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السراة.. مهد احلضارة
ملخصات سلسلة عندما نطق السراة
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نتقبل النقد احلق من كل أحد، ونرده عليه بالثناء والشكر.
ونذعن للحق كيفما طلع بدره، ومن أين انبلج فجره، بل نتلقف احلكمة أينما وجدت.
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علينا أنْ نغرز يف أنظمة وعينا احلقائق 
ونزيح األباطيل واألوهام، علينا أنْ ُنعيد 
ينا وفق النظام الرّبايّن، لتخطو  كتابة وعْ
خطواٍت  وسَكناتنا،  حلركاتنا  إدارُتنا 
وصحيحة،  وهادفة  ومسئولة  نافعة 

ُنثاب عليها بداًل من أنْ ُنحاسب.
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ُكلّنا يُعادي ويُساِلم، ُكلّنا يُحّب ويبغض، 

كلّنا لنا مواقفُه في الحياة مْن كّل القضايا، 

ولو وْخزاً أو نبضاً على مستوى الخْلجة 

أو  تمثّله  تعذّرْت وسيلةُ  إْن  الشعور  أو 

تبوح به، ُكلّنا يفعل ذلك ِوْفق موازين أو 

بها شعوُره وال  تَبْرَمَج  قد  ذاتّية  أنظمة 

شعوُره، هي أشبه بـ »لوحه المحفوظ«، 

تلك  سالمة  من  نتحقّق  أْن  أردنا  فإذا 

األنظمة،  تلك  وكفاءة  المواقف، 

كما  لنُحِقّق  الموازين،  تلك  وصوابيّة 

قال خليل الرحمن )محياَي ومماتي هلِل 

رّب العالَمين()األنعام:162(، علينا أْن 
الحقائق ونزيح  نغرز في أنظمة وعينا 

األباطيل واألوهام، علينا أْن نُعيد كتابة 

لتخطو  الربّانّي،  النظام  وفق  وْعينا 

خطواٍت  وسَكناتنا،  لحركاتنا  إدارتُنا 

نافعة ومسئولة وهادفة وصحيحة، نُثاب 

حبّنا  في  نُحاسب،  أْن  من  بدالً  عليها 

وبُغضنا، في حربنا وسلمنا.

من هنا نبدأ
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تحّكم  مراكز  يَصوغ  أْن  يقدُر  ال  الشيطان  حتّى  عنوةً،  آخر  أحداً  يُبرمج  أْن  يستطيع  أحد  ال 

مشاعرنا وبالتّالي أنظمة تحريكنا إالّ إذا أعطتْهُ أنفُُسنا األّمارةُ اإلذَن ليفعل )َوَما َكاَن ِلَي َعلَْيُكْم 

كّل  أَْنفَُسُكْم()إبراهيم:22(.  َولُوُموا  تَلُوُمونِي  فاَل  ِلي  فَاْستََجْبتُْم  َدَعْوتُُكْم  أَْن  إِلَّ  ُسْلَطاٍن  ِمْن 
الذي نستطيع أْن نُقّدمه للقارئ أنظمةَ تفكير، نفتح له مساحات بحث، ونصدمه ببعض الحقائق 

اقتناع   فنقّدمها عن  لكينونتنا وتطّورنا،  أنّها خالصة تجربتنا في وعينا  نقّدمها على  والنتائج، 

بسالمتها وبراءتها وخيريّتها، لكنّا ندعو القارئ باإليمان النزيه الحّر وإن اتّسمْت لُغتُنا بصرامة 

داً مع ما نقول، مثلما ينبغي  الُمحّق أو بقّوة الُمصيب، فلسنا ندعو القارئ إالّ أن يكون ُحّراً متجّرِ

أْن يُصبَِح كذلك حياَل برمجتِه التي قد يكون هو في أْسِرها اآلن، وليأخذ كّل ما نقوله على نحو 

الفرضيّة والّزعم، ليختبرها بنفسه، فقناعتُه لن يُحاَسب عليها غيُره أألهمه بها َمالٌك أم بْرمجهُ 

بها شيطاٌن، حاشاه هللاُ!

