني هيكل: حياة حممد، �ض81.

اإلسراء واملعراج

fi Umq 2 L.indd   553fi Umq 2 L.indd   553 2/29/2020   12:05:48 PM2/29/2020   12:05:48 PM



554554

ولرمبا يكون اأ�سل هذه الرواية ماأخوذًا عن اأ�سطورة من العهد اجلاهلي، 
فقد جاء يف  »الأغاين« اأن اأمية بن اأبي ال�سلت))) دخل على اأخته، فنام على 
�سرير يف ناحية البيت، فان�سّق جانب من ال�سقف يف البيت، واإذا بطائرين قد 
وقع اأحدهما على �سدره، ووقف الآخر مكانه، ف�سق الواقع على �سدره، فاأخرج 
قلبه، فقال الطائر الواقف للطائر الذي على �سدره: اأ َوَعى؟ قال: َوَعى. قال: اأ 
َقِبل؟ قال: اأبى. قال: فُرّد قلبه يف مو�سعه... ))). ثم تذكر الق�سة تكّرر ال�سق 

اأربع مرات.

وقد رّكز البع�ض على التناق�سات الواردة يف روايات �سق ال�سدر يف احلادثة 
الواحدة للتاأكيد على بطالنها، كما فعل ال�سيخ حممد �سادق النجمي يف كتابه 
»اأ�سواء على ال�سحيحني«))) توّقف اآخرون عن نفيها م�ستندين يف ذلك اإىل 
البيت تنفي وقوع  اأهل  اأن الأمر يف حد ذاته ممكن، ولعدم ورود روايات من 

احلادثة، واإن مل تِرد عنهم روايات ُمثبتة اأي�سًا. 

قال العالمة املجل�سي: )اعلم اأن �سق بطنه »�سلى اهلل عليه واآله« يف �سغره 
ورد يف روايات كثرية م�ستفي�سة عند العامة - كما عرفت - واأما رواياتنا واإن 
مل يرد فيها باأ�سانيد معتربة، مل يرد نفيه اأي�سًا، ول ياأباه العقل اأي�سًا، فنحن 
واإن  املتقدمني.  اأكرث علمائنا  اأعر�ض عنه  املتوقفني، كما  واإثباته من  نفيه  يف 

كان يغلب على الظن وقوعه())). 

1. ذكرت بع�ض اأحواله يف ف�سل بلعام بن بعور، فراجع.
2. الأ�سفهاين: الأغاين، ج2، �ض 136-134.

3. النجمي: اأ�سواء على ال�سحيحني، �ض 241.
4. املجل�سي: بحار الأنوار، ج 16، �ض 140.
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•• سدرة املنتهى: سدرة املنتهى:
على  املنتهى،  �سجرة  و�سف  يف  والق�سا�سني  الرواة  قريحة  وانفتحت 
الرغم من الحتمالت املختلفة حول املراد منها كما بّينت خالل حديثي عن 

املعراج يف �سورة النجم.

اأحبار  كعب  هو  ال�سجرة  هذه  و�سف  يف  الو�سع  باب  فتح  من  اأّول  ولعل 
اليهود، ثم �سار كّل راوي ي�سيف على رواية كعب ما �ساء اأن ي�سيف. 

○ عن هالل بن ي�ساف قال: )�ساأل ابن عبا�ض كعبًا عن �سدرة املنتهى واأنا 

ينتهي علم  واإليها  العر�ض،  روؤو�ض حملة  �سدرة على  اإنها  حا�سر. فقال كعب: 
لنتهاء  املنتهى،  �سدرة  �سميت  ولذلك  علم،  وراءها  لأحد  لي�ض  ثم  اخلالئق، 

العلم اإليها())).

اأن�ض: )اأن النبي »�سلى اهلل عليه و�سلم« قال: ملا ُرفعت اإىل �سدرة  عن   ○

املنتهى يف ال�سماء ال�سابعة نبقها مثل ِقالل( جمع ُقلة وهي جرة كبرية )َهَجر، 
باطنان.  ونهران  نهران ظاهران  �ساقها  من  يخرج  الفيلة،  اآذان  مثل  وورقها 
قلت: يا جربيل، ما هذا؟ قال: اأما الباطنان ففي اجلنة، واأما الظاهران فالنيل 

والفرات())).

○ عن اأ�سماء بنت اأبي بكر قالت: )�سمعت ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« 

يقول - وقد ُذكر له �سدرة املنتهى - قال: ي�سري الراكب يف ظل الغ�سن منها 

1. الطربي : جامع البيان، ج 22، �ض 510.
2. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج13، �ض104.
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اأو ي�ستظل بظلها مائة راكب - �سّك يحيى - فيها فرا�ض الذهب،  مائة �سنة، 
كاأن ثمرها الِقالل())).

انتهي  اأ�سري بر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«  اأبي هريرة: )ملا  عن   ○

به اإىل �سدرة املنتهى .... فاإذا هي �سجرة يخرج من اأ�سلها اأنهار من ماء غري 
واأنهار  لل�ساربني،  واأنهار من خمر لذة  واأنهار من لنب مل يتغري طعمه،  اآ�سن، 
من ع�سل م�سفى، واإذا هي �سجرة ي�سري الراكب امل�سرع يف ظلها مائة عام ل 

يقطعها، والورقة منها تغطي الأمة كلها(. 

○ عن عي�سى بن داود النجار، عن اأبي احل�سن مو�سى بن جعفر، عن اأبيه، 

عن جده »عليهم ال�سالم«: )..... فاإن النبي »�سلى اهلل عليه واآله« ملا اأ�سري به 
اإىل ربه »عز وجل« قال: وقف بي جربئيل »عليه ال�سالم« عند �سجرة عظيمة مل 
اأر مثلها، على كل غ�سن منها وعلى كل ورقة منها مَلك، وعلى كل ثمرة منها 
ملك، وقد كللها نور من نور اهلل »عز وجل«، فقال جربئيل: هذه �سدرة املنتهى، 
ا�سمها  اأخذت  وكاأنها  يجاوزونها(  ل  ثم  اإليها،  قبلك  من  الأنبياء  ينتهي  كان 
اآياته الكربى، فاطمئن  اإن �ساء اهلل لرييك من  بهذا اللحاظ )واأنت جتوزها 
ت�ستكمل كرامات اهلل، وت�سرياإىل جواره، ثم �سعد  بالثبات، حتى  اأّيدك اهلل 
ُفه، فرفعني  بي حتى �سرت حتت العر�ض فديّل يل رفرف اأخ�سر ما اأُح�سن اأ�سِ
املالئكة  اأ�سوات  عني  وانقطع  عنده،  ف�سرت  ربي  اإىل  اهلل  باإذن  الرفرف 
ودويهم، وذهبت عني املخاوف والروعات، وهداأت نف�سي وا�ستب�سرت، وظننت 
اأن جميع اخلالئق قد ماتوا اأجمعني، ومل اأرعندي اأحدًا ِمن خلقه، فرتكني ما 

1. القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج 9، �ض 63.
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�ساء اهلل، ثم رّد علّي روحي فاأفقت، فكان توفيقا من ربي »عز وجل« اأن غم�ست 
عيني، وكل ب�سري وغ�سي عني النظر، فجعلت اأب�سر بقلبي كما اأب�سر بعيني، 

بل اأبعد واأبلغ...())).

وجتاوز بع�ض الرواة حّد و�سف �سدرة املنتهى ليتحّدثوا عن دورها يف اإطعام 
البنات اليتامى من ذرية املوؤمنني وك�سوتهن! ول اأدري كيف يكون هذا الإطعام 

وهذه الك�سوة ال�سماوية ملن يعي�ض على الأر�ض !

○ عن اأحمد بن احل�سن احل�سيني عن احل�سن بن علي عن اأبيه، عن جده 

الر�سا، عن اأبيه مو�سى »عليهما ال�سالم«  قال: �ساأل ال�سادق جعفر بن حممد 
وجل�ض  عائدًا  فق�سده  عليل،  فقيل:  جمل�سه،  اأهل  بع�ض  عن  ال�سالم«  »عليه 
عند راأ�سه فوجده دنفًا( قد لزمه املر�ض )فقال له: اأح�ِسن ظنك باهلل، قال: 
اأما ظني باهلل فح�سن، ولكن غّمي ِلَبناتي، ما اأمر�سني غري غّمي بهن، فقال 
ال�سادق »عليه ال�سالم«: الذي ترجوه لت�سعيف ح�سناتك وحمو �سيئاتك فارجه 
اأن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« قال: ملا  اأما علمت  لإ�سالح حال بناتك، 
راأيت بع�ض ثمار ق�سبانها  اأغ�سانها وق�سبانها  املنتهى وبلغت  جاوزت �سدرة 
اأثداء معلقة يقطر من بع�سها اللنب، ومن بع�سها الع�سل ومن بع�سها الدهن، 
بع�سها  وعن  الثياب،  بع�سها  وعن  ال�سميذ،  دقيق  �سبه  بع�سها  عن  ويخرج 
كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الأر�ض، فقلت يف نف�سي: اأين مقر هذه اخلارجات 
اأنه مل يكن معي جربئيل، لأين كنت جاوزت مرتبته،  الثداء، وذلك  عن هذه 
واختزل دوين، فناداين ربي »عز وجل« يف �سّري: يا حممد، هذه اأُنبتها من هذا 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 395.
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املكان الأرفع لأغذو منها بنات املوؤمنني من اأّمتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: ل 
ت�سيقن �سدوركم على فاقتهن، فاإيّن كما خلقتهن اأرزقهن())).

والرواية التالية تّتجه يف نف�ض الجتاه ال�سابق حول مهمة من مهام �سجرة 
املنتهى بح�سب زعم الراوي، ولكن بتفا�سيل خمتلفة مع توظيٍف لها يف اجتاه 
مذهب  كّل  املعراج،  خرب  توظيف  يف  املذاهب  تناف�ست  حيث  خا�ض،  مذهبي 

ل�ساحله، وهو ما �سنعر�سه لحقًا ب�سورة مقارنة، والرواية كالتايل:

○ عن يزيد بن عبدامللك، عن اأبي جعفر الباقر »عليه ال�سالم« قال: )ملا 

�سعد ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« اإىل ال�سماء �سعد على �سرير من ياقوته 
يف  الدخول  وبعد  املالئكة.....(  حتمله  خ�سراء،  زبرجدة  من  مكللة  حمراء 
تفا�سيل عديدة قال: )ثم قال حممد »�سلى اهلل عليه واآله«: فاأين اأبي اإبراهيم؟ 
فقالوا له، هو مع اأطفال �سيعة علي، فدخل اجلنة فاإذا هو حتت ال�سجرة، لها 
فرّد  اإبراهيم  قام  ال�سبي  فم  ال�سرع من  انفلت  فاإذا  البقر،  �سروع ك�سروع 
عليه( يا �سبحان اهلل.. اأهكذا يكون حال خليل الرحمن، حا�سنًا لالأطفال؟ اأية 
ا�ستهانة هذه بهذا النبي العظيم ! ثم هل هوؤلء الأطفال على قيد احلياة يف 
الدنيا اأم اأموات يف قبورهم؟ واإذا كانوا اأحياء فكيف يكونون يف ال�سماء؟ واإذا 
كانوا اأمواتًا فهل اأرواحهم بحاجة اإىل اإر�ساع؟ اأم يريد خمرتع الرواية اأن يقول 
ع حالهم حال املقتولني يف �سبيل اهلل عند اهلل ُيرَزقون؟ )قال:  اأن هوؤلء الر�سّ
ف�سّلم عليه و�ساأله عن علي، فقال: خلفته يف اأمتي، قال: نعم اخلليفة خلفت، 
اأما اإن اهلل فر�ض على املالئكة طاعته، وهوؤلء اأطفال �سيعته �ساألت اهلل »عز 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 353-352.
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وجل« اأن يجعلني القائم عليهم ففعل، واإن ال�سبي ليجرع اجلرعة فيجد طعم 
ثمار اجلنة واأنهارها يف تلك اجلرعة())).

