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 املقدمة
 

ــدم وجــوده علــى  .. ال خيتلــف اثنــان  أن النزعــة الدينيــة لــدى اإلنســان قدميــة   قِ
ـا كيــف نشــأت فيــه هــذه النزعــة؟ وهــل كانــت بتــأثري البيئــة واحملــيط؟ أم           األرض، أمـ
ــاحثون حبســب          ــه الب ــا اختلــف في ــذا م ــداخلي؟ فه ــه ال ــامن  تكوين ارتبطــت بأصــل ك

ن صاحل، وعليه مل ينظر للموضوع بعني الدقـة العلميـة، وكـا           اختالف األيديولوجيات وامل  
  البداية من حتديد مركز اإلنسـان األول ونقطـة   -تساؤالت ال  هذه نلإلجابة ع  -البد

انطالقته، واستكشاف جذور حضارته بدراسة آثارها، وما كـان ذلـك ليـتم لـوال التقـدم               
كــوا ناصــية العلــم بعــد أن ظهــر   العلمــي اهلائــل، فكانــت املبــادرة بيــد أولئــك الــذين امتل   

مبنهجه املادي على خلفية الصراع مع السلطة الالهوتية للكنيسة اليت صادرت اإلبداع            
وحرية التفكري، وكانت النتيجـة أن حسـم الصـراع لصـاحل العلـم ولكـن بعيـداً عـن الـروح                   

 !واألخالق أيضاً

 والبشـري، حمـطّ   وكانت منطقتنا بعمقها التـارخيي املعنـوي، واالسـرتاتيجي املـادي         
طمــاع األ  حتقيــق اســتُغل العلــم  خدمــة البشــرية يوضــعوبــدل أن أنظــار الطــامعني 

مزقوها إىل أشالء واصطنعوا بينها حدوداً جغرافية وأخـرى         ف ،االستعمارية  املنطقة  
 .وزرعـوا بينـها بـذور الشـقاق والنـزاع         فهذه مواليـة للغـرب وأخـرى للشـرق،          أيديولوجية  
ه إىل زوالٍ مهما طال بـه الزمـان، فعمـدوا إىل        بالغزو العسكري اخلارجي ألنّ   ومل يكتفوا   

 عمـدوا إىل    ، ال تقـوم هلـا قائمـة        حتى )١(غزوها من الداخل كفعل األرضة تأكل منسأهتا      
 ة بالسـماء  تراثها احلقيقي فشوهوه وحرفوه خصوصاً ما يشري منه إىل صـلة هـذه األمـ              

 هي رجعـت إليـه ومتسـكت بـه،           به هنضتها وعزهتا إن    نهم أدركوا أ  ، ألنّ وإمياهنا خبالقها 
ة لدراسـة املنطقـة وآثارهـا    ساعدهم على ذلك رحالهتـم االستكشـافية وبعثـاهتم العلميـ         

                                                 
 .االتكاءعصا : دويبة أرضية تأكل اخلشب، املنسأة:  األرضة- )١(
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احلضارية املندرسة واملنطمرة بعضها حتت الرتاب من مدونات ورقُم وجداريات، وكـان            
بتزويــرات اليهــود عــن هلــم ســبق دراســتها وحتليلــها وفــق منظــورهم وخلفيتــهم املتــأثرة  

ــها، وكــــان أن وظّفــــت هــــذه الدراســــات خلدمــــة املشــــروع     تــــاريخ املنطقــــة وجغرافيتــ
االستعماري الذي كان من نتيجته غرس الغدة السرطانية  قلب الوطن العربـي، هـذا               

دراسـاهتم عـن تـاريخ      لتطلـع علينـا      عن أخطاء الرتمجة املقصـودة أو بغـري قصـد،            فضال
 باســتنتاجات املــدعاة،ة حتــت عنــوان املنهجيــة العلميــقائــدها، شــعوب هــذه املنطقــة وع

بالشـرك  والسـيما  بـالد وادي النيـل         ، تصـف  جانـب منـها تارخينـا القـديم             خاطئة
 خطــة مدروســة تقودنــا إىل التســليم بالنتيجــة املعــدة  ! وعبــادة األوثــان وتعــدد اآلهلــة

وتقطـع  جانـب   !  شـرك ووثنيـة  وما قبله ) ع(بدأ مبوسى هناك  سلفاً وهي أن التوحيد     
آخر منها الفـروع عـن األصـول بتنكرهـا حلقيقـة األصـل العربـي لسـكان هـذه املنطقـة،                      
لتكون احملصلة أن العرب هم سكان شبه اجلزيرة العربية فقط، وأن تارخيهم يبدأ مبـا               

أن : مؤداهــا القــول للعــرب واضــحة  رســالة ،قبــل البعثــة النبويــة أي بعصــر اجلاهليــة
 هـذه   فصـلوا  هبـذه الطريقـة اخلبيثـة     و! جهلٌ وظلمـات وختلـف    .. هذه بدايتكم وأصولكم  

األم        مـن املنصـفني الـذين وضـعوا النقـاط           ة عن عمقها التارخيي واحلضـاري، إال قلـيال 
 .على احلروف واعرتفوا بالفضل ألهله

دده، نـر أخـذنا  و بذلك التوصيف لنا من قبـل الغـرب،    نا قبلنا   ة أنّ ومما زاد الطني بلّ   
دون  ألجيالنا القادمة عرب منـاهج الدراسـة ومنـابر اإلعـالم والتثقيـف الـديين،                 وال زلنا، 

أن يكــون لعلمائنــا ومثقفينــا دور يــذكر  متحــيص هــذه املقــوالت وال  دراســة تــاريخ 
ــا إىل فهمهــا،       املنطقــة واكتشــاف آثارهــا وتفكيــك أســاطريها، فــنحن األقــرب مــن غرين

ل إىل حقيقـة تـرابط            ة اليت كُتبـت هبـا ألنّ      واألجدر مبعرفة اللغ   هـا لغتنـا، وبالتـايل التوصـ
ة وتواصــله ووحدتــه منــذ القــدم، ولكــن جتــدنا علــى عكــس ذلــك كلــه،    تــراث هــذه األمــ 

 حــني -علــى ســبيل املثــال  -ناجتــد! اكتفينــا بالنقــل عــن اآلخــرين والرتويــج لبضــاعتهم  
هنــاك اليهــود :  نقــولل البعثــةلشــبه اجلزيــرة العربيــة قبــ  عــن املكــون الســكاني الكــالم 

وكــأن ! وكــأن اليهــود والنصــارى هــؤالء ليســوا عربــاً ! عبــدة األوثــانالعــرب والنصــارى و
 من سريان وآموريني وفينيقيني تركـوا بصـماهتم احلضـارية            وغرباً الذين ارحتلوا شرقاً  

قيقـة  عندما غابت هذه احل   وفقط  عندئذٍ،  ! أينما حلّوا ال ميتّون إىل هذه املنطقة بصلة       
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  د اآلهلة دون أدنى إحساسٍعن وعينا، ساغ لنا وصممنـا  األولني بالشرك والوثنية وتعد  
 ! لفضلهمالنكرانباإلجحاف  حقهم، أو 

 حفهـل كـانوا كـذلك حقــاً؟ هـل كـان األولــون فعـال يعبـدون آهلــة متعـددة؟ وهـل يصــ         
املــاء والنــار  أنّهــم عبــدوا النجــوم والكواكــب واحلجــر والشــجر و  -علــى إطالقــه -القــول

ــاء أيضــا؟ أم أنّ    ــدين   واحليــوان، كمــا عبــدوا األوليــاء واآلب ــة موح ــوا لفــرتات طويل هــم ظل
ومؤمنني بتعاليم السماء، واستطاعوا هبذا اإلميان أن يشيدوا حضارهتم  بالد سومر            
ووادي النيل، ولكننا حنن الـذين نقصـر اليـوم عـن فهـم عقيـدهتم؟ ثـم أيـن ذهبـت مثـرة                 

الكاثرة من األنبيـاء والرسـل طـوال التـاريخ اإلنسـاني؟ وإذا كـان اإلنسـان                 دعوات الكثرة   
 فكيف وصل إىل عقيدة التوحيـد؟ كيـف   -كما يتومهون- أحقابه األوىل ليس موحداً      

     د إىل              نشأت النزعة الدينية عند اإلنسان األوج مـن طـور التعـدل؟ وهل صحيح أنّـه تـدر
نية كما يذهب إىل ذلك أكثر البـاحثني  تـاريخ     طور التمييز والرتجيح ومنه إىل الوحدا     

 الديانات وأصلها؟ أم أنّه تعلّمها تعليماً ربانياً منذ البداية؟

     يسعى لإلجابة عن جمموعـة مـن         هذا البحث  وانطالقاً من هذه اإلشكالية نرى أن 
 :التساؤالت ميكن حصرها فيما يلي

لديــه أدنــى تصــور عــن  هــل أن اإلنســان األول عــاش بــال عقيــدة، ومل يكــن  -١
أم أن مثة مشروعاً ربانيـاً بـدأ مـع بـدايات خلـق اإلنسـان              .. ؟اخلالق واخللق والكون  

 لتأهيله خلالفة األرض؟

دين  تعـاىل؟ أم أن تـراث          مر على األمـ   هل  و -٢ خلـت فيـه مـن املوحـ ة زمـان
دين طوال التاريخ؟األمة حيتفظ لنا بنماذج من املوح  

ومـا تفسـري مـا قيـل        األوائـل عـن عقيـدهتم التوحيديـة؟         لئـك   أور  كيف عبـ  و -٣
  آهلة متعددة؟ عنهم من أنّهم عبدوا

ثالثـة فصـول، يعـتين األول منـها بإثبـات        و ضوء هذه التساؤالت جاء البحـث          
عـل اإلنسـان خليفـة،       وأنّه مرتبط باملشروع الربـاني جل      التوحيد منذ بداية خلق اإلنسان    

ني مــا يثبــت اســتمرارية خــط التوحيــد وتواصــله بــذكر منــاذج   بينمــا يــورد الفصــل الثــا 
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ر               دين عرب األزمان، أما الفصل األخري فيعاجل بالتحليل املنطقي واللغوي كيـف عبـللموح
 .األولون عن عقيدهتم التوحيدية، واألسباب اليت أدت إىل تشويه هذه العقيدة

ت تلــك األســئلة علــى  تــأثري إجابــا-بقليــل مــن التأمــل -والبــد للقــارئ أن ســيلحظ 
ـن ســبقه  اإلنســانية     بالســلب أو باإلجيــاب نظرتــه إىل مـ ممــا يــنعكس عليــه     ،إن

نظرته اليوم جتاهها، األمر الذي تُعد آثاره خطرية  حالة اإلجابة اخلاطئـة علـى تلـك              
إذْ سينأى بنفسه عن النظر إىل األولـني كامتـدادٍ تـارخييٍ لـه، وسـريبأ هبـا عـن                    ! األسئلة

 أهــل وثنيــة -حســب ظنــه -م صــلة هــي صــلة اإلســالم، باعتبــارهمأن تكــون بينــه وبينــه
وليته يقف عند حد االعتقاد مبا ليس فيهم إذن هلان األمر، ولكنـه يتعـداه إىل                 ! وشرك

إىل التقاطع والتـدابر والتفـرق  الـدين وكأنّنـا مل            .. التعامل على أساس ذلك االعتقاد    
ا                شرع(: نسمع قوله تعاىل   مـو ك ا إِلَيـْ يْنـذِي أَوْح  لَكُمْ مِن الدينِ ما وصَّى بِهِ نُوحاً والـَّ

؟ )١٣:الشـورى ()وصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ أَقِيموا الدين وال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ          
اكُمْ مِـنْ ذَ        : (وقوله أيضاً  لَقْنـإِنَّا خ ا النَّاسها أَيائِـلَ          يقَبوباً وع اكُمْ شـ لْنـعجأُنْثَـى وكَـرٍ و

ــبِريخ لِــيمع اللَّــهِ أَتْقَــاكُمْ إِنَّ اللَّــه كُمْ عِنْــدمفُوا إِنَّ أَكْــرــارفــأين  ؟)١٣:احلجــرات) (لِتَع
 التعارف  مناهجنا؟ بل أين هو قبل ذلك  وعينا وتفكرينا؟

ملتعلقــة بعقيــدة األولــني، أو تركهــا معلقــةً تلــك األســئلة ان إن اإلجابــات اخلاطئــة عــ
دون إجابة حبجـة أنّهـا ال هتمنـا اليـوم، سـاهم بشـكل أو بـآخر  بنـاء العقليـة الضـيقة                       
اليت ال تـرى  الـدين أفقـه الواسـع وفضـاءه الرحـب، فأقامـت احلـواجز والسـدود بـني                

وفريـق    أصحاب الشرائع السماوية، ورمسـت احلـدود فيمـا بينـها، ففريـق  اجلنـة                 
السعري، بل وصل األمر إىل حد التحزب املذهيب بني أصـحاب الشـريعة الواحـدة، وبـات          
كلُ حزب مبا لديهم فـرحني، فصـرنا إىل هـذا التشـرذم والضـياع دون أن نـرى بصـيص             
النور  هناية النفق، وطاملا بقيت هذه العقلية هي السائدة فلن يتغري مـن األمـر شـيء،               

إعادة النظر بعني الباحث عن احلقيقة، بعد أن خنلع عـن أعيننـا            فهل تساهم حماوالت    
ــديم،  تأســيس أوىل          ــا الق ــا هبــا إىل تراثن ــا نظرن ــيت طامل ــة ال عدســات االهتــام والريب

 .خطواتنا حنو التغيري؟ نرجو ذلك
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إلنسان عاجزاً عن تفسري طبيعة الطفـرة احلضـارية         اليزال التفسري املادي لتطور ا    
ــدأت طفــرة          ــها ب ــة، حيــث من الــيت حــدثت لإلنســان منــذ أواخــر آخــر العصــور اجلليدي
احلضارة والصناعة واملدنية، قفزة ال ميكن تفسريها بالنمو الطبيعي املفـرتض حليـوانٍ            

 .ما، مهما كان ذكياً، من حالة التوحش إىل حالة املدنية

 ال يثبــت التــدرج  تطــور اإلنســان، فــإذا مــا افرتضــنا أن وجــود  )١(جيــافاألنثربولو
احليوان البشري قد حدث قبل مليـون عـام فـإن كـل اآلثـار واملكتشـفات تـدلل علـى أنـه                       

 ألف سنةٍ منها حيواناً متوحشاً ومهجياً ثـم فجـأة بـدأت بـوادر احلضـارة                 ٩٥٠ظلّ مدة   
أن األطروحـات الدينيـة ال تـذهب بوجـود     فـإذا مـا علمنـا      .  قفزات ال ميكن تفسـريها     

اإلنسان املعلَّم إىل أبعـد مـن هـذا التـاريخ، علمنـا أن األديـان تتحـدث عـن اإلنسـان وأنـه                        
ومهمـا بقـي العـامل فلـن يتطـور حيـوان آخـر              . خلق آخر غري البشر الـذي يتحـدثون عنـه         

لـة تكـرر   ليبلغ مبلغ اإلنسان ألن هذا حمـال، مل حيـدث ولـن حيـدث حتـى لـو بقيـت النم        
ــى املخلــوق           ــد دخلــت عل ــة ق ــاك إضــافة جديــدة خارجي ــني الســنني، فهن ــا بالي وجوده

النفخة القدسـية   " الروح"البشري قد ارتفعت به عن اهلمجية وهي ما تسميها األديان بـ          
 .وهي غري النفس اليت هي قوام احلياة املادية كما  سائر األحياء

 

 مدخل
ة علـى هـذه األرض يصـور البـاحثون          ن األوليـ   األحباث اليت تتنـاول حيـاة اإلنسـا        

اإلنسان البدائي على أنّه عاش ردحاً طويال من الزمن دون أن يكون لديـه أدنـى معرفـة                  
فقـد عـاش أول أمـره حيـاة         ! "خبالقه وخالق هذا الكون وما حوله وذلك حملدودية عقله        

                                                 
علم يبحث  أصل اجلنس البشري وتطوره       : ؛ علم اإلنسان  )Anthropology( األنثربولوجيا   - )١(

 .٥٢، ص املوردمنري البعلبكي،. وأعراقه وعاداته ومعتقداته
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بـه الـيت مل   بدائية حتوطها مئـات األخطـار واألسـرار، ومحلتـه مدهشـات الكـون وأعاجي            
 ووقـائع يرتـاح   ويتخيـل أصـوالً  ..  على أن يتوهم هلا تفسـرياً      علمياً يستطع إدراكها إدراكاً  

وكان أول ما مأل رأسه من تلك اخلوارق اليت حتيط بـه إميانـه              . إليها وتزيل حرية نفسه   
. بوجود قوى مسيطرة خالقة عاقلة ذات قدرة أمسى من قدرة كـل العناصـر والكائنـات               

ان يتأمــل تلــك القــوى، وجيســم كــل شــيء خــارق منــها حيســه وال يســتطيع    وبــدأ اإلنســ
فالنـار  .. الوصول إليه فيجعله إهلـا، يعمـل علـى اسرتضـائه بتقـديم الضـحايا والقـرابني                

كلها آهلة طفق اإلنسان ينسج     .. والرياح والشمس والقمر والنجوم واملياه والربق والرعد      
 .)١(" جيال بعد جيلويتناقلها خلفا عن سلف،(!).. حوهلا القصص

هكــذا ينظــر إىل اإلنســان وهــو  مراحــل حياتــه األوىل، كائنــاً عــاش بــال عقيــدة،   
 عن خالقه وخالق هذا الكون وما فيـه ممـا حولـه، خلـق               - ولو كان بسيطاً   -وبال تصور   

وهو خالٍ من العقيدة وتُـرك للظـروف احمليطـة بـه لتُشـكّل لـه عقيدتـه عـرب تفاعلـه مـع                
ــربق واملطــر، واألعاصــري       سلســلة األحــداث  ــه، فالرعــد وال ــيت جتــري أمام ــة ال  الطبيعي

والزالزل والرباكني، والشمس والقمر وحركتهما الظاهرية من الشروق إىل الغروب، وما           
، كـل  )الكسـوف واخلسـوف  (ينتج هلما أحياناً من اختفاء جزئي أو كلي علـى غـري العـادة     

 فهـو نتيجـة ضـعفه وعـدم اسـتيعابه ملـا       !تلك الظواهر هي اليت أهلمته العاطفـة الدينيـة    
جيرى حوله داخله اخلوف منها وبالتايل احتاج إىل االلتجاء إىل ركن وثيق فكانـت هـذه                

ضـع هلـا إهلـاً    و  اإلنسـان البـدائي   يفهمهـا  ملكـلّ ظـاهرة   ف!! بداية نشوء العاطفة الدينيـة    
ذا النـهر آهلـة أو   وعبده، فإذا فاض هنر ومل يستطع أن مينعه أو حيول دونه كان يضع هل          

 رباً ويعبـده، وإذا رأى الـربق أو الصـاعقة وقـد قتلـت إنسـاناً وضـع هلـا ربـاً وبـدأ بعبادتـه              
 !وتقديم األضاحي له

  تاملتعـددة فمنشـؤها، كمــا يـرى الـبعض، هــو وجـود املتناقضــا     فكـرة اآلهلــة  أمـا  
النـــور واخلصـــوبة واجلـــدب، و، هـــذا الوجـــود، فهنـــاك اخلـــري والشـــر، واحليـــاة واملـــوت 

والظالم، فجعلوا لكل ظـاهرة مـن تلـك الظـواهر إهلـاً خاصـا هبـا حيـث ال ميكـن تصـور                        
اب        (اجتماعها  إله واحد      جـع يْء ذَا لَشـاحِداً إِنَّ هةَ إِلَهاً ولَ الْآلِهعأَج()كمـا  . )٥:ص

                                                 
 .١٩، صقصة الديانات سليمان مظهر، - )١(
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ر حلجـ عبد كـل شـيء تقريبـاً، عبـد ا      احملدود آنذاك،ن اإلنسان، نتيجة مستواه املعر   أ
والشجر واملاء والنـار واهلـواء والـرتاب وكـلّ رمـوز األشـياء أو الكائنـات املوجـودة معـه                    

فإذا صح كلُ ذلك، فكيف تكون  سبحانه احلجة البالغة على أولئـك األقـوام       !األرض
  عدم معرفته، والقيام له حبق عبادته؟

ــد اإلنســان،       ــدة عن ــا بالنســبة إىل مراحــل تطــور العقي ــولوأم ــاد" يق ترقــى  ":"العق
فكانـت عقائـده األوىل مسـاوية       .  ترقـى  العلـوم والصـناعات       العقائـد كمـا   اإلنسان    

 فليسـت أوائـل العلـم والصـناعة بـأرقى      ، وكذلك كانت علومـه وصـناعاته   ،حلياته األوىل 
 وليســت عناصــر احلقيقــة  واحــدة منــها بــأوفر مــن   ،والعبــاداتمــن أوائــل الــديانات 
يعرف علماء املقابلـة بـني األديـان ثالثـة          : "أيضاً ويقول .)١("ألخرىاعناصر احلقيقة     

 ،دور التعـدد  :وهـي ،  ة  اعتقادهـا باآلهلـة واألربـاب       أطوار عامة مرت هبا األمم البدائي     
  . ودور الوحدانية،ودور التمييز والرتجيح

اوز  وقـد تتجـ    ،بالعشراتففي دور التعدد كانت القبائل األوىل تتخذ هلا أربابا تعد           
 أو ،تعبــده  ويوشــك  هــذا الــدور أن يكــون لكــل أســرة كــبرية رب .املئــاتالعشــرات إىل 

  .والقرابني وتقبل الصلوات ،احلضورتعويذة تنوب عن الرب  

  ويأخذ رب،كثرهتاو الدور الثاني وهو دور التمييز والرتجيح تبقى األرباب على        
ــ إمــا أل.ســائرهامنــها  الــربوز والرجحــان علــى    القبيلــة الكــربى الــيت تــدين هلــا  ه ربنّ

 وإمـا ألنـه حيقـق       ،واملعـاش  وتعتمـد عليهـا  شـؤون الـدفاع           ،بالزعامةالقبائل األخرى   
  .املختلفة أعظم وألزم من سائر املطالب اليت حتققها األرباب  مطلباًلعباده مجيعاً

ا مـع تعـدد     مـع إىل عبـادة واحـدة تؤلـف بينـه          ت فتج ،ةاألمـ و الدور الثالـث تتوحـد       
ــيم مــن األقــاليم    ة  وحيــدث  هــذا الــدور أن تفــرض األمــ  املتفرقــةاألربــاب  كــل إقل

 .)٢("عرشهاعبادهتا على غريها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب 

                                                 
 .٦، صا عباس حممود العقاد، - )١(
 .١٣، صا عباس حممود العقاد، - )٢(



  

18 

 بعـد   ال تصـل إىل هـذه الوحدانيـة الناقصـة إالّ          وتفرتض وجهة النظر هذه أن األمة       
 ويتعذر فيها علـى العقـل قبـول اخلرافـات الـيت             ،املعرفةأطوار من احلضارة تشيع فيها      

ــدائينيكانــت ســائغة  عقــول   ــة وقبائــل الب  فتصــف ا مبــا هــو أقــرب إىل   .اجلاهلي
ــادة  ،الســابقةالكمــال والقداســة مــن صــفات اآلهلــة املتعــددة  أطوارهــا       وتقــرتن العب

  .العاليةبالتفكري  أسرار الكون وعالقتها بإرادة ا وحكمته 

ــاً، تطــو     فالع ــاً مساوي رت إىل قيــدة  نظــر العقــاد هــي إنتــاج بشــري وليســت وحي
   ــا تطــو ــة مبــرور األزمــان كم ــوم الوحداني ــاقي العل ــدة    ! رت ب ــر العقي ــرك أم ــال تُ فهــل فع

ره املعر لتبدأ باحملسوس ثم تأخذ طريقها  التطـور   لتشكيلها حسب تطو ؟لإلنسان
لقـد خضـع التوحيـد      : "رور حممـد شـحرو    حتى تصل إىل قمة التجريد كمـا يـذكر الـدكت          

، فتطور مـن املشـخص          الوحدانيـة، فنـرى   إىل اـرد، ومـن التعدديـة       إىلللتطور املعر
ظــواهر ( خمتلــف الــدرجات املوجــودة موضــوعياً، مــن وثنيــة طبيعيــة    ى هــذا املســتو

ــة والنجــوم والكواكــب   ــة صــنمية،   إىل)الطبيع ــاء تتجســد    إىل وثني ــة أســالف وأولي  وثني
ونالحـظ  هـذا التـدرج ارتفـاع املسـتوى، حيـث نـرى  كـل         . القبوروارة األضرحة   بزي

  .)١("درجة بقايا من الدرجة اليت سبقتها

إن إخضاع العقيدة لعملية التطور املعـر هبـذه الطريقـة يعـين أنّهـا مـرت مبراحـل             
مــن التطــور طبيعيــة كــان البــدة الــيت  هبــا، وهــذا جيعــل مــن اآليــات القرآنيــ مــن أن متــر

ألهنـا تطالـب    ! تتعرض بالنقد والتسفيه لعقائـد األقـوام السـابقني الباطلـة ال معنـى هلـا               
 يفـرتض  -حسب الرأي السـابق  -فعبادة األصنام مثال! ة اإلنسانخبالف مقتضى طبيع 

ــى ا ســبحانه، بينمــا         ــا عل ــق تعرفه ــةٌ مــرت هبــا البشــرية  طري ــةٌ طبيعي ــا مرحل أنّه
ذا املنطق، ويعترب عبادهتم لألصنام احنرافاً مـن أولئـك األقـوام            يرفض القرآن الكريم ه   

زِدْه مالُـه                   ( :عن جـادة التوحيـد فيقـول       نْ لَـمْ يـ وا مـ عـاتَّبوْنِي و صـمْ ع إِنَّهـ بر قَـالَ نُـوح
ال تَــذَرنَّ وداً وال  ال تَــذَرنَّ آلِهــتَكُمْ ووقَــالُوا* كُبَّــاراًومكَــروا مكْــراً * وولَــده إِلَّــا خســاراً

ـــواعاً وال يغُــــوث ويعــــوقَ ونَسْــــراً ـــا * سـ وقَــــدْ أَضَــــلُّوا كَــــثِرياً وال تَــــزِدِ الظَّــــالِمِني إِلـَّ
واتْـلُ  : (يقـول ) ع(، هذا  األلف الرابع قبل امليالد، وعن إبـراهيم         )٢٤-٢١:نوح()ضَالالً

                                                 
 .٤٤ فقه املرأة، ص-حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي حممد شحرور، - )١(
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  اهِيمأَ إِبْرلَيْهِمْ نَبإِذْ قَـالَ لِ   * ع       وند ا تَعْبـ قَوْمِـهِ مـظَـلُّ        * أَبِيـهِ واماً فَنن د أَصـْ قَـالُوا نَعْبـ
 اكِفِنيا علَه *        ونونَكُمْ إِذْ تَـدْععم لْ يسـْ قَـالَ هـ *     ونضُـرـونَكُمْ أَوْ ينْفَعلْ    * أَوْ ي قَـالُوا بـ

لُـــونفْعي نَـــا كَـــذَلِكاءــدْنَا آب جـــا كُ* و أَيْتُمْ مـقَـــالَ أَفَـــرونــد ــتُمْ تَعْبـ ــاؤكُم * نـْ آبـأَنْـــتُمْ و
ونمالْأَقْــد * ــالَمِنيبَّ الْعــا ر ــإِنَّهمْ عــدو لِــي إِلَّ ، فكيــف يصــح بعــد )٧٧-٦٩:الشــعراء()فَ

  !ذلك أن نعترب الوثنية جزء طبيعياً ضمن سياق رحلة التوحيد الطويلة؟

دين إىل أبعـد مـن ذلـك،      بل ذهـب بعـض البـاحثني الغـربيني  حتليلـه لظـاهرة التـ               
وأن نشــوء الشــعور ! حــني ختيــل أن اإلنســان إنّمــا تعلّــم تــدبري أمــور حياتــه مــن احليــوان 

الديين يرجع الفضل فيه إىل ذاك الشعور الغريـزي بـاخلوف والفـزع عنـد احليـوان مـن                   
كل ما هو جمهول،  فكـان ذلـك سـبباً دفـع اإلنسـان إىل احـرتام كـل القـوى الـيت تـؤثر             

ومــن هــذا الشــعور بعينــه نشــأت الديانــة الــيت مل تكــن إال !  دون أن يتعــرف كنــههاحياتــه
!  املسيطر على ذهـن اإلنسـان مـن أن هنـاك قـوى حتـيط باإلنسـان وتـؤثر فيـه                     داالعتقا

 احليوان حتى على    واألغرب من ذلك أن يرجع الفضل  تعليم هذا اإلنسان املكرم إىل           
 .)١(!مستوى غرائزه

 بعيداً عن الطرح الـديين      نشوء العقيدة واألديان  والت مادية لتفسري    هذه طبعاً حما  
 وفطر على اإلميان منـذ  السماوي الذي يصرح بأن اإلنسان خلق برعاية ربانية خاصة،       

 .بداية خلقه
فالقول بأن اإلنسان استمد صفاته من احليوان يزري بقيمة اإلنسان املكـرم الـذي              

 ناطقــاً عــاقال مؤمنــاً بــا - منــذ كــان- اإلميــان فكــان علّمــه ا البيــان، وفطــره علــى
الواحد األحد، فأصل اإلميان موجود فيه وإنّما تدرج  سلم املعرفة بعد أن أُهبط من             

 . اجلنة إىل األرض بسبب املعصية ليبدأ صعود السلم من بدايته بعد أن كان  قمته
             هـول واألخطـار النابعـة مـن        إنّنا هنا جيب أن نفرق بـني أحاسـيس اخلـوف مـن ا

 إنسـاناً وبـني حـاالت       مالغرائزية النفسية سواء كان هـذا الكـائن حيوانـاً أ           تركيبة الكائن 
اخلوف والرجاء اليت تصـيب اإلنسـان حتديـداً نتيجـة تركيبتـه اإلميانيـة الفطريـة، فهـو               

روح الـيت   حيمل بني جنبيه جهازاً ميكّنه من االتصال بـاملأل األعلـى إن هـو أراد، وهـو الـ                  

                                                 
 .١٩، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، - )١(
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هبا أصبح إنساناً مخاطباً ومكلّفـاً ومل يكـن كـذلك مـن قبـل، فهـو ملّـا كـان مفطـوراً علـى                       
اإلميان بـا فالبـد أن يظهـر ذلـك علـى سـلوكياته، إِن مل يكـن ذلـك  أوقـات الراحـة                         
والرخاء ففي أوقات الشدة والبالء حيـث ال ملجـأ مـن ا إال إليـه، و القـرآن الكـريم             

هِ         : ( من اآليات اليت تؤكّد هذا املعنى      الكثري وإِذَا مسَّ النَّاس ضُر دعوْا ربَّهمْ منِيبِني إِلَيـْ
 شْــرِكُونهِمْ يبــر ــةً إِذَا فَرِيــق مِــنْهمْ بِ حْمر ــه ــمْ مِنْ ــمَّ إِذَا أَذَاقَه وإِذَا مــسَّ (، )٣٣:الــروم()ثُ