  نحُن نُوقن أّن معلومةً مستبَدلةً واحدةً في معادالت تفكيرنا قد تُحدث فارقاً في نتيجة سلوكنا 

كلّها؟ ما بالُك لو تجّدد النّظاُم كلّه؟ بل كيف لو استُعيض  وحياتنا، فكيف لو تغيّرت المعادلةُ 

عن كّل موازيننا بموازين القسط؟! حتماً سيكون لنا بعٌث وحْشٌر وقيامةٌ قبل اليوِم اآلِخر، بعٌث 

وحشٌر وقيامةٌ من نوع آخر. 

 هل نحُن مقتنعون أّن معرفة الحقيقة بحّد ذاتها مطلٌب، ألنّها اللبنة الصحيحة في أساس بنائنا 

الثقافّي، وفي تشكيل وعينا لحقيقة وجودنا، من أجل فهم مْن نحن وما دوُرنا في الكون كخلٍق 

متميّز؟ 
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: فلنسأل أنفسنا إذًا: هل نشعر ضرورّيًا ومهّمًا أنْ
ندرك أّن أّي تقّدٍم أو مراكمٍة لمناهج أو معلومات على أسس خاطئة سيُنتج تقّدماً بطيئاً أو . 1

منحرفاً ووشيك العطب، فخطأنا األّول سيغدو أخطاء متراكمةً طويلةً حصيلتُها نكون أو 

ال نكون، أو ُربّما نكون شيئاً آخر، للقول المأثور: )العامل على غير بصيرة كالسائر على 

غير الطريق ل تزيده سرعةُ السير إل بعًدا(1.

نتحقّق ِمن كثيٍر ِمْن متسالَمات تراثنا االعتقادّي، ونُراجعها على محّك أنّها دخائل خالطتْنا، . 2

تعمل عملها كركائز في ال شعورنا  الخفايا  ِمن عدّونا، هذه  إلينا غفلةً،  اندّست  تكون  قد 

أو  كتبه،  أو  مالئكته،  أو  اعتقادنا عن هللا،  ل  وتُشّكِ والموت،  الحياة  فلسفتنا عن  لصياغة 

رسله، أو اليوم اآلخر بما يكتنفه، أو عالَم الّروح والماّدة، عن أصلنا وسّر وجودنا وما نحن 

آئلون إليه، الحقيقة أّن هذه األمور هي التي تُسيُّر -سْلباً أو إيجاباً وبصورة خفيّة- كلَّ فرد، 

وتُلزمه بإلزاماته صبَح مساء.

نكتشف أّن قرآننا فيه كّل شيء، مع أنّا كنّا وال نزال ال يُكَشف لنا منه شيء، بل تُسّوق لنا . 3

آراء المفّسرين فقط، وأْن نُفاجأ بأّن التفاسير هي التي نطقت وصمت القرآن فانطمر تحتها، 

ما أودى بهم أْن يُخطئوا – ونحن معهم - في مهّمات المسائل.

هي . 4 تفعيله،  وطرائق  القرآن  قراءة  وآليّة  الموروث،  المعرفّي  النظام  بأّن  عملياً،  نُبرهن 

القاِصرة، ما أّدى إلى تعطيله وهْجره، وإلى إعالء كلمات الغير وتصّوراتهم فوق كالم هللا، 

ما جعل بعضاً ِمْن فلذات األّمة يشمئّز من النّص الدينّي كلّه وِمن خطابِه، ألّن التسطيح أو 

الفهم البشرّي قد تدّرع باإللهّي.