ذلك  كل  احلدث،  ولتاريخ  ال�سريفة  لالآيات  حتريف  التالية  الرواية  ويف 
لتوظيف الن�ض املحّرف يف اجتاه معنّي اأراده الراوي:

ال�سالم« عن قوله  اأبا جعفر »عليه  ال�سج�ستاين قال: �ساألت  عن حبيب   ○

ِإَلى َعْبِدِه  َفَأْوَحى  َأْدَنى،  َأْو  َفَتَدلَّى، َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن  َدَنا  »عز وجل«: {ُثمَّ 
َما َأْوَحى} فقال يل: يا حبيت ل تقراأ هكذا اقراأ: »ثم دنا فتدانى فكان قاب 
قو�سني  اأو اأدنى فاأوحى - اهلل - اإىل عبده - يعني ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه 
واآله« - ما اأوحى«. ياحبيب، اإن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« ملا فتح مكة، 
اأتعب نف�سه يف عبادة اهلل »عز وجل« وال�سكر لنعمه يف الطواف بالبيت، وكان 
علي »عليه ال�سالم« معه، فلما غ�سيهم الليل انطلقا اإىل ال�سفا واملروة يريدان 
العلم  دون  الوادي  و�سارا يف  املروة  اإىل  ال�سفا  فلما هبطا من  قال:  ال�سعي، 
وخ�سعت  مكة،  جبال  لهما  فاأ�ساءت  نور،  ال�سماء  من  غ�سيهما  راأيت  الذي 
اأب�سارهما، قال: ففزعا لذلك فزعًا �سديدًا، قال: فم�سى ر�سول اهلل »�سلى 
اهلل عليه واآله« حتى ارتفع عن الوادي ، و تبعه علي »عليه ال�سالم«. فرفع ر�سول 
راأ�سه،  على  برّمانتني  هو  فاإذا  ال�سماء  اإىل  راأ�سه  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى  اهلل 
قال: فتناولهما ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«، فاأوحى اهلل »عز وجل« اإىل 
اأنت وو�سيك علي  اإل  اإنها من قطف اجلنة فال ياأكل منها  حممد: يا حممد، 
بن اأبي طالب، قال: فاأكل ر�سول اهلل اإحداهما، واأكل علي الأخرى، ثم اأوحى 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 304-303.
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اهلل »عز وجل« اإىل حممد »�سلى اهلل عليه واآله« ما اأوحى. قال اأبوجعفر »عليه 
ال�سالم«: يا حبيب، {َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى، ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنَتَهى، ِعنَدَها َجنَُّة 
اْلَمْأَوى} يعني عندها وافى به جربئيل حني �سعد اإىل ال�سماء، قال: فلما انتهى 
اإن هذا موقفي الذي  اإىل حمل ال�سدرة وقف جربئيل دونها، وقال: يا حممد 
و�سعني اهلل »عز وجل«  فيه، ولن اأقدر على اأن اأتقدمه، ولكن ام�ض اأنت اأمامك 
اإىل ال�سدرة، فوقف عندها، قال: فتقدم ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« اإىل 
اإمنا  ال�سالم«:  »عليه  اأبوجعفر  قال  ال�سالم«.  »عليه  وتخّلف جربئيل  ال�سدرة، 
�سميت �سدرة املنتهى لأن اأعمال اأهل الأر�ض ت�سعد بها املالئكة احلفظة اإىل 
اإليهم  ترفع  ما  يكتبون  ال�سدرة  دون  الربرة  الكرام  واحلفظة  ال�سدرة  حمل 
: فينتهون بها اإىل حمل ال�سدرة(  اأعمال العباد يف الر�ض، قال  املالئكة من 
)قال:  ال�سابقة  الرواية  يف  جاء  عما  يختلف  املنتهى  ملعنى  اآخر  تف�سري  وهذا 
فنظر ر�سول اهلل فراأى اأغ�سانها حتت العر�ض وحوله ، قال : فتجلى ملحمد نور 
اجلبار عزوجل ، فلما غ�سي حممدا »�سلى اهلل عليه واآله« النور �سخ�ض بب�سره 
ب�سره،  له  وقوى  قلبه،  ملحمد  وجل«  »عز  اهلل  ف�سد  قال:  فرائ�سه،  وارتعدت 
َنْزَلًة  َرآُه  حتى راأى من اآيات ربه ما راأى، وذلك قول اهلل »عز وجل«: {َوَلَقْد 
ُأْخَرى، ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنَتَهى، ِعنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى} قال: يعني املوافاة، قال: 
فراأى حممد »�سلى اهلل عليه واآله« ما راأى بب�سره من اآيات ربه الكربى، يعني 
اأكرب الآيات، قال اأبوجعفر »عليه ال�سالم«: واإن غلظ ال�سدرة مب�سرية مائة عام 
من اأيام الدنيا، واإن الورقة منها تغطي اأهل الدنيا، واإن هلل »عز وجل« مالئكة 
َلهم بنبات الأر�ض من ال�سجر والنخل، فلي�ض من �سجرة ول نخلة اإل ومعها  وكَّ
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مينعها  من  معها  اأن  ولول  فيها،  كان  وما  يحفظها  مَلك  وجل«   »عز  اهلل  من 
لأكلها ال�سباع وهوام الأر�ض اإذا كان فيها ثمرها، قال  واإمنا نهى ر�سول اهلل 
»�سلى اهلل عليه واآله« اأن ي�سرب اأحد من امل�سلمني خاله( اأي يق�سي حاجته  
لني بها، قال: ولذلك يكون  )حتت �سجرة اأو نخلة قد اأثمرت، ملكان املالئكة املوكَّ

لل�سجر والنخل اأن�سًا اإذا كان فيه حمله، لأن املالئكة حت�سره())).

•• الُبراق: الُبراق:
ويف الوقت الذي مل تذكر اآية الإ�سراء، ول �سورة النجم - بح�سب اّدعاء اأنها 
تتحدث عن املعراج - عن وجود اأية و�سيلة نقلت النبي »�سلى اهلل عليه واآله« 
للحديث  انطلقت  الرواة  اأن خمّيلة  ومع هذا جند  »واملعراج«،  الإ�سراء  خالل 
تطّورت  ثم  حمددة،  اأو�سافًا  له  وجعلوا  »الرباق«،  ا�سم  عليه  اأطلق  كائن  عن 
بذلك  �سمي  اإمنا  اأنه  وقالوا  املعراج.  حول  الروايات  »تطّور«  مع  الأو�ساف 
ا�ستقاقًا من الربق ل�سرعته، اأو ل�سدة �سفائه وتالألئه وبريقه، اأو لكونه اأبي�ض 

اللون كالربق. 

بل قال العالمة ال�سيخ اآ�سف حم�سني معّلقًا على روايات الرباق املجموعة 
يف مو�سوعة »بحار الأنوار« اأنه اإذا جمع جميع ما ورد يف الرباق، رمبا ي�ستفاد 
منه اأن الرباق لي�ض بحيوان، بل هو ماكنة ومركبة ف�سائية معّقدة... وميكن اأن 
يكون الرباق ج�سمًا لطيًف، بل هو املتعني اإذا قلنا باأنه »�سلى اهلل عليه واآله« 

�سعد بج�سمه اللطيف اأي�سًا ))). 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 366-364.

2. حم�سني: م�سرعة بحار الأنوار، ج1، �ض346.
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واأ�ساف اأن امل�ستفاد من بع�ض الروايات غري املعتربة اأن له مراكب يف هذا 
العروج، وهي الرباق والربقة والرفرف، ويف بع�ض املراحل ذهب اأو �سعد بَدْفع 

النور )ثم زّخني يف النور زّخًا( ))). 

وفيما يلي عدد من الروايات التي حتدثت عن الرباق يف و�سفه واأحواله:

○ يف رواية الطربي عن �سع�سعة والتي حتدث فيها عن �سق �سدر النبي 

له  )يقال  بي�ساء  بدابة  اأخرى:  رواية  وفـي  اأبي�ض(  بدابة  اأتيت  )ثم  وغ�سله: 
الرباق، فوق احلمار( اأكرب منه حجمًا وارتفاعًا )ودون البغل( اأقل منه حجمًا 
يرى  ما  منتهى  عند  ِرجله  ي�سع  اأي  َطْرِفه()))  ُمْنَتهى  َخْطُوه  )يقع  وارتفاعًا 

ب�سره، واملق�سود اأنه �سريع بعيد اخلطوة.
○ ويف رواية �سابقة عن احل�سن بن اأبي احل�سن عن النبي: )..... فاإذا دابة 
بي�ساء بني احلمار والبغل، له يف فخذيه جناحان يحِفُز ِبهما ِرجَلـيه( يطعنهما 
باجلناحني حتفيزًا على احلركة )ي�سع يَده يف منتَهى طْرفه، فحملني عليه ثم 

خرج معي، ل َيُفوُتنـي( جربيل )ول اأُفوُته())).
اإنه دون البغل وفوق  ○ قال ال�ساحلي ال�سامي: )وقال �ساحب الحتفال: 
الثور  الفر�ض وقوائمه كقوائم  الإن�سان، وج�سده كج�سد  احلمار، وجهه كوجه 
وذنبه كذنب الغزال. وقال غريه: ج�سده كج�سد الإن�سان، وذنبه كذنب البعري، 
وعرفه كعرف الفر�ض، وقوائمه كقوائم الإبل، واأظالفه كاأظالف البقر، و�سدره 

1. حم�سني: م�سرعة بحار الأنوار، ج1، �ض346.
2. الطربي : جامع البيان، ج 17، �ض347.
3. الطربي : جامع البيان، ج 17، �ض 328.
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كاأنه ياقوتة حمراء، وظهره كاأنه درة بي�ساء، له جناحان يف فخذيه لثقل موؤخر 
الدابة... ويف بع�ض الآثار اأنه لي�ض بذكر ول اأنثى())). 

○ عن عكرمة، عن ابن عبا�ض قال: )قال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«: 

عبداملطلب  بن  العبا�ض  اإليه  فقام  اأربعة،  ونحن  غرينا،  راكب  القيامة  يف  ما 
كوجه  ووجهها  الرباق،  فعلى  اأنا  اأما  فقال:  اهلل؟  ر�سول  يا  هم  من  فقال: 
الن�سان وخدها كخد الفر�ض، وعرفها من لوؤلوؤ م�سموط، واأذناها زبرجدتان 
خ�سراوان، وعيناها مثل كوكب الزهرة، تتوقدان مثل النجمني امل�سيئني، لها 
ينحدر من نحرها اجلمان، مطوية اخللق، طويلة  ال�سم�ض،  �سعاع  مثل  �سعاع 
اليدين والرجلني، لها كنف�ض الآدميني، ت�سمع الكالم وتفهمه، وهي فوق احلمار 

ودون البغل())).

○ عن ابن عبا�ض قال: )قال النبي »�سلى اهلل عليه واآله« يف جواب نفر من 
اليهود: �سّخر اهلل يل الرباق، وهو خري من الدنيا بحذافريها، وهي دابة من 
دواب اجلنة، وجهها مثل وجه اآدمي، وحوافرها مثل حوافر اخليل، وذنبها مثل 
ياقوته حمراء وركابه من  البغل، �سرجه من  البقر، فوق احلمار، ودون  ذنب 
درة بي�ساء، مزمومة ب�سبعني األف زمام من ذهب، عليه جناحان مكلالن بالدر 
واجلوهر والياقوت والزبرجد، مكتوب بني عينيه: ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 

له، حممد ر�سول اهلل())).

1. ال�ساحلي ال�سامي: �سبل الهدى والر�ساد، ج3، �ض 102.
2. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 319.
3. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 316.
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ومل يكتِف الرواة بذلك، بل زادوا من عندهم اأن هذا الرباق كان و�سيلة نقل 
الأنبياء »عليهم ال�سالم« قبل النبي حممد »�سلى اهلل عليه واآله«، واأنه كانت له 
جتارب معهم، واأن جتربته ال�سلبية مع النبي يف باديء الأمر - كما �سياأتي - 

كانت انعكا�سًا للُبعد الزمني لتلك التجارب ال�سابقة. ومن بني تلك املرويات: 

يغدو  الرباق،  اإبراهيم يزور هاجر كل �سهر على  اأبي جهم: )كان  عن   ○

غدوة( يخرج �سباحًا )فياأتي مكة ثم يرجع فيقّيل( يكون منت�سف النهار )يف 
منزله بال�سام())).

○ عن اأبي �سعيد اخلدري مرفوعًا عن النبي »�سلى اهلل عليه واآله«: )وكانت 

الأنبياء تركبها قبلي())).

وثيمة  رواية  اإ�سحاق  لبن  »املبتداأ«  كتاب  عن  ال�سامي  ال�ساحلي  ونقل   ○

بن مو�سى يف ذكر الإ�سراء: )فا�ست�سعب الرباق( كان �سعبًا َجموحًا )وكانت 
الأنبياء تركبها قبلي، وكانت بعيدة العهد بركوبهم فلم تكن ُركبت يف الفرتة())) 

ثم حتدث املوؤلف عن التف�سريات املختلفة ل�سبب ال�ست�سعاب.

ويف امل�سادر الإمامية رواية حتّدثت عن جموح الرباق، وكيف تعامل معها 
جربيل، مع تفا�سيل اأخرى جديدة، ومن بينها نفي ركوب اأي نبي على ظهرها. 