اً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خوَّلَه نِعْمةً مِنْه نَسِي ما كَان يدْعو إِلَيْهِ مِـنْ       الْأِنْسان ضُر دعا ربَّه منِيب    
ــبِيلِهِ  ــنْ س ــلَّ ع ــهِ أَنْــداداً لِيضِ ــلَ لِلَّ عجــلُ و ــر (، )٨:الزمــر(). . . قَبْ ــان ضُ ــسَّ الْأِنْســإِذَا م فَ

ما أُوتِيتُه علَى عِلْمٍ بلْ هِي فِتْنةٌ ولَكِنَّ أَكْثَرهمْ         دعانَا ثُمَّ إِذَا خوَّلْناه نِعْمةً مِنَّا قَالَ إِنَّ       
 ونعْلَمتعلّق القلب بقوة قاهرة قادرة على إنقاذه عند انعدام سبل           . )٤٩:الزمر) (ال ي إن

النجاة لدليلٌ واضح على ما غُرس فيه من إميان هبذه القوة مهما كانت تسميتها لديـه،                
يتها بــل أثرهــا عليــه، وهــي أدنــى املعرفــة وإن كــان املطلــوب مــن    فلــيس املهــم هنــا تســم 

اإلنسان السعي لطلب املزيد من املعرفة هبذه القوة املهيمنـة ليتسـنى لـه خماطبتـها مبـا                  
ذِين يلْحِـدون فِـي                (يليق هبا من األمساء      ا وذَروا الـَّ بِهـ وهى فَـادْعن ماء الْحسـْ ولِلَّهِ الْأَسـْ

ائِهِ سأَسْملُونعْما كَانُوا يم وْنجْز١٨٠:ألعرافا()ي(. 
يا ابـن  ": ذلك الرجل حينما جاءه سائال) ع(وهذا نفسه ما ذكّر به اإلمام الصادق        

يـا  : رسول ا دلين على ا ما هو؟ فقد أكثـر علـي اـادلون وحريونـي، فقـال لـه          
 حيــث ال ســفينة فهــل كُســر بــك: نعــم، قــال: عبــد ا هــل ركبــت ســفينة قــط؟ قــال

فهـل تعلـق قلبـك هنالـك أن شـيئاً مـن       : نعم، قال : تنجيك وال سباحة تغنيك؟ قال    
): ع(نعـم، قـال اإلمـام الصـادق       : األشياء قادر علـى أن خيلّصـك مـن ورطتـك؟ فقـال            

فذلك الشيء هو ا القادر على اإلجنـاء حيـث ال منجـي، وعلـى اإلغاثـة حيـث ال                    
وا فِـي    : (  قوله تعاىلعلى املشركني اآلية  وهو عينه ما احتجت به  .)١("مغيث كِبـفَـإِذَا ر

ـــمْ             إِذَا هـ ـــر مْ إِلَــــى الْبــــا نَجَّــــاه ـــه مخْلِصِــــني لَــــه الــــدين فَلَمـَّ ـــوا اللـَّ عـالْفُلْــــكِ د
ــرِكُون ــوت()يشـْ ــأو  )٦٥:العنكبـ ــدون إال ا فيلجـ ــدة ال جيـ ــم  الشـ ــني  ن فهـ ــه داعـ  إليـ

 .لبالء يشركون به إذا كشف عنهم اخملصني، ثم

                                                 
 .٢٣١، ص التوحيد الصدوق،- )١(
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بـا الواحـد األحـد    االعتقـاد  بني هذا من جهة، ومن جهة أخرى البد من التفريق     
علــى قــدرات اإلنســان  أساســاً  ة املعتمــداملعرفــة بــه ســبحانه   ومســتوياتوبــني درجــات

   مرحلـة نضـوجه العقلـي         معرفتـه بـا   كـون   ت التجريدية حيـث     إمكانياتهالعقلية و 
ع وأعمــق، وهــذا ال يعــين وجــود نقــصٍ مــا  عقيدتــه الفطريــة    مراحلــه الالحقــة أوســ 

اإلميانية  بدايتها ثم تكاملت بعد ذلك، وإنّما النقص  القدرة على استيعاهبا كاملة              
 )١(نتيجــة عــدم التفعيــل الكامــل لطاقــات العقــل  البدايــة بغــض النظــر عــن األســباب  

باسـتغالل كامـل طاقـاهتم العقليـة        ولذلك ملّـا قـام نفـر مـن النـاس هـم األنبيـاء والرسـل                  
مست نفوسهم، فصاروا حمال معرفة ا وأمناء وحيه وأهال حلمل رسالته إىل خلقـه،              
فالعقل هو الوسيلة ملعرفة ا سبحانه منذ أن وجد اإلنسـان علـى هـذه األرض وحتـى                  

نبـه  يومنا هذا الذي شهد تطورا مذهال  جانبـه املـادي صـاحبه افتقـار شـديد  جا                  
ــماء     ــن الســ ــداً عــ ــان بعيــ ــل اإلنســ ــانٍ   (الروحــــي جعــ ــنْ مكَــ ــاوش مِــ ـ التَّنـ ــم ـ ــى لَهـ ـ وأَنـَّ

إن الثـواب علـى قـدر العقـل، إن رجـال       : "قولـه ) ع( ، روي عن الصـادق    )٥٢:سـبأ)(بعِيدٍ
من بين إسرائيل كان يعبد ا  جزيرة من جزائـر البحـر، خضـراء نضـرة، كـثرية                

يـا رب أرنـي ثـواب عبـدك         : ن ملكاً مـن املالئكـة مـر بـه فقـال           الشجر ظاهرة املاء، وإ   
أن اصـحبه، فأتـاه امللـك         : هذا، فأراه ا ذلـك، فاسـتقله امللـك، فـأوحى ا إليـه             

أنا رجل عابد بلغين مكانك وعبادتك  هـذا         : منْ أنت؟ قال  : صورة إنسي فقال له   
إن : فلما أصبح قـال لـه امللـك   املكان فأتيتك ألعبد ا معك، فكان معه يومه ذلك    

: إن ملكاننا هذا عيبـا، فقـال لـه        : مكانك لنزه وما يصلح إال للعبادة، فقال له العابد        
ليس لربنا هبيمة فلـو كـان لـه محـار رعينـاه  هـذا املوضـع فـإن هـذا               : ما هو؟ قال  

ل  إن نصيب ك .)٢("إمنا أثيبه على قدر عقله    : فأوحى ا إىل امللك   ! احلشيش يضيع 
وهــذا مــا جــاءت مــن أجلــه   - لــدفائن عقلــههفــرد مــن املعرفــة بــا هــو مبقــدار تثــوير  

                                                 
إلميـان منـه بعـد تطـاول الزمـان عليـه، ألنـه كـان                 واحلق أن اإلنسان كان  بدايتـه أعـرف بالسـماء وا            -)١(

يعرف ربه بروحه وإميانه معرفة مباشرة، ال عن طريق العقل واالستدالل، ولكنه بعدما ضعفت فيه الصلة 
 .الروحية واعتمد على العقل والتفكري صارت معرفته متدرجة ونامية بعدما كانت كشفاً متكامال

، الكليين، - )٢(  .١٢، ص١ جالكا
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 حتى يصل اإلنسان بعد مشـوار طويـل مـن الكـدح والعنـاء إىل مرحلـة                  -األنبياء والرسل 
 .)٩٩:احلجر()واعْبدْ ربَّك حتَّى يأْتِيك الْيقِني( اليقني بربه

حــني ســاوى بــني العقيــدة وبــاقي العلــوم   وقــد التــبس األمــر علــى األســتاذ العقــاد   
ــوم         ــا العل ــة بينم ــدة  اإلنســان فطري ــه أن العقي ــداء، وفات والصــناعات مــن حيــث االبت

ــيْئاً   ( :كســبية، يقــول ا ســبحانه  ش ــون ــاتِكُمْ ال تَعْلَم ــونِ أُمَّه ــنْ بطُ ــرجكُمْ مِ ــه أَخْ واللَّ
، ومل يقل مثل ذلـك      )٧٨:النحل()فْئِدة لَعلَّكُمْ تَشْكُرون  وجعلَ لَكُم السَّمْع والْأَبْصار والْأَ    

هِ الَّتِـي فَطَـر        ( شأن العقيدة، بل قيـل مـا يفيـد عكسـه متامـاً،  القـرآن                   فِطْـرت اللـَّ
     مــي ــدين الْقَ ــك ال ــهِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــدِيلَ لِخَلْ ــا ال تَبْ لَيْهع ــاس ــروم()النَّ ــى لســان  )٣٠:ال ، وعل

، ومـا الـدعوة إىل النظـر والتفكّـر            )١()كل مولـود يولـد علـى الفطـرة         ():ص(الرسول
        ــا ــق اإلميــان ب ــم إال لرتســيخ هــذه الفطــرة وتعمي ــات و األنفــس وحتصــيل العل اآلي

وا مِـنْكُمْ         (سبحانه، فإن العلم واإلميان إذا اجتمعا  املرء رفعاه           نـآم ذِين ه الـَّ يرْفَعِ اللـَّ
 .)١١:اادلة)(ا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تَعْملُون خبِريوالَّذِين أُوتُو

 أن  فرضـية ثم إن افرتاض التدرج  العقيدة من التعـدد إىل الوحدانيـة قـائم علـى                 
  هـذه الفرضـية    اإلنسان بدأ حياتـه بـال عقيـدة كمـا بـدأها بـال علـم ثـم تعلّـم، وبـبطالن                     

حنــو ئاً  فشــييــة بالتوحيــد ثــم التــدرج شــيئاً  تنقلــب لتصــبح البدا-األصــح -، بــلتســقط
الشــرك نتيجــة لطــول األمــد وقســوة القلــوب، فتكــون احلاجــة حينئــذ إلرســال الرســل      
والنبيني مذكّرين ومبشرين ومنذرين، والتذكري ال يكـون إال بشـيء منسـي سـابق وجـوده                 

 .على حلظة التذكري
 بينمــا تغيــب عــن أكثــر والغريــب أن يفطــن إىل تلــك احلقيقــة بعــض املــؤرخني الغــربيني، 

مــن : " يقــول عمانويــل دي روجيــهالدارســني لتــاريخ الــديانات ممــن قــرأوا القــرآن وآمنــوا بــه،  
املســتحيل عمليــاً أن ينبثــق اإلميــان بعــدة آهلــة وعبادهتــا إال مــن خــالل فســاد ديانــة أكثــر            

  .)٢(.."نقاء
 

                                                 
 . ٢٤١، ص١، ج املوطأ؛ مالك،٣٣٠، صالتوحيد الصدوق، - )١(
 .٢٩٤ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )٢(
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اإلنسان خليفةً -الًأو 

ــا   ــق اإلنسـ ــة خبلـ ــائق املتعلقـ ــل باحلقـ ــاً علـــى   إن اجلهـ ــاب مفتوحـ ــل البـ ن األول جعـ
مصــراعيه للبــاحثني لــإلدالء بــدلوهم وطــرح نظريــاهتم الــيت تفســر كيفيــة ظهــور هــذا     
الكائن العاقل وكيفية تطوره إىل ما هو عليه اآلن، فمن جهة مل يفرق الباحثون املاديون               

، ومل بــني مرحلــة البشــرية الــيت عاشــها هــذا الكــائن واملرحلــة اإلنســانية الــيت أعقبتــها    
النشـــوء (ينظـــروا إىل هـــذه النقلـــة النوعيـــة إال  ســـياق مـــا تطرحـــه نظريـــة التطـــور  

، ومــن جهــة أخــرى يــرى أكثــر البــاحثني املســلمني أن خلــق اإلنســان متّ بــنفخ    )واالرتقــاء
      حسـب  - هلذا الغرض حيـث مل يسـبق هلـذا الكـائن             مسبقاًالروح  قالبه الطيين املعد 

 .حي) يزيولوجيف -بيولوجي( وجود -رأيهم

إِنِّي جاعِـلٌ   ( :بينما يقرر القرآن أن املشروع اإلنساني على األرض بدأ بقرار رباني          
نْ يفْسِـد       : (، ويسـتفاد مـن رد املالئكـة       )٣٠:البقـرة )(فِي الْأَرْضِ خلِيفَـةً    ا مـ لُ فِيهـ أَتَجْعـ

مْــدِكَ وبِح حــبنُس نَحْــنو اءمالــد سْــفِكيــا وفِيهلَــك ساإلشــارة إىل )٣٠:البقــرة)(نُقَــد 
 املــدبرين، ة وأُوكلــت مهمــةُ تنفيــذ هــذا القــرار إىل ســادة املالئكــ  )١(وجــود بشــري ســابق 

ــون األمــر اإلهلــي لتنفيــذه فهــم    ــا   (الــذين يتلقّ م ــون ــرهمْ ويفْعلُ ــا أَم م ــه ــون اللَّ عْصال ي
ونرؤْم٦:التحريم)(ي(     ا ر أنتصوالقدير الذي     ، إذْ ال ي العلي )ل      و هـو يْء كَمِثْلِهِ شـ يْس

ــري ــمِيع الْبصِ  فهــو هــو ســبحانه وتعــاىل التنفيــذ بنفســه، ، أن يباشــر )١١:الشــورى)(السَّ
)كُونكُنْ فَي قُولَ لَهيْئاً أَنْ يش ادإِذَا أَر ها أَمْرس( )إِنَّم ٨٢:يـ(. 

املشـروع والعمـل علـى إجناحـه، وال يزالـون        فكانت مهمة سادة املالئكة تنفيـذ هـذا         
الـذي  ) آدم(هم كذلك دون كلل أو فتور منـذ ذلـك احلـني، ومنـذ أن خلـق اإلنسـان األول           

دِيلَ               .. (نُفخ فيه مـن الـروح، أُودع الفطـرة         ا ال تَبـْ لَيْهـع اس هِ الَّتِـي فَطَـر النـَّ فِطْـرت اللـَّ
كمــا تؤكــده األحاديــث الــواردة  معنــى حيــد وهــي فطــرة التو، )٣٠:لــروما)(لِخَلْــقِ اللَّــهِ

يعـين علـى املعرفـة      ) كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة         ): (ص(قـال رسـول ا      الفطرة،  
ماواتِ والْـأَرْض           : (بأن ا عز وجلّ خالقه، فذلك قوله       نْ خلَـق السـَّ مْ مـأَلَْته لَئِنْ سـو

                                                 
 . كما بدأكم تعودون، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية- اخللق األول:  انظر حبث- )١(
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 قُولُنَّ اللَّه١()٢٥:لقمان()لَي(    ئل اإلمامالصادق وس)ع (        عـز وجـل عـن قـول ا:)"   فطـرة
كمـا يـذكر ابـن        )٢(،"فطرهم مجيعا على التوحيـد    : قال) ا اليت فطر الناس عليها    

         وجـلّ إنـي خلقـت عبـادي             ": قولـه ) ص(كثري  تفسريه عـن رسـول ا عـز يقـول ا
 وقــد أورد الطربانــي هــذا . )٤(" فجــاءهتم الشــياطني فاجتالتــهم عــن دينــهم  )٣(حنفــاء

أال أحدثكم مـا حـدثين ا عـز وجـلّ بـه               : قال يوماً ) ص(أن رسول ا  "احلديث  
 .)٥(." . .الكتاب؟ إن ا عز وجلّ خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمني

ــوا          وقــد تضــمن هــذا املشــروع األمــر للمالئكــة بالســجود هلــذا اإلنســان، وجعل
د ا         ده ورعايته وتعليمه، فآدم هو املوحـألول علـى وجـه األرض ابتـدأ مسـرية         خدمته لتعه

 مـن  -بعد أن أُهـبط  -التوحيد متسلّحاً بالفطرة من جهة، وبالوعد اإلهلي له بالتسديد   
قُلْنا اهْبِطُوا مِنْها جمِيعاً فَإِمَّا يأْتِينَّكُمْ مِني هدى فَمنْ تَبِع هداي فَال            ( :جهة أخرى 

 .)٣٨:البقرة()ونخوْف علَيْهِمْ وال همْ يحْزنُ

 حيــث  ا علــى آدم اإلنســان األول،كانــت هــذه الكلمــات مبثابــة إعــالن التوبــة مــن 
ا   ( مشـوار احليـاة اإلنسـانية الصـاعد     ليبـدأ   املسـتقيم طاجتباه وهداه إىل الصرا   هـا أَي يـ

ن اسـتوعب الـدرس     بعـد أ  ).. ٦:االنشقاق()الْأِنْسان إِنَّك كَادِح إِلَى ربك كَدْحاً فَمالقِيهِ      
ا جمِيعـاً        ( علـى نفسـه      فـاً متعر.. ه عدو عارفاًاألول  مدرسة احلياة      قَـالَ اهْبِطَـا مِنْهـ

) بعْضُكُمْ لِبعْضٍ عدو فَإِمَّا يأْتِينَّكُمْ مِني هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَال يضِلُّ وال يشْقَى             
 .)١٢٣:طـه(

بـدأت   .. علـى هـذه األرض بالتوحيـد  الواحـد األحـد        بدأت حياة اإلنسان    هكذا  
 يــرث اســتمرت وهــي  طــور انطالقتــها مــدة مديــدة مــن الــزمن و، )آدم(ة الفــرد باألمــ

                                                 
  .٣٣١، صالتوحيد الصدوق، -)١(
 .٣٢٩، صالتوحيد الصدوق، -)٢(
الراغـب األصـفهاني،    . واحلنيف هو املائل إىل ذلـك     . هو ميل عن الضالل إىل االستقامة     :  احلنف -)٣(

 .٢٦٠، صمفردات ألفاظ القرآن
 .٥٥١، ص٤، جالتفسري ابن كثري، - )٤(
 .٣٦٣، ص١٧، جاملعجم الكبري الطرباني، - )٥(
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ة رت لتصــبح األمــ حتــى تطــواألبنــاء عــن اآلبــاء واألحفــاد عــن األجــداد عقيــدة التوحيــد
حتولـت مـن حيـاة      الناس بعـد أن بـرزت معاملهـا  بعـدها االجتمـاعي واجلغـرا حـني                  

الكهوف والتقاط الثمـر، إىل اسـتيناس احليوانـات وتدجينـها بـالرعي، ومـن الرعـي إىل                  
ة خـالل  حياة االستقرار والزراعة لتنطلق منها  بناء احلضارة اإلنسانية، وكانـت األمـ        

   إِلَّا أُمَّةً      ( ةً واحدة أي على عقيدة واحدة     هذه املدة الطويلة أم النَّاس ا كَانمو ةاحِـدو - 
ــاني    ــد رب ــيمٍ وتعه ــاخْتَلَفُوا  - جمــتمعني علــى التوحيــد بتعل فــيهم  ضــعفت بعــد مــا  -فَ

ــهِ     - عقيــــدة التوحيــــد ــا فِيــ ـ مْ فِيمـهــن ـ ــي بيـْ ـــك لَقُضِــ بـــنْ ر ــبقَتْ مِــ ـ ــةٌ سـ ـ ــوْال كَلِمـ ولَــ
ــون ــ)١٩:يــونس()يخْتَلِفُ ــع علــى وجهــة واحــدة أي( )١(ة هنــا مبعنــى الــدين ، فاألم التجم  

ــة( ــة/فكري ة/اعتقاديق كمــا قالتــه    )ســلوكيوعكســها االخــتالف  االتّجاهــات والتفــر ،
بلْ قَالُوا إِنَّا وجدْنَا آباءنَا علَى أُمَّةٍ وإِنَّا علَى     : (وهو نفس املعنى  قوله تعاىل      ،)اآلية

 ونهْتَدورة يـونس، ففـي   ، ويؤكّد هذا املعنى سياق اآليات  سـ        )٢٢:الزخرف()آثَارِهِمْ م
ــنْفَعهمْ : (اآليـــة الســـابقة يقـــول تعـــاىل ال يـمْ وهضُـــرــا ال ي ــهِ مـ ــدون مِـــنْ دونِ اللـَّ عْبـيو

ماواتِ وال                   ه بِمـا ال يعْلَـم فِـي السـَّ ويقُولُون هؤالءِ شفَعاؤنَا عِنْد اللَّهِ قُلْ أَتُنبئُـون اللـَّ
  انَهــبْح ــأَرْضِ س ــرِكُون فِــي الْ ــا يشْ ــالَى عمَّ تَعو اآليــات الالحقــة يــورد  )١٨:يــونس()و ،

من ربه مكابرة وعنادا، فيذكّرهم ا سبحانه مبـا     ) ص(مطالبتهم بنزول آية على النيب    
                 غُرس  فطرهتم من بذرة اإلميان اليت تظهر جليةً حني الشدة حيث ال منجـي إال ا

ريْن بِهِـمْ بِـرِيحٍ                   هو الَّذِي يسيركُمْ فِـي ا     ( جـتُمْ فِـي الْفُلْـكِ و ى إِذَا كُنـْ رِ حتـَّ ر والْبحـْ لْبـ
مْ                       وا أَنَّهـ ظَنـكَـانٍ ومِـنْ كُـلِّ م وْج الْمـ مهاء جـو اصِـفع ا رِيـحتْهاءا جوا بِهفَرِحةٍ وبطَي

ــئِ      ــدين لَ ــه ال ــني لَ ــه مخْلِصِ ــوا اللَّ عــمْ د ــيطَ بِهِ ــن    أُِح ــونَنَّ مِ ــذِهِ لَنكُ ــنْ ه ــا مِ يْتَننْ أَنْج
٢٢:يونس()الشَّاكِرِين(. 

، ومقتضـى ذلـك      . .: ") كَان النَّاس إِلَّا أُمَّةً واحِـدة      وما(يقول أحد املفسرين لآلية     
ة واحـدة كـوهنم علـى ديـن واحـد وهـو ديـن               أن يكون املراد من كون الناس سـابقاً أمـ         

                                                 
ــا اهلمــزة واملــيم فأصــلٌ واحــد، يتفــرع منــه أربــع أبــواب،    "-)١( ــع، واجلماعــة،  وأم  وهــي األصــل، واملرجِ

دْنا آباءنَــا علَــى أُمَّــةٍ (: الـدين، قــال ا تعــاىل : األمــة: قــال اخلليــل، "والـدين  جـ٢٢:الزخــرف)(إنّــا و(. 
 .٥٦، ٥٤ص، ١، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، . ال أمة له، أي ال دين له: وحكى أبو زيدٍ
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، فقـد اقتضـت مشـيئة ا        )١("فرقوا فريقني موحد ومشـرك    التوحيد ثم اختلفوا فت   
اء فَلْيكْفُـرْ           (أن يرتك اخليـار لإلنسـان        نْ شـ مـؤْمِنْ و فَلْيـ اء نْ شـ ومـا   )٢٩:الكهـف ( )فَمـ ،

ةً واحِـدة وال يزالُـون         ولَـوْ (كان ا ليكرهه على التوحيد       اس أُمـَّ لَ النـَّ عـلَج ك بـر اء شـ 
ــتَلِفِ  اقتضــت ولكــن،  فــذلك مقتضــى احلريــة الــيت أُعطيــت لآلدمــي )١١٨:هــود()نيمخْ

مـا احنرفـت     كلّ  وإرجاعـه  اإلنسـان رمحته ووعده من جهة أخرى تدخلـه سـبحانه لتعلـيم            
ا          : (كما وعـد سـبحانه بقولـه       ،عقيدة التوحيد أو خبت    ا جمِيعـاً فَإِمـَّ ا اهْبِطُـوا مِنْهـ قُلْنـ

دىي هنَّكُمْ مِنأْتِيينُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ وع وْففَال خ ايده نْ تَبِع٣٨:البقرة() فَم(. 

 
 املالئكة رسال -ثانياً

واستمر املشروع اإلهلي  توجيه اإلنسان وهدايته برعاية ربانية وبأفضل الطـرق            
إليـه  املناسبة له واختري هلذا اإلنسان من األساليب الكـثرية الـيت تضـمن وصـول اهلدايـة                

، من هـذه األسـاليب أن بعـث ا إليـه غرابـاً           وإقامة احلجة عليه حسب مستواه املعر
يبحــث  األرض لرييــه كيــف يــواري ســوأة أخيــه املقتــول، ومنــها أن أرســل إليــه مالئكــة  

ةٌ                 (يعلّمانه  ) هاروت وماروت ( فِتْنـ ن ا نَحـْ قُـوال إِنَّمـى ي دٍ حتـَّ انِ مِـنْ أَحـ لِّمـعا ي مـفَـال   و 
ــرْ  ، وقــد كــان للمالئكــة الــدور األكــرب  هدايــة اإلنســان  مراحلــه  )١٠٢:البقــرة)(تَكْفُ

األوىل، فقد اعتاد الناس فكرة نزول املالئكة متمثّلني بشراً للتعليم، لدرجة اسـتنكارهم             
ا هـ   (أن يأتي إليهم رسولٌ من البشر        وا مِنْ قَوْمِهِ مـكَفَر لَأُ الَّذِينفَقَالَ الْم   ر شـا ب ذَا إِلـَّ

مِـثْلُكُمْ يرِيــد أَنْ يتَفَضَّــلَ علَــيْكُمْ ولَـوْ شــاء اللَّــه لَــأَنْزلَ مالئِكَـةً مــا ســمِعْنا بِهــذَا فِــي    
 ا الْأَوَّلِنيائِنومـن   )ع( ، هكذا كان قول املأل الذين كفـروا مـن قـوم نـوح             )٢٤:املؤمنون()آب ،

دوا              إِذْ جاء (بعدهم قوم عاد ومثود      ا تَعْبـ دِيهِمْ ومِـنْ خلْفِهِـمْ أَلـَّ تْهم الرسلُ مِنْ بيْنِ أَيـْ
 ا اللَّــه ا أُرْسِــلْتُمْ بِــهِ     فمـاذا كــان ردهــم؟  ، إِلـَّ الئِكَـةً فَإِنَّــا بِمـلَ مــا لَــأَنْزنبر اء قَـالُوا لَــوْ شـ
ونمثلـهم، ولعلّهـم كـانوا    ، إذْ أنّهم ال يتصورون أن يكون الرسول بشـراً    )١٤:فصلت)(كَافِر 

يعلمون من أعمال املالئكة اخلارقة ما دعاهم أن يطالبوا الرسـل مـن البشـر مبثـل تلـك                
ا مِـن الْـأَرْضِ ينْبوعـاً                  (األعمال   لَنـ ر ى تَفْجـ أَوْ تَكُـون لَـك     * وقَالُوا لَـنْ نُـؤْمِن لَـك حتـَّ

                                                 
 .٣٢،  ص١١، جنتفسري امليزا الطباطبائي، - )١(
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ــا   الْأَنْه ــر ــبٍ فَتُفَج عِنــنْ نَخِيــلٍ و ــةٌ مِ ــرياًجنَّ ــا تَفْجِ خِاللَه ــا  * ر كَم اءــم ــقِطَ السَّ أَوْ تُسْ
       الئِكَةِ قَبِيالالْمبِاللَّهِ و فاً أَوْ تَأْتِيا كِسلَيْنع مْتفٍ أَوْ        * زَعر ت مِـنْ زُخـْ أَوْ يكُون لَك بيـْ

ي          تَرْقَى فِي السَّماءِ ولَنْ نُؤْمِن لِرقِيك حتَّى تُنزلَ علَيْنا كِ          بـر انبْح قُـلْ سـ أُهتَابـاً نَقْـر
 .)٩٣-٩٠:اإلسراء()هلْ كُنْت إِلَّا بشراً رسوالً

 للمالئكـــة واقتصـــار روبتتـــابع جمـــيء الرســـل مـــن البشـــر وتقلّـــص الـــدور املباشـــ  
هم وهــم علــى صــورة البشــر مــع بعــض الرســل ألداء مهمــات معينــة، كاحلــال  رحضــو

ــذين ب   ــراهيم املكــرمني ال ــروه بإســحاق  ضــيف إب ش)  اهِيمــر ــيْفِ إِبْ ــنْ ضَ مْ عــئْه نَبإِذْ * و
       جِلُونالماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ ولَيْهِ فَقَالُوا سلُوا عخكَ بِغُـالمٍ        * در شـا نُب لْ إِنـَّ قَالُوا ال تَوْجـ

ــيمٍ ــر()علِـ ــوط   )٥٣-٥١:احلجـ ــك إىل لـ ــد ذلـ ــاهبم بعـ ــه  ) ع(، وذهـ ــذاب بقومـ ــزال العـ إلنـ
رِ بِأَهْلِـك بِقِطْـعٍ مِـن                  ( املسرفني ك فَأَسـْ ك لَـنْ يصِـلُوا إِلَيـْ بـلُ ر سـا ر ا لُـوطُ إِنـَّ قَالُوا يـ

        مهــد ــابهمْ إِنَّ موْعِ ــا أَص ا مهــيب ــه مصِ ــك إِنَّ ــا امْرأَتَ ــد إِلَّ ــنْكُمْ أَح ــتْ مِ ــلِ وال يلْتَفِ اللَّيْ
ــبْح بِقَرِيــبٍ الص ــيْس ــبْح أَلَ يقة مــريم بشــراً  )٨١:هــود()الصوكــذلك متثّــل امللــك للصــد ،

ــوِياً     ( ــراً سـ شـــا ب ــلَ لَهـ ــا فَتَمثـَّ نـوحــا ر ا إِلَيْهـــلْن ــاً فَأَرْسـ ــمْ حِجابـ ــنْ دونِهِـ ــذَتْ مِـ  )فَاتَّخَـ
، مع هذا االنسحاب التدرجيي بـدأت ختفـت صـورة املالئكـة كحلقـة اتصـال                 )١٧:مريم(

 حملــها صــورة الرســول البشــري،  فكــان ســقف   بــني الســماء واألرض وكمعلّمــني لتحــلّ 
يكون معهم مالئكة كعالمةٍ على صدقهم، فهذا     مطالبة األقوام الالحقني من رسلهم أن     

ــه    (: فرعــون موســى ينــادي  قومــه  عم ــاء ــبٍ أَوْ ج ــنْ ذَه ــوِرة مِ ــهِ أَسْ ــي علَيْ ــوْال أُلْقِ فَلَ
  قْتَـرِنِنيالئِكَةُ مذلـك ليـنخفض هـذا السـقف إىل املطالبـة            ، ثـم بعـد    )٥٣:الزخـرف ()الْم 

ــلُ  ): (ص(ولــو مبلــك واحــد ليكــون مــع الرســول حممــد    ــولِ يأْكُ ــذَا الرَّس ــالِ ه ــالُوا م وقَ
ه نَـذِيراً                 عـم كُـونفَي لَـكهِ م واقِ لَـوْال أُنْـزِلَ إِلَيـْ ، )٧:الفرقـان ()الطَّعام ويمْشِي فِي الْأَسـْ

)  عْضتَارِكٌ ب لَّكهِ       فَلَع دْركَ أَنْ يقُولُـوا لَـوْال أُنْـزِلَ علَيـْ بِـهِ صـ ضَائِقو ى إِلَيْكوحا يم
  .)١٢:هود()كَنْز أَوْ جاء معه ملَك إِنَّما أَنْت نَذِير واللَّه علَى كُلِّ شيْءٍ وكِيلٌ

وهكذا تدرجييا أصبحت حلقة االتصال مقتصرة علـى اجلـنس البشـري اإلنسـاني      
األنبيـاء والرســل واملــؤمنني الصــاحلني والقــادرين علـى متثيــل املــأل األعلــى واســتيعاب   ك

ــه    ــة وقابلياتـ ــام االســـتخالف  األرض، بعـــد أن ارتقـــت قـــدرات اإلنســـان التفكرييـ  مهـ
 . على محل آخر الرساالت السماوية-إن شاء -التجريدية فأصبح مهيأً وقادراً
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 طرق اتصال املالئكة بالبشر -أ
رة إىل حنــيط علمــاً بأســاليب اتصــال املالئكــة باإلنســان، ولكــن ميكــن اإلشــاقــد ال 

 :ثالثة منها، هي

ــل  -١ ــك  ،االتصــال املتمثّ ــا حيوذل ــد     نم ــة البشــر عن ــى هيئ ــة عل ــون املالئك  تك
وِياً      (التواصل مع اإلنسان     راً سـ شـا ب ثَّلَ لَهـفيكـون التواصـل بـني       )١٧: مـريم ()فَتَم ،

 من الناس تعليماً وحواراً، وقد كان اتصال املالئكـة          الطرفني كأي تواصل بني اثنني    
 ولكــن ذلــك ال مينــع )١(باعتبــارهم املعلّمــني واملــربني للنــاس،) ع(أساسـاً مــع األنبيــاء 

خماطبة املالئكة غري األنبياء وحماورهتم كما كـان احلـال مـع امللكـني ببابـل هـاروت            
ــه ) (ع(هيم  زوج إبــرا مــريم الصــديقة ومــع ســارة ومــاروت، وكمــا حــدث مــع  وامْرأَتُ

 عْقُوباقَ ياءِ إِسْحرمِنْ واقَ وا بِإِسْحشَّرْنَاهةٌ فَضَحَِكتْ فَبيْلَتَـى    * قَائِما و قَالَـتْ يـ
             جِيـبع يْء ذَا لَشـ يْخاً إِنَّ هـ عْلِي شـذَا بهوزٌ وجأَنَا عو مِـنْ      * أَأَلِد بِني قَـالُوا أَتَعْجـ

ه حمِيـد مجِيـد        أَمْرِ اللَّهِ رحْمـ    تِ إِنـَّ لَ الْبيـْ هِ وبركَاتُـه علَـيْكُمْ أَهـْ -٧١:هـود ()ت اللـَّ
٧٣(. 