فقد جاء يف تف�سري القمي:

)جاء  قال:  ال�سالم«  »عليه  عبداهلل  اأبي  عن  �سامل،  بن  ه�سام  عن   ○

1. ابن حجر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ج7، �ض 330.
2. ال�ساحلي ال�سامي: �سبل الهدى والر�ساد، ج3، �ض 102.
3. ال�ساحلي ال�سامي: �سبل الهدى والر�ساد، ج3، �ض 102.
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جربئيل وميكائيل واإ�سرافيل بالرباق اإىل ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«، 
فاأخذ واحد باللجام، وواحد بالركاب، و�سوى الآخر عليه ثيابه، فت�سع�سعت 
الرباق فلطمها جربئيل، ثم قال لها: ا�سكني يا براق، فما ركبك نبي قبله، 
َفَرَقت به »�سلى اهلل عليه واآله« ورفعته ارتفاعًا  ول يركبك بعده مثله. قال: 
فبينا  قال:  والأر�ض.  ال�سماء  من  الآيات  يريه  جربئيل  ومعه  بالكثري،  لي�ض 
األتفت  ومل  اأجبه  فلم  حممد،  يا   : مييني  عن  مناٍد  نادى  اإذ  م�سريي  يف  اأنا 
ثم  اإليه،  األتفت  ومل  اأجبه  فلم   ، حممد  يا  ي�ساري:  عن  مناد  نادى  ثم  اإليه، 
يا  فقالت:  الدنيا  زينة  كل  من  عليها  ذراعيها  عن  كا�سفة  امراأة  ا�ستقبلتني 
�سرت  ثم  اإليها،  األتفت  فلم  اأكلمك،  )حتى  انتظرين  اأي  انظرين(  حممد، 

اأفزعني فجاوزت())). ف�سمعت �سوتًا 

•• أهنار متصلة من السماء إىل األرض: أهنار متصلة من السماء إىل األرض:
اأربعة  اأو  ومن �سمن روايات املعراج تلك التي تتحدث عن ات�سال نهرين 
اأنهار من اجلنة اأو من �سدرة املنتهى اأو من مكان ما يف ال�سماء بالأنهار اجلارية 

على الأر�ض، ومن بينها النيل والفرات. 

باّدعاء  نهائيًا،  املعا�سرين توجيه ذلك ب�سورة غري مقبولة  وحاول بع�ض 
اأننا ل نعرف من الغيب اإل القليل، وهي حماولة ل تغني ول ُت�سمن من جوع.

○ عن �سريك بن اأبي منر - يف رواية مّرت بنا �سابقًا -  عن اأن�ض بن مالك 
فيه  املقد�ض ف�سلى  بيت  اإىل  به  اأتى  ف�سار حتى  الرباق،  ثم ركب  قال: ).... 
من  بابًا  ف�سرب  الدنيا،  ال�سماء  اإىل  به  عرج  ثم  اإمامًا،  واملر�سلني  بالنبيني 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 316.
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اأبوابها، فناداه اأهل ال�سماء: َمن هذا؟ قال: هذا جربائيل، قيل: من معك؟ قال: 
حممد، قيل: اأَو قد ُبعث اإليه؟ قال: نعم، قالوا: فمرحبًا به واأهاًل، في�ستب�سر به 
يعلمهم،  حتى  الأر�ض  باأهل  اهلل  يريد  مبا  ال�سماء  اأهل  يعلم  ل  ال�سماء،  اأهل 
فوجد يف ال�سماء الدنيا اآدم، فقال له جربائيل: هذا اأبوك، ف�سّلم عليه، فرد 
عليه، فقال: مرحبًا بك واأهاًل يا بني، فنعم البن اأنت، ثم م�سى به اإىل ال�سماء 
الثانية، فا�ستفتح جربائيل بابًا من اأبوابها، فقيل: َمن هذا؟ فقال: جربائيل، 
قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: اأَو قد اأر�سل اإليه؟ قال: نعم قد اأر�سل اإليه، 
فقيل: مرحبًا به واأهاًل، ففتح لهما، فلما �سعد فيها فاإذا هو بنهرين يجريان، 
فقال: ما هذان النهران يا جربائيل؟ قال: هذا النيل والفرات عن�سرهما....( 

اأي اأ�سلهما.

اأربعة  )واإذا  املنتهى:  �سدرة  عن  احلديث  بعد  لفظه  ما  اأخرى  رواية  ويف 
اأنهار يف بدء اخللق فاإذا يف اأ�سلها(. قال ابن حجر معّلقًا: )اأي يف اأ�سل �سدرة 
اأ�سلها«. ووقع يف �سحيح م�سلم من  ومِل�سلم: »يخرج من  اأنهار،  اأربعة  املنتهى 
حديث اأبي هريرة :»اأربعة اأنهار من اجلنة: النيل والفرات و�سيحان وجيحان«، 
فيحتمل اأن تكون �سدرة املنتهى مغرو�سة يف اجلنة، والأنهار تخرج من حتتها، 

في�سح اأنها من اجلنة(. 

ن�ستعر�سها )اأنه  التي  الرواية  ثم قال: )وقع يف رواية �سريك.....( وهي 
راأى يف ال�سماء الدنيا نهرين يطردان، فقال له جربيل: »هما النيل والفرات 
مع  املنتهى  �سدرة  عند  النهرين  هذين  راأى  اأنه  بينهما  واجلمع  عن�سرهما«. 

نهري اجلنة، وراآهما يف ال�سماء الدنيا دون نهري اجلنة(. 
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ثم نقل ابن حجر كالمًا للنووي �سارح �سحيح م�سلم، قال: )قال النووي: 
يف هذا احلديث اأن اأ�سل النيل والفرات من اجلنة واأنهما يخرجان من اأ�سل 
�سدرة املنتهى ثم ي�سريان حيث �ساء اهلل ثم ينزلن اإىل الأر�ض ثم ي�سريان 
اخلرب،  ظاهر  به  �سهد  وقد  العقل،  مينعه  ل  وهذا  منها،  يخرجان  ثم  فيها 

. فلُيعتمد())) 

واإذا اأخذ العلماء يف املا�سي بظاهر املعنى، ومل َيروا يف ذلك باأ�سًا نتيجة 
عدم امتالكهم ل�سورة جغرافية وكونية وا�سحة كما هو احلال اليوم، اإل اأنه ل 
ميكن ملن ميلك اأدنى معرفة بالكرة الأر�سية وجغرافيتها وعالقتها بالأجرام 

م يف الرواية. ال�سماوية اأن يوافق على هذا الت�سّور املقدَّ

وقد حاول بع�ض املعا�سرين توجيه ذلك بطريقة غريبة، وما ذاك اإل ب�سبب 
�سدة التم�ّسك بالروايات وت�سحيحها باأي ثمن، واإن كانت على خالف املنطق 

واملعطيات العلمية الأكيدة. 

ِلع على ت�سوُّر كامل لنهري النيل  قال اأ.د. راغب ال�سرجاين: )ميكن اأن نطَّ
ة، وهذا  ر النهران من اجلنَّ والفرات بناًء على ما راأيناه يف رحلة املعراج. يتفجَّ
يكون حتديدًا من الفردو�ض؛ لقوله »�سلى اهلل عليه و�سلم«: »َفاإَِذا �َساأَْلُتُم اهلَل 
ْحَمِن، َوِمْنُه  ِة، َوَفْوَقُه َعْر�ُض الرَّ ِة، َواأَْعَلى اجَلنَّ ْو�َسُط اجَلنَّ ُه اأَ َف�َسُلوُه الِفْرَدْو�َض، َفاإِنَّ
ة م�سار معروف، ثم يخرجان منها اإىل  ِة«. وللنهرين يف اجلنَّ ُر اأَْنَهاُر اجَلنَّ َتَفجَّ
ال�سماء ال�سابعة، فيجريان فيها كذلك، ثم يخرتقان ال�سموات كلها ب�سورة ل 
يعلمها اإل اهلل »تعاىل« في�سالن اإىل ال�سماء الدنيا، فيجريان فيها كما جريا يف 

1. ابن حجر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ج7، �ض 214-213.
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د على وجودهما ب�سكل حقيقي يف ال�سماء الدنيا ما قاله  ال�سماء ال�سابعة، وُيوؤَكِّ
ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« حني ذكر قول جربيل »عليه ال�سالم« وهو 
ُرُهَما«. فالنهران لي�سا  يُل َواْلُفَراُت ُعْن�سُ ي�سف النهرين؛ حيث قال: »َهَذا النِّ
ُير�سل اهلل »عز وجل«  اأ�سلية، ثم بعد ذلك  اإمنا حقيقة واقعية  �سورة تخيلية 
النيل«، واإىل جبال تركيا  اإفريقيا »يف حالة  اأثيوبيا وو�سط  اإىل جبال  ماءهما 
»يف حالة الفرات«، فتنزل مطًرا هناك؛ فيتكون النهران، وياأخذان م�سارهما 

املعروف يف الأر�ض(. 

ثم بنّي رف�سه لتاأويل ما �سبق واإن كنا نرى باأعيننا ما يخالف ذلك، قال: 
)وما قلناه هنا مدعوم بالأحاديث التي ذكرناها، ولي�ض هناك حاجة للتاأويل 
بحجة اأننا ل نرى ذلك؛ فالواقع اأننا ل نرى �سيًئا ُيْذَكر من اإدارة الكون، فال 
اأو غري ذلك، مع  اأو احلفظة  الأرحام  اأو  اأو اجلبال  الرياح  نحن نرى مالئكة 
يقيننا اأنها تنزل اإىل الدنيا باأمر اهلل، ولها اأعمال حم�سو�سة ملمو�سة واقعية، 
حب التي تاأتي حتديدًا اإىل ه�سبة كذا اأو كذا، اإمنا ي�ستوي  ونحن ل نعرف ال�سُّ
التي  الأعمدة  نرى  ل  ونحن  غريه،  مع  ما  مكان  على  النازل  ال�سحاب  عندنا 
َعَمٍد  ِبَغْيِر  َماَواِت  السَّ َرَفَع  الَِّذي  {اهلُل  اهلل:  قال  وقد  ال�سموات؛  مُت�سك 
ًنا من ال�سماء؛ وقد قال  َتَرْوَنَها} »الرعد: 2«، ول ُي�ستبَعد اأن ُيْنِزل اهلُل ماًء ُمَعيَّ
اأحب  ُمْنَهِمٍر} »القمر: 11«، ول  ِبَماٍء  َماِء  السَّ َأْبَواَب  اهلل »تعاىل«: {َفَفَتْحَنا 
تاأويل ال�سماء هنا بال�سحاب؛ لأنه قال: اأبواب ال�سماء. ومل يقل: ال�سماء، َفَدلَّ 
ذلك على نزول هذا املاء حتديدًا من اأبواب ال�سماء. وعلى التاأويالت ال�سابقة 
فاإين اأرى اأن اأحد اأهداف رحلة الإ�سراء واملعراج هو ك�سف بع�ض اأ�سرار الكون 
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-ب�سقيه املنظور والغيبي- للموؤمنني، وهذا من �ساأنه اأن يفتح جمالت كبرية 
وكثرية للدرا�سة والتدبُّر())).

ول اأعتقد اأن الكالم ال�سابق بحاجة اإىل رّد علمي بقدر حاجته اإىل ردٍّ حول 
منهج التعامل مع الن�سو�ض، وهو ما اأ�سرنا اإليه عدة مرات ويف اأكرث من كتاب 
�سدر �سابقًا حول مرجعية القراآن من جهة، واأنه امل�سدر الوحيد الذي ميكن 
الوثوق به، واأّن �سائر الن�سو�ض الدينية حتتاج اإىل تدقيق وعر�ض على القراآن 

والعقل والعلم، مع تقدمي املعطى العلمي الأكيد على الرواية الظنية.  

ول اأ�ستبعد اأن يكون م�سدر هذا الت�سوير ل�سجرة املنتهى والأنهار الأربعة 
بُّ الإِلُه  هو ما جاء يف التوراة حيث يقول الن�ض حول خلق العامل: )َواأَْنَبَت الرَّ
َو�َسِط  يِف  َياِة  احْلَ َو�َسَجَرَة  ِلالأَْكِل،  َدٍة  َوَجيِّ َظِر  ِللنَّ ٍة  �َسِهيَّ �َسَجَرٍة  ُكلَّ  الأَْر�ِض  ِمَن 
( ولعلها تقابل �سجرة املنتهى يف روايات  رِّ رْيِ َوال�سَّ ِة، َو�َسَجَرَة َمْعِرَفِة اخْلَ نَّ اجْلَ
رُي  َة، َوِمْن ُهَناَك َيْنَق�ِسُم َفَي�سِ نَّ املعراج )َوَكاَن َنْهٌر َيْخُرُج ِمْن َعْدٍن ِلَي�ْسِقَي اجْلَ
َحْيُث  ِويَلِة  احْلَ اأَْر�ِض  ِبَجِميِع  امْلُِحيُط  َوُهَو  ِفي�ُسوُن،  اْلَواِحِد  ِا�ْسُم  و�ٍض:  ُروؤُ اأَْرَبَعَة 
ْهِر  النَّ َوا�ْسُم  ْزِع.  اجْلَ َوَحَجُر  امْلُْقُل  ُهَناَك  ٌد.  َجيِّ الأَْر�ِض  ِتْلَك  َوَذَهُب  َهُب.  الذَّ
اِقُل،  ْهِر الثَّاِلِث ِحدَّ اأَْر�ِض ُكو�ٍض. َوا�ْسُم النَّ الثَّايِن ِجيُحوُن، َوُهَو امْلُِحيُط ِبَجِميِع 
م�سلمة  عهدنا  وكما  اْلُفَراُت()))  ابُع  الرَّ ْهُر  َوالنَّ وَر.  اأَ�سُّ �َسْرِقيَّ  اِري  اجْلَ َوُهَو 
اليهود، فاإنهم ل يهداأ لهم بال حني ُيلقون ببع�ض ما يف كتبهم اإىل امل�سلمني اأن 

يتالعبوا بالن�سو�ض ويغرّيوا فيها.

1. sound.islamstory.com/ar/artical/3406663/انهار الجنة

2. الكتاب املقد�ض: �سفر التكوين، الأ�سحاح 2، 14-9.
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اأن�ض حيث قال: )ثم عرج به  نعود الآن من جديد اإىل رواية �سريك عن 
هذا؟  من  فقيل:  اأبوابها،  من  بابًا  جربائيل  فا�ستفتح  الثالثة،  ال�سماء  اإىل 
قال:  اإليه؟  بعث  قد  اأَو  قيل:  حممد،  قال:  معك؟  ومن  قيل:  جربائيل،  قال: 
نعم، قد بعث اإليه، قيل: مرحبًا به واأهاًل، ففتح له فاإذا هو بنهر عليه قباب 
فذهب  اهلل،  اإل  يعلمه  ل  ما  ذلك  وغري  وياقوت،  وزبرجد  لوؤلوؤ  من  وق�سور 
قال:  النهر؟  ما هذا  يا جربائيل،  فقال:  اأذفر،  م�سك  هو  فاإذا  ترابه،  ي�سّم 
الرابعة، فقالوا  اإىل  به  الكوثر الذي خباأ لك ربك يف الآخرة. ثم عرج  هذا 
به  عرج  ثم  ذلك،  مثل  له  فقالوا  اخلام�سة،  اإىل  به  عرج  ثم  ذلك،  مثل  به 
اإىل ال�ساد�سة، فقالوا له مثل ذلك، ثم عرج به اإىل ال�سابعة، فقالوا له مثل 
يف  اإدري�ض  منهم  فوعيت  اأن�ض،  �سّماهم  قد  اأنبياء  فيها  �سماء  وكل  ذلك، 
واإبراهيم  ا�سمه،  اأحفظ  واآخر يف اخلام�سة مل  الرابعة،  الثانية، وهارون يف 
يف ال�ساد�سة، ومو�سى يف ال�سابعة بتف�سيل كالمه اهلل، فقال مو�سى: رب مل 
اأظن اأن يرفع علّي اأحد! ثم عال به فوق ذلك مبا ل يعلمه اإل اهلل، حتى جاء 
�سدرة املنتهى، ودنا باب اجلبار رب العزة، فتدىل فكان قاب قو�سني اأو دنى 

، فاأوحى اإىل عبده ما �ساء())). 

•• تشريع الصالة اليومية: تشريع الصالة اليومية:
ال�سالة،  ت�سريع  ق�سة  الراوي  يتناول  الرواية،  من  ال�سابق  املقطع  بعد 
ودخول النبي مو�سى »عليه ال�سالم« على اخلط يف حماولة منه للمماك�سة يف 
مقدار ال�سلوات املفرو�سة على اأمة الإ�سالم، وهو ما قد يكون موؤ�ّسرًا اآخر 

1. الطربي: جامع البيان، ج8، �ض 6-5.
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اليومية  ال�سوات  عدد  ت�سريع  روايات  باأّن  علمًا  الرواية..  اإ�سرائيلية  على 
متعددة، وهي تدور حول ذات ال�سورة املعرو�سة هنا:

قال: )واأوحى اهلل فيما اأوحى خم�سني �سالة على اأمته كل يوم وليلة، ثم 
هبط حتى بلغ مو�سى فاحتب�سه، فقال: يا حممد ماذا عهد اإليك ربك؟ قال: 
ت�ستطيع  اأمتك ل  اإن  وليلة. قال:  يوم  اأمتي كل  اإيل خم�سني �سالة على  عهد 
ي�ست�سريه  كاأنه  جربائيل  اإىل  فالتفت  وعنهم،  عنك  فليخفف  فارجع  ذلك، 
اأتى اجلبار »عز وجل«  اأن نعم، فعاد به جربائيل حتى  اإليه  يف ذلك، فاأ�سار 
عنه  فو�سع  هذا،  ت�ستطيع  ل  اأمتي  فاإن  عنا،  خفف  ربِّ  فقال:  مكانه،  وهو 
ع�سر �سلوات، ثم رجع اإىل مو�سى »عليه ال�سالم« فاحتب�سه، فلم يزل يردده 
اخلم�ض،  عند  احتب�سه  ثم  �سلوات،  خم�ض  اإىل  �سارت  حتى  ربه  اإىل  مو�سى 
فقال: يا حممد، قد واهلل راودت بني اإ�سرائيل على اأدنى من هذه اخلم�ض، 
فارجع  واأ�سماعًا،  واأب�سارًا  وقلوبًا  اأج�سادًا  اأ�سعف  فاأّمتك  وتركوه،  ف�سعفوا 
فليخفف عنك ربك، كل ذلك يلتفت اإىل جربائيل لي�سري عليه، ول يكره ذلك 
اأج�سادهم  �سعاف  اأمتي  اإن  رب،  يا  فقال:  اخلم�ض،  عند  فرفعه  جربائيل، 
يا  جالله«:  »جل  اجلبار  قال  عنا،  فخفف  واأب�سارهم،  واأ�سماعهم  وقلوبهم 
حممد، قال: لبيك و�سعديك، فقال: اإين ل يبدل القول لدي كما كتبت عليك 
الكتاب،  اأم  وهي خم�سون يف  اأمثالها،  ع�سر  بكل ح�سنة  ولك  الكتاب،  اأم  يف 
ف عني،  وهي خم�ض عليك. فرجع اإىل مو�سى، فقال: كيف فعلت ؟ فقال: خفَّ
على  اإ�سرائيل  بني  راودين  واهلل  قد  قال:  اأمثالها،  ع�سر  ح�سنة  بكل  اأعطانا 
اأدنى من هذا فرتكوه فارجع فليخفف عنك اأي�سًا، قال: يا مو�سى، قد واهلل 
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ا�ستحييت من ربي مما اأختلف اإليه، قال: فاهبط با�سم اهلل، فا�ستيقظ وهو 
يف امل�سجد احلرام())). 

•• تقرير مصري األمة: تقرير مصري األمة:
والرواية التالية - املروية من قبل ال�سنة وال�سيعة -حول املعراج تتحّدث عن 
تقرير م�سري اأمة الإ�سالم من خالل ت�سّرف واحد للنبي، ومن حيث ل يدري، 

وكاأن مقادير اهلل ت�سري بهذه الطريقة التي ل تخلو من ت�سفيه للعقول.

○ عن اأن�ض بن مالك قال: )ملا جاء جربائيل »عليه ال�سالم« بالرباق اإىل 

ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« فكاأنها �سربت بذنبها، فقال لها جربائيل: 
اأي ما ركبك مثله من قبل )ف�سار ر�سول  اإن ركبك مثله(  مه يا براق، فواهلل 
اأي على جنب  اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم«، فاإذا هو بعجوز ناء عن الطريق: 
التاأنيث.  منها  اأ�سقط  ولكن  نائية،  يقال:  اأن  ينبغي  جعفر:  اأو  قال  الطريق. 
اأن ي�سري،  فقال: ما هذه يا جربائيل؟ قال: �ِسر يا حممد، ف�سار ما �ساء اهلل 
جربائيل:  قال  حممد،  يا  هلّم  يقول:  الطريق  عن  متنحيًا  يدعوه  �سيء  فاإذا 
لقيه خلق من اخلالئق   ثم  قال:  ي�سري،  اأن  اهلل  �ساء  ما  ف�سار  يا حممد،  �ِسر 
فقال اأحدهم: ال�سالم عليك يا اأول، وال�سالم عليك يا اآخر، وال�سالم عليك يا 
حا�سر، فقال له جربائيل: اردد ال�سالم يا حممد، قال: فرد ال�سالم. ثم لقيه 
الثاين، فقال له مثل مقالة الأولني حتى انتهى اإىل بيت املقد�ض، فعر�ض عليه 
املاء واللنب واخلمر، فتناول ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« اللنب، فقال له 
اأمتك،  وغرقت  لغرقت  املاء  �سربت  ولو  الفطرة،  حممد  يا  اأ�سبت  جربائيل: 

1. الطربي: جامع البيان، ج8، �ض 6-5.
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ولو �سربت اخلمر لغويت وغوت اأمتك! ثم بعث له اآدم فَمن دونه من الأنبياء، 
هم ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« تلك الليلة، ثم قال له جربائيل: اأما  فاأَمَّ
العجوز التي راأيت على جانب الطريق، فلم يبق من الدنيا اإل بقدر ما بقي من 
عمر تلك العجوز، واأما الذي اأراد اأن متيل اإليه، فذاك عدو اهلل اإبلي�ض  اأراد 

اأن متيل اإليه، واأما الذين �سّلموا عليك، فذاك اإبراهيم ومو�سى وعي�سى())).

○ عن عبدالرحمان بن غنم قال: )...... فجاء ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه 

واآله« فدخل بيت املقد�ض فجاء جربئيل »عليه ال�سالم« اإىل ال�سخرة فرفعها 
فاأخرج من حتتها ثالثة اأقداح: قدحًا من لنب، وقدحًا من ع�سل، وقدحًا من 
خمر، فناوله قدح اللنب ف�سرب، ثم ناوله قدح الع�سل ف�سرب، ثم ناوله قدح 
اخلمر فقال: قد رويت ياجربئيل، قال: اأما اإنك لو �سربته �سّلت اأّمتك وتفّرقت 

عنك())).

فهل ميكن قبول هذا امل�سمون بحيث ل يتعار�ض مع �سفات اهلل من احلكمة 
والعدل والعلم وغري ذلك؟ وهل يقّرر اهلل م�سري الأمم بهذه الطريقة الغريبة؟ 

ومن خالل ت�سّرف واحد؟ 

ببعيدة  لي�ست  وهي  مقبول،  الأمر  الروايات  هذه  وا�سعي  منطق  يف  نعم، 
-للمّطلع على عقائد امللل القدمية واأ�ساطريها- عن معتقدات اأديان و�سعية اأو 
فة دانت بها بع�ض ال�سعوب التي دخلت يف الإ�سالم، فنقلتها عن عمد اأو  حمرَّ
جهل يف �سمن الرتاث احلديثي الإ�سالمي، عند ال�سنة وال�سيعة، لتتحّول بعد 

1. الطربي: جامع البيان، ج8، �ض 7.
2. ال�سدوق: الأمايل، �ض269.
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ذلك اإىل رقم اإ�سايف اإىل َكمِّ الروايات حول املعراج، لي�ستنتج من خالل ذلك 
البع�ض اأنها تبلغ حّد التواتر، ويعلم الإن�سان من خاللها وقوع املعراج فعاًل.. 
فهل ميكن ملثل هذه الرواية و�سابقاتها مما ا�ستعر�سناها �سمن هذا البحث اأن 

عى، ولو باملعنى؟  تكون اإ�سافة حقيقية يتحقق من خاللها التواتر املدَّ

على  دليل  املو�سوعة  والروايات  الإ�سافات  هذه  مثل  وجود  اأّن  اأقول  ل 
اأ�سطورية احلدث نف�سه، اأي املعراج، بلحاظ اأن مثل هذا جرى لأحداث اأكيدة، 
من قبيل التفا�سيل املكذوبة الدخيلة على اأحداث غزوات النبي، ومع هذا ل 
ننفي وقوع الغزوة نف�سها.. ولكن اأقول اأن خ�سو�ض التواتر ل يتحّقق مبثل هذه 

الروايات، وهي لي�ست قليلة اأبدًا. 