ــوحي   -٢ ــق الـ ــن طريـ ــال عـ ــاوذلـــك  ،االتصـ ــه   حينمـ ــى هيئتـ ــون امللـــك علـ  يكـ
ه  ( احلقيقية، ويتم االتصال  هذه احلالة عن طريق الدخول علـى قلـب الـنيب               وإِنـَّ

   بلَتَنْزِيلُ رالَمِنيلَ* الْعنَز   الْأَمِني وحبِهِ الر  *    نْذِرِينالْم مِن لِتَكُون لَى قَلْبِكع (
، وقد كان يصاحب هذا النوع مـن االتصـال أعـراض واضـحة              )١٩٤-١٩٢:الشعراء(

ــى الرســول    ــا املســلمون عل ــيت     )ص(يلحظه ــيت عرفــت بالغشــية ال ــة ال ، وهــي احلال
 . ا جبينه عرقاًحني نزول الوحي عليه فيتفصد هل) ص(تصيب النيب

ك      ( :لقوله تعـاىل  ) ع(ونعتقد أن هذا النوع من االتصال بدأ مع نوح           ا إِلَيـْ يْنـا أَوْح إِنـَّ
                                                 

صـلى  –ولقد قرن ا بـه    ): "ص( خطبة له تُسمى القاصعة عن الرسول      ) ع( يقول اإلمام علي     -)١(
 من لدن أن كـان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن مالئكتـه يسـلك بـه طريـق املكـارم، وحماسـن               -ا عليه وآله  

: بقولـه ) ص(مـا عنـاه     وهـذا   . ١٥٧، ص ٢ ج هنج البالغـة،  الشريف الرضي،   " أخالق العامل، ليله وهناره   
 .، فالبد أن يكون هذا التأديب قد مت بواسطة هذا امللك)أدبين ربي فأحسن تأدييب(
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ــماعِيلَ    ــراهِيم وإِسـْ ــا إِلَـــى إِبـْ يْنـأَوْحــدِهِ و ــا إِلَـــى نُـــوحٍ والنَّبِـــيني مِــنْ بعـْ يْنــا أَوْح كَمـ
ا داود  وإِسْحاقَ ويعْقُوب والْأَسْباطِ وعِ  آتَيْنـو انلَيْمسو ونارهو ونُسيو وبأَيى ويس

ة قومـه  الـرد عليـه أنّهـم مل يسـمعوا هبـذا                    )١٦٣:النساء()زَبوراً وهلذا كانـت حجـ ،
لَ               : (النوع مـن االتصـال مـن قبـل فقـالوا           ر مِـثْلُكُمْ يرِيـد أَنْ يتَفَضـَّ شـا ب ذَا إِلـَّ ا هـ مـ

ــيْكُمْ و ــا     علَـــ ــ ائِنـــذَا فِـــــي آب ــ ا بِهـــمِعْن ــ ــا سـ ــ ــةً مـ ــأَنْزلَ مالئِكَـــ ــه لَـــ ــ ــاء اللـَّ ــوْ شـــ لَـــ
، وغين عن الذكر أن طريقة االتصال بالوحي مل تُنـهِ طريقـة           )٢٤:املؤمنون)(وَّلِنياألَ

ــرهم       ــى آخــ ــةً حتــ ــاء والــــيت ظلــــت باقيــ ــة واألنبيــ ــل بــــني املالئكــ ــال املتمثّــ االتصــ
 .  )١()ص(حممد

 اإلهلــام وهــو يشــمل غــري األنبيــاء أيضــاً مــن املــؤهلني  االتصــال عــن طريــق -٣
م       ة نفسي حالة لتلقيه، وهو  قيقـة  واحل ، مفاجئة تأخذ مبشاعر وأحاسيس قلب املُلْهـ 

ر مـن               إنّه سيلٌ  غيـرى العـادي للـرأي والشـعور ويوقف االعـادي   االجتـاه  روحاني ي 
املُلْهــم يفكّــر فيــه ومــا  ويكشــف عــن انعــدام التناســب بــني مــا كــان ،للتّأمــل والتّفكّــر
 فاً مـن      . انكشف له فُجأة ه كشـ سبحانه وتعـاىل كـان إهلامـ ب من ام كلّما قرواملُلْه

 مـا   أن: وقد قيل  الفرق بينه وبني إلقاء الشيطان ووسوسته         ،الكشوف العرفانية 
نساً ونـوراً     أُوأورث   ، إليه  صاعدة  له ومهةً   إليه وذكراً   على ا وإنابةً   أمثر إقباالً 

ضد وأورث  ما أمثر   و امللك، فهو من     وطمأنينةً سكينةًوالقلب وانشراحاً  الصدر     
  .)٢(ذلك فهو من إلقاء الشيطان

 
 أدوار أخرى للمالئكة -ب

ــلّ دور املالئكـــة يتمثـــل  الوقـــوف إىل جانـــب اإلنســـان          لقـــد كـــان وال يـــزال جـ
        م مسريته اإلميانية حنو اسبحانه، فهم يلعبون دور قوات الـدعم       ومساعدته  ترس

اللوجسيت الرتبوي  معركة اإلنسان مـع الشـيطان الـرجيم وجنـوده مـن اجلـن واإلنـس                   

                                                 
 .أتاه جربئيل  صورة دحية الكليب غري مرة) ص(  روي أن النيب- )١(
 .٣٤٦، صالروح ابن قيم اجلوزية، - )٢(
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، وأيضــا علــى صــعيد خــط املواجهــة الثــاني  )الــنفس(علــى صــعيد خــط املواجهــة األول 
تطلب األمر التدخل أحيانـاً بشـكل غـري مباشـر لرتجـيح كفـة               ي، فرمبا   )العدو اخلارجي (
ؤمنني على أعدائهم  املنعطفات املصـريية، لـذا مل يقتصـر دور املالئكـة علـى تعلـيم                   امل

 :اإلنسان وتربيته فقط بل مشل جوانب أخرى منها

حفظ اإلنسان من كثريٍ مـن األخطـار املوديـة حبياتـه إىل أن حيـني أجلُـه،                   -١
 ) يحْفَظُونَــه مِــنْ أَمْــرِ اللَّــهِلَــه معقِّبــات مِــنْ بــيْنِ يديْــهِ ومِــنْ خلْفِــهِ( :قــال تعــاىل

ى              : (، وقال أيضا  )١١:الرعد( ادِهِ ويرْسِـلُ علَـيْكُمْ حفَظَـةً حتـَّ فَـوْقَ عِبـ الْقَاهِر وهو
طُونفَرمْ ال يها ولُنسر فَّتْهتَو وْتالْم كُمدأَح اء٦١:األنعام()إِذَا ج(. 

، وشد أزرهم ضد أعدائهم كمـا حـدث         تثبيت املؤمنني  ساحات القتال     -٢
أَلَــنْ ( : معركــة بــدر املصــريية، فقبــل املعركــة طمــأَن ا ســبحانه املــؤمنني بقولــه

            لِنيز ، )١٢٤: آل عمـران  )(يكْفِيكُمْ أَنْ يمِدَّكُمْ ربكُمْ بِثَالثَـةِ آالفٍ مِـن الْمالئِكَـةِ منـْ
ــوا  ا    ووعــدهم ــدد إن هــم ثبت ــد مــن امل ــةباملزي ــوا    (ملواجه ــبِروا وتَتَّقُ ــى إِنْ تَصْ بلَ

                 مِنيو سـالئِكَـةُ مالْم ةِ آالفٍ مِـن كُـمْ بِخَمْسـبدِدْكُمْ ر ذَا يمـْ أْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هـيو (
املـــؤمنني نفســـياً للمعركـــة قبـــل وقوعهـــا  وهكـــذا متـــت تعبئـــة، )١٢٥ :آل عمـــران(

 بنصر ا، واسـتمر الـدعم بعـد ذلـك حـني             ليدخلوها بأقدامٍ ثابتة وقلوبٍ مطمئنةٍ    
تقابل اجليشان ورأى املسلمون أن املشركني يفوقوهنم عدداً وعـدة فاسـتغاثوا ربهـم              

ــةِ       ( ــن الْمالئِكَــ ــأَلْفٍ مِــ ــدكُمْ بِــ ــي ممِــ ـ ــمْ أَنـِّ ــتَجاب لَكُــ ـ ــمْ فَاسـْ ــتَغِيثُون ربَّكُــ ـ ِإذْ تَسـْ
ــرْدِفِني كـــة بعـــد ذلـــك حـــد الـــدعم املعنـــوي إىل  ، ليتجـــاوز دور املالئ)٩:ألنفـــالا()مـ

ــق تســديد ضــربات املــؤمنني لتُصــيب        ــال عــن طري املشــاركة غــري املباشــرة  القت
وا            إِذْ(األعداء  مقاتلهم     نـآم ذِين  يوحِي ربك إِلَى الْمالئِكَةِ أَنِّي معكُمْ فَثَبتُوا الـَّ

     عْبوا الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينمْ كُلَّ       سوا مِنْهاضْرِباقِ ووا فَوْقَ الْأَعْنفَاضْرِب 
فَلَمْ تَقْتُلُـوهمْ   (من نفس السورة    ) ١٧(، ولعلّ هذا ما عنته اآلية       )١٢:ألنفالا()بنانٍ

 ؤْمِنِنيالْم بْلِيلِيى ومر لَكِنَّ اللَّهو يْتمإِذْ ر يْتما رممْ وقَتَلَه لَكِنَّ اللَّهو الءب مِنْه 
    لِيمع مِيعس ناً إِنَّ اللَّهسمن هذا الدعم القوي حلسم         )١٧:ألنفالا()ح وكان ال بد ،

 ذلك اليـوم    ) ص(املعركة لصاحل املؤمنني ألهداف اسرتاتيجية عبر عنها الرسول       
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     اللّهم أجنزْ يل ما وعدتين، اللّهم إنْ هتلـك         : (حني استقبل القبلة ودعا ربه قائال
 .)١()هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تُعبد  األرض

إنـزال العـذاب باملسـتحقني لـه مـن األقـوام الظـاملني بعـد تنجيـة املـؤمنني            -٣
رى      ( ):ع(كما هو واضح فيما حدث لقـوم لـوط        راهِيم بِالْبشـْ لُنا إِبـْ سـتْ راء ا جـ ولَمـَّ
ةِ إِ        ذِهِ الْقَرْيـهْلِكُو أَهْلِ هقَاُلوا إِنَّا م      ا كَـانُوا ظَـالِمِني ا لُوطـاً    * نَّ أَهْلَهـ قَـالَ إِنَّ فِيهـ

           الْغَابِرِين كَانَتْ مِن أَتَهإِلَّا امْر أَهْلَهو نَّهيجنا لَننْ فِيهبِم أَعْلَم ا  * قَالُوا نَحْن ولَمـَّ
ا   أَنْ جاءتْ رسلُنا لُوطاً سِيء بِهِمْ وضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وقَالُ  زنْ إِنـَّ وا ال تَخَفْ وال تَحـْ

            الْغَـابِرِين كَانَـتْ مِـن أَتَـكا امْر ذِهِ          * منجوكَ وأَهْلَـك إِلـَّ لِ هـ ا منْزِلُـون علَـى أَهـْ إِنـَّ
قُونفْسا كَانُوا ياءِ بِمالسَّم ةِ رِجْزاً مِن٣٤-٣١:العنكبوت()الْقَرْي (. 

لَ بِكُـمْ            قُـلْ ي  : (توفّي األنفس، قال تعـاىل     -٤ ذِي وكـِّ وْتِ الـَّ الْمـ لَـكاكُمْ م تَوفـَّ
   ونعكُمْ تُرْجب(، وقال أيضا  )١١:السجدة ()ثُمَّ إِلَى ر :     وْتالْم كُمدأَح اءتَّى إِذَا جح

طُونفَرمْ ال يها ولُنسر فَّتْه٦١:األنعام)(تَو(. 

ــه وكتابتــها لــه أو عليــه    -٥  ضــمن عمليــة متابعــة  مراقبــة اإلنســان  أعمال
ــبرية إال أحصــتها     ــادر صــغرية وال ك ــة ولصــيقة ال تغ ــان   ( دقيق ــا الْأِنْس لَقْنــدْ خ ولَقَ

ــلِ الْورِيــدِ    ــنْ حبْ ــهِ مِ ــرب إِلَيْ ــن أَقْ ــه ونَحْ ــهِ نَفْس ــوِس بِ ــا تُوسْ م ــم إِذْ يتَلَقَّــى * ونَعْلَ
    منِ الشعمِنيِ ونِ الْيانِ عتَلَقِّيالْم الِ قَعِيد *             قِيـبهِ ر ا لَديـْ ما يلْفِـظُ مِـنْ قَـوْلٍ إِلـَّ

تِيــدا    ( ،)١٨-١٦:قّ( )عــلُن سرــى و ــواهمْ بلَ ــرَّهمْ ونَجْ ــمع سِ ــا ال نَسْ ــبون أَنَّ حْسأَمْ ي
ونكْتُبيْهِمْ ي٨٠:الزخرف()لَد(. 

 
 دور األنبياء والرسل -ثالثاً
ع النـاس إىل خـط       للقيـام مبهمـة التـذكري وإرجـا        رسـل األنبياء وال ا سبحانه   بعث  
وا               ( حادوا عنـه     كلماالتوحيد   اجْتَنِبـو ه دوا اللـَّ والً أَنِ اعْبـ سـةٍ ر ا فِـي كُـلِّ أُمـَّ ثْنـعلَقَـدْ بو

                                                 
 .١٤٩، ص٢ جالتاريخ، الطربي، - )١(
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علـيهم السـالم   (ونوح  .. وإدريس.. وشيث..  فجاء آدم الرسول   .)٣٦:النحل)(الطَّاغُوت( ،
ولَقَدْ أَرْسلْنا رسال مِنْ قَبْلِـك      ( م والكثري منهم ملْ يذكرهم    وآخرون ذكرهم القرآن الكري   

 لَيْكصْ عنْ لَمْ نَقْصمْ ممِنْهو لَيْكا عصْننْ قَصمْ موتذكر الروايـات  ، )٧٨:غافر)(مِنْه
أن عـدد األنبيــاء يصــل إىل مائــة وأربعــة وعشــرين ألـف نــيب، وقــد كــان ابتــداء بعــثهم    

ة الواحدة حـني اجتالـت الشـياطني بـين آدم وحرفتـهم عـن التوحيـد،         عد األم مرحلة ما ب  
ــا  كــالم لإلمــام علــي    خطبتــه األوىل  هنــج البالغــة  ) ع(جتــد ذلــك واضــحا جلي 

 أرغـد  ثم أسكن سبحانه آدم داراً .... ": يتحدث فيها عن خلق آدم وبعث الرسل فيقول       
وعداوتـه، فـاغرتّه عـدوه نفاسـة عليـه       فيها عيشه، وآمن فيها حملته، وحـذّره إبلـيس          

بدار املقام، ومرافقة األبرار، فباع اليقني بشكه، والعزمية بوهنه، واسـتبدل باجلـذل             
ــاه كلمــة رمحتــه،  . وجــال، وبــاالغرتار نــدما ثــم بســط ا ســبحانه لــه  توبتــه، ولقّ

 .ووعده املرد إىل جنته، وأهبطه إىل دار البلية وتناسل الذرية

انه مــن ولــده أنبيــاء أخــذ علــى الــوحي ميثــاقهم، وعلــى تبليــغ واصــطفى ســبح
الرسالة أمانتهم، ملّا بدل أكثر خلقه عهد ا إليهم فجهلوا حقه، واختـذوا األنـداد               
معه، واجتالتهم الشياطني عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسـله،             

م منسـي نعمتـه، وحيتجـوا       وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثـاق فطرتـه، ويـذكّروه         
 )١("... ..... ..عليهم بالتبليغ، ويثريوا هلم دفائن العقول

ة واحـدة إىل أن بـدل أكثـر         فالناس ظلوا ردحاً من الزمن على اإلميان بالتوحيـد أمـ          
اخللقِ عهد ا إليهم، وأشركوا به فبعث ا النبيني مبشرين ومنذرين، فالتوحيـد هـو               

كَـان  (.  اسـتدعى بعـث األنبيـاء والرسـل        ذي االسـتثناء الـ    اثنيـة مهـ   القاعدة والشرك والو  
       نْذِرِينمو رِينشبم نيالنَّبِي اللَّه ثعفَب ةاحِدأُمَّةً و يقـول السـيد     )٢١٣:البقـرة )(النَّاس ،

 ،فقد هبط آدم إىل األرض مسلما  متبعا هداه   ): " ظالل القرآن  (قطب  تفسريه    
 وأن اإلسـالم كـان هـو أول عقيـدة      ،م بنيـه اإلسـالم جـيال بعـد جيـل          أنه علـّ  وما من شك    

وأن . ..: "ويقـول أيضـاً  "  حيـث مل تكـن معهـا عقيـدة أخـرى         ،عرفتها البشـرية  األرض    
    كاملـة  عـرف حقيقـة التوحيـد        (!)وهو أول البشـر     أن آدم  - سبحانه   -الذي يقرره ا، 

                                                 
 .٢٣، ٢٢، ص١، جلبالغةهنج ا الشريف الرضي، - )١(
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 وعــرف الدينونــة  ،والتثنيــةلتعــدد وعــرف نزاهــة التوحيــد غــري مشــوبة بشــائبة مــن ا
 فكانـت هنالـك أجيـال    ،ف بنيه هبـذه العقيـدة   وأنه عر .وحدهوحده باتباع ما يتلقى منه      

 وأنـه ملـا طـال       عقيـدة،  وإال التوحيـد     ،دينـا  أقدم تاريخ البشرية ال تعرف إال اإلسـالم          
ا إىل التثنيـة  رمبـ . .التوحيـد األمد على األجيال املتتابعـة مـن ذريـة آدم احنرفـت عـن          

 وهلــذا كانــت مهمــة األنبيــاء   )١(،"ودانــت لشــتى األربــاب الزائفــة  . .التعــددورمبــا إىل 
والرسل قائمةً أساسا على الدعوة إىل التوحيـد ونبـذ الشـرك، وكانـت أوىل كلمـاهتم                 

ره           : (إىل أقوامهم هي   حانه ، يقـول ا سـب     )يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما لَكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَيـْ
لَقَدْ أَرْسلْنا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما لَكُـمْ مِـنْ      ): (ع( عن نوح 

ــيمٍ   ــوْمٍ عظِ ي ــذَاب ــيْكُمْ ع ــاف علَ إِنِّــي أَخ هــر ــهٍ غَيْ ): ع( ، وعــن هــود)٥٩:ألعــرافا()إِلَ
بــدوا اللَّــه مــا لَكُــمْ مِــنْ إِلَــهٍ غَيْــره أَفَــال  وإِلَــى عــادٍ أَخــاهمْ هــوداً قَــالَ يــا قَــوْمِ اعْ(

ا قَـوْمِ        ): (ع( وعن صاحل  ،)٦٥:ألعرافا()تَتَّقُون الِحاً قَـالَ يـ مْ صـاه أَخـ ود إِلَـى ثَمـو
ــا     كُمْ فِيهرــتَعْم ــن األَرْضِ واسْ ــأَكُمْ مِ أَنْش ــو ه هــر ــهٍ غَيْ ــنْ إِلَ ــمْ مِ ــا لَكُ م ــه ــدوا اللَّ اعْب

ــهِ إِنَّ ربــي قَرِيــب مجِيــب  فَا ــوا إِلَيْ ــمَّ تُوب ــتَغْفِروه ثُ ): ع( ، وعــن شــعيب)٦١:هــود()سْ
ره وال                        ( ا لَكُـمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَيـْ مـ ه دوا اللـَّ ا قَـوْمِ اعْبـ يْباً قَالَ يـعمْ شاهأَخ ندْيإِلَى مو

ــمْ بِ    ــي أَراكُ ــزان إِنِّ ــالَ والْمِي ــوا الْمِكْي ــوْمٍ     تَنْقُص ي ــذَاب ــيْكُمْ ع ــاف علَ ــي أَخ ــرٍ وإِنِّ خَيْ
ــا  : (، وعــن مجيــع الرســل)٨٤:هــود()محِــيطٍ ــنْ رســولٍ إِلَّ ــنْ قَبْلِــك مِ ــلْنا مِ ــا أَرْسمو

 .)٢٥:األنبياء()نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّه ال إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعْبدونِ

دخلٍ ربــاني مقصــود، فُطــر علــى  ، مشــروعاً ابتــدأ بتــ لفاإلنســان إذن كــان، واليــزا 
التوحيد وزُود بطاقة العقل اجلبارة ووظّف لرعايته وهدايته املالئكة واألنبيـاء والرسـل             
يــنريون لــه الطريــق إىل معرفــة ا ســبحانه وعبادتــه، محايــةً لــه مــن تــأثريات مشــروع    

 عـاجزاً   اإلضالل الشيطاني الذي استطاع أن يضـل جِـبال كـثريا مـن النـاس، ولكنـه ظـلّ                  
ة منـذ آدم       هذه األمـ  عن إفشال املشروع الرباني برمته، وظلّ خط التوحيد متواصال

 .وحتى يومنا هذا

                                                 
 .، سورة هود ظالل القرآن سيد قطب، - )١(
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  رسـل أشـعته      بدايـة يـوم اإلنسـانية        منذبزغ  الذي  التوحيد  إنحتـى هنايـة     سـيبقى ي 
  ه حجبت ذلك اليوم وإن ما زمناً  خفيفةٍمن الشرك   سحبٍ  بعض أو .. ه بـبعض نـور  ذهبت

  نفـوس قـوم      ه ظـلّ زاهـراً    إال أنـ   نفـوس ال عن كثري من   ه نور تحجبكثيفةٍ  زمن آخر     
فاألرض مل يأت عليهـا زمـان قـط خلـت فيـه مـن حجـةٍ علـى النـاس متمثلـةٍ                          ،آخرين

ــدين ميشــون علــى األرض كــان أوهلــم آدم ولــيس آخــرهم خــامت      النبــيني أشــخاص موح
ومــا بينــهما الكــثري مــن الرســل واألنبيــاء نعــرف الــبعض منــهم وال نعــرف    ) ص(حممــد 

 مبشــرِين ومنْــذِرِين لِئَلَّــا يكُــون لِلنَّــاسِ علَــى اللَّــهِ حجَّــةٌ بعْــد الرســلِ  رســال(أكثــرهم 
 .)١٦٥:النساء()وكَان اللَّه عزِيزاً حكِيماً

ــه مــن نــيبٍّ مرســل، أو كتــابٍ    "): ع(يقــول اإلمــام علــي  مل يخــلِ اُ ســبحانه خلقَ
رســلٌ ال تُقصــر هبــم قلــةُ عــددهم، وال  .  . . منــزل، أو حجــة الزمــة، أو حمجــة قائمــة 

علـى ذلـك    .. كثرة املكذبني هلم، من سابقٍ سمي له منْ بعده، أو غابرٍ عرفه منْ قبله             
 .)١("ء، وخلفت األبناءنَسلت القرون، ومضت الدهور، وسلَفت اآلبا

      ــدة طــوال التــاريخ اإلنســاني، حيــتج ا فالبــد مــن وجــود منــاذج مؤمنــة وموح
سبحانه هبم على خلقه لتكون له احلجة البالغة، وال ميكن أن خيلو زمـان مـن هـؤالء         
ــورين إال أن        ــبني ومقهـ ــروفني أم مغيـ ــانوا ومعـ ــاهرين كـ ــروا، ظـ ــوا أو كثـ ــؤمنني قلّـ املـ

مراراً خلط التوحيد الذي قد يضيق ليقتصر علـى أفـراد معيـنني         وجودهم ميثّل است  
ة كلـها ولكنـه     ميثلون األمة املوحدة  زمنٍ ما، وقد يتسع  زمان آخر ليشـمل األمـ              

 .ال ينقطع أبداً

أيــن هــي البقعــة  .. انطالقــة عقيــدة التوحيــد؟ أيــن كانــت  مــن : يســألولســائل أن 
 ؟إىل العامل عقيدةانتشرت تلك ال اليت منها اجلغرافية

                                                 
 .٢٤، ص١، جهنج البالغة الشريف الرضي، - )١(
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 هذا السؤال املهم، علينا الرجوع إىل الوراء كثرياً حيث نقطة البداية،            نولإلجابة ع 
ــه، ثــم أُهــبط منــها آدم بعــد معصــيته     وزوج ها آدمحيــث اجلنــة األرضــية الــيت أُســكن
ليستقر بالقرب منـها رغبـة  األوبـة إىل ا عـز وجـلّ وطلبـاً للمغفـرة، فمـن هـذه                       

 جنـم   سـواء ولكن اجلهـل حبقـائق التـاريخ واجلغرافيـا          اً كانت البداية،    املنطقة حتديد 
سـاهم  بقصد أو بغـري قصـد       ذلك عن تقصري أو قصور  الفهم أو حتريف للحقائق           

 جرى عـرب التـاريخ منـذ آدم اإلنسـان األول وحتـى              غري الصحيحة ملا   رسم الصورة    
لنظـر فيمـا آل إليـه أمـر         ض ل يومنا هذا، وما دعـوة القـرآن الكـريم لنـا للسـري  األر              

إلعــادة رســم الصــورة الصــحيحة ملــا جــرى   إال الســابقني مــن املكــذبني واــرمني
ف               ( منـها   واسـتخالص العـربة    احلقب املاضـية   وا كَيـانْظُـر ضِ ثُـموا فِـي الْـأَرقُـلْ سِـري

 ــذِّبِني ــةُ الْمكَ اقِبع ــان ــأَرضِ  (،)١١:األنعــام()كَ ــي الْ ــريوا فِ ــلْ سِ ــان  قُ ــف كَ وا كَيــانْظُر  فَ
ــرِمِنيجــةُ الْماقِبمــن ذلــك حــنيبعــد، بــل يــذهب التوجيــه اإلهلــي لنــا أ)٦٩:النمــل()ع  

 وهـذا ضـمن الوسـع وإال ملـا كُلّفنـا            ،يطالبنا بالسري  األرض ملعرفة كيف بدأ اخللق       
دأَ الْخَلْـق ثُـم            (به   بـ ف وا كَيـضِ فَانْظُروا فِي الْأَرقُلْ سِري         ةالْـآخِر أَة شـالن شِـئني ه  اللـَّ

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّه ٢٠:العنكبوت()إِن .( 

ــة إذاً كانـــت مـــن   ــدى    (فالبدايـ هـــاً و ــةَ مباركـ ــذِي بِبكـَّ ــاسِ لَلـَّ ــع لِلنـَّ ــتٍ وضِـ أَوَّلَ بيـْ
الَمِنيسـبحانه، أرض     ، مـن هـذه األرض املقدسـة الـيت باركهـا           )٩٦: آل عمـران  )(لِلْع ا 

شبه اجلزيرة العربية اليت انطلق منـها األنبيـاء والرسـل مبشـرين ومنـذرين وداعـني إىل              
عبادة ا الواحد األحد، ومنها محل اإلنسان العربي عقيدة التوحيـد إىل مجيـع أحنـاء          

ة مـن أن العـرب   الوطن العربي الواسع منذ آالف السنني، ال كما صوره أعـداء هـذه األمـ         
ة، وكانوا جهلة انوا جمموعة من البدو الرحل سكنوا اجلزيرة العربية قبل البعثة النبوي        ك

ــهم الواســعة الــيت         ــك وجغرافيت ــل ذل ــدون األصــنام، متناســني وجــودهم قب ــيني يعب ووثن
مشلت العراق وسوريا ووادي النيل، وتارخيهم املوغـل  القـدم الـذي مثّلـه السـريانيون                 

 .، والفينيقيون)كالسومريني والبابليني(
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 احلنفاء -أوالً
ة العربيــة الواســعة، لقــد كــان العــرب  شــبه اجلزيــرة العربيــة ميثلــون مركــز األمــ 

ة، فقــد كــانوا يعظّمــون البيــت ة اإلبراهيميــة يــدينون باحلنيفيــوكــانوا قبــل البعثــة النبويــ
ي كـبري  احلرام وحيجون إليه من كل جهة، وذلك قبل أن يتوىل أمر البيـت عمـرو بـن حلـ            

خزاعة يومئذ، فكان هو أول من وضع األصـنام علـى الكعبـة ودعـا النـاس إىل عبادهتـا،                
الذي محله معه مـن الشـام إىل مكـة ووضـعه عليهـا،              " هبل"وأول صنم وضعه عليها هو      

 .ثم أتبعه بغريه حتى كثرت وشاعت عبادهتا بينهم

 : فعله هذا فخاطبه قائالعليه) شحنة بن خلف اجلرمهي(وقد أنكر 

 ـاـشتى مبكة حول البيت أنصاب   يا عمرو إنك قد أحدثت آهلـة     

 ـاـفقد جعلت له  الناس أرباب  داً      ـــــــد أبـــــوكان للبيت رب واح

 )١(سيصطفي دونكم للبيت حجابا ـلٍ       ـــــــن بأن اللـه  مهـــــلتعـرف

  مل ختلُ من املوحدين الذين آمنوا با   هافرغم وجود عبادة األصنام  مكة إال أنّ       
معلــنني رفضــهم الصــريح لعبادهتــا، داعــني لعبــادة    ،الواحــد األحــد الــذي ال شــريك لــه  

 ":اإليادي ةقس بن ساعد"من قول التوحيد  أشعارهم وخطبهم، كما هو واضح 

 س مبولود وال والدـ لي     كال بل هو ا إله واحد

ــه كــان يقــر ويخــرب   " بــل"والرادعــة، " كــال"إن وجــود  املُضــربة، تُبــين أن الرجــل ال أنّ
بعقيــدة التوحيــد  أدقّ تفاصــيلها عــن اإللــه الواحــد العلــي فحســب، وإنّمــا هــو حينــها  

 .يرفض االحنراف املتاخم لزمانه ويدعو لإلضراب عن مظاهر الشرك املنتشرة

ــدين  كــان" ــدعو    قــس بــن ســاعدة ي ــؤمن بالبعــث، وي ــد، وي العــرب إىل نبــذ   بالتوحي
ــادة اخلــالق    الع ــان ويرشــدهم إىل عب ــى األوث ــه   . كــوف عل ــه خطبت ــك ومــن خطَب الــيت تل

أيهــا النــاس امسعــوا وعــوا، مــن عــاش مــات، ومــن مــات : خطبــها  ســوق عكــاظ وهــي
فات، وكل ما هو آت آت، ليلٌ داج وهنـار سـاج ومسـاء ذات أبـراج، وجنـوم تَزهـر، وحبـار                       

                                                 
 .١٩٢، صمروج الذهب، املسعودي - )١(
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  السـماء خلـربا وإن  األرض         أرض مدحاة، وأهنار مجراة، إن    تَزخر وجبال مرساة، و   
را ما بال الناس يذهبون وال يرجعون أرضُوا فأقاموا؟ أم تُركـوا فنـاموا؟ يقسـم قُـس              بلعِ

با قسماً ال إثم فيه إن  ديناً هـو أرضـى لكـم وأفضـل مـن ديـنكم الـذي أنـتم عليـه،           
 .)١("إنكم لتأتون من األمر منكرا

   النيب وي أناً،   : "مسعه  عكاظ فأثنى عليـه، وقـال فيـه        ) ص(وقد ر قسـ رحـم ا
بعث أم٢("ةً وحدهإني ألرجو يوم القيامة أن ي(. 