 •• التوظيف املذهيب: التوظيف املذهيب:

ا�ستغّل بع�ض الرواة ق�سية املعراج لتوظيفها مذهبيًا، وذلك يف اأجواء النزاع 
حول م�ساألة الإمامة واخلالفة، ففي حني جند ِمن الرواة َمن يوؤّكد على مقام 
اأف�سليته للخالفة، وبطريقة  اأبي بكر من خالل رحلة املعراج كو�سيلة لإثبات 
بتجيري  قام  منهم  الآخر  البع�ض  فاإّن  خافية،  غري  مغالة  من  فيها  ما  فيها 
الق�سة لإثبات اإمامة علي، وذلك -اأحيانًا- �سمن تفا�سيل ل ميكن قبولها باأي 

حال، وبنف�ض الطريقة من املغالة يف اأبي بكر. ومن مناذج هذه املرويات:

على  فيه  تكّلم  فيما  غالب،  بن  احل�سن  اأبو  )وذكر  الق�سطالين:  قال   ○

لأبي  وعزاها  حجاب،  األف  وال�سبعني  وال�سبعمائة  ال�سبعني  احُلجب  اأحاديث 
الربيع بن �سبع يف �سفاء ال�سدور من حديث ابن عّبا�ض: اأّن ر�سول اهلل »�سلى 
اهلل عليه و�سلم« قال بعد اأن ذكر مبداأ حديث الإ�سراء، كما ورد يف الأُّمهات: 
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اأتاين جربيل وكان ال�سفري بي اإىل رّبي، اإىل اأن انتهى اإىل مقام ثّم وقف عند 
اإن  فقال:  خليله؟  اخلليل  يرتك  املقام  هذا  مثل  يف  جربيل،  يا  فقلت:  ذلك، 
جتاوزته احرتقت بالنور، فقال النبّي »�سلى اهلل عليه و�سلم«: يا جربيل، هل 
لك من حاجة؟ قال: يا حمّمد، �سل اهلل اأن اأب�سط جناحي على ال�سراط لأُّمتك 
حّتى يجوزوا عليه، قال النبّي »�سلى اهلل عليه و�سلم« : ثّم زّج بي يف النور زّجًا، 
فخرق بي اإىل ال�سبعني األف حجاب، لي�ض فيها حجاب ي�سبه حجابًا، وانقطع 
اإن�سي وملك، فلحقني عند ذلك ا�ستيحا�ض، فعند ذلك ناداين  عّني ح�ّض كّل 
مناد بلغة اأبي بكر:( اأي ب�سوته وطريقة نطقه )قف اإّن رّبك ي�سّلي، فبينا اأنا 
اأتفّكر يف ذلك فاأقول: هل �سبقني اأبو بكر؟ فاإذا النداء من العلي الأعلى( اأي 
اأن ال�سوت ال�سادر عن اهلل كان ك�سوت اأبي بكر )ادُن يا خري الربية، ادُن يا 
حمّمد، ادُن يا حمّمد، ليدن احلبيب، فاأدناين رّبي حّتى كنت كما قال »تعاىل«: 
{ُثمَّ َدنا َفَتَدلَّى، َفكاَن قاَب َقوَسيِن َأو َأدنى}. قال: و�ساألني رّبي؟ فلم اأ�ستطع 
اأن اأجيبه، فو�سع يده بني كتفي - بال تكييف ول حتديد - فوجدت بْرَدها بني 
عليَّ  اأخذ  فعلم  �سّتى،  علومًا  وعّلمني  والآخرين،  الأّولني  علم  فاأورثني  ثديي، 
كتمانه اإذ علم اأّنه ل يقدر على حمله اأحد غريي، وعلم خرّيين فيه، وعّلمني 
القراآن فكان جربيل »عليه ال�ّسالم« يذّكرين به، وعلم اأمرين بتبليغه اإىل العاّم 
 ، واخلا�ّض من اأُّمتي. ولقد عاجلت جربيل »عليه ال�ّسالم« يف اآية نزل بها عليَّ
: {َوال َتعَجل ِبالُقرآِن ِمن َقبِل َأن ُيقضى ِإَليَك َوحُيُه  فعاتبني رّبي، واأنزل عليَّ
َوُقل َربِّ ِزدِني ِعلمًا}))). ثّم قلت: الّلهّم، اإّنه ملّا حلقني ا�ستيحا�ض قبل قدومي 

1. �سورة طه:114.
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رّبك  اإّن  قف  يل:  فقال  بكر،  اأبي  لغة  ت�سبه  بلغة  ينادي  مناديًا  �سمعت  عليك 
ي�سّلي، فعجبت من هاتني، هل �سبقني اأبو بكر اإىل املقام؟ واإّن رّبي لغنّي عن 
اأن ي�سّلي، فقال »تعاىل«: اأنا الغنّي عن اأن اأ�سّلي لأحد، واإمّنا اأقول: �سبحاين 
َعَليُكم  ُيَصلِّي  الَِّذي  {ُهَو  حمّمد:  يا  اقراأ  غ�سبي،  رحمتي  �سبقت  �سبحاين، 
َرِحيمًا})))،  ِبالُمؤِمِنيَن  َوكاَن  النُّوِر  ِإَلى  ُلماِت  الظُّ ِمَن  ِلُيخِرَجُكم  َوَمالِئَكُتُه 
اأمر �ساحبك يا حمّمد، فاإّن اأخاك مو�سى  ف�سالتي رحمة لك ولأُّمتك، واأّما 
كان اأُن�سه بالع�سا، فلّما اأردنا كالمه قلنا: {َوَما ِتلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى، َقاَل 
ِهَي َعَصاَي})))، و�سغل بذكر الع�سا عن عظيم الهيبة. وكذلك اأنت يا حمّمد، 
واحدة،  طينة  من  وهو  اأنت  خلقت  واأّنك  بكر،  اأبي  ب�ساحبك  اأن�سك  كان  ملّا 
وهو اأني�سك يف الدنيا والآخرة، خلقنا ملكًا على �سورته، يناديك بلغته ليزول 
عنك ال�ستيحا�ض، فال يلحقك من عظيم الهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد 

منك...())).
اأ�سحابها  حاول  التي  املو�سوعة  الروايات  من  العديد  هناك  املقابل  ويف 
ومن  ال�سالم«،  »عليهم  البيت  اأهل  ملدر�سة  املوايل  الآخر  الجتاه  توظيفها يف 

مناذج ذلك: 
○ قال املجل�سي: )ووجدت يف كتاب كنز الفوائد تاأليف ال�سيخ اجلليل اأبي 

اأبواحل�سن  القا�سي  اأخربنا  رين:  املعمِّ ِذكر  عند  اهلل  رحمه  الكراجكي  الفتح 
علي بن حممد البغدادي.... عن متيم بن وهلة املري، قال: حدثني اجلارود 

1. �سورة الأحزاب:43.
2. �سورة طه:18-17.

3. الق�سطالين: املواهب اللدنية باملنح املحمدية، ج2، �ض382-381.
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اإ�سالمه،  وح�سن  احلديبية  عام  فاأ�سلم  ن�سرانيًا  وكان  العبدي،  املنذر  بن 
ب�سريًا  الع�سر،  و�سالف  الدهر  وجه  على  بتاأويلها  عاملًا  للكتب،  قارئًا  وكان 
بالفل�سفة والطب، ذا راأي اأ�سيل، ووجه جميل، اأن�ساأ يحّدثنا يف اأيام اإمارة عمر 
بن اخلطاب قال: وفدُت على ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« يف رجال من 
عبدالقي�ض( من القبائل العربية التي كانت ت�ستوطن جنوب العراق وبع�سًا من 
القدمية  حدودها  يف  البحرين  ذلك  يف  مبا  العربي،  للخليج  الغربي  ال�ساحل 
التي ت�سل اإىل الإح�ساء. ثم ت�ستعر�ض الرواية تفا�سيل كثرية ل متتُّ اإىل بحثنا 
ب�سلة اإىل اأن قال: )..... فقال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«: يا جارود، 
ليلة اأ�سري بي اإىل ال�سماء، اأوحى اهلل »عز وجل« اإيّل اأن �سل َمن اأر�سلنا ِمن 
نبوتك،  على  فقالوا:  ُبعثتم؟  ما  على  فقلت:  بعثوا؟  ما  على  ر�سلنا  ِمن  قبِلك 
التفت عن ميني  اأن  اإيل  اأوحى  ثم  اأبي طالب، والئمة منكما،  وولية علي بن 
العر�ض، فالتفت فاإذا علي، واحل�سن واحل�سني، وعلي بن احل�سني، وحممد بن 
علي، وجعفر بن حممد، ومو�سى بن جعفر، وعلي بن مو�سى، وحممد بن علي، 
ي�سلون،  نور  من  �سح�ساح  يف  واملهدي  علي،  بن  واحل�سن  حممد،  بن  وعلي 
فقال يل الرب »تعاىل«: هوؤلء احلجج اأوليائي، وهذا املنتقم من اأعدائي. قال 
والجنيل  التوراة  يف  املذكورون  هوؤلء  جارود،  يا  �سلمان:  يل  فقال  اجلارود: 

والزبور كذاك())).
ثم نقل املجل�سي اإ�سكاًل افرت�سه الكراجكي، والرّد الذي جاء به على هذا 
الإ�سكال، ومفاده: كيف ي�سح اأن يكون الأئمة الإثنا ع�سر »عليهم ال�سالم« يف 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 299-293.
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تلك احلال يف ال�سماء ونحن نعلم �سرورة خالف هذا؟ لأن اأمري املوؤمنني  »عليه 
عى له اأحد اأنه  ال�سالم« كان يف ذلك الوقت مبكة يف الأر�ض، ومل يّدِع قط ول ادَّ
�سعد اإىل ال�سماء، فاأما الأئمة من ولده، فلم يكن ُوجد اأحد منهم بعد ول ُولد، 

فما معنى ذلك اإن كان اخلرب حقًا؟

 واأجاب قائاًل: يجوز اأن يكون اهلل »تعاىل« اأحدث لر�سوله »�سلى اهلل عليه 
على  اأجمعني  لرياهم  ال�سالم«  »عليهم  الأئمة  ك�سور  �سورًا  احلال  يف  واآله« 
على  »تعاىل«  اهلل  وي�سكر  مثالهم،  بروؤيته  اأ�سخا�سهم  �ساهد  كمن  كمالهم، 
مامنحه من تف�سيلهم واإجاللهم، وهذا يف العقول من املمكن املقدور، ويجوز 
ي�سّبحونه  �سمائه  يف  مالئكة  �سورهم  على  خلق  »تعاىل«  اهلل  يكون  اأن  اأي�سًا 
ويقد�سونه لرتاهم مالئكته الذين قد اأعلمهم باأنهم �سيكونون يف اأر�سه حججًا 
له على خلقه، فيتاأكد عندهم منازلهم، وتكون روؤيتهم تذكارًا لهم بهم، ومبا 
�سيكون من اأمرهم، وقد جاء يف احلديث اأن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله« 
قد  حديث  وهذا  املوؤمنني،  اأمري  �سورة  على  ملكًا  به  ُعرج  ملا  ال�سماء  يف  راأى 
اتفق اأ�سحاب احلديث على نقله، حّدثني به من طريق العامة ال�سيخ حممد بن 
اأحمد بن �ساذان القمي، ونقلته من كتابه املعروف بـ »اإي�ساح دقائق النوا�سب«  
وقراأته عليه مبكة يف امل�سجد احلرام �سنة اثنتي ع�سرة واأربعمائة عن جعفر بن 
حممد بن م�سرور، عن احل�سني بن حممد، عن اأحمد بن علويه املعروف بابن 
الأ�سود الأ�سبهاين عن اإبراهيم بن حممد، عن عبداهلل بن �سالح، عن جدير 
بن عبداحلميد، عن جماهد، عن ابن عبا�ض قال: )�سمعت ر�سول اهلل »�سلى 
اهلل عليه واآله«  يقول: ملا اأ�سري بي اإىل ال�سماء، ما مررت مبالأ من املالئكة اإل 
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�ساألوين عن علي بن اأبي طالب، حتى ظننت اأن ا�سم علي يف ال�سماء اأ�سهر من 
ا�سمي ! فلما بلغت ال�سماء الرابعة نظرت اإىل ملك املوت فقال يل: يا حممد، ما 
خلق اهلل خلقًا اإل اأقب�ض روحه بيدي، ما خال اأنت وعلي، فاإن اهلل »جل جالله« 
بن  بعلي  اأنا  فاإذا  العر�ض نظرت  فلما �سرت حتت  بقدرته،  اأرواحكما  يقب�ض 
فقال يل جربئيل  �سبقتني؟  يا علي  فقلت:  ربي  واقفًا حتت عر�ض  اأبي طالب 
ال�سالم«: يا حممد، َمن هذا الذي يكلمك؟( ولعل ال�سحيح: َمن هذا  »عليه 
لي�ض  يا حممد،  قال يل:  اأبي طالب،  بن  علي  اأخي  هذا  )قلت:  تكلمه؟  الذي 
هذا عليًا، ولكنه ملك من مالئكة الرحمان، خلقه اهلل على �سورة علي بن اأبي 
اإىل وجه علي بن  ا�ستقنا  ال�سالم« فنحن املالئكة املقربون كلما  طالب »عليه 
اأبي طالب زرنا هذا امللك لكرامة علي بن اأبي طالب على اهلل »�سبحانه«(. ثم 
ر�سول اهلل  راآهم  الذين  يكون  اأن  الوجه  الكراجكي: في�سح على هذا  اأ�ساف 
مالئكة على �سورة الئمة »عليهم ال�سالم«، وجميع ذلك داخل يف باب التجويز 

والإمكان واحلمد هلل))).

والكراجكي يحاول من جهة اأن الرواية عامية اأن ُيثبت �سحتها، واحلال اأن 
الإمام علي بن مو�سى الر�سا »عليه ال�سالم« حّذر من بع�ض املرويات الغريبة 
التي جاءت من هذا القبيل، فعن اإبراهيم بن اأبي حممود: )قلت للر�سا »عليه 
اأمري املوؤمنني »عليه  اأخبارًا يف ف�سائل  اإن عندنا  ال�سالم«: يا بن ر�سول اهلل، 
مثلها  نعرف  ول  خمالفيكم،  رواية  من  وهي  البيت،  اأهل  وف�سلكم  ال�سالم« 
عندكم، اأفُندين بها؟ فقال: يا بن اأبي حممود، لقد اأخربين اأبي عن اأبيه عن 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 300-299.
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جده »عليهم ال�سالم« اأن ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«  قال: َمن اأ�سغى اإىل 
ناطق فقد عبده، فاإن كان الناطق عن اهلل »عز وجل«  فقد عبد اهلل، واإن كان 
الناطق عن اإبلي�ض فقد عبد اإبلي�ض. ثم قال الر�سا »عليه ال�سالم«: يا بن اأبي 
حممود، اإن خمالفينا و�سعوا اأخبارًا يف ف�سائلنا وجعلوها على ثالثة اأق�سام: 
اأعدائنا،  الت�سريح مبثالب  وثالثها  اأمرنا،  التق�سري يف  وثانيها  الغلو،  اأحدها 
فاإذا �سمع النا�ض الغلو فينا كّفروا �سيعتنا ون�سبوهم اإىل القول بربوبيتنا، واإذا 
ثلبونا  باأ�سمائهم  اأعدائنا  مثالب  �سمعوا  واإذا  فينا،  اعتقدوه  التق�سري  �سمعوا 
 ِ باأ�سمائنا، وقد قال اهلل »عز وجل«: {َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ

َ َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم})))(. َفَيُسبُّوا اهللَّ

ثم لو كانت اأ�سماء الأئمة معروفة ومتداولة بهذه ال�سورة ملا انق�سم ال�سيعة 
خمتلفني يف َمن هو الإمام بعد وفاة الإمام الذي �سبقه، وملا �سار النا�ض يف فتنة 
ال�سالم«،  »عليه  ال�سادق  الإمام  ا�ست�سهاد  بعد  اآخر، كما جرى  اإىل  من حني 
حيث اعتقد النا�ض باإمامة ابنه عبداهلل الأفطح، فظهرت الفطحية، وَمن قال 
البع�ض باإمامة اإ�سماعيل ابن ال�سادق وظهرت الإ�سماعيلية، ثم الذين وقفوا 
على الإمام الكاظم »عليه ال�سالم«، فظهرت الواقفة، وهكذا غريهم كثري، اإىل 
ا�ست�سهاد الإمام احل�سن الع�سكري »عليه ال�سالم«. والرواية التالية جاءت يف 

نف�ض هذا الإطار، وفيها اإ�سافة على ت�سوير امللك على هيئة اأمري املوؤمنني:

اأنه قال: )�سمعت جدي ر�سول اهلل  ○ عن الإمام احل�سني »عليه ال�سالم« 
بطنان  يف  راأيت  وجل«  »عز  ربي  بي  اأ�سرى  ليلة  يقول:  واآله«  عليه  اهلل  »�سلى 

1. �سورة الأنعام: 108. والرواية وردت يف عيون اأخبار الر�سا لل�سدوق، ج1، �ض304.
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العر�ض( اأي و�سطه )مَلكًا بيده �سيف من نور يلعب به كما يلعب علي بن اأبي 
طالب »عليه ال�سالم« بذي الفقار، واإن املالئكة اإذا ا�ستاقوا اإىل علي بن اأبي 
طالب نظروا اإىل وجه ذلك امللك. فقلت: يا رب، هذا اأخي علي بن اأبي طالب 
يف  يعبدين  علي،  �سورة  على  خلقته  ملك  هذا  حممد،  يا  فقال:  عمي؟  وابن 
بطنان عر�سي، ُتكتب ح�سناته وت�سبيحه وتقدي�سه لعلي بن اأبي طالب اإىل يوم 

القيامة())).

وجاء راٍو اآخر واأ�ساف عن�سرًا اآخر يف الرواية:

○ عن الأعم�ض عن جعفر بن حممد، عن اأبيه »عليهما ال�سالم«، قال: )فلما 

التي يف  ال�سربة يف �سورته  تلك  راأ�سه، �سارت  ابن ملجم على  اللعني  �سربه 
ال�سماء، فاملالئكة ينظرون اإليه غدوة وع�سية، ويلعنون قاتله ابن ملجم، فلما 
اأوقفته مع  ُقتل احل�سني بن علي »عليه ال�سالم« هبطت املالئكة وحملته حتى 
�سورة علي يف ال�سماء اخلام�سة، فكلما هبطت املالئكة من ال�سماوات ِمن ُعال، 
و�سعدت مالئكة ال�سماء الدنيا فمن فوقها اإىل ال�سماء اخلام�سة لزيارة �سورة 
علي والنظر اإليه واإىل احل�سني بن علي م�سحطًا بدمه، لعنوا يزيد وابن زياد 
ومن قاتلوا احل�سني بن علي »عليه ال�سالم« اإىل يوم القيامة. قال الأعم�ض: قال 
يل جعفر بن حممد ال�سادق »عليه ال�سالم«: هذا من مكنون العلم وخمزونه ل 

ُتخرجه اإل اإىل اأهله())).

جديدة  معلومات  ليقّدم  �سبق  ما  كل  التايل  اخلرب  يف  الراوي  ويتجاوز 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 354-353.
2. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 316.
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تتحدث عما ي�سبه املركبة الف�سائية بدًل عن الرباق، وعن ح�سور الإمام علي 
قبورهم  الأنبياء من  املعراج، وعن خروج  ل  الإ�سراء  الأق�سى يف  امل�سجد  يف 
اأثار ت�ساوؤلت  يف بيت املقد�ض، وهم بالآلف، و�سالتهم خلف النبي، وهو ما 
و�سكوك عند ال�سيد ابن طاو�ض، دفعته اإىل احتمال كون هذا الإ�سراء خمتلفًا 
عن الإ�سراء الذي حتّدث عنه القراآن الكرمي ! و�سنذكر تعليق ابن طاو�ض بعد 

النتهاء من عر�ض اخلرب.  

ال�سعود«: )راأيت يف تف�سري ما  ال�سيد ابن طاوو�ض يف كتابه »�سعد  قال   ○

بن  حممد  تاأليف  عليهم«  اهلل  »�سلوات  بيته  واأهل  النبي  يف  القراآن  من  نزل 
العبا�ض بن علي بن مروان: حدثنا احل�سني بن حممد بن �سعيد، عن حممد بن 
البي�ض بن الفيا�ض، عن اإبراهيم بن عبداهلل بن همام، عن عبدالرزاق، عن 
معمر، عن ابن حماد، عن اأبيه، عن جده قال: قال ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه 
واآله«: بينما اأنا يف احلجر اإذ اأتاين جربئيل فهمزين برجلي فا�ستيقظت، فلم 
اأر �سيئًا، ثم اأتاين الثانية فهمزين برجلي فا�ستيقظت، فاأخذ ب�سبعي فو�سعني 
يف �سيء كوْكِر الطري( وهنا تختلف هذه الرواية مع كل الروايات ال�سابقة التي 
تتحدث عن الرباق كو�سيلة للنقل، فهذه الرواية تتحدث عن �سئ �سبيه باملركبة 
 ! واأنا يف مكان  اإيّل  بب�سري طرفة، فرجعت  املفّرغة )فلما طرقت  الدائرية 
فقال: اأتدري اأين اأنت؟ فقلت: ل يا جربئيل، فقال: هذا بيت املقد�ض، بيت اهلل 
الأق�سى، فيه املح�سر واملن�سر( قد يقال اأن لهذا التبجيل ببيت املقد�ض دللة 
على اإ�سرائيلية الرواية )ثم قام جربئيل فو�سع �سبابته اليمنى يف اأذنه اليمنى 
فاأّذن مثنى مثنى  يقول يف اآخرها: حي على خري العمل مثنى مثنى، حتى اإذا 

اإلسراء واملعراج

fi Umq 2 L.indd   582fi Umq 2 L.indd   582 2/29/2020   12:05:49 PM2/29/2020   12:05:49 PM



583583 اإلسراء واملعراج

ق�سى اأذانه اأقام ال�سالة مثنى مثنى، وقال يف اآخرها: قد قامت ال�سالة، قد 
قامت ال�سالة  فربق نور من ال�سماء ففتحت به قبور الأنبياء، فاأقبلوا من كل 
اآلف واأربعمائة نبي،  اأربعة  اأْوب( جهة وناحية )يلّبون دعوة جربئيل، فوافى 
فلما  �سيتقدمنا،  جربئيل  اأن  اأ�سك  ول  م�سافهم  فاأخذوا  نبيًا،  ع�سر  واأربعة 
ا�ستووا على م�سافهم اأخذ جربئيل ب�سبعي، ثم قال يل: يا حممد، تقّدم ف�سلِّ 
باإخوانك، فاخلامت اأوىل من املختوم ، فالتفت عن مييني واإذا اأنا باأبي اإبراهيم 
»عليه ال�سالم« عليه حّلتان خ�سراوان، وعن ميينه مَلكان، وعن ي�ساره مَلكان 
، ثم التفت عن ي�ساري واإذا اأنا باأخي وو�سيي علي بن اأبي طالب، عليه حّلتان 
فغمزبي  �سرورًا،  فاهتززت  ملكان،  ي�ساره  وعن  ملكان،  ميينه  عن  بي�ساوان، 
جربئيل »عليه ال�سالم«  بيده، فلما انق�ست ال�سالة قمت اإىل اإبراهيم »عليه 
ال�سالم« فقام اإيّل ف�سافحني، واأخذ بيميني بكلتا يديه، وقال: مرحبًا بالنبي 
ال�سالح، والبن ال�سالح، واملبعوث ال�سالح يف الزمان ال�سالح، وقام اإىل علي 
بن اأبي طالب ف�سافحه واأخذ بيمينه بكلتا يديه، وقال: مرحبًا بالبن ال�سالح، 
يته باأبي احل�سن ول  وو�سي النبي ال�سالح يا اأبا احل�سن، فقلت له: يا اأبت، كنَّ
ولد له؟ فقال: كذلك وجدته يف �سحفي، وعلم غيب ربي با�سمه علي، وكنيته 
باأبي احل�سن واحل�سني، وو�سي خامت اأنبياء ربي. ثم قال يف بع�ض متام احلديث 
ما هذا لفظه: ثم اأ�سبحنا بالأبطح ن�سطني، مل يبا�سرنا عناء واإين حمدثكم 

بهذا احلديث ، و�سيكذب قوم ، وهو احلق فال مترتون())).

وقد احتمل ال�سيد ابن طاوو�ض - يف تعليق له بعد اإيراد اخلرب - اأن هذا 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 318-317.
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الأخبار وردت خمتلفة يف  فاإن  اأخرى غري ما هو م�سهور،  الإ�سراء كان دفعة 
�سفات الإ�سراء، ولعل احلا�سرين من الأنبياء كانوا يف هذه احلال دون الأنبياء 
نبي  األف  مائة  الأخيار  الأنبياء  عدد  لأن  الآخر،  الإ�سراء  يف  ح�سروا  الذين 
واأربعة وع�سرون نبيًا، ولعل احلا�سرين من الأنبياء كانوا يف هذه هم املر�سلون، 

اأو من له خا�سية و�سرٌّ م�سون(. 