وكذلك كان الشاعر العربي املعروف زهري بن أبي سلمى ممن عاصر هـذه املرحلـة            
تـديناً   بـالورع م  معروفـاً وكان سيداً كثري املـال حليمـاً  "التارخيية ومات قبل البعثة بسنة،     

 :مؤمناً بالبعث واحلساب كما يظهر من قوله

 فال تكتمن ا ما  نفوسكم     ليخفى ومهما يكتَم ا يعلم

 )٣("يؤخر فيوضع  كتاب فيدخر    ليوم احلساب أو يعجل فينقم

 : ذكر املسعودي  هذا الصدد يقولمروج الذهبو 

ة مـن أهـل               وقد كان بني امل   " سيح وحممد صـلى اللّـه عليهمـا وسـلم  الفـرتة مجاعـ
فمـن النـاس مـن رأى أهنـم أنبيـاء،      : التوحيد، ممن يقِر بالبعث، وقد اختلف الناس فيهم    

 .)٤("ومنهم من رأى غري ذلك

الـذي عـاش  القـرن    ) ع(واألصح أنّهم احلنفاء أي بقايا تابعي دين الـنيب إبـراهيم          
الد، وهم مجاعة من العرب مل يكونـوا علـى ديـن قـومهم الـوثين،                السادس عشر قبل املي   

وكذلك مل يكونوا يهودا وال نصارى وإنّما اعتقدوا بوحدانية ا على غرار مـا وضـحته              
 وقـد أشـار القـرآن الكـريم إىل وجـود أويل بقيـة ينـهون عـن الفسـاد           ،البعثة احملمدية 

                                                 
 .٢٣٩، ٢٣٨، ص٢، ججواهر األدب  أدبيات وإنشاء لغة العرب أمحد اهلامشي، -)١(
 .٢٠، صتاريخ األدب العربي أمحد حسن الزيات، -)٢(
 .٢٥٠، صجواهر األدب  أدبيات وإنشاء لغة العرب أمحد بن إبراهيم اهلامشي، -)٣(
 .٢١،  صمروج الذهب املسعودي، - )٤(
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فَلَـوْال كَـان مِـن الْقُـرونِ       ( : قولـه تعـاىل    األرض طوال القرون املاضية وإن كانت قليلة        
ا مِـنْهمْ                          يْنـنْ أَنْج ا قَلِـيال مِمـَّ ادِ فِـي الْـأَرْضِ إِلـَّ نِ الْفَسـ عـ وْن نْهـةٍ ي مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بقِيـَّ

جْرِمِنيكَانُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ ووا مظَلَم الَّذِين عاتَّب١١٦:هود()و(. 

ح  الصـحي - باإلضـافة إىل القـرآن الكـريم       -حيـد الـذي مل ينقطـع يثبتـه          وخط التو 
وا عـن ا احلـي      يقول الكتـاب املقـدس إن البشـر ارتـد         : "مما  كتب الديانات األخرى    

وعبدوا آهلة متعـددة، ممـا حـدا باألنبيـاء إىل بـذل احملـاوالت إلرجـاع النـاس إىل عبـادة                      
. فزعموا أن اإلنسان منذ البداية يعتقد بتعدد اآلهلة       أما العلماء امللحدون    . اإلله الواحد 

وهـو  . هربـرت . وبقيت هذه النظريـة سـائدة لـدى الكـثريين إىل أن دحضـها الـدكتور س                
  جامعـة أكسـفورد فقـد قـال هـذا            اآلشـورية أحد أعالم احلفريات وأستاذ الدراسـات       
 قـد سـبقت العقيـدة     والسـومرية "(!)السامية"العالمة إن عقيدة الوحدانية  الديانات  

  .)١("بتعدد اآلهلة
 

 املندائيون الصابئة -ثانياً
ــدم قبــل آالف الســنني اللتقينــا بــإخوان لنــا  العقيــدة ال     ولــو توغّلنــا أكثــر  القِ

 كــثريا عمــا حنــن عليــه اآلن،  ةختتلــف عقيــدهتم التوحيديــة وحتــى ممارســاهتم العباديــ  
شـبه جزيـرة العـرب، يقـول الـدكتور أمحـد       هؤالء األخوة هم املندائيون الذين سـكنوا    

ا                     ":داوود جنوب غامد من جبـال السـراة هـو املـوطن األصـلي ألولئـك املنـدائيني، ممـ إن
جعلهم يتوجهون  صلواهتم إىل الشمال العايل حيث بيـت املقـدس  املغـارة املقدسـة             

 حقـب مـن   ثـم إهنـم اضـطروا      . منبع األهنار اليت تروي جنـة عـدن ومـن بينـها الفـرات             
ورنيا عند حران اآلراميـة  ) الثرات(حقب التاريخ إىل النزوح شرقاً عند ضفاف الفرات        

ــى الفــرات  الشــمال الســوري    ( شــرق غامــد  ــابعوا   )وليســت حــران عل ــاك ت ، ومــن هن
 .)٢("الرحيل شرقا إىل جنوب العراق احلايل حيث ما زالوا إىل اليوم

                                                 
 :موقع النور - )١(

 http://www.al-nour.com/bible/torah/torah8.htm 
 .١٤٩، ص"املركز "١-تاريخ سوريا احلضاري القديمد،  أمحد داوو- )٢(
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ــابئة     ــؤالء املنـــدائيون بالصـ ــد دعـــي هـ ــد وهـــو الـــتطهري     )١(وقـ العتمـــادهم التعميـ
واالغتسال باملاء  الكثري من طقوسهم العبادية، وهـو أهـم طقـس ديـين عنـدهم، وقـد                   
خلط الكثري من الباحثني بينهم وبني احلرانيني السوريني عبدة النجوم والكواكب الذين            

ذكرهـا  ادعوا أهنم من الصابئة زمن املأمون حفاظاً على حياهتم، وخالصة القصـة كمـا            
، اجتــاز ديــار مضــر،   بــالد الــروم  إىل  طريقــه املــأمون أن (ابــن النــديم  فهرســته   

 فـأنكر  على الطريق عدة طوائف ومنهم طائفة ذوو ملم كثة ويلبسـون األقبيـة،        فاستقبله
كم اءن دمـ  إ : فقـال هلـم    ،القـول    فمجمجـوا    ؟ نـيب  و ألكم كتـاب أ    :  زيهم وسأهلم  املأمون
ؤخــذ اجلزيــة مــن أهــل   إمنــا تُ: فقــال، اجلزيــةنــؤدي حنــن :لوا فقــا ال ذمــة لكــم،حــالل،

 األديــان دينــاً مــن أو اإلســالم تنتحلــوا ديــنمــا أن إ فاختــارواالكتــاب وأنــتم ال كتــاب لكــم 
ر و منـهم    فأسـلم كـثري   .  أو أقـتلكم حـني أعـود        ا كتاب  املذكورة   خوفـاً   بعضـهم  تنصـ  ،

  إذا رجع املـأمون قولـوا       عليهم أن  نمن أهل حرا  على معتقده فاقرتح شيخ     وبقي البعض   
ــه ــه،  فــانتحلوهالقــرآن   ديــن قــد ذكــره ا  اســم فهــذا ، حنــن الصــابئون ل  فتنجــون ب

فهم ادعوا أنّهم صابئون ملّا عرفـوا أن القـرآن ذكـرهم وعـدهم مـن أصـحاب                  . )٢()ففعلوا
ــ: (األديــان، وقــرهنم بأصــحاب الــديانات الــثالث وذلــك  قولــه تعــاىل  ــوا إِنَّ الَّ نآم ذِين

الِحاً فَـال                 مِـلَ صـعوْمِ الْـآخِرِ والْيبِاللَّهِ و ننْ آمى مارالنَّصو الصَّابُِئونوا واده الَّذِينو
نُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ وع وْف٦٩:املائدة()خ(. 

 عبدة  فأنتم إذاً الزنادقة،  : (هؤالء هم الذين قال هلم املأمون حني ترددوا  جوابه         
تــاريخ الصــابئة (كتــاب ، أمــا املنــدائيون فيقــول أحــد شــيوخهم  تعليقــه علــى  )األوثــان

وال عالقـة هلـم بالكواكـب       : " ، وهو الشيخ ستار جبار حلو يقول عن الصـابئة         )املندائيني
والنجــوم وإنّمــا أُخــذ الــنجم القطــيب كداللــة علــى اجتــاه الشــمال حيــث اجلنــة وعــرش      

                                                 
صـبغ،  " = صـبع "وهـي مـن الكلمـات العربيـة القدميـة       " الصـابئة " ومن األمسـاء الـيت ألصـقت هبـم           -)١(

ألن التعميــد أو " صــبا"تعمــد باملــاء، اغتســل، تطهــر، وهــي باملندائيــة الــيت حتــذف العــني لفظــا وكتابــة 
أو " يـردن " املغارة املقدسة هـي مـن طقوسـهم األساسـية ويـدعوهنا           " حيا"التطهري مبياه الرب احلي     

 املركـز،   ١ -تـاريخ سـوريا احلضـاري القـديم       أمحـد داوود،    . مـاء الـتطهري   " رديا"أو= مجع يردا   " أردن"
 .١٤٩ص

 .٣٨٥، صالفهرست ابن النديم البغدادي، -)٢(
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 كمـا ذكـر أن أول أنبيـائهم        )١(،"ملالئكة الصاحلني  الشـمال    اخلالق جلّ شأنه ومسكن ا    
 ).ع(هي صحف آدم ) كنزا ربا(آدم عليه السالم وأن كتاهبم املقدس 

 

 عقيدهتم -أ
ــا الواحــد األحــ        ــون ب ــا،  فهــم يؤمن ــار عليه ــة خالصــة ال غب د ـعقيــدهتم توحيدي

  جلياً ملَن يقرأ كمائه احلسنى، يظهر ذلـوينزهونه بأس

 :حيث يقول  افتتاحيته) الكنزا ربا(م املقدس كتاهب

"    حالعــوامل كلّهــا مســب ــي العظــيم، أســبحك ربــي بقلــب طــاهر ربســبحانك رب
ذو  .ا الرب العلي سبحانه ملك النور السامي       .ومباركٌ ومعظّم ذو الوقار واجلالل    

ــول الشــامل، الــذي ال حــدود لقدرتــه  طع الــذي ال النــور البــهي، والضــياء الســا  .احلَ
 .خملـِّص كـلّ املـؤمنني وناصـر كـلّ الطيـبني            .الرؤوف التـواب، الغفـور الـرحيم       .ينضَب

رب عـوامل النـور    .العزيز احلكيم، العليم البصري العارف الذي علـى كـل شـيء قـدير             
ذو الســيماء العظــيم املــوقر الــذي ال يــرى وال  .مجيعهــا، العليــا والوســطى والســفلى

حــدلــه بســلطانهال شــريك لــ .ي خــذل، ومــن  .ه مبلكــه وال كــفءمــن يتكــل عليــه ال ي
ــذلّ     ح امســه بــاحلق ال خييــب، ومــن يتوكــل عليــه ال ياملالئكــة مجيعــاً، ال   .يســب رب

  )٢("وأبدي ليس له هناية وجود بدونه وما من شيء لواله، أزيل ليس له بداية،

                                                 
 .١٧، صتاريخ الصابئة املندائيني حممد عمر محادة، -)١(
 .٢٣١، صتاريخ الصابئة املندائينيمد عمر محادة،  حم- )٢(
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  ئيةباللغة املندا) الكنزا ربا(افتتاحية  )١: الصورة(

 

  طقوسهم العبادية-ب
أما عباداهتم فهي شديدة الشبه بالعبادات  الشريعة احملمدية، ال ختتلـف عنـها              
إال  بعض تفاصيلها الصغرية حبكم اختالف الزمان، األمر الذي يعين أنّها تغرف مـن          
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ىل معــني واحــد، وأنّهــا تعــاليم ربانيــة تُضــخ مــن املركــز عــرب املالئكــة فاألنبيــاء ومنــهم إ    
أقوامهم، فاملندائيون يرجعوهنا إىل صحف آدم وشيث وإدريس والـيت وجـدت قبـل أكثـر                

 :ومن هذه الطقوس العبادية.  آالف سنة قبل امليالد٤من 
 

 الطهارة -١

، والطهـارة فـرض     )رشامة(ال تصح العبادات عند الصابئة املندائيني بدون طهارة         "
بادات، والغسل يكـون باملـاء اجلـاري غـري          فاجلنابة مبطلة للع  . على كل صابئي وصابئية   

 )١("ويكون ذلك باالرمتاس ثالث مرات بعد نية الطهارة. املنقطع عن جمراه الطبيعي

كما ال تصح الصالة عنـدهم بـدون وضـوء، وهـو عبـارة عـن غسـل اليـدين والوجـه                      
ــركبتني       ــل الـ ــة وغسـ ــاق واملضمضـ ــاء واالستنشـ ــة وتنظيـــف األذنـــني باملـ ــح اجلبهـ ومسـ

، ويصــاحب كــل عمــل مــن هــذه األعمــال بعــض األذكــار املناســبة، فمــثال عنــد والســاقني
ليمتلـىء  : (، وعنـد املضمضـة يقـول      )لتسمع أذناي صوت احلياة   : (تنظيف األذنني يقول  

لتتبــع ســاقاي ســبل احلــق : (، أمــا عنــد غســل الســاقني فيقــول)فمـي بــدعوات التســبيح 
 ).واإلميان

ج الـريح، وملـس احلـائض، والنفسـاء،        البـول والغـائط، وخـرو     : ومما يفسد الوضـوء   "
وأكل شيء ما قبل الصالة، وال جيوز اجلمع بني صـالتني بوضـوء واحـد، وإن مل يفسـد                   

 .)٢("الوضوء
 

 الصالة -٢

الصــالة واجبــة علــيهم يؤدوهنــا  اليــوم ثــالث مــرات، قبــل طلــوع الشــمس، وعنــد  
ألعيـاد، وهـي تقتصـر    زواهلا، وقبيل الغروب، وتُفضل الصالة مجاعـة أيـام اآلحـاد و ا    

 .على الوقوف والركوع واجللوس على األرض دون سجود

                                                 
 .٨٧، صتاريخ الصابئة املندائيني حممد عمر محادة، - )١(
 .٨٨، صتاريخ الصابئة املندائيني حممد عمر محادة، - )٢(
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 فتاة مندائية تؤدي الصالة  )٢: الصورة(

 الصيام -٣

وهو عبارة عن االمتناع عن تناول املفطـرات ملـدة ثالثـني يومـاً يوزعوهنـا علـى أيـام                  
أمـا  "،  )١(" يومـاً  املفرتض عليهم من الصيام ثالثون    : "يقول ابن النديم  فهرسته     السنة،

اليوم، فإن الصابئة يصومون باالمتنـاع عـن أكـل اللحـوم املباحـة هلـم والسـمك والبـيض                    
 ويسـمى هـذا الصـيام بالصـيام األصـغر،      )٢(" يوماً، متفرقة بأيامها على طول السـنة     ٣٦

وهو مقدمة للصيام األكرب وهو صيام  اجلوارح عن اآلثام باإلقالع عـن احملرمـات وهـو                 
 : هبذا الشأن) الكنز العظيم(يام، يقول كتاهبم مقصود الص

يا أيها املؤمنون لقـد قلنـا لكـم أن الصـيام األكـرب لـيس بامتنـاعكم عـن األكـل               "
والشرب، وإنّما غض البصر عن النظرات الشيطانية والسيئة وعـدم اسـرتاق السـمع             

 .ألقوال الناس  بيوهتم

وبكم مــن احلســد والضــغينة ال تتفوهــوا بالكــذب واألقــوال الســيئة، وطهــروا قلــ
 .وعقولكم من األفكار السيئة والشريرة واملنافقة ألن املنافقني ليسوا مؤمنني

                                                 
 .٣٨٣، صالفهرست ابن النديم البغدادي، - )١(
 .٩٢، ٩١، صتاريخ الصابئة املندائيني حممد عمر محادة، - )٢(
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 .الصوم هو أن ال تقتلوا وال تنهبوا وال تسرقوا

 .الصوم هو أن ال تقربوا غري نسائكم

 .الصوم هو أن ال تنحنوا للشياطني واألصنام وآهلة الكذب

 .)١("طرق اخلاطئةالصوم هو أن ال تسريوا  ال

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِـب  : (إنّه حقاً لَنموذج لصيام الذين من قبلنا كما قال تعاىل      
لَّكُمْ تَتَّقُونمِنْ قَبْلِكُمْ لَع لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص لَيْكُم١٨٣:البقرة()ع(.  

 

 احملرمات    -٤

ــة    ــاليمهم الديني ــواط،      حتــرم تع ــا والل ــنفس، والزن ــاً عــن ال ــال إال دفاع ــل والقت القت
كل من عاقر اخلمر وشـربه   : "وشرب اخلمر ولعب امليسر، وجاء  كتاهبم هبذا الشأن        

وارتاد أماكن الفساد ووضع رجله  أماكن غري طاهرة، فلن يكـون نصـيبه  تلـك                  
مـات أيضـاً حلـف      ، ومـن احملر   )٢("الدنيا غـري جهـنم وستسـكب  فمـه النـار احلاميـة             

اليمني الكاذب، والسرقة وقطع الطريق والسـلب، وشـهادة الـزور، والنظـر إىل احملصـنة                
بريبــة أو بشــهوة، والغيبــة والنميمــة والفتنــة، واالمتنــاع عــن ســداد الــدين أو رد األمانــة، 
والربا جبميع أنواعه وصوره، وأكل الـدم أو شـربه، والسـحر والشـعوذة، وهـي تُعتـرب مـن                    

 السيئة والبغيضة ويعاقب فاعلوها بأشد العقوبات، جاء  كتاب كنزا ربـا مـا               األعمال
 وهـذه  )٣("ابتعدوا عن تعلم السحر، وخداع الشيطان، وال تشهدوا بالباطـل     : "ترمجته

ــرى –احملرمــات  ــا ن ــة وهــي آخــر      - كم ــف عــن احملرمــات  الشــريعة احملمدي  ال ختتل
 . أن املصدر واحدالشرائع السماوية مما ال يدع جماالً للشك 

 

                                                 
 .٩٢، صتاريخ الصابئة املندائيني حممد عمر محادة، - )١(
 .١٧٥، صتاريخ الصابئة املندائيني حممد عمر محادة، - )٢(
 .١٧٦، ١٧٥، صتاريخ الصابئة املندائيني حممد عمر محادة، - )٣(
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 عرب العراق وسوريا -ثالثاً
ــل إىل   ــني ننتقـ ــومريني والوحـ ــاديني واألسـ ــابليني والكـ ــوريني، اآلبـ ــتمع إىل شـ ونسـ

تراتيلهم الدينية جند أن منـها مـا ينضـح توحيـداً خالصـاً وإميانـاً بـا الواحـد األحـد،                   
الســوريني كــان قــدماء هــو الــذي ) الــذي ال يــرى وال يحــد(أن هــذا اإللــه الواحــد "و

 ،يصـفونه باإللـه اخلفـي   ف، )مـزامري التوبـة  ( حينما يرتّلون  املعابد      يهيتوجهون إل 
إهلــي إن آثــامي كــثرية : (مقــرين بعجــزهم عــن معرفتــه قــائلني ،  احملجــوب،املخبــوء

 إن آثــامي كــثرية الــذي لســت أعرفــه  وأأيهــا اإللــه الــذي أعرفــه  .  .وذنــوبي فظيعــة 
 )١()"وذنوبي فظيعة

كما جند نفس اإلميـان  الكـثري مـن الرتاتيـل الدينيـة الـيت تُقـرأ  املعابـد، تقـول             
 أو ذاك   اإللـه  هـذا    ىلإوتعـد الرتاتيـل والرتانـيم واالبتـهاالت الـيت تقـدم             : "نظلة اجلبـوري  

 وفـق مـا   ى علـ الـواقعي،  وجتسـيدها  اإلهلـي مظهراً من مظاهر التعبري عـن فكـرة احلـب      
 اإلنسانوعة اليت تضمنها األدب العراقي القديم واليت يرفعها         يتضح من النصوص املتن   

أنليـل ذو    (:تقـول  )٢(انليل لإللهة  ترتيلومن هذه الرتاتيل، نص     .  لتمجيدهِ اإلله مقام   إىل
ــق والكلمــة الســامية     ــدارر املصــائر املقدســة يقــد الســلطان الشــامل املطل  إىل واألق

السـيادة والقـدرة، املتسـامي  السـماء          ذو   العظـيم، الـرب   ،  األبد، فال تبديل ألوامره   
ــيم بكــل شــيء، واملتمــرس   ، واألرض ــامالعل ــة تصــور مشــاعر   ، )"باالحك وترنيمــة ديني

أنـا  " :نصـه  فيقـول مـا      لإللـه،  وتذللــه    اإلنسـان احلب الفياضة اليت تـنعكس عـن تضـرع          
نــك لتقبــل الــدعاء احلــار الصــادر  إ وقلــيب مفعــم باحلســرات، إليــكخادمــك أضــرع 

 إيلفــانظر .  .الرجــل فيعــيش ذلــك الرجــل، إىلك لتنظــر ، انــه الــذنوبممــن أثقلتــ
 .)٣(". .دعائيبعطف حق وتقبل 

لقد شهدت بالد السـومريني واآلكـاديني والبـابليني أعظـم حضـارة عرفهـا التـاريخ                 
قبل املـيالد بـآالف السـنني، وإنّـا لنسـتنتج مـن آثـارهم ومـدوناهتم صـلة هـذه احلضـارة                       

                                                 
 .١٥٣، ص"املركز "-١تاريخ سوريا احلضاري القديم  أمحد داوود، - )١(
 .عني إيل، أي عني ا:  انليل- )٢(
 .١/٩/٢٠٠٤، التاريخ ١٩٠١، العدد جريدة الزمان نظلة أمحد اجلبوري، - )٣(
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مها وقوانينـها  خدمـة اإلنسـان، فشـرعت لـه القـوانني الـيت                بالسماء اليت وضعت علو   
حتفــظ الــنفس وتبســط العــدل وترفــع الظلــم وتــنظّم احلقــوق االجتماعيــة والعالقــات     

 اليت كُشفت  أنقاض مدينـة السـوس         ياألسرية، يكفي مثاالً على ذلك شريعة محوراب      
يوريت، وقيـل عنـها   ، منقوشةً نقشـاً مجـيال علـى أسـطوانة مـن حجـر الـد              ١٩٠٢ عام   

إهنــا منزلــة مــن الســماء، فــرتى امللــك علــى أحــد أوجــه االســطوانة يتلقــى القــوانني مــن     
 ذلــك الوقــت نــاداني أنــو وبعــل، أنــا  . . ".:  وتقــول  جــزء مــن مقدمتــها)١()مشــش(

محورابي األمـري األعلـى، عابـد اآلهلـة، لكـي أنشـر العدالـة  العـامل، وأقضـي علـى                  
وأنشــر النــور  األرض .  . .، وأمنــع األقويــاء أن يظلمــوا الضــعفاءاألشــرار واآلمثــني

  )٢(." . وأرعى مصاحل اخللق

 قانونــاً رتبــت ترتيبــاً يكــاد يكــون هــو الرتتيــب  ٢٨٥ويصــل عــدد هــذه القــوانني إىل  
، فقُســـمت إىل قـــوانني خاصـــة بـــاألمالك "ول ديورانـــت"العلمـــي احلـــديث، كمـــا يقـــول 

مة، ييـة، وبالتجـارة، والصـناعة، وباألسـرة، وباألضـرار اجلسـ           املنقولة، وباألمالك العقار  
وهـي مـن وجـوه عـدة ال تقـل رقيـاً عـن شـريعة أيـة دولـة أوربيـة                 : "ثم يضـيف  .. وبالعمل
  .)٣("حديثة

وجند أن قانون النفس بالنفس الذي جاءت به شريعة محورابي هو نفسـه موجـود               
ــة الكرميــة     ــه اآلي ــذي أشــارت إلي ــوراة وهــو ال ــنَّفْس   و(:  الت ــا أَنَّ ال ــيْهِمْ فِيه ــا علَ كَتَبْن

          وحـر الْجـو ـن ـنَّ بِالسـ السـبِالْــأُذُنِ و الْــأُذُنبِالْــَأنْفِ و الْــأَنْفيْنِ وبِــالْع ـيْن الْعـبِــالنَّفْسِ و
ا أَنْـزلَ اللَّـ                     حْكُـمْ بِمـنْ لَـمْ ي مـو لَـه ةار م     قِصاص فَمنْ تَصدَّقَ بِهِ فَهو كَفـَّ هـ فَأُولَئِـك ه

ونــالِم ، ممــا يــدل علــى أن مصــدرها واحــد، وإن هــدفها واحــد وهــو     )٤٥:املائــدة()الظَّ
لَقَدْ أَرْسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنْزلْنا معهم الْكِتَاب والْمِيـزان         (حتقيق العدل بني الناس     
، وهــو اهلــدف الــذي تؤكــد عليــه هــذه الشــريعة،  )٢٥:احلديــد()لِيقُــوم النَّــاس بِالْقِسْــطِ

إن الشـرائع العادلـة الـيت رفـع منارهـا امللـك احلكـيم محـورابي                 ": فتقول  خامتتـها   

                                                 
 .يقصد هبا الشمس اختذت رمزاً للنور اإلهلي) مشش(- )١(
 .١٩٠، ص٢، ج١، مجقصة احلضارة ول ديورانت، - )٢(
 .١٩١، ص٢، ج١، مجقصة احلضارة ول ديورانت، - )٣(
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أنا احلاكم احلفـيظ    .. واليت أقام هبا  األرض دعائم ثابتة وحكومة طاهرة صاحلة         
 يظلـم   وحبكمـيت قيـدهتم، حتـى ال      .  . .عليها،  قليب محلت أهـل أرض سـومر وأكـد          

فليـأت أي إنسـان مظلـوم       .  . .األقوياء الضعفاء، وحتى ينال العدالة اليتيم واألرملـة       
له قضية أمام صورتي أنا ملك العدالة وليقرأ النقش الذي على أثري، وليلق بالـه               
إىل كلماتي اخلطرية، لعل أثري هذا يكـون هاديـاً لـه  قضـيته، ولعلـه يفهـم منـه                     

.. حقــاً أن محــورابي حــاكم كالوالــد احلــق لشــعبه: نــاديحالتــه، ولعلــه يــريح قلبــه في
لقــد جــاء بالرخــاء إىل شــعبه مــدى الــدهر كلــه، وأقــام  األرض حكومــة طــاهرة      

ولعل امللك الذي يكون  األرض فيما بعـد و املسـتقبل يرعـى ألفـاظ                .  . .صاحلة
  .)١("العدالة اليت نقشتها على أثري

 

 عرب وادي النيل -رابعاً
الد وادي النيل فإنّه بالرغم مما ذكره الباحثون الغربيـون عـن كثـرة اآلهلـة                أما  ب  

وتعــدد أشــكاهلا واخــتالف مســمياهتا، ألســباب ال صــلة هلــا باحلقيقــة، بــالرغم مــن كــلِّ  
 إللــه أعظــم وأكــرب مــن هــذه   أذهــان املصــرينيذلــك جتــدهم يعرتفــون بوجــود صــورة  

 –لى الدهشـة أن املصـريني كـثرياً مـا حتـدثوا             ومما يبعث ع  : " أدولف إرمان  اآلهلة، يقول 
وحيدث ذلك عادة  األدب عنـدما يفكـرون         ) إله عام ( عن   –عالوة على آهلتهم املعينة     

، )مـا حيـدث هـو أمـر ا        (: فمثال يقولون .  تلك القوة اليت تتحكم  مصائر الناس       
مـا تزرعـه    (،)صائد الطيور يسعى ويكافح ولكن ا ال جيعـل النجـاح مـن نصـيبه         (

        وجبت عليـه الطاعـة       (،  )وما ينبت  احلقل هو عطية من عند ا من أحبه ا( ،
 ثـم يضـيف     )"إذا جـاءتكم السـعادة، حـق علـيكم شـكر ا           (،  )ا يعرف أهـل السـوء     (

هؤالء القوم الذين كان هذا هو شعورهم وحديثهم مل يكونوا مبنأى عن العقيدة        : "قائال
نصـفني منـهم ال يـرتدد  إعـالن احلقيقـة كمـا هـي دون مواربـة،               ، بـل تـرى امل     )٢("احلقة

). آهلـة (ولـيس  ) إلـه (أنـا قلـت   : "قـائال " دي روجيـه "م صرح ١٨٦٩ففي حماضرة له عام    
                                                 

 .١٩٢، ١٩١ ص،٢، ج١ مجقصة احلضارة، ول ديورانت، - )١(
 . ٩٨، ٩٧، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، - )٢(
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ــة   ــه(هــي وحــدة  ) املصــرية(إن اخلاصــية األوىل للديان ــوة    ) اإلل ــها بكــل ق الــيت نعــرب عن
 احلــي  -و الكــائن األوحــدهــ –لواحــد، الفــرد، الصــمد، ال شــريك لــه  اإللــه ا: فنقــول