بقوله: )ولي�ض  وتفّرده  لغرابته  ا�ستبعاد اخلرب  ابن طاو�ض  ال�سيد  ثم دفع 
كل ما جرى من خ�سائ�ض النبي وعلي »�سلوات اهلل عليهما« عرفناه. وكلما 
يحتمله العقل وذكره اهلل »جل جالله« ل يجوز التكذيب يف معناه، وقد ذكرُت 
يف عدة جملدات وم�سنفات اأنه حيث ارت�سى اهلل »جل جالله« عبده ملعرفته 
هذا  دون  فهو  والإكرام  الإنعام  من  ذلك  بعد  يكون  فكلما  خلدمته،  و�سرفه 
املقام، ول �سيما اأنه برواية الرجال الذين ل ُيّتهمون يف نقل ف�سل مولنا علي 

بن اأبي طالب »عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم«())).

كي  طاو�ض  ابن  ال�سيد  كالم  من  ُيفَهم  كما  ال�سند  تامة  لي�ست  والرواية 
يقول: )ول �سيما اأنه برواية الرجال الذين ل ُيّتهمون يف نقل ف�سل مولنا علي 
بيت  اإىل  ال�سالم«  »عليه  علي  الإمام  و�سل  كيف  ح  يو�سّ ومل  طالب(،  اأبي  بن 
املقد�ض، ومن اأين جاء باحلّلتني البي�ساوين، وملاذا ل جند ذكرًا لالإ�سراء بعلي 
اإىل امل�سجد الأق�سى، وملاذا مل يتحّدث هو - ولو بعد وفاة النبي - عن هذه 
احلادثة، يف الوقت الذي جنده يتحدث عن وجوده بجانب النبي حني نزل عليه 

الوحي كما جاء يف اخلطبة القا�سعة املروية يف نهج البالغة. 

1. املجل�سي: بحار الأنوار، ج18، �ض 318.
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اأو جعل  اأن اهلل مّثل مالكًا  التي �سبقتها قد اعتربت  واإذا كانت الروايات 
احلوار  بلحاظ  الرواية  هذه  يف  منتٍف  الحتمال  هذا  فاإن  عليًا،  ت�سبه  �سورة 
الذي دار بينه وبني ر�سول اهلل »�سلى اهلل عليه واآله«، ومع النبي اإبراهيم »عليه 

ال�سالم«، مبا يدّل على اأن عليًا بنف�سه كان حا�سرًا بتلك ال�سورة.

•• هل املراد من املسجد األقصى مسجد بيت املقدس؟ هل املراد من املسجد األقصى مسجد بيت املقدس؟
قال البع�ض باأن »امل�سجد الأق�سى« الذي اأ�سري اإليه النبي »�سلى اهلل عليه 
واآله« ل يقع يف القد�ض، بل يف اجلزيرة العربية على حدود احلرم املكي. قالوا: 
اإن امل�سجد الأق�سى موجود يف اأر�ض احلجاز يف اململكة العربية ال�سعودية ويف 
انة« وهي تقع �سمال مدينة مكة بـ29 كيلومرتًا، ويف وادي  منطقة ت�سمى »اجِلِعرَّ
الكاتب  وا�سُت�سهد  اليوم.  حتى  ي�ستعمل  ا�سمها  زال  ما  التي  الق�سوى  العدوة 

بعدة روايات من بينها:

يف كتاب »اأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار« لالأزرقي: )قال حممد بن 
طارق: اتفقت اأنا وجماهد باجلعرانة فاأخربين اأن امل�سجد الأق�سى الذي من 
وراء الوادي بالعدوة الق�سوى م�سلى النبي كان باجلعرانة، اأما هذا امل�سجد 

الأدنى فاإمنا بناه رجل من قري�ض())). 

ويف م�سند اأبي يعلى عن اأم �سلمة: )اأنها �سمعت ر�سول اهلل يقول: من اأهلَّ 
بحجة اأو عمرة من امل�سجد الأق�سى اإىل امل�سجد احلرام غفر له ما تقدم من 

ذنبه وما تاأخر اأو وجبت له اجلنة())).

1.  الأزرقي: اأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، ج 2، �ض 207.
2.  اأبو يعلى: امل�سند، ج12، �ض359.
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واأ�سيف باأن امل�سجد الأق�سى الواقع حاليًا يف القد�ض مل ُيعَرف بهذا ال�سم 
على عهد النبي »�سلى اهلل عليه واآله«، خا�سة واأن ا�ستعمال م�سطلح »م�سجد« 
للدللة على مكان العبادة مت يف العهد الإ�سالمي، بينما املفرت�ض اأن املوجود 

يف القد�ض �سابق عهدًا على ذلك. 

وميكن الرد على ما �سبق ببيان اأن القراآن ا�ستعمل م�سطلح »م�سجد«  على 
املكان املخ�س�ض للعبادة قبل الإ�سالم. قال »تعاىل«: {َوَكَذِلَك َأْعَثْرَنا َعَلْيِهْم 
اَعَة اَل َرْيَب ِفيَها ِإْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم َأْمَرُهْم   ِلَيْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اهلِل َحقٌّ َوَأنَّ السَّ
َعَلىَأْمِرِهْم  َغَلُبوا  الَِّذيَن  َقاَل  ِبِهْم   َأْعَلُم  رَّبُُّهْم  ُبْنَياًنا  َعَلْيِهم  اْبُنوا  َفَقاُلوا 
 ........ آَدَم  َبِني  َيا   ........ آَدَم  َبِني  {َيا  مَّْسِجدًا}))).  َعَلْيِهم  َلَنتَِّخَذنَّ 
ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط َوَأِقيُموْا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه 
يَن َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن...... َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد  الدِّ

َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن﴾))).

يف  م�ساله  وكان  م�سجدًا  املكي  العهد  يف  النبي  اأ�ّس�ض  اأن  ُيعَهد  مل  ثم 
�سه النبي كان يف  اجلعرانة لُيعرف با�سم »امل�سجد الأق�سى«؟ واأّول م�سجد اأ�سَّ

»قباء« عند الهجرة اإىل املدينة. 

يف  املق�سود  اأنه  يعني  ل  الأق�سى  امل�سجد  باأنه  اجلعرانة  م�سجد  وت�سمية 
الآية، لأنه جمرد و�سف يدل على البعد املكاين، وميكن اأن ينطبق على اأكرث 
من م�سجد. ثم ما اأهمية امل�سري اإىل م�سجد يقع على بعد 29 كم من مكة، لُيعربَّ 

1. �سورة الكهف: 21.
2. �سورة الأعراف: 31-26.
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َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى  عنه بهذه الفخامة: {ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى}؟ وما خ�سو�سيته ليقال اأنه {الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه}؟

•• املسجد احلرام أم بيت أم هانئ ؟ املسجد احلرام أم بيت أم هانئ ؟
كما �سهدنا حماولة معا�سرة للعبث يف املراد من امل�سجد الأق�سى، �سبقت 
ذلك بزمن طويل حماولة للعبث يف مبداأ ومنطلق الإ�سراء، اأي امل�سجد احلرام.
امل�سجد  خ�سو�ض  من  مّت  الإ�سراء  باأن  القراآن  فيه  ي�سّرح  الذي  الوقت  ففي 
احلرام تاأتي بع�ض الروايات لتخالف ذلك، معتربًة اأن الإ�سراء مت من بيت اأم 

هانئ بنت اأبي طالب.
ولو كانت الآية قد ذكرت مكة بدًل عن امل�سجد احلرام لكان ذلك مقبوًل، 

ولكن مع الت�سريح بامل�سجد احلرام هل يبقى جمال لقبول الرواية التالية ؟
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا �سلـمة، قال: ثنا مـحمد بن اإ�سحاق، قال: ثنـي 
مـحمد بن ال�سائب، عن اأبـي �سالـح بن بـاذام عن اأّم هانىء بنت اأبـي طالب، 
فـي م�سرى النبـّي »�سلى اهلل عليه و�سلم«، اأنها كانت تقول: )ما اأُ�سري بر�سول 
اهلل »�سلى اهلل عليه و�سلم« اإلَّ وهو فـي بـيتـي نائم عندي تلك اللـيـلة، ف�سلـى 
نا ر�سول اهلل »�سلى  الع�ساء الآخرة، ثم نام ونـمنا، فلـما كان ُقَبـيـل الفجر، اأهبَّ
لَّـْيُت  اهلل عليه و�سلم«، فلـما �سلـى ال�سبح و�سلـينا معه قال: يا اأُمَّ هاِنىٍء َلَقْد �سَ
لَّـْيُت  َمَعُكُم الِع�ساَء الآِخَرِة كَما راأْيِت بَهَذا الَواِدي، ُثمَّ ِجْئُت َبـْيَت الـَمْقِد�ِض َف�سَ

الَة الَغَداِة َمَعُكُم الآَن كَما َتَرْيَن())). لَّـْيُت �سَ ِفـيِه، ُثمَّ �سَ
راوي الرواية: اأبو �سالح باذام اأو باذان، وكان موىل لأم هانئ، من الفر�ض 

1. ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، ج3، �ض22.
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الذين عا�سوا يف اليمن، و�سار يف ُملك اأم هانئ بعد اأن كان ُملكًا لبنها جعدة، 
اأنه مل  ! وقيل  اإىل ابن عبا�ض  للقراآن ون�سبه  َكتب بعد ذلك تف�سريًا  فاأعتقته. 
اأم  اأبا �سالح موىل  ن�سمي  ثابت: )كنا  اأبي  ! وعن حبيب بن  ي�سمع منه رواية 
فار�ض:  بلغة  )الدروغزن  للرامهرمزي:  الفا�سل  ويف  الدروغزن(.  هانىء 
الكذاب(. وروي عنه اأنه قال يف مر�سه: )كل �سيء حدثتكم به فهو كذب()))!

•• خامتة: خامتة:
يف ختام هذا البحث لبّد من التنويه اإىل اأّن اختالف وجهات النظر اأمر 
طبيعي، ولبد من فتح املجال للتفكري والنقا�ض والبحث يف الإطار العلمي، واإذا 
كان النا�ض قد اعتادوا على �سماع وجهة نظر واحدة مّتفق عليها ملّدة طويلة من 
الزمن، اأو كان الأمر م�سهورًا بينهم، فاإّن هذا ل يعني بال�سرورة �سحة ذلك، 
فقد ي�ستمر اخلطاأ لقرون مديدة تتداوله الأجيال على اأنه حقيقة ل َلب�ض فيها، 
ولرمبا ي�سعون لها عنوانًا دينيًا مقّد�سًا، ثم يتفاجاأ جيل من هذه الأجيال باأّن 

ت�سوراتهم ال�سابقة كانت خاطئة متامًا، واأن احلقيقة يف اجتاه مغاير متامًا. 

الكون  مركز  الأر�ض هي  اأن  النا�ض  اعتقاد  اأب�سطها  كثرية،  اأمثلة  وهناك 
وقد  املركز،  هذا  حول  تدور  اإمنا  والكواكب  والنجوم  ال�سم�ض  واأن  والوجود، 
اأعطى امل�سيحيون لهذه الفكرة -على مدى قرون ممتدة- قد�سية منطلقة من 
اإليها عند قيامته  الزمن ثم عودته  الأر�ض لربهة من  امل�سيح على  تواجد  اأن 
لحقًا ل يدع جماًل لفرتا�ض اأن الأر�ض لي�ست مركزًا للكون... ثم تبنّي خطاأ 

هذا كله ! فلنكن اأتباع الدليل فح�سب، لأن الظن ل يغني من احلق �سيئًا.