 خلـق كـل شـيء وهـو الوحيـد           - أنت الواحد، وماليني الكائنات انبثقـت منـك        –احلقيقة  
لقد سادت فكـرة واحـدة، فكـرة اإللـه الفـرد األول، هـو اجلـوهر                 ... الذي مل خيلقه أحد   

، وكـان العـامل     )١("الواحد الدائم  كل مكان، موجـود بذاتـه، إلـه ال ميكـن الوصـول إليـه                 
من أبرز علماء املصـريات األملـان  أيامـه، وقـد ظهـر اجلـزء األول                 " ينريش بروجش ه"

م والذي يعرتف فيه عن ١٨٨٥ عام " الدين واألساطري عند املصري القديم    "من كتابه   
اإللــه الواحــد، املتعــذر  ) " تلــك العصــور الســحيقة (اقتنــاع بــأن املصــريني قــد عبــدوا  
 . )٢("اته األمسىوصفه أو إدراكه، األبدي  صف

هذا املعنى تزخر به الرتاتيل العبادية وتؤكده، ففي ترتيلة آمون نقـرأ مـا يـدل علـى                  
  ٣()آمون(أن(    لد   : " هو أصل كل شيئإنه و)جدالبدء وليس هناك إله آخر ظهر        )و  

مل تكن له أم متنحـه امسـه وال أب          . قبله، ومل يكن معه إله آخر ليشري إليه بصورته        
 ة و ترتيلـ   )٤("إن كـل شـيء آخـر صـدر عنـه          ". هـا أنـا ذا    : "ال له وليقول لـه    ليكون أص 

إنّه ال ميكن متثيله  احلجر، وإنه ال ميكن أن          ": أخرى يصفون اإلله الواحد بقوهلم    
يرى  الصور املنحوتـة الـيت يضـع عليهـا النـاس التـاجني املتحـدين، تـاج اجلنـوب                     

وهــذا  ،ا مــن قربــان ميكــن أن يقــرب إليــهوتــاج الشــمال، املــزودين بصــورة الصــل، ومــ
ا ولَكِـنْ ينا             ( :شبيه مبا تشري إليـه اآليـة الكرميـة         هـاؤال دِما و هـوملُح ه الَ اللـَّ نـلَـنْ ي  لُـه

ــنْكُمْ  ــوى مِ ــه الســري    )٣٧:احلــج)(التَّقْ ــأتي مــن مكان ــه ي . ، ولــيس  امليســور أن جنعل

                                                 
 .٩، ٨ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )١(
 .١٢ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، -)٢(
إذ كانـت تكتـب   " (املعنـى " أي "معـن "أو " مـن " لقد أطلق عـرب وادي النيـل علـى اإللـه الواحـد اسـم                -)٣(

" جامـد "والكلمـة  لغـة   ) الكلمات بدون صوتيات، وقد قرأها الدارسون مانا، مينا، مون، مونا، آمـون       
املندائية العربية القدمية اليت تكلم هبـا إدريـس والـيت هـي إحـدى هلجـات العربيـة السـريانية القدميـة                       

 .١٥٣، صريا احلضاري القديمتاريخ سوأمحد داوود، ". املعنى"وتعين " مانا"هي 
 .١٩٢، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، -)٤(
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اه  املـزارات املنقّشـة، فـال وجـود          جمهول هو احملل الذي حيل فيه، ويتعـذر أن نلقـ          
  .)١("ملسكن ميكنه أن حيتويه، وليس يسعك أن تدرك صورته  قلبك

وقــد عــرف عــن قــدماء املصــريني اهتمــامهم مبراســم الــدفن واالســتعداد ملــا بعــد    
املوت، فمن أين نبع هذا االهتمام إن مل يكـن مـن إميـاهنم بـا سـبحانه ومـا أنبـأت بـه                        

متـون  (كمـا     -ياة األبدية اآلخرة، بل ويؤكـدون      البعث واحلساب واحل   رسله من حقيقة  
وأنّهـم ال حييـون بعـد       ،  "ال يـذهبون أمواتـاً بـل يـذهبون أحيـاء          "بأن األتقياء    -)األهرام

املوت حياة األطياف واألشباح فحسـب، وإنّمـا يبعثـون حليـاة حقيقيـة جديـدة حيـرزون                   
وهلــم أرواحهــم، وهلــم أفــواههم، وهلــم     فلــهم قلــوهبم،   ":فيهــا أجســادهم وأرواحهــم  

 .)٢("أرجلهم، وهلم أذرعهم، وهلم سائر أعضائهم

كما تصور برديةٌ قدمية ما جيري للميت من حماكمة بعـد انتقالـه إىل ذلـك العـامل                  
حيــث يــتم وزن قلبــه  امليــزان العظــيم بالريشــة  إشــارة واضــحة إىل دقــة احلســاب   

ره       * ةٍ خيْراً يره  فَمنْ يعْملْ مِثْقَالَ ذَرَّ   ( اً يـر لْ مِْثقَالَ ذَرَّةٍ شـعْمنْ يم٨،  ٧:الزلزلـة ()و( ،
ورمزيــة القلــب تشــري إىل النوايــا الــيت حتــرك اإلنســان وعليهــا يحاســب فإنّمــا األعمــال   

ون       (بالنيات   نـال بالٌ و مـ نْفَعال ي وْملِيمٍ           * ي بِقَلْـبٍ سـ ه نْ أَتَـى اللـَّ ا مـ ، ٨٨:شـعراء ال()إِلـَّ
، وهلذا جتد عند املصريني القدماء الكثري من التعاليم اليت حتذر من ظلم اآلخرين              )٨٩

وعاقبته  اآلخرة وتوصي باالهتمام وااللتفات إىل املصري القادم الذي البد منـه حـني               
، وتطالبـه باملبـادرة إىل      "القضاة الذين يفصلون  قضايا املظلـومني      "يقف املرء أمام    

ال تثــق بطــول الســنني، فــإنّهم ينظــرون إىل أمــد احليــاة ": لصــاحل قبــل املــوتالعمــل ا
أمـا مـن    "،  " أعمالـه إىل جانبـه     نوإن اإلنسـان ليبقـى بعـد املـوت وسـتكو          . كأنّها سـاعة  

يأتي إىل قضاة املوتى مربأ من كل ذنب فسيكون مثل إله، ويسري حراً طليقاً كسادة         
  .)٣("األبدية

                                                 
 .١٥١، صاملرياث العظيم أمحد يوسف داوود، - )١(
 .٣٠٣، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، - )٢(
 .٣١٠، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، - )٣(
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لــى شــكل اعرتافــات ســلبية يقــدمها امليــت حــني احملاكمــة ومــن التعــاليم مــا يــأتي ع
      هأنـذا  .  . .لك احلمد أيهـا اإللـه العظـيم       ": لتربئة نفسه من الذنوب فيدعو اإلله قائال

ومل .  . .إنّــي مل أقــرتف إمثــاً ضــد البشــر. أجــيء إليــك، أجلــب احلقيقــة وأطــرد اإلثــم
 أجوع أحـداً، ومل أدعْ أحـداً       أفعل شيئاً متقته اآلهلة، ومل أسع بأحد عند رئيسه، ومل         

ومل أطفــف  مكيــال .  . .يبكــي، ومل أقتــل، ومل أدع إىل القتــل، ومل أســبب ألحــدٍ أملــاً 
ومل أســلب اللــنب مــن فــم الطفــل، ومل أســرق   .  . .احلــب، ومل أنقــص مقيــاس الــذراع 

ومل أعـرتض اإللـه  شـيء مـن          .  . .املاشية من مرعاها، ومل أسد علـى املـاء اجلـاري          
  .)١("إرادته

فعرب وادي النيل إذن كانوا موحدين باعرتاف الكثري من البـاحثني الغـربيني الـذين        
درسوا ديانة املنطقة، رغم حمـاوالت الـبعض تشـويه هـذه احلقيقـة لتصـب  مصـلحة                  

وهــي فريــة تارخييــة  ) ع(االدعــاء اليهــودي بــأن التوحيــد  هــذه املنطقــة بــدأ مبوســى   
 اخـرتاع التوحيـد إىل امللـك إخنـاتون  القـرن الرابـع عشـر                 بةنسـ  ال تقل عنـها      )٢(أخرى

 !قبل امليالد
 

 
 احملاكمة وفيها يتم وزن قلب امليت بالريشة  )٣: الصورة(

 

                                                 
 .٣١٢، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، - )١(
 . اختطاف جغرافيا األنبياء، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية- نداء السراة:  حبث انظر- )٢(
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 خناتون والتوحيدأ -خامساً
خنـاتون  التوحيد  بـالد وادي النيـل إىل أ        يرجع أكثر الباحثني الفضل  تأسيس       

د اآلهلـة  إلـه واحـد هـو         ه كما يقو  ، ألنّ .)م.ق١٣٦٢-١٣٧٨( املتمثـل   ) آتـون (لـون وحـ
خنـاتون أول مـن بـدأ بـه، فقـد       لإلله مل يكـن أ طبعا اختاذ الشمس رمزاً  ! قرص الشمس 

، ولكن الفرق بني احلالتني هـو أن التوجـه          )رع( قبل ذلك باسم إله الشمس       كان موجوداً 
 أمـا توجـه   ،لـه لـى اإل دال عاء الشـمس كرمـزٍ   إىل الشمس قبل ذلك كان توجهاً حنـو ضـي        

األمـر الـذي    !خناتون فهو حنو قرص الشمس نفسه باعتبارها هي اإلله واهـب احليـاة           أ
خناتون  سبيل فرض إهله اجلديد إىل إعالن حرب ضارية          عارضه الكهنة، فاضطر أ   

ــه   ةعلــى التوجهــات العباديــ  ، فأرســل جنــوده  )آمــون( الســائدة وخاصــة التوجــه إىل اإلل
حــو أمسائــه وصــوره مــن علــى اآلثــار القائمــة، ويهشــموا متاثيلــه  وأتباعــه ليقومــوا مب

 اجلديـد، منـها تغـيري امسـه         سلسلة إجراءات أخـرى تعـزز فـرض املعتقـد         املعابد، واختذ   
الـذي حيمـل اسـم آتـون     ) خناتونأ(لذي حيمل اسم آمون  أوله إىل  ا)١()منحوتبأ(من  

مركـز  ) طيبـة (وتـرك العاصـمة     !  آتـون  فهـو إذاً ممثـل اإللـه      ) كاهن آتـون  ( آخره ويعين    
 .)٢( تل العمارنة) خيتاتونأ(له آمون، وبنى عاصمته اجلديدة اإل

مل يكن بدافع تصحيح العقيـدة والـدعوة إىل التوحيـد كمـا             ) خناتونأ(إن ما قام به     
هــو واضــح مــن احليثيــات الســابقة، ولــيس أدلّ علــى ذلــك أيضــاً مــن تأكيــده علــى دفــن  

 نفس اجلبل الذي به مقربته اليت أعـدها لدفنـه           ) منفيس(قدس  عجل هليوبوليس امل  
سـرييل  "يذكر ذلـك  ! هو وامللكة نفرتييت وابنتهما مرييت آتون، ألنه جتسيد إلله الشمس         

والغريب أن هذا االحتياط من جانب امللك يحيـي بـه         : "ثم يعلق على ذلك بقوله    " ألدريد
ماً مع اجتاهه العقالني الصارم لعبادة إله       أحد الطقوس املوغلة  القدم ويتعارض متا      

ــه موضــوع عالقــة أ " ســرييل ألدريــد "خّــص  ويل)٣("أوحــد ــاتون بالتوحيــد بقول وقــد : "خن

                                                 
آمــون خــو طيبــة، فاحلــاء الســريانية خــاء، والتــاء طــاء، أي آمــون     = تــب -حــو-آمــون=  أمنحوتــب-)١(

 .، وكانت كتابات اهلريوغليفية بدون أصوات ال واو وال ياء)وهي العاصمة األوىل(صاحب طيبة 
 .٥٠، صقصة الدياناتمان مظهر،  سلي-)٢(
 .١٨٤، ص أخناتون سرييل ألدريد،- )٣(
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خنـاتون علـى ذلـك      زد أ عرفنا من قبل أن أباه قد جمد نفسه بنفسه باعتباره إهلاً، ومل ي            
مسـاوي متطـابق    شيئاً عندما جمد نفسه، و النهاية أصبح آتون  نظره جمرد ملـك              

 و صـورة    )١()(!!)"خنـاتون أ(لـه نفـس ألقـاب نظـريه األرضـي هـذا             معه كملـك أرضـي و     
بأنه رسول اإلله آتـون والوسـيط الوحيـد    ) إريك هورنونج (لعلّها أفضل من تلك، يصوره      

وكما مت تقليص العدد الوفري من اآلهلة إىل واحد، مت ذلك أيضـا مـع جمموعـة                 " :فيقول
ملؤمن املتعبد  عصر العمارنـة يصـلي  منزلـه أمـام مـذبح يضـم                 فأصبح ا . الوسطاء

على أهنا تشري لصور الزعيم  كـل املظـاهر          ) مورينز(صورة امللك وعائلته، واليت رآها      
السياسية العامة، ومضموهنا الديين أن أخناتون هـو الوسـيط الوحيـد، كمـا تُقـرر ذلـك                  

جلديـــدة  الواقـــع  الصـــيغة فـــيمكن تلخـــيص العقيـــدة ا. تســـابيح عصـــر العمارنـــة
  .)٢()"ال إله إال آتون، وأخناتون رسوله: (التالية

إن فرض العقيدة على الناس دون إقناع واقتناع داخلي ال يثمر إمياناً بـل خضـوعاً                
صــورياً هلــذه العقيــدة، وهلــذا كانــت دعــوة األنبيــاء إىل التوحيــد تالمــس دومــاً عقــل           

ه ال قالبه، ولو شـاء ا ألنـزل علـى النـاس مـن السـماء              اإلنسان، وتروم التأثري على قلب    
أن يــذكّروهم مبنســي إلقامــة احلجــة علــيهم آيــة فظلــت أعنــاقهم هلــا خاضــعني، يكفــي  

الــنعم الــيت ال تُحصــى، وبـــما انطــوت عليــه فطــرهتم مــن توحيــد لإللــه الواحــد األحــد      
)   ذَكِّرم ا أَنْتفَذَكِّرْ إِنَّم *  لَيْهِمْ بِمع يْطِرٍلَسْتفرض ذلك     ،)٢٢،  ٢١:الغاشية()صال أن ي 

 وهذا مـا حصـل بالفعـل، فبعـد رحيـل      فذلك لن يؤتي مثاره،! عليهم من اخلارج وبالقوة  
ــادهتم        أ ــاس إىل عب ــة املفروضــة رجــع الن ــاتون وزوال القــوة الــيت كانــت ترعــى الديان خن

 منـه إىل  والئهـا إليـه  توحيـد  جر األمة لخناتون أقرب ما يكون إىل     أإن ما فعله    السابقة،  
 . الصحيحالتوحيد العقائدي

                                                 
 .٢١٥، صأخناتون سرييل ألدريد، - )١(
 .٢٥٩ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )٢(
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 )٤: الصورة(أخناتون يصلي للشمس مع زوجته نفرتييت وابنتهما مرييت 
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إن قراءة متعمقة  الرتاث العربي الديين تكشـف لنـا عـن حقيقـة اإلميـان العميـق          
 األولــني باإللــه الواحــد األحــد، الــذي خلــق الســماء واألرض واملــاء واهلــواء    لــدى العــرب

والدواب، بل تكشف لنا عن معرفتهم بالكيفية اليت متـت هبـا عمليـة اخللـق تلـك، وأنّهـا                    
متت بواسطة املالئكة املوكلـة بتـدبري شـئون اخللـق وفـق إرادة ا سـبحانه، وإن العـرب                  

والتعــاليم  املعابــد مكتوبــةً بطريقــة خاصــة يعتربوهنــا  كــانوا حيتفظــون هبــذه املعــارف  
كتابة مقدسة صوناً ومتييزاً هلا عن الكتابة العادية، وهذه املعرفـة هبـذه األمـور الغيبيـة                 

من مركز اإلشـعاع    ) ع(ال ميكن أن تُتحصل إال بتعليم رباني متّ بثّه عرب املالئكة واألنبياء           
 مينع من طروء حاالت مـن الشـرك حينمـا تضـعف     التوحيدي، وبالطبع فإن ذلك كلّه ال   
ن نقطـة البـث مكانـاً أو زمانـاً حيـث تقسـو القلـوب        عـ موجة البث اإلميانية كلّما ابتعدنا      

ــتْ  (فتزيـــغ عـــن احلـــق  فَقَسـ ــد الْأَمـ لَـــيْهِمــلُ فَطَـــالَ ع ــذِين أُوتُـــوا الْكِتَـــاب مِـــنْ قَبـْ كَالـَّ
 ).١٦: احلديد)(قُلُوبهمْ

 
 ة أرقى من الكلمةالفكر -أوالً

 عــن إيصــال فكــرة اليــومإن تعــبري األولــني عــن عقيــدهتم التوحيديــة آنــذاك يقصــر 
التوحيد إىل أذهاننا كما هم وعوها وآمنوا هبا بـاألمس البعيـد، وذلـك ألن الكلمـة وهـي         

 إىل مســتوى احلقيقــة الــيت  ذهــن وســيلة التعــبري عــن الفكــرة أو املعنــى ال ترقــى أبــداً 
هما كانت الكلمـات أو األمسـاء فهـي ال حتـيط حبقيقـة املسـميات وإمنـا هـي                    قائلها، فم 

صـــورة عنـــها ونســـخة منـــها ال هـــي هـــي، والنســـخة ال تكـــون كاألصـــل متامـــاً، فكلمـــة  
مــثال تــدل علــى جهــاز متطــور يســتخدم ملعاجلــة املســائل ذات العالقــات         ) حاســوب(

ليسـت هـي هـو كمـا ال تغـين      الرياضية املعقدة، وهي تعبري لتوصيل فكرة هذا اجلهاز، و 
معرفتها عن معرفته ملن أراد التعامل معه، هذا  املاديات وكذلك  اردات فكلمـة            

ال ميكن إدراك معناها إال عرب رؤية آثارها ضمن ممارسات وأفعال كثرية و         ) الصدق(
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ر كلُهـا عـن معنـى الصـدق، ويكـون األمـر أكثـر تعقيـداً عنـدما يكـون                        ظروف خمتلفة تعبـ 
أَلونَك  (الكالم عن عامل الروح، فال ميكن مالمسة حقيقة الروح من خالل الكلمـة             ويسـْ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيال ا أُوتِيتُمْ مِنمي وبمِنْ أَمْرِ ر وحوحِ قُلِ الرنِ الر٨٥:اإلسراء()ع(. 

ا قال اإلمام الذي هو اسم يدل على معنى، وهو كم) ا(وكذلك األمر بالنسبة لكلمة 
واالســم غــري  . . ".: هلشــام بــن احلكــم حينمــا ســأله عــن أمســاء ا ســبحانه ) ع( الصــادق

املسمى، فمن عبد االسم دون املعنى فقد كفر ومل يعبد شيئاً، ومن عبد االسم واملعنى         
، فقـال لـه زدنـي       "فقد أشرك وعبد االثنني، ومن عبد املعنى دون االسم فذاك التوحيد          

 تسعة وتسعون امساً، فلو كان االسم هو املسمى لكان كل اسم منها هو إهلا،               ": فقال
 .)١(" . . ولكن ا عز وجل معنى، يدل عليه هبذه األمساء وكلها غريه

 ومــن ذاق طعــم احلقيقــة فلــيس مبقــدوره أن ينقــل التجربــة عينــها لآلخــرين عــرب   
حصــول الكشــف فيهــا  الكلمــات علــى طريقــة القطــع واللصــق دون معايشــة احلقيقــة و   

، وإمنــا يســتطيع بالكلمــات أن ينقــل صــورة عنــها  )مــن ذاق عــرف(وتــذوقها، ولــذا قيــل 
فقــط، قــد تقــرتب أو تبتعــد عــن احلقيقــة األصــلية حســب دالالت األلفــاظ املســتخدمة  

 .ودقتها من جهة، واستعداد املتلقّي من جهة أخرى

، فعلوا ذلك حسب مستواهم ثم أن األولني حني عبروا ورمزوا وكتبوا عن عقيدهتم       
املعـــر وبلغتـــهم البســـيطة املتاحـــة، ومل يكـــن  اعتبـــارهم الدارســـون الـــذين ســـوف   
يخضعون تلك التعابري والرموز للدراسة والتحليـل بغيـة فهمهـا بعـد آالف السـنني، فهـم             
قد كتبوها ألنفسهم وبلـهجاهتم الـيت يفهموهنـا والـيت يتخـاطبون هبـا، فـإنّهم مـثال حـني                     

ـــ يصــف ــه ب ــه  (ون اإلل ــه وكــثرية آذان ـــ    )٢()كــثرية عيون ــذلك أن يصــفوه ب  إمنــا يقصــدون ب
، املشكلة إذن  فهمنا حنـن، خصوصـا بعـد تضـليل البـاحثني نتيجـة                 )البصري السميع (

 أن  فإذا أضفنا إىل ذلـك    أخطاء الرتمجة اليت رمبا حرفت الكلمات عن معناها األصلي،          
 رحلتـها مـن جيـل إىل آخـر ومـن مكـان إىل غـريه،                 الكلمات مرت بأطوار من التشكّل عرب     

 وأن اللغـــة  أو اإلبـــدال أو اإلقـــالب،فوأن الكـــثري منـــها كـــان يتعـــرض للزيـــادة أو احلـــذ 
                                                 

 .٢٢١، صالتوحيد الصدوق، - )١(
   http://maaber.50megs.com: معتقدات الشرق القديم  فراس السواح، - )٢(
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ــدة وزيـــادة          ــات اجلديـ ــور االحتياجـ ــع ظهـ ــور مـ ــا تتطـ ــدة وإمنـ ــت جامـ ــتعملة ليسـ املسـ
وأنّهـا كانـت    االكتشافات وتالقح اللهجات، وأنّها وصلتنا اليوم مكتوبةً وليست منطوقة،          

ــك            ــل ذل ــدون تصــويت، إذا أخــذنا ك ــات أي ســاكنة وب ــدون حرك ــا تُنطــق ب ــب كم تُكت
االعتبار أدركنا كم هي قاصرة اليوم وغري قـادرة علـى التعـبري لنـا عـن املعنـى احلقيقـي                     
الــذي وضــعت لــه أول مــرة، والبــد لفهمهــا الفهــم الصــحيح مــن الرجــوع هبــا إىل أصــلها   

لعربيـة القدميـة ومـا تفـرع عنـها مـن هلجـات سـريانية وآموريـة                  اللغـة ا  .. العربي القـديم  
 .وفينيقية، وتشعباهتا

وهلـذا جــاءت الشــريعة احملمديــة مكتســيةً حلّـة اللســان العربــي املــبني، وباعتبارهــا   
آخر الرساالت السماوية، جـاءت تعاليمهـا فيمـا خيـص العقيـدة واضـحة ال لـبس فيهـا                    

وحيد ونفي األنداد والنهي عن الشـرك، مزيلـةً كـل    صادحةً بالدعوة إىل الت وال غموض،   
قـد تـركتكم   : ( أواخـر حياتـه  ) ص( وكمـا قـال رسـول ا       أسباب التـوهم وااللتبـاس،    

 .)١()على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

ذِر (، و)٢:يوسـف ()لَعلَّكُـمْ تَعْقِلُـون  (وقد علّل القرآن نزوله عربيـاً بــ         أُمَّ الْقُـرى  لِتُنـْ
ــب فِيــهِ   ــعِ ال ريْ ــوْم الْجمْ ي ــذِر ــا وتُنْ وْلَهــنْ ح مــوا  (، و)٧:الشــورى()و ظَلَم ــذِين ــذِر الَّ لِينْ

 حْسِنِنيى لِلْمشْربوال ميكن أن يكون كذلك ملن نـزل فـيهم ولألجيـال            )١٢:حقافألا()و ،
ة الــيت نــزل هبــا قــادرة علــى  الالحقــة علــى مــر الســنني إال إذا كانــت لغتــه وهبــذه الصــيغ 

 معجـزات الرسـل   اختزان املعنى واحملافظة عليه، ليكـون املعجـزة اخلالـدة ال كمـا كانـت                
فـالقرآن هـو الكـالم      .  ذات الطابع احملسـوس واحملـدود بظـر الزمـان واملكـان            السابقة

لعصور املعجز واملعبر تعبرياً واضحاً عن عقيدة التوحيد احلقّة، واحلافظ هلا على مر ا            
حتــى هنايــة األجــل املســمى لإلنســانية، وقــد تولــت العنايــة اإلهليــة حفــظ هــذا الكتــاب     
باعتباره آخر الكتب السماوية مـن أن تطالـه أيـدي التحريـف أو التغـيري لطـول العهـد أو            
كثرة النقل عرب األزمان، ليكون حجة على من بلغه حيث تصـله رسـالة رب العـاملني كمـا              

ــاً حمفوظــاً ــذَا ( ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه، نزلــت نصإِلَــيَّ ه أُوحِــيو
              ده رى قُـلْ ال أَشـْ ةً أُخـْ هِ آِلهـ ع اللـَّ أَنَّ مـ ونده الْقُرْآن لِأُنْذِركُمْ بِهِ ومنْ بلَـغَ أَإِنَّكُـمْ لَتَشـْ

                                                 
 .١٦، ص١جالسنن،  ابن ماجة، - )١(
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ــرِ     ــا تُشْ ــرِيء مِمَّ ــي ب ــد وإِنَّنِ ــه واحِ ــو إِلَ ــا ه ــلْ إِنَّم ، وكمــا نــرى فــإن  )١٩: األنعــام)(كُونقُ
  النــاس  االمتحــانىمضــمون هــذه الرســالة أو اإلنــذار يــتلخص  التوحيــد، ليتســاو 

 حســب ســعيهم وجــدهم  الفهــم -فهــذا شــأهنم -اإلهلــي، ثــم ليختلفــوا هــم بعــد ذلــك 
ــد ا ســـبحانه حبفظـــه      إِ   (والتطبيـــق، وهلـــذا تعهـو ــا الـــذِّكْر نَزَّلْنـ ــن ــا نَحـْ ــا لَـــه  إِنـَّ نـَّ

افِظُونى اجلن واألنس أن يأتوا مبثلـه، وأكّـد أنّهـم لـن يسـتطيعوا            )٩:احلجر()لَحوحتد ،
 احلق على الدين كله     ن، حتقيقاً للوعد اإلهلي بظهور الدي     ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً    

 .ولو كره املشركون

 
 اآلهلة واألرباب -ثانياً

 وعــدم الوضــوح عنــد البــاحثني    الكــثري مــن التشــويش)اآلهلــة(لقــد شــاب كلمــة 
                أخـذ عنـه مـع األسـف، أن نتاريخ الديانات السابقة فاعتقدوا خطأً كما فعل كرمير وم
ــرين هــم       املرتمجــني واملفس د اآلهلــة، وال يــدري أنبتعــد ني تنضــح وتعــجديانــة الســومري

ل وشـرائع العـدل     فعقيدة تعج بـاألخالق واحلِكَـم الرفيعـة واملُثـُ         الذين أخطأوا  الفهم،     
يقــول ) ع(ولــو قــرأوا القــرآن ورأوا يوســف والتكافــل ال ميكــن أن تكــون وثنيــة وخرافيــة، 

ك   (: للساقي السجني  بـر وا           )٤٢:يوسـف ()اذْكُرْنِي عِنْد وهـو يقصـد ملكـه فرعـون، لظنـ ،
متــى )(ن أبــاكم واحــد الــذي  الســماواتأل( :)ع(أن يوســف مشــركٌ، أو قــول عيســى 

نوا بوالدة البشر من اإلله الواحد الصـمد، أو قـول املـزامري  التـوراة بـنفس                   لظ )٩ :٢٣
 فهــا )١: ٨٢مزمــور)(األلوهيــة،  وســط اآلهلــة يقضــيا قــائم  جممــع ( :املعنــى

 .هنا آهلة أيضاً

إذن، هي كلمات دارجة، ال يخطئ  فهمها إالّ من أتى من خارجها، فالسـومريون               
لٍ عنــهم، هــم كتبوهــا ألنفســهم وألجيــاهلم الــذين يعرفــون اللغــة،    ملْ يكتبوهــا لنــا مبعــز 

والذين سيتعلّموهنا بدورهم على أيدي معلّميهم من كهنة املعابد باخلصوص، تصور لـو             
وقع بني يديك تعاليم  اهلندسة اجلينية، أو الكيميائية، أو النووية أو تعليمات برجمة              

ــة، فــإن كــان لــيس عســرياً عليــك  هلــا إىل ألفــاظ صــوتية وتعــرف  كمبيوتريتُحو اليــوم أن 
 أيضاً معاني مفرداهتا، فهل تستطيع فهمها من دون خمتص  ذلك العلْم املسطور؟ 
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إالّ التعبد لإلله وطقوس الركوع والسجود والتـذلّل،  " عبد"فالذي ال يفهم من كلمة  
، "املعبـود "  الشـيء     وليس اخلدمة أو الطاعة أو احلب أو االرتباط أو الشغف بالتفكري          

ــن (ولــيس التســخري والتهيئــة   ــد"مِ عب(" جازمــاً أن عبــد مشــس"و" عبــد منــاف"، حلــتم "
كلّهـم مشـركون لـيس فــيهم أحنـاف وال موحـدون، ولكفّــر      " عبـد الــدار "و" عبـد املطّلـب  "و

عبــد " مــن اســم جنتِ، ولرمبــا اســتُ"عبــد احلســني"أو " عبــد الرســول"اليــوم مــن تســموا بـــ
ــب    " هــراءالز ــدة النجــوم والكواك ــن عب ــه م ــم      ! أن ــم  الفه ــب الرتمجــة ث ــذنب ذن ــا ال إنّم

                     ور سـابق، ونعـين بـه الفكـرة السـائدة بـأن ضاف من تصـعلى ما ي والتفسري، هذا عالوة
م          )ع(التوحيد بدأ مبوسى     وبأهل التوراة، والعرب خالل التـاريخ كانـت وثنيـةّ، هـذا وهـ ،

 !األنبياء والناس منذ آدم األول؟فأين ذهبت ! وخطيئةٌ كربى

زت املالئكـة الـيت تقـف وراء ظـواهر الطبيعـة                قدامى العرب، مل تُخطئ حني ميـ إن
" وســائط"و" قــوانني"و" أســباباً"كمــا نُســميها اليــوم " أربابــاً"وقواهــا وقوانينــها بتســميتها 

ــا جيــب أن فــاألمر واحــد، مفــاده أن هلــا الســلطان علي " رســل ربانيــة"و" جتلّيــات"و نــا وأنّ
خنضـــع هلـــا ونطيعهـــا ألنّهـــا قـــوانني ونُظُـــم، ويســـبق لنـــا اهلـــالك متـــى متردنـــا عليهـــا  

 .وعصيناها

بل ال تبعد صحة تسميتها عندهم باآلهلة من باب نسبة أدوارهـا إىل ا سـبحانه          
بِــأَمْرِهِ ال يسْــبِقُونَه بِــالْقَوْلِ وهــمْ ( عالقــة طوليــة منســجمة مــع اإلرادة اإلهليــة فهــم 

لُونعْم(، دون أي استقاللية     )٢٧:األنبياء()ي      ونِـهِ فَـذَلِكمِـنْ د ي إِلَـه ومنْ يقُلْ مِنْهمْ ِإنـِّ
    نَجْزِي الظَّالِمِني كَذَلِك نَّمهفهـو   )تـو األنفـس   (، ومثال ذلك    )٢٩:األنبياء()نَجْزِيهِ ج 

 أو املالئكــة باعتبارهــا منفــذة  فعــل واحــد ينســب إىل ا مــرة وأخــرى إىل ملــك املــوت   
:   أحـد األدعيــة هجنـد هــو املعنـى الـذي   ومـدبرة وجمسـدة إلرادة ا سـبحانه، متامـاً     

اللهم إني أسألك مبعـاني مجيـع مـا يـدعوك بـه والة أمـرك املـأمونون علـى سـرك                     (
املستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك املعلنون لعظمتـك، أسـألك مبـا نطـق فـيهم               

لتهم معادن لكلماتك وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك اليت ال         من مشيتك فجع  
تعطيــل هلــا  كــل مكــان، يعرفــك هبــا مــن عرفــك ال فــرق بينــك وبينــها إال أهنــم       
عبــادك وخلقــك فتقهــا ورتقهــا بيــدك، بــدؤها منــك وعودهــا إليــك أعضــاد وأشــهاد   

إلـه إال  ومناة وأذواد وحفظـة ورواد، فبـهم مـألت مسـاءك وأرضـك حتـى ظهـر أن ال          
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ة بعـض أمسـاء ا    إذن فهـي خملوقـات علويـة أُنيطـت هبـا أدوار تُـربز فاعليـ                )١(). . . أنت
لقــدرة اإلهليــة  حميطنــا، كاخلــالق والــرزّاق والــودود ا وجتســداحلســنى بلغتنــا اليــوم، 

قــول دعــاء يــروى عــن  ينظــر إليهــا هبــذا اللحــاظ فقــط، ومنــه نفهــم .واحلفـيظ واملميــت 
يا ا يا رمحن يا رب األرباب وإله اآلهلة ويا ملك امللـوك ويـا               (): ع(اإلمام الصادق   

 )٢()سيد السادة اشفين بشفائك من كل داء وسـقم فـإني عبـدك أتقلـب  قبضـتك              
ةِ ورب            ( وتضمنته التوراة    )ع(وما جاء على لسان موسى     اآللِهـ إِلـه و ألَنَّ الـرَّبَّ إِهلَكُـمْ هـ
ــــابِ اإلِلـــــه العظِـــــ ــــلُ األَرْبـ قْبـال يوهِ وجــــذُ بِـــــالو أْخـالـــــذِي ال ي املَهِيـــــب ــــار يم اجلَبـَّ

ةشْو١٠ :١٧تثنية()ر(. 

ــلوا هلــا بالعبــادة والتوحيــد، وال باالعتقــاد مبشــاركتها اإللــه الواحــد      إنّهــم ملْ يتوس
و كانوا يعرفون أن هلا مـدبراً مالكـاً هـ   و  أحبوها فيه بلومل حيبوها معه    كحال الوثنيني،   

جاعـل املالئكـة   /مسـبب األسـباب  / نسـميه اليـوم رب األسـباب   (رب األرباب، إله اآلهلـة    
ًا، وحنـن                    ). رسال، األمر واحد   ن هـو مفـرتض الطاعـة ربـ خطئوا حـني جعلـوا كـلّ مـوملْ ي

 تُســوغ هلــم أن يســموا أمــري  -الــيت يفهموهنــا هــم-نســميه اليــوم معلّمــا ومربيــاً، فلغتــهم  
، واملعلّم، وامللك، والقاضي، واملشـرع، أربابـاً، هـم ال يعنـون أن هـذه األصـناف                  اجلند رباً 

كائنات غري بشرية، وال أنّهم غري خملـوقني فيسـتحقّون العبـادة والتأليـه، بـل عنـوا أنّهـم                   
 . يستحقّون التبجيل والطاعة واإلذعان وخالفة ا فيهم

          ص مفرداهتـا بعـد، فـااللغة ملْ تتخص أن رون أربـاب، وقـوانني        فضالواملـدب ،رب 
، "ا نـــور: ("الطبيعـــة أربـــاب، وساســـة املدينـــة أربـــاب، وهـــذا كمـــا حنـــن نقـــول اليـــوم

                       والشمس نور، والقمر نـور، ونـور القمـر مـن الشـمس، والـوحي نـور، والنبـوة نـور والـنيب
د النـور  نور، والعقلُ نور، واملالئكـة مـن نـور، واملصـباح نـور، والعلْـم نـور، والشـمعة              ).  تُولـِّ

 أراد أن يحلّــل عقيــدتنا مــن كالمنــا  اجلملــة الســابقة، نفتصــور لــو جــاء بعــد زمــن مــ
                    ا ألخـرب بأنّـا نعتقـد أن ألنّه النور، ثـم املالئكة اليت من نور هي بنات ا ل بأنلتوص

ن القمـر هـو    له أنداد وإخوة كثريون ابتداء من املصباح وصوالً للشمس، وألشـكل كيـف أ             

                                                 
 .٨٠٣، صمصباح املتهجد الطوسي، - )١(
 .٥٦٦، ص٢، جالكا الكليين، - )٢(
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 نفسـه أنّنـا نقـول أن الشـمعة          بـاملنطق مثلـها، والسـتنتج     ) إهلاً(ابن للشمس ثم صار نوراً      
ــور   ــدت الن ــت معاجلــة الكــثري مــن تــراث    األغــاليطمبثــل هــذه   !هــي أم ا ألنّهــا ولّ  متّ

املعلّمــني األوائــل فأجحفنــا  حقّهــم وجحــدنا فضــلهم، وصــرنا نكــرر مــا يقــال لنــا           
 .اً بشأهنممستَورد

اً كانـت أربابـاً، إنّمـا              الفاعلة أيـ وا عناصر الطبيعة واالجتماع اإلنسانيفاألوائل مس
مِن دقيق فهمهم ومن احرتامهم للنواميس ولقـوانني الطبيعـة واالجتمـاع، ال مِـن سـخف                 
عقوهلم وسفههم، بل احلقائق اليت كانوا هم عليها لـو التـزم النـاس هبـا اليـوم ملـا تاهـت                   

ــا أنفســنا  انســجام أفضــل مــع بعضــنا، ومــع الطبيعــة، ومــع الكــون       البشــري ة وأللفين
ونواميسه، ومع خالقنا العلي. 

ــة      ــأن احلساســية مــن كلم ــوم ف ــا الي ــاب"أم ــد     " أرب ــؤمن موح ــلّ م يستشــعرها ك
اعتقاده، حيث ال رب حقيقي إالّ ا تعاىل، فكذلك اإلله فال إله إالّ ا، لـذلك ضـمن                  

ــأْمركُمْ أَنْ تَتَّخِــذُوا الْمالئِكَـــةَ  (ثنتــين قطعـــاً ألي التبــاس، فكمـــا جــاء    القــرآن اال  ال يـو
    ونــلِم ــتُمْ مسْ ــد إِذْ أَنْ ــالْكُفْرِ بعْ ــأْمركُمْ بِ ــاً أَي ــيني أَرْباب ــذُوا (، )٨٠:آل عمــران)(والنَّبِ اتَّخَ

دوا               أَحْبارهمْ ورهْبانَهمْ أَرْباباً مِنْ دونِ اللَّـ       عْبـا لِي ا أُمِـروا إِلـَّ مـو مرْي مـ ن هِ والْمسِـيح ابـْ
          رِكُون ا يشـْ نْ   ( جـاء أيضـاً   )٣١:التوبـة )(إِلَهاً واحِداً ال إِلَه إِلَّا هو سبْحانَه عمـَّ أَلْ مـ واسـْ

دون أَرْسلْنا مِنْ قَبْلِك مِنْ رسلِنا أَجعلْنا مِنْ دونِ الـرَّحْمنِ آلِهـ          عْبـ٤٥:الزخـرف )(ةً ي( ،
فعلى املستوى العقائـدي واحلقيقـي، ال رب وال إلـه، بـل وال حميـي وال مميـت وال رازق،                     
بل وال حي وال كريم وال قدير وال عامل، إالّ ا تعاىل، لكـن علـى مسـتوى املثيـل، تتّسـع                      

اً، كـرب األسـر                ي واملباشـر للرعايـة واملسـئول ربـ العمـل ولـذلك     اللغة لتسمية املربـ ة ورب
، وقولـه عـن سـيده الـذي آواه          )٤٢:يوسف)(اذْكُرْنِي عِنْد ربك  (قال يوسف لساقي امللك     
ــه    ــه خيانتـ ــدر بـ ــح     (فـــال جيـ ــه ال يْفلِـ ــواي إِنـَّ ــن مثْـ ــي أَحْسـ بـر ــه ــهِ إِنـَّ ــاذَ اللـَّ عـــالَ م قَـ

ون٢٣:يوسف)(الظَّالِم(     ولو كان يعين ،"يقو  " ا ل  للزم أن)     ي، الذي أحسنرب معاذ ا
الوصـف الالئـق بالتعـدي علـى حـق الغـري، ولـذلك        " الظـاملون "وملـا أتـى بوصـف       ). مثواي

دِي           (عقّب  فرتةٍ الحقة  القصة        ه ال يهـْ بِ وأَنَّ اللـَّ ه بِالْغَيـْ ذَلِك لِيعْلَم أَنِّي لَمْ أَخنـْ
 الْخَائِنِني ة  ، هذه املفرد  )٥٢:يوسف)(كَيْد"أطلقها العـرب علـى كـلّ مـن لـه مكانـة             " الرب

ــم، ورســـول، وملـــك، ورئـــيس، لـــذلك نقـــرأ  اإلجنيـــل ــوع : (عاليـــة، كمعلـِّ سـي فَالْتَفَـــت
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) يا معلِّم : الَّذِي تَفْسِريه (ربي  «: فَقَاالَ» ماذَا تَطْلُبانِ؟ «: ونَظَرهما يتْبعانِ فَقَالَ لَهما   
تَمْكُث ا )(»؟أَيْن١:٣٨يوحن( فاملعلِّم والرسول رب ،)ًأيضاً) لُغة. 

ثــم إن هنــاك الكــثري مــن النصــوص الدينيــة الثانويــة أُعطيــت مــن قبــل الدارســني      
ــى جــوهر املعتقــد، ممــا أخــلّ         ــة عل األجانــب نفــس قيمــة النصــوص األصــلية  الدالل

نتيجــة مســخاً باملنهجيــة العلميــة للدراســة بــافرتاض مقــدمات غــري صــحيحة، فكانــت ال
وذلك حني اعترب الكثري من الباحثني  هذا املوضوع         . مشوهاً للعقيدة ال يقر هبا عاقل     

أن ما حوته بعـض األسـاطري مـن كـالم عـن اإللـه أو جتلياتـه وصـفاته، أو مـن الصـلوات                         
ــة النصــوص           ــا مبثاب ــه، اعتربوه ــون ب ــيت صــاغها املؤمن ــه ال ــابري احلــب واخلضــوع ل وتع

 على العقيدة، واحلقيقة إهنا تعابري أصحاهبا يعربون هبـا عـن مسـتوى              األصلية اليت تدل  
ما عرفوه عن اإلله والكائنات العلوية  أحقاب خمتلفة، وهي ليسـت بالضـرورة كاملـة          
الدقة والصحة كما  النصوص األصلية اليت إما أن تكون مما حوته الصحف والكتـب   

لصــاحلني الــذين عرفــوا ا ســبحانه حــق   الســماوية أو مــن أقــوال األنبيــاء واألوليــاء ا  
ــرآن الكــريم صــحة          ــه وصــفاته، وقــد أثبــت الق ــق مــن أمسائ ــه فوصــفوه مبــا يلي معرفت

ــه  ــفهم بقولـــــــ ــفُون  (: وصـــــــ ــا يصِـــــــ ــهِ عمَّـــــــ ــــــ ــبْحان اللـَّ ــــــ ــهِ  * سـ ــــــ ــاد اللـَّ ــــــ إِال عِبـ
خْلَصِني١٦٠، ١٥٩:الصافات()الْم(.  

ا األولني مل يعرفوا حقيقة التوحيـد إال       بأن آباءن : ولو أننا مل نسلّم بالنتيجة القائلة     
ــادة اآلهلــة املتعــددة     ــو مــن قصــد   ! بعــد مراحــل مــن الوثنيــة والشــرك وعب والــيت ال ختل

           اإلساءة إىل هذا الرتاث العظيم، ورجعنا إىل النصوص األصلية ملا ساورنا أدنى شك
ــة    ــها علـــى جـــوهر العقيـــدة الصـــحيحة، فنصـــوص املنـــدائيني، ونصـــوص احلكمـ  داللتـ
املنتشرة شرقاً وغرباً تدل داللة واضحة على أنّها حني تذكر اإلله فإنّمـا تعـين بـه اإللـه                 

 :الواحد األحد

مــا ســيفعله اإللــه عنــدما  ) وال(فــال نعــرف مــا ســيحدث  .  . . ال تتبــاه بقوتــك"
 "يعاقب

إن ما خيططـه اإلنسـان ال       .  . . ال تؤذ أحداً من البشر، ألن اإلله يعاقب باملثل        "
 "، ولكن أوامر اإلله هي اليت تنفذيتم أبداً
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هـو الـذي حيبـه اإللـه، والـذي يكرهـه اإللـه ال ميكنـه أن                  ) يطيع(الذي يسمع   "
 "يسمع

 .)١("إن إردباً أعطاك اإلله إياه أفضل من مخسة آالف تكسبها ظلماً"

 
 إله واحد ومظاهر متعددة -ثالثاً

قدرة اإلهلية حني صـنفها  لقد جرى اخللط بني اإلله الواحد األحد وبني جتلّيات ال    
  عداد اآلهلة، وخرجـوا لنـا بقائمـة طويلـة مـن اآلهلـة                -قصوراً أو تقصرياً   -الباحثون  

املتعددة بأمساء خمتلفة، بينما هي جتليـات وفيوضـات ومبـادئ وقـوى إهليـة أقـرب إىل                  
مـة  إنّنـا إذاً، عنـدما نقـول كل   : "، يقـول أمحـد يوسـف     )اآلهلـة (ها إىل   منـ ) األربـاب (تسمية  

وهــذه العلــة واحــدة . العلــة غــري املعلولــة: ، فإمنــا جيــب أن نعــين العلــة بــإطالق، أي)إلــه(
أن العـرب القـدماء مل يقولـوا بتاتـاً بآهلـة            "،  ثم يؤكّد حقيقة      "ووحيدة وال تقبل املشاركة   

بــل بإلــه واحــد، ومببــادئ إهليــة صــادرة عنــه يتجلّــى فيهــا قانونــه  اخللــق أو قدرتــه،     
ــى أنّ    وينبغــي أن ي ــر وصــفها  هــذا احلــد مــن اإلدراك عل ــا قْص ــاب(ه ــه  ) أرب ــزاً ل متيي

 .)٢("عنها

وإننــا لنســتغرب أن يســتطيع بعــض البــاحثني الغــربيني تقــديم قــراءة صــائبة هلــذا    
" بـول بيرييـه   " عن قراءهتـا بشـكل صـحيح، كتـب           يعجز البعض من باحثينا   التعدد، بينما   

يــث تبــدو الديانــة املصــرية متعــددة اآلهلــة   ح: "... عــن عقيــدة التوحيــد املصــرية يقــول 
اإلله واحـد، وإال فـال      "ولكنها كانت توحيدية بالضرورة وال ميكن أن تكون غري ذلك ألن            

رمزيـة  "فاإلميان بآهلـة كـثرية هـو إنكـار لإللـه مـا مل ينظـر إليهـا باعتبارهـا                     ".. وجود له 
 حتــوي النصــوص  الــذي.. فهــي أدوار أو وظــائف لإللــه األعلــى املفــرد اخلفــي   " صــرفة

فرانسوا جوزيف  "ويرى  . الواضحة" التوحيدية"الدينية املصرية له العديد من الصفات       

                                                 
 .٤٦ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )١(
 .١٤٩ ، صاملرياث العظيم أمحد يوسف داوود، - )٢(
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 وهكـذا جتـد أن   )١("، أيضاً، أن اآلهلة املتعددة هي جمـرد مظـاهر لإللـه الواحـد         "شاباس
يؤكدون أن الديانة املصرية هـي توحيديـة بالضـرورة،          "هناك عدد غري قليل من العلماء       

هلــة إمنــا يرجــع فقــط إىل جتســيد الصــفات املميــزة، وخصــائص ووظــائف وأن تعــدد اآل
 ومـا ينطبـق علـى وادي النيـل ينطبـق أيضـا علـى السـومريني والبـابليني                    )٢("اإلله األعلى 

بل وينطبق على دين املسلمني بفلسـفته احلاليـة فـيفهم اإللـه العلـي               واآلشوريني كذلك،   
)د أمسائه وتكثّر أفعا     ) افهـو الوحـدة املتجلّيـة  الكثـرة،         . لـه، ال غـري    عرب معرفة تعد

 .والتعدد املنضوي  الواحد
 

 ! من اآلهلة ؟ريس هل مها حقاًيإيزيس وأوز -رابعاً
هـو  العـراق والشـام   إن ما قلناه سابقاً  الرد على دعـوى تعـدد اآلهلـة عنـد عـرب                 

حـد، والـدين    نفسه يدحض دعوى الشرك والوثنية عند سـكان وادي النيـل، فالشـعب وا             
 .واحد، واألسباب اليت أدت إىل هذه الدعوى هي نفس األسباب

ال يستطيع أحد أن يتجاهل اإلرهاصات اليت شهدها وادي النيـل  األلـف الرابـع                
قبل امليالد بوالدة حضارة إنسانية، واخلروج من حالـة التخلـف واهلمجيـة بقيـادة امللـك       

 وهو النيب إدريس  " حتوت"نة املعلّم الرباني    ، ومبعاو "إيزيس"وزوجته  " أوزيريس"الصاحل  
 الكتابــة وعلــوم احلســاب   همتلــك الــبالد بتعلــيم  ألهــل أحــدث نُقلــة نوعيــة   الــذي ) ع(

واهلندســة واملســاحة والعمــارة، وهــو كغــريه مــن األنبيــاء البــد أنّــه وظّــف هــذه العلــوم   
حيـد موجـود      الدعوة إىل عبـادة ا الواحـد األحـد ونشـر األخـالق والفضـيلة، فالتو               

ريس صــاحب الصــوجلان، ورب الــبالد، يــهــذه املنطقــة منــذ ذلــك احلــني، كــان هــو وأوز 
 لـه   يرجـع   متكـامال  وصاحب السيادة والسـيطرة، وزوجتـه إيـزيس ميثلـون فريقـاً ثالثيـاً             

الفضـــل الكـــبري  إرســـاء قواعـــد احلضـــارة والعدالـــة وســـن القـــوانني االجتماعيـــة         
اإلنسان  بـالد وادي النيـل و غريهـا مـن البلـدان، وإنّنـا                واألخالقية الراعية لكرامة    

يشـري إىل بعـض     يؤكـد ذلـك و    لنجد  النصوص الرتاثية القدمية على لسان إيـزيس مـا            
                                                 

 .١١ الوحدانية والتعدد، ص- نيةديانة مصر الفرعو إريك هورنونج، - )١(
 .١٢ الوحدانية والتعدد، ص- ديانة مصر الفرعونية إريك هورنونج، - )٢(
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إنّـين أنـا إيـزيس، عاهلـة الـبالد مجيعـاً،            ": فيهـا ) ع( تلك اإلجنازات ودور النيب إدريس    
فــاق مــع هرمــز الكتابــة  ، وابتــدعت باالت)وهــو إدريــس(لقــد تعلمــت علــى يــد هرمــز 

الشعبية حتى ال يكتب كل شيء حبروف واحدة، لقد سننت للنـاس القـوانني، وأبرمـت                
إنــين كــربى بنــات كرونــوس، إنــين زوج امللــك أوزيــريس     . مــا ال يســتطيع البشــر نقضــه  

ة (إنين أنا اليت تشـرق  جنمـة الكلـب، إنـين أنـا الـيت يسـميها النسـاء                      .)١(وأخته ربـ(! . .
وقضـيت بـأن حيـب األبنـاء آبـاءهم،      .  . .وعقـدت بـني الرجـل واملـرأة    .  . .الحةواخرتعت امل 

لقـد  .  . .لقد وضعت مع أخي أوزيريس حداً ألكل البشر، وأريت الناس األسرار اخلافية       
أدلت دول الطغاة، ومحلت الرجال على حب النساء، وجعلت العدالة أقوى من الـذهب          

  .)٢("مجيال والفضة، وقضيت بأن يرى الناس احلق

إن الدور التعليمـي الكـبري الـذي قـام بـه هـؤالء الثالثـة مل يقتصـر علـى بـالد وادي                        
النيل بل مشل منطقة واسعة حيث كانوا جيوبون األرض ويؤدون واجبهم  نشر العلـم                

إن أبــي هــو ": والفضــيلة، هــذا مــا نفهمــه مــن كتابــة وجــدت علــى قــرب أوزوريــس تقــول    
ريس الذي أدار احلب  أحنـاء   يوإنين أنا امللك أوز   ! عنيكرونوس، أصغر اآلهلة أمج   

األرض كلها حتى بقاع اهلند اخلاوية، وحتـى منـاطق الشـمال إىل منـابع الـدانوب،                 
إنين أنا االبن األكرب لكرونوس، وقد ولدت جنيناً مـن بيضـة مجيلـة    . ثم إىل احمليط 

   .)٣("عني ما وجدتهوليس  العامل مكان مل أبلغه، وقد منحت الناس أمج. شريفة

ى األولـون املعلّمـني مـن األنبيـاء                    مـن  " أربابـاً "وهنا كما  باقي الـبالد العربيـة مسـ
معنـــى الرتبيـــة الـــيت مارســـوها بـــالتعليم، كمـــا مســـوا أصـــحاب التشـــريع والصـــوجلان    

أيضاً ولكن من معنـى السـيادة والسـيطرة،         " أرباباً"والسلطة سواء من املالئكة أو امللوك       

                                                 
ه الـبعض زواج حمـارم                       -)١( قصد به أنه من نفس العشرية ولـيس كمـا ظنـإن التعبري عن الزوج باألخ ي  .

ا            و: (وقد أشار القرآن الكريم إىل أُخوة القوم أو العشرية  قوله تعـاىل             ـوداً قَـالَ يـمْ هاه ادٍ أَخـ إِلَـى عـ
  وا اللَّهدقَوْمِ اعْب..)(الِحاً   : (، وقوله )٥٠:هودمْ صاهأَخ ودإِلَى ثَمو. .)(( : وكذلك)٦١: هود ندْيإِلَى مو
 .)٨٤:هود)(. .أَخاهمْ شعيْباً

 .٥٦٠، ٥٥٩، صديانة مصر القدمية أدولف إرمان، -)٢(
 .٥٦٠، صديانة مصر القدمية  أدولف إرمان،- )٣(
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وا أن معنـى الكلمـتني           الفـرق األجانب  يدرك الدارسون   ومل   بينـهما وظنـ )   ي والـرب املربـ (
واحد الشـرتاكهما  اجلـذر، خصوصـا إذا مـا علمنـا أن الكلمـات  اللـهجات العربيـة                     

، -كمــا ذكرنــا ســابقاً -القدميـة كانــت تكتــب كمــا تُنطــق أي بــدون حـروف املــد الصــوتية  
جــاءت أخطــاء الرتمجــة لتصــادر مــا ، ثــم )الراعــي(ال مــا هــي  احلقيقــة إ) رع(فكلمــة 

! فأي حقيقة تبقى بعـد ذلـك؟   )! إله(مبعنى  ) رب(ترمجوا كلمة   تبقى من احلقيقة حني     
إنـين أنـا   (وأكرب دليل على مشكلة الرتمجة هو العبارة الواردة  النص السـابق إليـزيس         

ة      ب أدولـف إرمـان هكـذا      ، ففـي الوقـت الـذي تُرمجـت  كتـا           )اليت يسميها النسـاء ربـ :
بكملـة  ردت  كتـاب الـدكتور أمحـد داوود          فقـد و  ) إنين أنا اليت يسميها النساء آهلـة      (
، رغم أنّها منقولة عـن نفـس الكتـاب ولكـن بطبعـة خمتلفـة كمـا تؤكـده              )آهلة(بدل  ) ربة(

 !اختالف أرقام الصفحات

ــائق بســبب       ــذي طمــس احلق ــدكتور أمحــد داوود إىل التضــليل ال أخطــاء ويشــري ال
اليت كان يستخدمها السوريون مبعنـى      " (رب"فقد فهموا الكلمات الدالة على      "الرتمجة،  

إن هذا هـو مـا أشـار إليـه أيضـاً فيلـون اجلبيلـي إذ كتـب            : ثم يقول ". إله"مبعنى  ") سيد"
إنــه ملــن الضــروري اإلعــالن ســلفاً، وبكــل صــراحة، ومــن أجــل املعرفــة اجلزئيــة   : "يقــول

ن أقــدم النــاس، وخباصــة الفينيقــيني واملصــريني، الــذين كــانوا    جلميــع مــا تــال ذلــك، أ  
كمرشــدين جلميــع النــاس اآلخــرين، كــانوا يــرون أن األربــاب الكبــار هــم أولئــك الــذين      
حققــوا اكتشــافات ملســاعدة وجودنــا، أو الــذين عممــوا اخلــري، مهمــا تكــن طبيعتــه، بــني  

الـيت يـدين هلـم النـاس        وقد دعي هؤالء حمسنني بسبب أعمـال اخلـري الكـثرية            . الشعوب
  .)١("هبا

السبب اآلخر الذي أربك الفهم وأساءه هو أخذ هذه املعلومـات مـن األسـاطري دون                
حتقيق وتدقيق، وحنن نعلم ما  األساطري من احلقـائق العلميـة واألحـداث التارخييـة                

 أدبيـــة صـــياغة ولكنـــها ســكبت  ،  عــرب أنبيـــائهم  بتعلـــيم ربـــانيعرفهـــا األولــون الــيت  
 لتسـهيل حفظهـا وتناقلـها شـفوياً         البديعيـة وجة باإلضافات التشويقية واحملسنات     ممز

عرب األجيال، عالوة على التعديالت والتغيريات اليت أُجريت هلا خالل رحلتها من مكان             

                                                 
 .٩٠، صتاريخ سوريا احلضاري القديم أمحد داوود، - )١(
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 إىل ذلك أنّهـا مل تصـلنا  نصـها األصـلي وإمنـا عـرب             يضافإىل آخر وجيال بعد جيل،      
 ،األجانب الذين ترمجوها ال حسب ما تريد األسطورة قولـه   مناملهتمني بعلم األساطري    

وإنّمــا حســـبما فهموهــا علـــى خلفيـــة نظــرهتم غـــري الصـــحيحة القائمــة أساســـاً علـــى     
      التوحيد  مصر بـدأ مبوسـى       بقول  الحتريفات لتاريخ املنطقة، منها مثال ع( أن( ! وأن

         ألوثان كـاإلغريق والرومـان     وا باآلهلةاحلضارات العربية القدمية  مصر أو بابل تعج! 
 فيمــا إذا عرفنــا كــل ذلــك لزمنــا التمحــيص والتــدقيق قبــل القبــول بالنتــائج خصوصــاً   

    فيمــا يتعلــق بأســـطورة   يقـــول جمــدي كامــل   . د اآلهلــة يتعلــق مبوضــوع التوحيــد وتعــد
وقـد وصـلت إلينـا      . ريـس  قصـة واحـدة      ومل يكتـب املصـريون أسـطورة أوز       ": أوزيريس

وجاء  الوثائق املصرية على أهنـا نصـوص دينيـة، وكـان ذلـك أوال                عن طريق اإلغريق،    
 نصــوص األهــرام، علــى أن أحــداثها قــد وقعــت قبــل كتابــة نصــوص األهــرام حبــواىل  

بعد ذلك أن جتد أوزيريس        فال غرابة    )١("ستة قرون، وتعرضت لكثري من التعديالت     
خـر منـها  ثـوب خمتلـف مـع         جزء من األسطورة  ثوبه البشري كعاهل للـبالد، و آ          
يصـري أوزيـريس سـيداً لعـامل        "الكائنات العلوية األثريية  اجلنة، و ثالث بعـد رحيلـه            

األموات، وملكاً على العـامل السـفلي، ورمـزاً للقيامـة، وتوكيـداً للبعـث، وإعالنـاً للبشـارة                   
ة تلغي عامـل    أسطورة واحد"باحلياة األخرى، ال للملوك وأمثاهلم، بل للبشر أمجعني     

رمزة  شخصـية حمليـة     املأو  منها  قيقية  احلسواء  املهمة  شخصيات  الالزمان وختتزل   
 !واحدة

ـــ  ك هـــذه وبقليــل مـــن الرتكيـــز والفطنـــة ميكـــن للقـــارئ  هـــذه األســـطورة أن يفكّ
ريس املوصــوف بالصــاحل دائمــًا،  يــد الــدور الصــحيح لشخصــية أوز الشخصــيات وحيــد

لد أوزوريس موضع االهتمـام الكـبري مـن اإللـه األكـرب             وقد كان مو  ": تقول األسطورة 
ــاب         ) رع( ــا األرب ــد أن أعي ــه صــالح البشــر، بع ــى يدي ــون عل ــاط األمــل  أن يك ومن

لقـد كـان سـكان وادي        ":ثم تذكر دوره العظيم  بـالد وادي النيـل         ،  "األوائل صالحهم 
كــانوا ال احر فيمــا بينــهم، و النيــل أحــادا مستوحشــني ال يكفــون عــن التنــازع والتنــ   

 ما يسد أرماقهم من الصـيد ومـن نبـات األرض، فجمـع          -إال بشق األنفس   -جيدون
شتاهتم  قبائل وطبقات، وعلمهم الزراعة اليت كفلت هلم وفـرة الطعـام، ومحتـهم               

                                                 
 .١٣٤، صأشهر األساطري  التاريخ جمدي كامل، - )١(
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غائلة اجلوع الذي كان يدفعهم أحيانـا إىل أكـل بعضـهم الـبعض، وابتـدع هلـم آالت                   
بفضــل   –وهلم، فكــان ممــا اســتنبتوه  ألرض حمصــ الفالحــة واحلــرث، ليكثــر مــن ا   

منــذ  - القمــح والشــعري والعنــب، فاختــذوا مــن القمــح اخلبــز الــذي أصــبح  -إرشــاده
ومل يكتــف بــذلك بــل اجتــه إىل ، ".. قــوام الغــذاء للشــعب املصــري-ذلــك احلــني البعيــد

ثم وجـه   " :اجلنوب وقام مبزيد من االكتشافات وهدى الناس إىل الكثري من الصناعات          
تمامه بعد الدلتا إىل اجلنوب، فكـان مـن فـتح الوجـه القبلـي أن كشـف              أوزوريس اه 