1. البيهقي: ال�سنن الكربى، ج4، هام�ض �ض461.
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الكتاب مصادر 
المؤلف وإصدارات 
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املصادر العربية
م�سادر الكتاب

القراآن الكرمي
الكتاب املقد�ض

اأبو الأنبياء: حممود عبا�ض العقاد
احل�سيني  حممد  بن  حممد  الدين:  علوم  اإحياء  ب�سرح  املتقني  ال�سادة  اإحتاف 

الزبيدي 
اأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: حممد بن عبد اهلل بن اأحمد الأزرقي

اآدم والتاريخ: علي املخلبي
اأ�سول احلديث: عبدالهادي الف�سلي

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن: حممد الأمني ال�سنقيطي
اأ�سواء على ال�سحيحني: حممد �سادق النجمي 

 الأعالم: خري الدين الزركلي
الأغاين: علي بن احل�سني بن حممد الأ�سفهاين 

اإكمال الدين: حممد بن علي ال�سدوق
الأمايل: حممد بن علي ال�سدوق

الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل: نا�سر مكارم �سريازي
 بحار الأنوار: حممد باقر املجل�سي

البدء والتاريخ: حممد بن عبداهلل املقد�سي
البداية والنهاية: اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي 
البداية والنهاية: اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي

بهجة النفو�ض والأ�سرار يف تاريخ دار هجرة النبي املختار: عبداهلل املرجاين
تاريخ الإ�سالم: حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي 
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تاريخ الأمم وامللوك: حممد بن جرير الطربي
يار َبكري تاريخ اخلمي�ض يف اأحوال اأنف�ض النفي�ض: ح�سني بن حممد الِدّ

تاريخ دم�سق: علي بن احل�سن املعروف بابن ع�ساكر 
التحرير والتنوير: حممد الطاهر بن عا�سور 

 الرتغيب والرتهيب: عبد العظيم بن عبد القوي املنذري
ت�سنيم يف تف�سري القراآن: عبداهلل جوادي اآملي

التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�ض: جمموعة حمررين
تف�سري القراآن العظيم: اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي

تف�سري القراآن: الإمام احل�سن الع�سكري
تف�سري القراآن: علي بن اإبراهيم القمي

تف�سري القراآن: حممد بن م�سعو دالعيا�سي
التف�سري الكبري: الفخر الرازي

تف�سري املنار: حممد ر�سيد ر�سا
التلمود البابلي

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد: يو�سف بن عبد الرّب النمري
تهذيب الأ�سول: روح اهلل املو�سوي اخلميني

التيجان يف ملوك حمري: وهب بن منبه
جامع البيان يف تاأويل اآي القراآن: حممد بن جرير الطربي

اجلامع ال�سغري: �سليمان بن اأحمد بن اأيوب الطرباين 
اجلامع امل�سند ال�سحيح: حممد بن اإ�سماعيل البخاري

جامع بيان العلم وف�سله: يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب
 اجلامع لأحكام القراآن: حممد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي

حجية احلديث: حيدر حب اهلل
احل�سارات ال�سامية املبكرة: خزعل املاجدي

 حياة حممد: حممد ح�سني هيكل 
اخل�سال: حممد بن علي ال�سدوق
الدر املنثور: جالل الدين ال�سيوطي

دقائق الأخبار يف ذكر اجلنة والنار: عبد الرحيم بن اأحمد القا�سي
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اهلل  عبد  بن  حممود  املثاين:  وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  يف  املعاين  روح 
احل�سيني الألو�سي

بن  فر�سته  بن  اللطيف  العاملني: حممد عبد  املتقني يف م�سنوعات رب  رو�سة 
ملك الكرماين 

�سبل الهدى والر�ساد: حممد بن يو�سف ال�ساحلي ال�سامي
�سمط النجوم العوايل يف اأنباء الأوائل والتوايل: عبدامللك العا�سمي

ال�سنن: اأبواحل�سن علي الدارقطني
ال�سرية النبوية: عبد امللك بن ه�سام بن اأيوب احلمريي

 �سبهة الغلو عند ال�سيعة: عبدالر�سول الغفار 
�سرح اأ�سول الكايف: حممد �سالح املازندراين 

اأبي  بابن  املعروف  حممد  بن  اهلل  هبة  بن  احلميد  عبد  البالغة:  نهج  �سرح 
احلديد املعتزيل  

عرائ�ض املجال�ض: اأحمد بن حممد بن اإبراهيم الثعلبي 
عقائد الإ�سالم من القراآن الكرمي: مرت�سى الع�سكري

العقيدة الإ�سالمية على �سوء مدر�سة اأهل البيت: جعفرال�سبحاين
علل ال�سرائع: حممد بن علي ال�سدوق
علل ال�سرائع: حممد بن علي ال�سدوق

عيون اأخبار الر�سا: حممد بن علي ال�سدوق
 فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين

فقه ال�سرية: حممد الغزايل ال�سقا
الفهر�ست: حممد بن احل�سن الطو�سي

الفوائد املجموعة يف الأحاديث املو�سوعة: حممد بن علي ال�سوكاين 
يف علم م�سطلح احلديث: زين الدين العاملي 

قامو�ض الكتاب املقد�ض: جممع الكنائ�ض ال�سرقية
الكايف : حممد بن يعقوب الكليني

كتاب الجتهاد والتقليد من التنقيح يف �سرح العروة الوثقى: اأبو القا�سم اخلوئي
الك�ساف: جار اهلل الزخم�سري

ل�سان العرب:  ابن منظور الأفريقي
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لغة القراآن، م�سائلها وق�ساياها: جمموعة موؤلفني
جملة تراثنا: موؤ�س�سة اآل البيت

جممع البيان يف تف�سري القراآن: الف�سل بن احل�سن الطرب�سي 
مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح: علي بن حممد الهروي القاري

امل�ستدرك على ال�سحيحني: حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري
امل�سند ال�سحيح املخت�سر اأو �سحيح م�سلم: م�سلم بن احلجاج الق�سريي 

امل�سند: اأبو بكر البزار
امل�سند: اأبو يعلى املو�سلي

امل�سند: اأحمد بن حنبل
م�سرعة بحار الأنوار: اآ�سف حم�سني

معامل التنزيل: احل�سني بن م�سعود البغوي 
املعترب من بحار الأنوار: اآ�سف حم�سني

املعجم الكبري: �سليمان بن اأحمد الطرباين
 املغازي: حممد بن عمر الواقدي

مقدمة يف تاريخ احل�سارات القدمية.. ح�سارة وادي النيل: طه باقر
مقدمة يف تاريخ احل�سارات القدمية: طه باقر

من وحي القراآن: حممد ح�سني ف�سل اهلل
املواهب اللدنية باملنح املحمدية: اأحمد بن حممد الق�سطالين 

 مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة: يو�سف احلاج اأحمد
مو�سوعة التف�سري املو�سوعي للقراآن الكرمي: مركز تف�سري للدرا�سات القراآنية

امليزان يف تف�سري القراآن: حممد ح�سني الطباطبائي
 نهاية الأرب يف فنون الأدب: �سهاب الدين النويري

و�سائل ال�سيعة: حممد بن احل�سن احلر العاملي
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املصادر األجنبية

1.    Biographical Texts From Ramessid Egypt: E. Frood
2.    Egyptian Magic: C. Jacq
3.    Encyclopaedia Of Islām: A Dictionary Of The Geography, Ethnography And  
       Biography Of The Muhammadan Peoples
4.    Encyclopaedia Of The Qur'an: A. H. Jone
5.    Haman's Transition from The Jahiliyya to Islam: Adam Silverstein 
6.    Middle Egyptian: An Introduction To The Language And Culture Of Hiero
       glyphs: J. P. Allen
7.    Pharaoh Triumphant: The Life And Times Of Ramesses II, King Of Egypt: 
       K. A. Kitchen
8.    Religious Lie In Ancient Egypt: Sir. F. Petrie
9.    Urkunden der 18. Dynastie: Historisch-biographische Urkunden

مواقع اإلنترنت

1.    arabicholybible.files.wordpress.com
2.    biblehub.com
3.    call-of-hope.com
4.    dtorah.com
5.    hadithportal.com
6.    injeel.com
7.    ipfs.io
8.    mfa.gov.il
9.    nutritionride.com
10.  sound.islamstory.com
11.  st-takla.org
12.   unbound.biola.edu
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13.   vegan.yoo7.com
14.   www.academia.edu
15.   www.adab.com
16.   www.addustour.com/www.myjewishlearning.com
17.   www.altabliq.com
18.   www.alukah.net
19.   www.askmoses.com
20.   www.babynamespedia.com
21.   www.bible-studys.org
22.   www.biblestudytools.com
23.   www.chabad.org/parshah
24.   www.deltaoceanographics.com
25.   www.eupedia.com
26.   www.gerasanews.com
27.   www.gty.org
28.   www.gty.org/library
29.   www.islamic-awareness.org
30.   www.jewishencyclopedia.com
31.   www.jewishencyclopedia.com
32.   www.jewishvirtuallibrary.org
33.   www.maaber.org
34.   www.masress.com
35.   www.minhajsalafi.com
36.   www.quora.com
37.   www.sacred-texts.com
38.   www.sciencealert.com
39.   www.sciencenews.orgwww.thetorah.com
40.   www.sudaress.com
41.   www.worldacademy.org
42.   www.yeshiva.co
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إصدارات املؤلف
ملحق

اآفاق اجلمعة: روح وفكر
اأحبك يا ربي: كتيب لالأذكار خم�س�ض لالأطفال

اأحكام احلدث الأكرب
اأحكام الدماء الثالثة

اأحكام املري�ض وامل�ساب
اأخالقيات الطب واآدابه

اأخالقيات املهن احلقوقية واآدابها
اإ�ساءات على فكر الفقيه املجدد ال�سيد ف�سل اهلل

اأطل�ض واقعة الطف
اإليِك يا ابنتي
اإليك يا ولدي

ب�ساتني الإميان: 4 كتب درا�سية يف الرتبية الإ�سالمية للمرحلة املتو�سطة
حروب الردة: احلقيقة والأ�ساطري

الدرة الثمينة يف اأعمال مكة واملدينة
الدليل: مر�سد الزائرين للعتبات املقد�سة يف اإيران

ر�سالة امل�سجد
زوجتي العزيزة

زوجي العزيز
زينة احلياة

حدائق الإميان: 5 كتب درا�سية يف الرتبية الإ�سالمية للمرحلة البتدائية
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ال�سرية الع�سكرية لأمري املوؤمنني علي
ال�سرية الع�سكرية ل�سيد املر�سلني حممد

ال�سعائر احل�سينية
�سهداء على اأر�ض فخ

�سالة اجلمعة
طريق �سعادتي، �سدر بثالث لغات )العربية - الإجنليزية - الهندية(

الغناء يف ميزان ال�سرع
فرا�ض: ق�سة لالأطفال

فك لغز الأ�سباط... �سدر باللغتني، العربية والفار�سية
ل فتى اإل علي
لل�سباب فقط

ليايل عا�سوراء )9 اأجزاء(
املاآمت احل�سينية... اأهداف وتطلعات
حمطات يف الفكر وال�سيا�سة والأدب

املراأة وال�سرت ال�سرعي
مفاهيم حركية من وحي القراآن )يف جملدين(

من هدي الإمام املجتبى... �سدر باللغتني، العربية والفار�سية
من هدي اأمري املوؤمنني... �سدر باللغتني، العربية والفار�سية

من هدي الزهراء... �سدر باللغتني، العربية والفار�سية
من هدي �سيد ال�سهداء... �سدر باللغتني، العربية والفار�سية 

من هدي النبي الأكرم... �سدر باللغتني، العربية والفار�سية
املنرب احل�سيني: اأفكار وروؤى الفقيه املجدد ال�سيد ف�سل اهلل

منتقى اجلمان من مفاتيح اجلنان
منتقيات )10 اأجزاء(

املنهج الر�سايل يف التف�سري القراآين عند ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل
ميثولوجيا اخل�سر

وداع الأحبة
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14 برنامج حا�سب اآيل يف مو�سوعات خمتلفة.
يف  �سدرت  اجلمان  منتقى  بعنوان  متخ�س�سة  دينية  ل�سفحة  اأ�سبوعي  اإ�سدار 

الكويت يف جريدة الوطن ملدة 9 �سنوات متتالية.
16 حلقة ر�سوم متحركة تربوية لالأطفال بعنوان مغامرات عجيب.

عدة متثيليات وبرامج اإذاعية.
اأفالم تو�سيحية لتحديد بدايات الأ�سهر وفق فتاوى املراجع 

ق�س�ض وِعرب: اأفالم كرتونية من �سرية اأهل البيت.
واقعة كربالء: فيلم كرتوين  �سدربثالث لغات )العربية - الإجنليزية - الفرن�سية(

�سل�سلة فن احلياة: مفاهيم ون�سو�ض من ِحكم اأمري املوؤمنني علي
مقاطع فيديو بعنوان: �سل�سلة اآداب امل�ساجد

مقاطع فيديو بعنوان: �سل�سلة ما جعل عليكم يف الدين من حرج
مقاطع فيديو حول: اأحكام احلج والعمرة
مقاطع فيديو حول م�سائل فقهية متنوعة

تطبيق الولء
تطبيق موؤلفاتي

تطبيق املر�سد لأحكام احلج
تطبيق وهم الإحلاد

تطبيق و�سية

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
 .8
.9
10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

.18

إصدارات أخرى متنوعة
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