ــناعات األوىل،      ــاس إىل الصـ ــة النـ ــذ  هدايـ ــاس، فأخـ ــذهب والنحـ ــاجم الـ ــن منـ عـ
ــذهب والنحــاس،         ــادن  األرض وصــوغ ال ــق الكشــف عــن عــروق املع فعلمهــم طرائ
ا وصنع األسلحة للدفاع عن أنفسـهم مـن احليوانـات الضـارية فضـال عـن اختـاذ مـ                   

و أثنـاء ذلـك بـدأ املرحلـة الثالثـة            .تدعو إليه احلاجـة مـن األدوات وآالت الزراعـة         
فأسس املدن، وأقام النظم، وشرع القوانني، وعلم الناس ما جيب لآلهلة من تكـريم،    

وقـد كـان  مقدمـة    . واختذ قاعدة للملك جعلها املركز الديين والسياسي والفكـري    
عند اليونان هرمى وهـو عطـارد إلـه العلـوم           (–وت  مساعيه الثقافية أن عهد إىل حت     

 أن جيعــل للمصــريني كتابــة يتخــذوهنا للتــدوين تيســريا للتعلــيم ونشــر   -)والفنــون
العلوم واحلكمـة والفنـون، فـاخرتع احلـروف اهلريوغليفيـة، وكـان فضـل التـدوين أن                  
تثقفت العقول وهتذبت النفوس، فتهيأ للناس السـمو علـى شـواغل احليـاة اليوميـة                

ت لالشتغال بأمسى العلوم وهو علم النجوم، مما        السماواومتطلباهتا، والتطلع إىل    
أتاح هلم جماوزة حدود مصـائرهم األرضـية والعـروج بـأرواحهم حنـو البـاب املفتـوح                  

" إيـزيس "وإىل جانب أوزوريس قامـت       .على الالهناية واحلياة األخرى األبدية عليهم     
 سعيه مما جعلها أهـال ألن يقـرتن امسهـا    أخته وزوجته معا تعينه أحسن العون   

على الدوام بامسه، فبينما كان الزوج يرسـي قواعـد الدولـة، كانـت هـي مقبلـة علـى                 
ثـم هـي الـيت علمـت أفـراد          . حتقيق كيان األسرة مبا سنته للزواج من سـنن وروابـط          

األســـرة طحـــن احلنطـــة وعمـــل اخلبـــز منـــها، كمـــا زودهتـــم باملناســـج وغريهـــا مـــن 
واختـذت إيـزيس    . نع ما يكتسي بـه النـاس مـن اللبـاس وخاصـة الكتـان              الوسائل لص 

ملعاجلــة أمراضــهم وختفيــف أوجــاعهم بعــض الوســائل الطبيــة والســحرية، وكــذلك  
علمتهم السكنى  األبنية وضرورة متهيد الطرق وأمثال ذلك مما تقتضيه احلياة            

ــة والعمــران  ــاء ذلــك -يــسروكــان أوزو. االجتماعي يتــه تنظــيم   قــد مشــل بعنا - أثن
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وهكــذا مل يــنقض وقــت طويــل حتــى . العبــادات الدينيــة فوضــع شــعائرها وطقوســها
ــها  ازدهــار احلضــارة املصــرية      ــار هــذه اإلصــالحات كل ــادة  ، "ظهــرت آث ــادة الق وكع

 مشـروعه احلضـاري     " أوزيـريس "الصاحلني املصلحني من العرب األوائـل مل يقتصـر          
 اآلخرين ليمنحهم ما لديه من العلوم وفضائل        على أرض وادي النيل، بل أمتد خريه إىل       
وزيره الكاتب ومرافقه  هذا الفـتح  -" هرمز"األخالق، ولعل هذا ما يفسر وجود اسم      

ــاملي ــة مــن بقــاع األرض   -الع ــر مــن بقع ــا أ":   أكث  اطمــأن أوزوريــس إىل ازدهــار   نومل
ارة   احلضارة  مصر بقسميها مشاال وجنوبا، اعتزم اخلـروج لنشـر هـذه احلضـ              

فأقام إيزيس على احلكم  مصر نائبـة عنـه ومضـى            . غري مصر من أقطار األرض    
حامي العلوم والفنون واحلفيظ على " حتوت"هو للفتح العاملي ومعه وزيره الكاتب     

، واصـطحب كـذلك حليفيـه مـن      "إيبـيس " "أبو منجـل  "القوانني واملرموز إليه بطائر     
  السـراء والضـراء، الـذي حيسـن الـدفاع        أهل القتال ومها أنوبيس اخلادم األمـني      

ي الضخم األسـود، وكـذلك الـذئب املقاتـل     ق، املرموز إليه هنا بالكلب السلو     واملطاردة
ولكن احلملـة مـرت بسـالم، فهـي مل تتحـرك بـدافع االنتقـام، بـل                  ". واوت-أب"املغوار  

ان فلــم يعتمــد فيهــا أوزوريــس علــى الســالح، بــل كــ  . إلقامــة احلضــارة ونشــر املدنيــة 
يأخـــذ اخللـــق باحلســـنى واإلقنـــاع، حتـــى دانـــوا لـــه أمجعـــني، وانتظمـــت أمـــورهم،  

ــه   الــبالد،واســتتب النظــام  ســائر   ــاد  الكــون كل ــتقمص  ، " وعــم اخلــري العب ــم ي ث
أوزيريس دوراً آخر لشخصية أخرى  حقبة تارخيية خمتلفة، ولكن األسطورة تواصل            

: لة  حقبة زمنية واحدة فتقول     سرد األحداث بأسلوب قصصي وكأنّها وقعت متسلس      
عــاد أوزوريــس عــودة الظــافر املنصــور مــن محلتــه خــارج مصــر لنشــر احلضــارة           "

كــان يتــابع هــذا  ) ســت(ويبــدو أن أخــاه الشــرير  . واملعرفــة  أقطــار العــامل املعمــور 
النصر تلو النصر، وقـد أكـل قلبـه احلسـد ألوزوريـس وأوغـر صـدره، فهـو أمـام هـذا                       

. قد امتأل ضـغينة وحقـدا علـى أخيـه مبـا لـيس بعـده مـن مزيـد                   املزيد من التوفيق    
على النقيض من أوزوريس، ومن أجل ذلك كـان األول مـن   ) ست(وال غرو فقد كان    

حيــث الرمــز الطبيعــي ممــثال للنيــل املخصــب برتبتــه املخضــرة الــوافرة اإلنتــاج، أي 
 وكـان   .أنـه ممثـل للخـري عامـة       : رمز اإلخصاب، ومن مثـة كانـت خالصـة القـول فيـه            

ــائرة         ــة، وأعاصــريها الث ــرة احملرق ــة برماهلــا احملم ــاني ممــثال للصــحراء القاحل الث
، أنه ممثـل للشـر عامـة      : املهلكة، فهو رمز العقم، ومن مثة كانت خالصة القول فيه         
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 من قيام احلرب بـني الشـقيقني، اإللـه األمسـر            -عاجال أو آجال   –فلم تكن مندوحة  
يكفي قليـلٌ مـن التأمـل  بعـض          و ،  )١()"ست(صفر  املخضر أوزوريس واإلله األمحر امل    

هــو ممثــل الصــحراء احملمــرة احملرقــة  " ســت" لفــك شــفرة هــذه األســطورة، فـــ الكلمــات
واإلله األمحر املصفر  إشارة واضـحة إىل النـار الـيت منـها خلـق، وأعاصـريها الثـائرة                    

، )آدم( األمسـر    املهلكة وهي الشهوات، فهو الشيطان الذي أكل قلبـه احلسـد علـى اإللـه              
) فعمـد إىل حيلـة غـادرة أوقعـه  حبائلـها أثنـاء وليمـة دعـاه إليهـا                   (ممثل اخلري عامة،    

وهي املعصية األوىل، ولسنا هنا بصدد فك رمـوز األسـطورة كاملـة وإنّمـا للداللـة علـى                   
تداخل األحداث والشخصيات  األسطورة الواحدة مما يشوش الفهم ويربكه فيخـرج            

 .ج غري صحيحةالقارئ بنتائ

 
 مكانة املعلّمني -خامساً

ــة خاصــة     ــم مكان ــان للمربــي واملعلّ ــه بعــني      لقــد ك ــانوا ينظــرون إلي ــد العــرب، ك عن
تكشــف عــن " مــن علمــين حرفــا كنــت لــه عبــدا : "القداســة، وكانــت مقولتــهم املشــهورة

املقــام الســامي الــذي تبــوأه املعلّــم  النفــوس، وذلــك ملــا كــان يضــطلع بــه مــن مســؤولية 
ــ ــي        تعل ــادهم، ودعــوهتم للتحل ــنفعهم  معاشــهم ومع ــيت ت ــة ال ــوم املختلف ــاس العل يم الن

باألخالق الفاضلة، وحترير النفس من أسر الشهوات والطواغيـت، والعمـل علـى إرسـاء        
قواعــد العدالــة االجتماعيـــة ومســاعدة الفقـــراء واحملتــاجني والـــدفاع عــن املظلـــومني      

كانت مهمة األنبيـاء والرسـل والصـاحلني        حسبما تقتضيه حالة كل جمتمع آنذاك، تلك        
املصلحني من أتباعهم طوال التاريخ اإلنساني يؤدوهنـا انطالقـاً مـن شـعورهم بالواجـب                
ال يبتغون من وراء ذلك جزاء وال شـكورا، وهلـذا نـالوا كـل ذلـك التقـدير ملـا أجنـزوه مـن                    

سـنت احليـاة ولكـان      تغيري للواقع وسامهوا به  بناء احلضارة، فلوال وجـود املعلّمـني أل            
النــاس جمــرد قطيــع ومهــج يهيمــون كالبــهائم، فــاملعلّمون هــم أعمــدة الضــياء الــيت قــام   
عليها صرح احلضارة اإلنسانية، فاحلضارة خلق وإبداع، وتعطيـلُ العقـل هـو عـودة إىل                

 .البهائمية والتخلف
                                                 

 .١٣٨-١٣٥، صأشهر األساطري  التاريخجمدي كامل، :  انظر- )١(
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داً وكان من شأن هذا التعظيم وهذه النظرة القدسـية للمعلّـم أن يبقـى أثرهـا ممتـ                  
عــرب التــاريخ ألحقــاب طويلــة بعــد رحيــل هــؤالء املعلّمــني، وأن يعمــد النــاس إىل ابتكــار     
األســاليب الــيت حتفــظ ذكــراهم حيــةً  النفــوس لتبقــى تعــاليمهم  منطقــة الشــعور    
ــوا هلــم تصــاوير        ــذكِّرة هلــم هبــم، فعمل ــوا مــن صــورهم م واملمارســة، وكــان منــها أن جعل

ــاكن   ــمة وثبتوهــا  األم ــع      جمس ــها أيضــاً تســمية املواق ــذكاري، ومن ــة كنصــب ت  املرتفع
اجلديدة اليت كانوا ينتقلون إليها شرقاً وغرباً بأمسائهم لنفس الغرض، ومل يكـن صـنع               

ــون لســليمان       ــان اجلــن يعمل ــل حمظــوراً  شــرائعهم، فقــد ك ــا يشــاء مــن   ) ع(التماثي م
هنا على كرسيه ليكون    حماريب ومتاثيل، قيل إهنا صور السباع والطيور اجلارحة جيعلو        

قتـدى  : وقال ابن عباس  "ب له،   أهياد  املساجد ليكانوا يعملون صور األنبياء والعب
ــها       )١("هبــم ــراهيم وإمساعيــل، ومن ــال إب ــها متث  وقــد كــان  الكعبــة صــور ومتاثيــل، من

 وقد ارتبطت هذه التماثيل والصور على الدوام بدور العبـادة           )٢(صورتا العذراء واملسيح  
اء بوضــعها فيهــا أو باالســتفادة مــن مقــابر أولئــك املعلّمــني املصــلحني وحتويلــها إىل ســو

 .أماكن للعبادة

ــه          ــان يفعل ــا ك ــا جنــد أن م ــا بوضــع الصــورة  إطارهــا الصــحيح فإنّ ــا قمن وإذا م
ــا يفعلــه املؤمنــون اليــوم مــن زيــارةٍ ملســاجد األوليــاء واألضــرحة    الســابقون ال خيــرج عم

صالة والدعاء، وللتعبري عما يكنونه هلـم مـن عظـيم الـوالء والتقـدير               لتقديم التحية، وال  
والتبجيل والذي قد حيسبه الناظر إليه من خارج الدائرة أنّه عبـادة هلـم، وإذا كـان مثـة        
تربير هلؤالء الناظرين غري املبصرين  اهتام السابقني بعبادة األولياء لوجود التماثيـل،              

لعـدم وجودهـا، بعـد أن حرمـت الشـريعة صـنعها وشـددت               فال عذر هلـم اليـوم  ذلـك          
  بدايتها لقرب عهدهم بالوثنية خشية استصحاب احلالة السـابقة أو     عليه خصوصاً 

حصوهلا  املستقبل، كما حصل  بعض مراحل التاريخ حـني طغـت قداسـة املعلّمـني                 
بالتوحيـد، كمـا    على عقيدة التوحيد فعبدوهم،  هذه املرحلـة يـأتي مـن يـذكّر النـاس                 

تَكُمْ       (إىل قومه منذراً إيـاهم ملّـا احنرفـوا عـن التوحيـد              ) ع(جاء نوح  نَّ آلِهـقَـالُوا ال تَـذَرو

                                                 
 .٢٠٤، ص٨ ج جممع البيان، الطربسي،- )١(
 .٣٦٢، ص٣ جامليزان، الطباطبائي، - )٢(
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، ومـا كانـت هـذه اخلمسـة         )٢٣:نـوح ()وال تَذَرنَّ وداً وال سواعاً وال يغُوث ويعوقَ ونَسْراً        
 إىل جمالســهم الــيت كــانوا إال أمســاء رجــال صــاحلني مــن قــوم نــوح، فلمــا هلكــوا نصــبوا

جيلســون أنصــاباً ومسوهــا بأمســائهم حتــى هلــك أولئــك القــوم وجــاء مــن بعــدهم قــوم    
 .)١(آخرون فعبدوها

 
 مكانة اآلباء     -سادساً

إن مـــن عيـــوب الباحـــث افتقـــاره للدقـــة العلميـــة عنـــد معاجلـــة بعـــض الظـــواهر،    
     ة واحلقائق ال  خصوصا حينما يتعلق األمر بالعلوم اإلنسانية املمتدة عـرب املاضـي   تارخيي

آلالف الســنني، حيــث يصــعب إجــراء البحــث العلمــي النزيــه، وتكــون النتيجــة ضــياع          
احلقيقة وتشويهها، ومن ذلـك مـا نُسـب إىل العـرب األوائـل مـن عبـادة األجـداد بعـد أن              
عجز الباحثون األجانب عن اسـتيعاب ظـاهرة اعتـزاز العربـي بنسـبه واحملافظـة عليـه،         

ة، وإنّمــا خضــع دومــاً للمعــايري زاز الــذي مل خيضــع  يــومٍ مــا ملعــايري عرقيــ ذلــك االعتــ
األخالقية واإلنسانية، فقد كـان العـرب األوائـل يعرتفـون بوحـدة األصـل البشـري والـيت                 

، وهلـذا ال جتـد   )٢()كلكـم آلدم وآدم مـن تـراب   (: خلصها أخريا احلديث النبوي الشريف 
 . البشر تراثهم أي أثرٍ لتمييز عرقي بني

ــدكتوريقــول  ــاً مــن إدراكــه      : " أمحــد داوودال ــالتفوق نابع لقــد كــان شــعور العربــي ب
لقد وعى ذلك منـذ آالف السـنني،        . ملضمون هذا التفوق اإلنساني  التعامل مع اآلخر       

أبدع خالهلا جمموعات من النظم والتشاريع مارسها  الواقـع،  الوقـت الـذي كانـت                 
تجـاوز درك اهلمجيـة ممـا جعلـه يـدفع الـثمن جـد فـادح،               حتيط بـه قبائـل وشـعوب مل ت        

، وأن يهـدم بالسـيف احلـدود أمـام الكلمـة       ومعلماًوهنضت  نفسه إرادة أن يكون رائداً     
ومـن هنـا نبـع إميانـه القـديم          . املضيئة، وأن يغزو بتلك القـيم أذهـان العـامل القـديم كلـه             
 .ن مرة وعلى مدى التاريخبأنه صاحب رسالة إىل العامل، وأثبت ذلك عمليا أكثر م

                                                 
 .٣٥، ص٢٠ جامليزان، الطباطبائي، - )١(
 .٣٤، صحتف العقول ابن شعبة احلراني، - )٢(
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    ة الـيت  إن اهتمامه بالنسب مل يكن إال من قبيل تعلقه مبكارم ذلك النسب اإلنسـاني
، وأنـه  )معطـاء (فكما أن اهتمامـه بنسـب فرسـه يثبـت لـه أنـه جـواد               . تتحدث هبا العرب  

، فإن اهتمامه بنسـبه هـو كـان مـن قبيـل هـذا اجلـود وهـذا الكـرم، حتـى                       )معطاء(كريم  
ــول     صــارت صــفة   ــه ولفرســه معــًا، فيق ــرم مالزمــة ل ــريم، وفــارس كــريم    : الك فــرس ك

  .)١("النسب

ــاً         ــزين مناقبي ــك املتمي ــه وأجــداده أولئ ــار مــن بــني آبائ ــان خيت ــي ك  فاإلنســان العرب
الذي تفصله عن جده    ) ص(فينتسب إليهم، وامتد هذا العرف حتى أيام الرسول حممد        

ن أخالق وعرف عنه من نصرة للمظلوم هاشم عدة آباء فكان ينتسب إليه ملا متتع به م         
        مي وغوث للفقري حتى أنه كان يهشم الثريد بـاللحم ويقدمـه إىل الفقـراء مبكـة ومنـه سـ

 .هامشاً

هــل كــان العــرب األموريــون وغريهــم يعبــدون   : و معــرض رده علــى هــذا الســؤال 
إن كـل    ":أولئك األجداد حبـق، وجيعلـوهنم  مرتبـة اآلهلـة؟ يقـول الـدكتور أمحـد داوود                 

إن تعظيم وتقديس اآلباء الـذين يتفوقـون  جمـال مـا قـد يكـون                 ... الدالئل تشري أن ال   
فيه خري للبشر، أو ميتازون بشـمائل إنسـانية وأخالقيـة معينـة، تصـلح ألن تتخـذ قـدوة              
للنـــاس مجيعـــاً، كـــانوا حيتلـــون مراتـــب خاصـــة، وتبنـــى هلـــم قبـــور خاصـــة متميـــزة، أو 

لــذبائح وتــوزع علــى الفقــراء تعــبريا عــن االقتــداء بإحســاهنم    مقامــات، وتقــدم عنــدها ا 
ثم تطورت تلك العادات بعد استغالهلا من قبل أناس معينني وجدوا فيها            . وبإنسانيتهم

مكاســب خاصــة معينــة، فكرســوا أنفســهم خلدمــة مقــام هــذا اجلــد أو ذاك، يــذحبون      
أخـذون النـذور مـن      الذبائح بالطرق التقليدية الصحيحة، ويقيمـون مراسـم الصـالة، وي          

أموال أو حلي أو زيت أو مخر أو أضحيات، ويشرفون على التوزيع، ويضـفون علـى تلـك            
كـــأن : املقامـــات مواصـــفات معينـــة متميـــزة، حتقيقـــا ألهـــداف خاصـــة يســـعون إليهـــا  

جيعلوهنا تتفوق على غريها، فتجـذب النـاس إليهـا أكثـر مـن غريهـا، ثـم يضـفون عليهـا                      
املعجزات وجيعلوهنـا تتخصـص بأعمـال معينـة كـأن تشـفي             نوعا من األعمال اخلارقة و    

 ثـم يضـيف   ،  ..."مرضى العيون أو املشلولني، أو جتعل العواقر من النساء يـنجنب األوالد           
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وهـذا يشـجعنا   .. "ن الظاهرة هـي نفسـها اليـوم منتشـرة  شـتى بقـاع الـوطن العربـي               أ
ن أهنم كانوا يعبـدون  أكثر على القول بأنه ليس صحيحا ما يقال عن العرب األقدمني م  

 .)١("آباءهم، إال إذا صح ذلك على العرب اليوم مسيحيني ومسلمني

ــر العــرب األقــدمون عــن اعتــزازهم بــاملتميزين مــن أجــدادهم باالحتفــاظ      لقــد عب
 وكــان القصــد مــن ذلــك هــو   -كمــا نفعــل اليــوم  -أمســائهم عــرب إطالقهــا علــى األبنــاء  ب

أفعاله اخليرة، لقد كان العرب ينظرون إىل    االحتفاظ مبناقب صاحب االسم والتذكري ب     
هؤالء األجداد نظرة التقدير واإلجالل، األمر الذي فسره غريهـم جبهـل أو بقصـد مبـا                  

 )!عبادة األسالف(دعوه 

 

 احنراف الكهنة* 
بعــض الكهنــة ورجــال الــدين،  بعــض منعطفــات التــاريخ،        احنــراف إن ظــاهرة

صــحيح أن  . املتعــددة عنــد أقــوامهمهلــةة اآلســامهت  اســتمرار حالــة الشــرك وعبــاد 
ــه إىل       ــاً ســلوكياً أدى  نتيجت ــدياً  أصــله وإنّمــا كــان احنراف احنــرافهم مل يكــن عقائ
ختليهم عن القيـام بـدورهم الصـحيح  األخـذ بأيـدي النـاس حنـو الصـراط املسـتقيم            

 حيتفظـون ملعابد  فقد كان كهنة ا   والعقيدة احلقة حيث اشتغلوا بأمور الدنيا عن الدين،         
 اًمتاحــومل يكــن  ،احلقــائق الربانيــة والتوجيهــات العباديــة  املعابــدوباألســرار الدينيــة 

لنصـوص الدينيـة    ا أن يفسـروا  ، وكـان علـى الكهنـة         معرفتـها إال بواسـطتهم     لعامة الناس 
الدور الذي مل يؤده الكهنة كمـا ينبغـي، بـل          ،  بأسلوب يسهل عليهم فهمه   لناس  لاألصلية  

 -فقد كان منصـب الكـاهن      لوا مكانتهم الدينية  أعني العوام ألغراض شخصية،       استغ
ينتقل  الواقـع إن مل يكـن حبكـم القـانون، مـن األب إىل االبـن،                   "-)ديورانت(كما يقول   

ومــن ثــم نشــأت طبقــة أصــبحت علــى مــر الــزمن، بفضــل تقــوى الشــعب وكــرم امللــوك       
.  اإلقطـاع ومـن األسـرة املالكـة نفسـها          السياسي، أعظم ثـراء وأقـوى سـلطاناً مـن أمـراء           

وكان الكهنة حيصلون على طعامهم وشراهبم من القرابني اليت تقدم لآلهلـة، كمـا كانـت               
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وإذ كـانوا   . هلم موارد عظيمة من إيراد أطيان اهلياكل، ومن صلواهتم وخدماهتم الدينية          
         عسكرية فقد  رة واخلدمة ال  خَمعفني من الضرائب اليت جتبى من سائر الناس ومن الس

  .)١("كان هلم من املكانة والسلطان ما حتسدهم عليه سائر الطبقات

              وهذا مـا أطلـق العنـان هلـؤالء الكهنـة ملمارسـة مـا يعـز  لـوال  سـه ز هـذا الوضـع ويكر 
) أوروكاجينــا(تـدخل السـلطة السياســية أحيانـا لوضــع حـدٍّ هلــذا االسـتغالل، كمــا فعـل       

) لكـش ( وهـو ملـك   )٢(-ما يصفه املـؤرخ السـومري    ك -احلاكم الصاحل الذي خياف اآلهلة    
أصــدر املراســيم الــيت حتــرم اســتغالل الكهنــة لكافــة النــاس، ويــنص أحــد هــذه     "الــذي 

أال يدخل بعد هذا اليـوم حديقـة األم الفقـرية            "املراسيم على أن الكاهن األكرب جيب     
وخفضــت رســوم دفــن " ويأخــذ منــها اخلشــب أو يســتويل علــى ضــريبة مــن الفاكهــة 

وتى إىل خمس ما كانت عليـه، وحـرم علـى الكهنـة وكبـار املـوظفني أن يقتسـموا فيمـا                      امل
  .)٣("بينهم ما يقربه الناس قرباناً لآلهلة من أموال أو ماشية

اشتغل الكهنة بدنياهم عن خدمة الدين، بل وظّفوا الدين خلدمة الدنيا فتنافسـوا             
 دفعه لتصدر باقي اآلهلة كيما يصـبح  بغية إهلهمالكثرية على اإلهلية  الصفات  إسباغ 

 يـأتي مـن     نفـعٍ مـادي أكثـر     نـه ذلـك مـن        ملـا يؤم   ، حمليـاً فقـط     إهلاً وليسللبالد  إهلاً عاماً   
 القرابني والنذورات واهلدايا اليت تُقدم آلهلة هذا املعبـد أو ذاك، وطاملـا كانـت املصـلحة                

 بالسـكوت   سرتضـاء العامـة    ا غايتـهم  ت هي األهم وليس املبدأ كانـ      عند هؤالء املنحرفني  
منـها، كمـا حـدث حـني زادت قداسـة األوليـاء              عن تصحيح احنرافاهتم وحتى العقائدية    

الصاحلني  نفـوس العامـة لتصـل بالتـدريج إىل درجـة التأليـه، أو حـني طغـت الرمـوز                      
 وكــانوا - مــثال-املاديــة الــيت اســتخدمها األولــون للتعــبري هبــا عــن معــاني كــبرية، كــالقمر 

به النور اإلهلي، أو الشمس كرمز لواهـب احليـاة أو حتـى الثـور كرمـز لعقيـدة                   يقصدون  
ومـع تقـادم الزمـان      اخلصب واخلري، طغت هذه الرموز املاديـة علـى املعنـى املـراد منـها،                

ة  أخذ ل املسـؤولية     الكهنـة     وغـاب معـه دور     غـاب املعنـى،   بينمـا    بظاهرهـا     العامـ حتمـ  
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ــحيح  ــداتاملوتصـ ــةعتقـ ــم ال اخلاطئـ ــدة   ورسـ ــحة للعقيـ ــورة الواضـ ــيت  صـ ــة الـ  بالطريقـ
وجــه علمــاء الكهنــة املــتفقهني  الــدين ":  وكمــا يقــول أدولــف إرمــان،سيســتوعبها النــا

نفس العناية إىل قصص اآلهلة فنظموه ولكن لـيس بالطريقـة الـيت تقّربـه إىل األذهـان،                  
ىل حتقيـق  فما ارتبط منه حبياة الشعب أمهلوه وجعلوا منه مـوجزا مشـوهاً، ثـم سـعوا إ       

ما بدا هلم مهماً حماولني تفسري ما أطلق عليه من أمساء، ووجدوا ضالتهم دائماً فيمـا                
  .)١("نسبوه إىل اإلله من أقوال وأعمال

وليس خافياً ما فعله الكهنة اليهود من حتريف  العقيدة أنكره عليهم أنبيـاؤهم،              
نبيائهم  وصـف احنرافـاهتم،   وإن توراهتم لتشهد عليهم، إذْ تضمنت الكثري من أقوال أ     

 ؟ وأهـل الشـريعة مل يعرفـوني، والرعـاة        : الكهنة مل يقولـوا ": منها مثالأيـن هـو الـرب
ــاء   ــي، واألنبيـ ــوا علـ ــونأي (عصـ ــةاملتنبئـ ــا ال   )  الكذبـ ــوا وراء مـ ــل وذهبـ ــأوا ببعـ تنبـ

 ).٢ :٨أرمياء("ينفع

قـودهم إىل ا    إنّها مسئولية العامل العارف أن يظهر علمـه حـني جيهـل النـاس، وي              
ســبحانه  مســريهتم اإلميانيــة، وهــذا مــا فعلــه املعلمــون األوائــل مــن األنبيــاء والرجــال 
الصاحلني على مدى التـاريخ فكـانوا حبـق عالمـات مضـيئة أنـارت تـاريخ البشـرية مـن                     

 .ظلمات اجلهل والتخلف فاستحقوا بذلك أعظم التقدير واإلجالل

 

  . .إشكال قرآني * 
ــد  ــام ق ــذ القــدم        و اخلت ــد وتواصــله من ــى مقولــة وجــود التوحي ــبعض عل ــرد ال  ي

باالستشهاد بآيات القرآن الكريم الـيت تـذكر منـاذج كـثرية للشـرك وعبـادة األوثـان منـذ                    
 : مثل قوله تعاىل )ع(نوح

ــر( ــوقَ ونَسـْ عـيو غُـــوثال ياعاً وــو ال سـاً ودنَّ وال تَـــذَرــتَكُمْ و نَّ آلِهـقَـــالُوا ال تَـــذَراًو (
  .)٢٣:نوح(

 .)٥٢:األنبياء) (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُون(و
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 .)١٧:العنكبوت )(إِنَّما تَعْبدون مِنْ دونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وتَخْلُقُون إِفْكاً(و

مْ قَـالُوا      وجاوزْنَا بِبنِي إِسْرائيلَ الْبحْ   (و امٍ لَهـن ر فَأَتَوْا علَى قَوْمٍ يعْكُفُون علَى أَصـْ
لُونتَجْه ةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْممْ آلِها لَها إِلَهاً كَملْ لَنى اجْعوسا م١٣٨:ألعرافا) (ي(. 

يح ابْن مرْيم وما أُمِـروا  اتَّخَذُوا أَحْبارهمْ ورهْبانَهمْ أَرْباباً مِنْ دونِ اللَّهِ والْمسِ (و
شْرِكُونمَّا يع انَهبْحس وإِلَّا ه احِداً ال إِلَهوا إِلَهاً ودعْب٣١:التوبة) (إِلَّا لِي(.  

 .)٩٨:األنبياء) (إِنَّكُمْ وما تَعْبدون مِنْ دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم أَنْتُمْ لَها وارِدون(و

وْميْنِ وتَجْعلُـون لَـه أَنْـداداً ذَلِـك                 قُلْ أَ (و فِـي يـ الْأَرْض لَقبِالَّذِي خ ونإِنَّكُمْ لَتَكْفُر
الَمِنيالْع ب٩:فصلت) (ر(. 

 صـنماً   ٣٦٠  قبل البعثة حتى بلغـت      على ظهر الكعبة  اجلاهلية     بوجود األصنام و
تُعبد من دون ا. 

، )١: الرعــد)(أَكْثَــر النَّــاسِ ال يؤْمِنــون(ياتــه بــأن كمــا يؤكّــد القــرآن  الكــثري مــن آ
)الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو)((، و)١١٠:آل عمرانشْرِكِنيمْ مهأَكْثَر كَان)(٤٢:الروم!(. 

دين حيـث قالـت               : و الرد على ذلك نقول     منطـق اآليـات ال ينفـي وجـود املوحـ إن :
ثـم إن هنـاك نـوعني       . تجـود فئـة مؤمنـة وإن قلـّ        كلّهم، مما يعـين و    : أكثر الناس ومل تقل   

: مــن االحنــراف أصــاب الســابقني، ومهــا إىل اآلن ســبب االحنــراف عــن جــادة احلــق         
احنراف عقائدي وهو الشرك، واحنراف سلوكي وهو الظلم سـواء وقـع علـى الـنفس أو                 

جـة  وبينهما عالقة تكون واضحةً مرة، ملا بـني الشـرك والظلـم مـن تـالزم، نتي                . اآلخرين
وهذا ما حـذّر منـه لقمـان احلكـيم ابنـه حينمـا قـال لـه                  ) اإلميان(غياب الرقابة الذاتية    

ــيم  (: وهــو يعظــه ــم عظِ ــرْكَ لَظُلْ ــهِ إِنَّ الش ــرِكْ بِاللَّ ــيَّ ال تُشْ نــا ب ومــرة )١٣:لقمــان()ي ،
أخــرى تكــون العالقــة بينــهما غــري واضــحة خلفــاء صــورة الشــرك، فاإلنســان  هــذه      

ن با ومتعبد لـه حينـاً، وظـامل لنفسـه ولغـريه أحـايني كـثرية نتيجـة ضـعف                  احلالة مؤم 
ــمْ    (: اإلميــان، وهــذا مــا أشــارت إليــه اآليــة الكرميــة    هــا و ــهِ إِلَّ ــرهمْ بِاللَّ ــؤْمِن أَكْثَ ــا ي مو

شْرِكُون١٠٦:يوسف()م(. 

 :فإذا ما مجعنا هذين النوعني معاً كانت احملصلة كالتايل
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 .)٢٤٣: البقرة()أَكْثَر النَّاسِ ال يشْكُرونولَكِنَّ (... 

 ...)الْفَاسِقُون مهأَكْثَر١١٠:آل عمران()و(. 

...)لُونجْهمْ يهلَكِنَّ أَكْثَر١١١: األنعام() و(. 

 .)١١٦:األنعام()وإِنْ تُطِعْ أَكْثَر منْ فِي الْأَرْضِ يضِلُّوكَ عنْ سبِيلِ اللَّهِ(... 

 .)١٧: ألعرافا() تَجِد أَكْثَرهمْ شاكِرِينوال(... 

 ...)ونؤْمِنالنَّاسِ ال ي لَكِنَّ أَكْثَر١٧: هود()و(. 

...)ونالْكَافِر مهأَكْثَر٨٣: النحل() و(. 

 هــذا اإلطــار نفهــم وصــم القــرآن الكــريم ألكثــر النــاس بــالكفر والفســق واجلهــل  
تحدث عن أكثرية مطلقة، وإمنا أكثرية ضمن حقبة        والضالل، على أن أغلب اآليات ال ت      

ــأَرْضِ  (: كقولــه تعــاىل.. زمنيــة حمــددة أو فئــة معينــة متحــدثٍ عنــها   ــي الْ ــريوا فِ ــلْ سِ قُ
                 رِكِني لُ كَـان أَكْثَـرهمْ مشـْ ذِين مِـنْ قَبـْ ةُ الـَّ اقِبـع كَـان وا كَيْففلـيس   )٤٢:الـروم ()فَانْظُر 

ــ(املقصــود بالضــمري     هــم النــاس مطلقــاً منــذ آدم حتــى وقــت نــزول اآليــة،     )رهمْأَكْثَ
فاآلية بصدد الدعوة إىل السري  األرض والتفكّر  عاقبة الذين من قبـل، أي عاقبـة                 

فالكالم إذن عـن    .. املكذبني وارمني واملفسدين والظاملني واملنذَرين كما  آيات أخر        
 .كنيالذين أُهلكوا من قبل، هؤالء كان أكثرهم مشر

وكان للشـيطان اللعـني دوره األكـرب  رسـم خطـوط االحنـراف والصـد عـن عبـادة              
قَـالَ  (ا الواحد منذ أن طُرد مـن اجلنـة حيـث أعلـن حينـها عـن برنـامج عملـه القـادم               

     سْتَقِيمالْم اطَكمْ صِرنَّ لَهديْتَنِي لَأَقْعا أَغْويْنِ أَيْـ      * فَبِم مْ مِنْ بـنَّهمِـنْ   ثُمَّ لَآتِيدِيهِمْ و
          اكِرِين مْ شـهأَكْثَـر ال تَجِدائِلِِهمْ ومنْ شعانِهِمْ ونْ أَيْمعلْفِهِمْ و١٧،  ١٦:ألعـراف ا()خ( ،

القــائم أساســاً علــى التــزيني والتضــليل وتســويق األمــاني مســتغال غرائــز اإلنســان الــيت  
صـوت الفطـرة والعقـل،      خيرس   خالد إىل األرض جاعال منها طابوراً خامسا ً       اللتشده  

فراجــت بضــاعته عنــد النــاس وصــدق ظنــه فــيهم، إال عبــاد ا منــهم املخلصــني وأويل 
ــد          ــل التوحي ــوا مستمســكني حبب ــد ظل ــهون عــن الفســاد  األرض فق ــذين ين ــة ال البقي
ومتواصني به، جاهدين أالّ تنطفئ شعلة اإلميان اليت أوريت منـذ آدم وإن مثّلـوا قلـةً                   
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فاآليــات القرآنيــة الــيت تتحــدث عــن شــرك الســابقني وعبــادهتم األوثــان  . عصــور كــثرية
واختاذهم أرباباً من دون ا سبحانه، إمنا تعبر عن حمطات االحنراف وهـو  أجلـى                
صوره، وهي احملطات التارخيية اليت بعث فيها األنبياء والرسـل للتـذكري باإللـه الواحـد                

يا قَوْمِ اعْبدوا اللَّه ما لَكُـمْ       (:هتم إىل أقوامهم  الذي ال شريك له، لذلك كانت أوىل كلما       
  هفالدعوة واحـدة واملخاطـب هبـا هـي هـذه األمـة الواحـدة           )٦٥: األعراف)(مِنْ إِلَهٍ غَيْر ، 

تُكُمْ     : (منذ آدم وحتى يومنـا هـذا، هـذه الـدعوة أمجلتـها آيـة األنبيـاء بقوهلـا                   ذِهِ أُمـَّ إِنَّ هـ
 .)٩٢:األنبياء) (ا ربكُمْ فَاعْبدونِأُمَّةً واحِدة وأَنَ
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 اخلامتة
 يكــن اإلنســان بعــد نفــخ الــروح فيــه يومــا مــا فاقــداً القــدرة علــى االتصــال بــا  مل

ه حتديــدا إلقامــة هــذا جــواملعــد واملُ) الفطــرة(ســبحانه، بعــد أن أودع ا فيــه الربنــامج 
ذا الربنامج فهو من يقرر إقامة الصـلة  االتصال، ويبقى اخليار بيد اإلنسان  تفعيل ه       

أو قطعهـــا وحيـــدد قوهتـــا مـــن ضـــعفها، فهـــو الكـــائن املكـــرم، حامـــل األمانـــة اإلهليـــة،    
 .واملخاطب بالتكليف واملسئول عما أُعطي وخول التصرف فيه

ــاني أن يكــون خليفــة ا  األرض       لقــد أُريــد هلــذا اإلنســان ضــمن املشــروع الرب
 الـذي يقـول للشـيء كـن فيكـون، ولكنـه أخلـد إىل          الربـاني ن املثيـل    حبق، أُريد لـه أن يكـو      

 مل األرض واتبــع هــواه فغــدا إنســاناً ناقصــاً، وال يــزال مشــروع اإلنســان اخلليفــة قائمــاً  
رادة تسـديداً إل  يتوقف منذ أن باشرته املالئكة املـدبرة وهيـأت لـه كـل أسـباب التكامـل،                  

  حتقيق الكمال لإلنسانية، وقد أمثـرت        كل السائرين على هذا الطريق لبلوغ هدفهم      
 اجلهود على مر العصور مناذج حية لإلنسان الكامـل، جنـدها  األنبيـاء والرسـل                 تلك

الذين محلوا األمانة وبـذلوا غايـة اهـود  سـبيل حتقيـق رسـالة السـماء املتمثلـة                      
قام السامي الـذي  حترير اإلنسان وإخراجه من حالة اخللود إىل األرض، وجعله يتبوأ امل       

 . اخلليفةنساناإلطاقات عقله اجلبارة ليكون بذلك خلق له، مستعيناً بِ

مل خــط التوحيــد موصــوالً باإلنســان األول   صــراع اخلــري والشــر حمتــدماً، و  وظــل 
يتسع حيناً ويضيق حيناً آخر، بفعل دسائس الشيطان الذي أعلـن نفسـه عـدواً               ينقطع،  

ــالَ (...: ىل علــى نفســه تغــيري خلقتــه وإفســاد فطرتــه لإلنســان منــذ اللحظــة األوىل، وآ وقَ
ولَأُضِلَّنَّهمْ ولَأُمنينَّهمْ ولَآمرنَّهمْ فَلَيبتِّكُنَّ آذَان     * لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مفْروضاً    

ـهِ     ـرنَّ خلْــق اللـَّ غَيـمْ فَلَينَّهرلَــآمــامِ و مناهضــة صــرحية  ) ١١٩، ١١٨: النســاء()الْأَنْع 
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وجريئة إلفشال هذا املشروع الرباني، فكان البد من ااهدة والكدح للمحافظـة علـى              
 .تلك الصلة الروحية خالية من الشوائب

إمياهنـا  و عقيـدهتا  تارخيهـا القـديم علـى         طويلـة مـن    وقد حافظـت أمتنـا  فـرتات       
لصـحيحة املثبتـة قبـل آالف        الكـثري مـن نصوصـهم ا       علـى ذلـك   با الواحد األحد، يدل     

للمنـدائيني، ونصـوص احلكمـة عنـد السـومريني        ) الكنـز العظـيم   (السنني، كصـحف آدم     
اليت جاء هبـا األنبيـاء العظـام وانطلقـوا هبـا            الربانية  و بالد وادي النيل، وسائر العلوم       

 يلقنــون النــاس أســباب املدنيــة والتحضــر ويعلمــوهنم  ،مــن املركــز جيوبــون ســائر البقــاع 
 عالقــاهتم االجتماعيــة  نقــالت   وينظمــونوســائل اإلنتــاج  صــناعة  الزراعــة وقرطــ

االسـتقرار بتكـوين    حضارية مضيئة شهدها التاريخ هنا وهناك، فهم من علّم البشـرية            
، ومنـهم انتشـرت     العمـارة  والكتابة والفلك واحلسـاب واهلندسـة و        والزراعة نظام األسرة 

، ولـوال ذاك ألسـنت   هود املربني واملعلّمني املخلصـني    كل تلك العلوم لتشمل العامل كله جب      
 !احلياة

، وعدم التفتح الذهين لقبـول احلقـائق كمـا هـي،        اليوم  النظرة الضيقة للدين   ولكن
والتســليم دون غربلــة ومتحــيص بصــحة الكــثري مــن األغــاليط الــيت دونــت بشــأن تــراث   

ى الـيت عرفهـا األولـون    ل ذلـك حـال دون رؤيتنـا للحقيقـة الكـرب       ، ك السابقني وأساطريهم 
نّـه فطـر   أن دينـه واحـد، و  أن ا واحد ال شريك لـه، و أ، وهي  هبا اآلخرين   بلّغواوآمنوا و 

 .اإلنسان على معرفته منذ أن خلقه، وتعهده باهلدى ومل يرتكه سدى

فكــان البــد مــن غربلــة هــذا الــرتاث وقراءتــه مــن جديــد قــراءة تعيــد رســم الصــورة  
ريد هلذه األمة أن تنهض وتتعافى من أدوائها وتستعيد         ح، إن أُ  لتنطق مبضموهنا الصحي  

الثقة بنفسها وتتواصل مع ذاهتا والعامل من حوهلا، وتأخذ موقعهـا الريـادي  احليـاة،                
            دة هـي قـراءة خاطئـة للـنص الـذي مل      ألن ما قيل هلا مـن أنـه شـرك ووثنيـة وآهلـة متعـد

 كُتـب بلغتـهم   نكان األوىل بقراءته هـم مـ  يكتب ليقرأه اآلخرون فضال عن أن يرتمجوه، و      
ــا فهمــــه الــــذين ردوا علــــى  واألقــــرب إىل اســــتيعابه، ألهنــــم األقــــدر علــــى فهمــــه   كمــ

ــهِ بكْـــرة  ( دعوتـــه بوصـــفها )ص(الرســـول ــا فَهِـــي تُمْلَـــى علَيـْ هـاكْتَتَب الْـــأَوَّلِني ــاطِري أَسـ
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ــيال ــ، لِ)٥: رقــانالف()وأَصِ ــوم    دعوتــه وبينــها ا وجــدوا بــني م  مــن الشــبه الشــديد  العل
  .)١(والتعاليم

إن إعــادة قــراءة التــاريخ، وحماولــة فهــم الــرتاث بــات مطلبــاً ضــرورياً، ألنــه قــراءة      
 اليت تكشف عن يـد الرمحـة الربانيـة الـيت امتـدت لرعايتـه              ، تلك القصة  لقصة اإلنسان 

نه أبـداً بـل   ت له من طريق اهلدى، ومل تتخل ع منذ خطواته األوىل على األرض مبا خطّ      
ــة،        ــاء والرســل  حمطــات الضــالل الــيت كانــت هتــدد مســريته اإلمياني واصــلته باألنبي

لعبـادة ا وحـده،   راكمت له إرثاً ضخماً من تاريخ ومواقف األنبياء  دعـوهتم          بذلك  و
يزخر به القرآن الكريم مـع دعـوة صـرحية لتقصـي احلقـائق علـى األرض بالسـري فيهـا                     

ـــــةُ  لْقُــــــ(للنظــــــر واالعتبــــــار  اقِبـع كَــــــان ـــــف  سِــــــريوا فِــــــي الْــــــأَرْضِ فَــــــانْظُروا كَيـْ
جْرِمِني٦٩:النمل()الْم(. 

 

  . . وأخرياً لنا كلمة* 
ــة واحــدة وإن تعــددت طرائــق الكــافرين وســ      ــا القــول أن الكفــر مل لهم، بإذا جــاز لن

ان ملــة أن اإلميــ: الشــرتاكهم  حماربــة عقيــدة التوحيــد، فكيــف ال جيــوز لنــا أن نقــول  
أيكــون ديــن ا هــو !  وجنمــع املــؤمنني  عنــواهنم العــام وهــو اإلســالم؟ ،واحــدة كــذلك

ــن يفــرق        هــو م ــدين ــه الخــتالف شــرائعهم؟ أم يكــون ال حســب -املفــرق بــني املــؤمنني ب
 بني أهل الشريعة الواحدة حبيـث يكفّـر بعضـهم بعضـاً، وحيـلّ          -فهومات بعض معتنقيه  

شف ذلك عن خللٍ جسيم  فهم الدين ومقاصـده النبيلـة؟      أال يك  !؟بعضهم دماء بعض  
كيف ندعي عاملية الدين وصالحيته لكل زمـان ومكـان وهـو ملّـا يسـتوعب املنـتمني إليـه                    
واختالفاهتم؟ أم كيف ميكن لدين ا أن يظهر على الدين كله ولـو كـره املشـركون وهـو        

 الـدين أم  املتـدينني؟ أيـن    ؟ أيكـون اخللـل    بـه  ملّا يظهـر  نفـوس أصـحابه املـؤمنني         
ك لِلـدينِ      (:  موقع الـدين اليـوم مـن الفطـرة اإلنسـانية وا سـبحانه يقـول                جْهـفَـأَقِمْ و

          ينــد ــك ال ــهِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــدِيلَ لِخَلْ ــا ال تَبْ لَيْهع ــاس ــر النَّ ــي فَطَ ــهِ الَّتِ ــرت اللَّ ــاً فِطْ حنِيف

                                                 
 . توثيق حضاري، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية- األسطورة:  انظر حبث- )١(
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مالسـبب يكمـن حتمـاً       ! ذا الطـالق البـائن بينـهما؟      ؟ وملـاذا حصـل هـ      )٣٠:الروم()الْقَي إن
ــها  ــون (: فيمــا ذكرتــه اآليــة  ذيل عْلَمــاسِ ال ي ــر النَّ ــنَّ أَكْثَ ــه اجلهــل  ) ٣٠:الــروم()ولَكِ إنّ

باحلقيقة، وما يقود إليه من جهـلٍ بالـدين ومقاصـده الشـريفة بالضـرورة، فـنحن نقـرأ                   
ــالَمِنيو(): ص( قـــول ا ســـبحانه إىل رســـوله الكـــريم ــةً لِلْعـ حْمـــا ر ــلْناكَ إِلـَّ ــا أَرْسـ مـ( 

، ولكننــا ال جنــد هلــذه الرمحــة مــن صــدى  حياتنــا حنــن فضــال عــن     )١٠٧:األنبيــاء(
 !العاملني

ا أُنْـزِلَ علَـى           (: فأين فينا مصاديق قوله تعاىل     مـا و لَيْنـا أُنْـزِلَ ع مـهِ و قُلْ آمنَّا بِاللـَّ
ون               إِبْراهِيم وإِسْماعِي  النَّبِيـى و عِيسـى و وسـم ا أُوتِـي مـاطِ وب لَ وإِسْحاقَ ويعْقُوب والْأَسـْ

               ونلِم ن لَـه مسـْ دٍ مِـنْهمْ ونَحـْ أَحـ يْن قُ بـهِمْ ال نُفَرب؟ وأيـن تقـع     )٨٤:آل عمـران   ()مِنْ ر
 الذي آمنا بـه     هذه اآلية من نفوسنا وعقولنا؟ وكيف نرتمجها  حياتنا اليومية؟ ما هو           

ــراهيم وإمساعيــل وإســحاق ويعقــوب واألســباط، ومــا أوتــي موســى        ممــا أُنــزل علــى إب
                       وعيسى والنبيون دون استثناء؟  فاإلميـان  هـذه اآليـة ممـا ال ميكـن جتزأتـه، كمـا أن

و فِـي الـْ                     (: اآلية الالحقة  هـو ه لَ مِنـْ قْبـالمِ دِينـاً فَلَـنْ ي ر الْأِسـْ نْ يبْتَـغِ غَيـْ مـو   ةِ مِـنآخِر
ــرِين ال ميكــن فصــلها عــن ســابقتها، فاإلســالم املــتكلم عنــه   ) ٨٥:آل عمــران()الْخَاسِ

لِمون   (: هذه اآلية هو نفسه املوجود  معنى قوله        ، ولـيس هـو الشـريعة       )ونَحْن لَه مسـْ
اخلامتــة باخلصــوص، ومــن يفهــم غــري ذلــك يقــع  تنــاقضٍ يرتفــع عنــه القــرآن الكــريم 

 يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفـه، فـالقرآن كمـا ال يفـرق بـني األنبيـاء ال                الذي ال 
اإلميان با واليـوم اآلخـر والعمـل الصـاحل     التزام يفرق أيضاً بني أتباعهم إال من حيث      

ــرز الصــادق  اال  ــاىل     لف ــه تع ــل قول ــك  مث ــدعي وذل ــاع مــن امل ــوا  (: تب نآم ــذِين إِنَّ الَّ
الِحاً فَـال               والَّذِين ها  مِـلَ صـعوْمِ الْـآخِرِ والْيبِاللَّهِ و ننْ آمى مارالنَّصو الصَّابِئُونوا ود

نُونحْزمْ يال هلَيْهِمْ وع وْف٦٩:املائدة()خ(. 

إن اإلميان مبا أنزل على كل األنبياء والرسل السابقني هـو إميـان بوحـدة املصـدر،                  
جيمع بني هؤالء، وأي تفريق بينهم هو هدم هلـذا البنـاء        وبوحدة اخلط التوحيدي الذي     

وحـدة ا ووحـدة األمـة الواحـدة،         .. املتكامل ونسف لإلسالم من أساسه وهو التوحيد      
وا      (: فال غرابة بعدئـذ أن تلخّـص اآليـة       ال تَتَّبِعـو وهتَقِيماً فَـاتَّبِع ذَا صِـراطِي مسـْ أَنَّ هـو

تلخـص  ) ١٥٣:األنعـام ()عنْ سبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصَّاكُمْ بِـهِ لَعلَّكُـمْ تَتَّقُـون         السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ    



  

89 

ــــا تُشْـــــرِكُوا بِـــــهِ    (وعلـــــى رأســـــها التوحيـــــد   ) الوصـــــايا (املشـــــرتكات اإلنســـــانية   أَلـَّ
، وجتمعهــا  الصــراط ني، والــيت جــاء هبــا مجيــع األنبيــاء واملرســل)١٥١:األنعــام()شــيْئاً

 .ىل ا، وما عداه فسبلٌ متفرقة تقود إىل غريهاملستقيم وهو السبيل إ
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 قائمة املصادر واملراجع
 : العربية واملرتمجة-أوالً 

، فهرســت ابــن النــديم  ، )حممــد بــن اســحق   ( البغــداديابــن النــديم  -١
 .حتقيق رضا جتدد

تـاريخ   (تـاريخ األمـم وامللـوك     ،  )أبي جعفـر حممـد    (ابن جرير الطربي     -٢
 .األعلميمؤسسة : ، بريوت)الطربي

حتـف  ،  )أبو حممد احلسـن بـن علـي بـن احلسـني           (ابن شعبة احلراني     -٣
مؤسســـة األعلمـــي : ، بـــريوت٥قـــدم لـــه حممـــد حســـني األعلمـــي، ط / العقـــول

 . ١٩٧٤/ ١٣٩٤للمطبوعات، 

 ١، ط معجـم مقـاييس اللغـة     ،  )أمحد بن فارس بن زكريـا      (ابن فارس  -٤
 .٢٠٠١، دار إحياء الرتاث العربي: ، بريوت]جديدة مصححة وملونة[

ــة،    -٥ ــن قــيم اجلوزي ــروحإب ــق حواشــيه حممــد     /ال ــه وعل  حققــه وقــدم ل
 .دار عمر بن اخلطاب للنشر والتوزيع: اسكندر يلدا، اإلسكندرية

تفسـري القـرآن    ،  )احلـافظ أبـي الفـداء إمساعيـل الدمشـقي         (بن كثري   ا -٦
 .هـ١٤١٢دار املعرفة، : ، بريوت)تفسري ابن كثري ( العظيم

 /سـنن ابـن ماجـة     ،  )حممد بن يزيد القـزويين    أبو عبدا   (ابن ماجة    -٧
 .نشر دار الفكر: حممد فؤاد عبدالباقي، بريوت: حتقيق
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نشأهتا وتطورهـا وهنايتـها       : ديانة مصر القدمية  ،  ) أدولف(إرمان   -٨
: ، القـاهرة  ١ترمجة عبداملنعم أبو بكر وحممد أنور شـكري، ط        / أربعة آالف سنة  
 .١٩٩٥/ ١٤١٥مكتبة مدبويل، 

اهليئـة  : ترمجة أمحد زهري أمني، القـاهرة /  أخناتون،)يلسري(ألدريد   -٩
 .١٩٩٢املصرية العامة للكتاب، 

ــوري  -١٠ ــد (اجلبـ ــة أمحـ ــان ، )نظلـ ــدة الزمـ ــدد جريـ ــاريخ ١٩٠١، العـ ، التـ
١/٩/٢٠٠٤. 

حتقيق صـفوان داودي،    / مفردات غريب القرآن  الراغب اإلصفهاني،    -١١
 . ١٤١٢دار القلم والدار الشامية، : ، دمشق١ط

 جممـع البيـان       ،) أبي حممـد علـي الفضـل بـن احلسـن           (الطربسي   -١٢
 .١٤١٥مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : ، بريوت١، طتفسري القرآن

 . توثيق حضاري- األسطورةمجعية التجديد الثقافية االجتماعية، -١٣

ــة،   -١٤ ــة االجتماعي ــد الثقافي ــة التجدي ــدأكم   - اخللــق األول مجعي كمــا ب
 . تعودون

 اختطـــاف –نـــداء الســـراة ماعيـــة، مجعيـــة التجديـــد الثقافيـــة االجت -١٥
 .جغرافيا األنبياء

دار : ، دمشــق١، طتــاريخ الصــابئة املنــدائيني، )حممــد عمــر(محــادة  -١٦
 .١٩٩٨/ ١٤٨١الوثائق، 

دار املســتقبل، : ، دمشــق١ط، املــرياث العظــيم، )أمحــد يوســف (داوود -١٧
١٩٩١. 

ــوريا احلضـــاري القـــديم ، )أمحـــد(داوود  -١٨ ــاريخ سـ ــز، ط١-تـ ، ٢ املركـ
 .١٩٩٧ الكاتب العربي، مطبعة: دمشق
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، ٣تصــــحيح وحتريــــر، ط -تــــاريخ ســــوريا القــــديم، )أمحــــد(داوود  -١٩
 .٢٠٠٣منشورات دار الصفدي، دمشق، 

ترمجـة زكـي جنيـب حممـود،        / قصة احلضـارة  ،  )ول وايريل (ديورانت   -٢٠
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار اجليل، : ، بريوت١ط

دار : ، بــــريوت٧، طتــــاريخ األدب العربــــي، )أمحــــد حســــن (زيــــاتال -٢١
 .م٢٠٠١ة، املعرف

 .١٩٩٧، دار الشروق،  ظالل القرآنسيد قطب،  -٢٢

، )فقه املـرأة   (حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي    ،  )حممد(شحرور   -٢٣
 .٢٠٠٠األهايل للتوزيع، : ، دمشق١ط

شرح / هنج البالغة ،  )حممد بن احلسني بن موسى    (الشريف الرضي    -٢٤
 . دار املعرفة: حممد عبده، بريوت

حتقيق السيد هاشـم    / التوحيد،  ) بابويه حممد بن علي بن   (الصدوق   -٢٥
 .١٣٨٧مؤسسة النشر اإلسالمي جلماعة املدرسني، : احلسيين، قم

، ٢، ط امليزان  تفسري القـرآن    ،  )السيد حممد حسني  ( الطباطبائي   -٢٦
 .١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بريوت

 حتقيــق محــدي بــن  / املعجــم الكــبري،)ســليمان بــن أمحــد  (طربانــيال -٢٧
 .١٤٠٤مكتبة العلوم واحلكم، : ، املوصل٢ايد السلفي، طعبد

مصـباح  ، )أبي جعفر حممد بن احلسن بن علي بن احلسـن    (طوسيال -٢٨
 .١٩٩١/ ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة، : ، بريوت١، طاملتهجد

 ، ٣إشــراف داليــا حممــد إبــراهيم، ط /  ا،)عبــاس حممــود(العقــاد  -٢٩
 .٢٠٠٣يع، ديسمربهنضة مصر للطباعة والنشر والتوز: القاهرة
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:  القاهرة –، دمشق   ١، ط شهر األساطري  التاريخ   أ،  )جمدي(كامل   -٣٠
 .٢٠٠٣دار الكتاب العربي 

ترمجـة طـه بـاقر، بغـداد،        / مـن ألـواح سـومر     ،  )صامويل نـوح  (كرمير   -٣١
 .مكتبة املثنى ومؤسسة اخلاجني: القاهرة

حتقيــق علــي أكــرب  / الكــا، )أبــي جعفــر حممــد بــن يعقــوب (الكلــيين  -٣٢
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥دار األضواء، : ري، بريوتالغفا

 مــروج الــذهب، )أبــو احلســن علــي بــن احلســني بــن علــي  (ســعودي امل -٣٣
منشورات اجلامعة اللبنانيـة،    : ، الناشر ١حتقيق شارل بال، ط   / ومعادن اجلوهر 

١٩٧٩. 

ــر  -٣٤ ــديانات ، )ســليمان(مظه ــاهرة٢، طقصــة ال ــة مــدبويل،  : ، الق مكتب
٢٠٠٢. 

:  حممـد فـؤاد عبـدالباقي، مصـر        حتقيـق / موطأ مالك ،  )مالك(أنس   -٣٥
 .دار إحياء الرتاث العربي

جـواهر األدب  أدبيـات وإنشـاء لغـة          ،  )أمحد بن إبـراهيم   (اهلامشي   -٣٦
 .مؤسسة التاريخ العربي: ، بريوتالعرب

ــونج  -٣٧ ــة ، )إريـــك(هورنـ ــر الفرعونيـ ــة مصـ ــدد: ديانـ ــة والتعـ / الوحدانيـ
 .حممود ماهر طه ومصطفى أبو اخلري، مكتبة مدبويلترمجة 

 
 : االنرتنيت–ثانياً 

 

 :موقع النور -١

http://www.al-nour.com/bible/torah/torah8.htm 
 : موقع معابر-٢
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 : معتقدات الشرق القديم، وثنية أم توحيد، )فراس(السواح  

http://maaber.50 megs.com   
 

 :لكرتونية اإل-ثالثاً 

 : القـرآن-أ 

، اإلصـــدار الثـــاني، مصـــحف النـــور للنشـــر املكـــتيب ســـيمافور للتقنيـــة، – ١
 .٢٠٠١اململكة العربية السعودية، : الرياض

 

 : التـوراة–ب 

1-Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, 
http://www.e-sword.net 

 2-Online Bible Millennium Edition. Version:1.11.90, 
Mar 28, 2002,http://www.onlinebible.net ./ 

 

 : أقراص مدجمة–ج 

، اإلصــدار الثالــث، قــم املقدســة، برنــامج املعجــممركــز املعجــم الفقهــي،  – ١
 .هـ١٤٢١

 ،املكتبــة األلفيــة للســنة النبويــة مركــز الــرتاث ألحبــاث احلاســب اآليل، – ٢
 .١٩٩٩ /١٤١٩مركز الرتاث، ) : عمان(، األردن١٫٥اإلصدار 
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 ٥٠........................................................... عرب وادي النيل-رابعاً

 ٥٤....................................................... أخناتون والتوحيد-خامساً 
 ٥٧...................................تعبير األوائل عن عقيدة التوحيد : الثالثالفصل
 ٥٩..................................................... الفكرة أرقى من الكلمة  -أوالً
 ٦٢.............................................................رباب  اآلهلة واأل-ثانياً
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 ٦٧................................................. إله واحد ومظاهر متعددة   -ثالثاً
 ٦٨..............................!  إيزيس وأوزيريس هل مها حقاً من اآلهلة ؟ -رابعاً

 ٧٤........................................................... مكانة املعلّمني -خامساً 
 ٧٦............................................................. مكانة اآلباء-سادساً

 ٧٨................................................................احنراف الكهنة * 
 ٨٠.................................................................إشكال قرآني * 

 ٨٥..............................................................................اخلامتة
 ٨٧................................................................ وأخرياً لنا كلمة* 

 ٩١..............................................................قائمة املصادر واملراجع
 



  

99 

 

 

 

 سلسلة عندما نطق السراة
 .مفاتح القرآن والعقل .١

 .عقيدة األمة منذ آدم.. التوحيد  .٢

 .توثيق حضاري.. األسطورة  .٣

 .كما بدأكم تعودون.. اخللق األول  .٤

 .احلقيقة دون قناع.. وعصى آدم  .٥

 .آدم اإلنسان وآدم الرسول..  آدمني بني .٦

 .اختطاف جغرافيا األنبياء.. نداء السراة  .٧

 .بني احلقيقة واألوهام.. طوفان نوح  .٨

 .سرقة وحتريف تراث األمة.. مسخ الصورة  .٩

 .بعد فطري وارتباط كوني.. اللسان العربي  .١٠

 .حتت أقدام السراة.. جنة آدم  .١١

 .عيد اخلليقة.. ليلة القدر  .١٢

 .اة الكهنةاليهود وتور .١٣

 