قدَم اإلنسان األّول، وأّن لهجاِت شعوب هذه المنطقة كلّها . 5 لُغتنا العربيّة قديمةٌ  أّن  نعرف 

ثروةٌ صحيحة وخزائُن فهم، للتراث القيّم كلّه، ولعلوم مبادئ الحضارات وتاريخها، ولفهم 

القرآن الكريم أيضاً.

نعي أنّنا شربنا الكثير وما نزال، مّما يُصدَّر لنا ويُترَجم ويُقّدم لنا في مناهِجنا وإعالمنا أنّه . 6

عْلٌم وحقائق، عن تاريخ منطقتنا والعالَم، وكثيُره خاطٌئ وُمدلّس.

1. الفتال النيسابوري، روضة الواعظين، ص10.

11



اسُمه »اللغة . 7 ِمْن شيء  بائدة، وما  قديمة  لهجة عربيّة  أساِسها  التوراة في  لغة  أّن  نعرف 

العبريّة«، بل هو أمٌر ُمختَرع. هذه اللغة التي هي كأحد لهجاتنا يستطيع أيُّ قارئ أْن يقرأها 

ويفهمها إجماالً، فيكشف بنفسه زْيف ما أُضيف.

بالتواصل . 8 آدم اإلنسان، ما يُشعرنا  المنطقة منذ  ُوِجدْت في هذه  التوحيد  بأّن عقيدة  نؤِمن 

التاريخي واحترام اآلباء والمعلِّمين.

)سريان(، ومصريّين، . 9 بابليّين  من  أّمتنا  ِمن شعوب حضارات  ن  وُدّوِ أُثَِر  ما  أّن  نكتشف 

وفينيقيّين )آموريّين(، يُثبت أنّهم كلّهم كانوا عرباً والتوحيد واألخالق ِسَمتُهم الغالبة، وإْن 

آلهتهم وفسادهم  آبائنا وتعّدد  باّدعاء وثنيّة  فأقنعونا  ذلك،  واليهوُد عكَس  الغرُب  لنا  ق  سوَّ

وتفاهة معارفهم وبالدتهم وبداوتهم، وما أبشعها من جريمة وافتراء!

بخير . 10 وينتهي  )ع(  آدم  ِمن  يبدأ  الذي  والحضارّي،  والعلمّي  الدينّي  تراثنا  تواصَل  نلحظ 

الهداة حبيب هللا محّمد )ص(، مسيرةً تبدأ ِمن الجنّة سكناً وتنتهي بها ُعقبًى، ورْكباً يبدأ من 

الصُّحف األولى وينتهي بالقرآن العظيم، فيتعلَّم كيف يقرأ تلك المدّونات و»ُزبر األّولين« 

كاألساطير وبأّي عقٍل وروحٍ واحترام، وبأّي أدواٍت يفهمها.

جهٍة . 11 مْن  العلم  حقائق  مع  ِمْن جهة، ومصالحةً  وتراثه  قرآنه  بين  القارئ مصافحةً  يرى 

فيرى  العصابةَ عن عينيه  بين علٍم ودين، وأْن نضَع  معرفياً  انفصاماً  يعيش  أخرى، فال 

بعقٍل منطقي وقْلٍب يعشق كّل بديع، جماَل قرآنه، وسحَر بيانه، ودقّة نظامه، وروعةَ مخبوِء 

معارفِه، فيعرف ربّه ويذكره مدهوشاً وُمسبِّحاً ومنيباً.

يتعلَّم القارئ كيف يبحث، وكيف يسأل، وكيف يحتّج، وكيف يتحّرر ِمن سطوة َمن سطا على . 12

وبَْرَمَجها«،  تحليِله وصادَر شعوَره ومواقفَه و»مْنَهجها  فكره ونظاِمه واعتقاِده وطرائق 

المصدر نفسه بال  ينهُل ِمن  باألهّم كيف  يتعلّم  التفكير عنه. وأْن  ُممارساً  واستغفله دهراً 

وسائط وُحّجاٍب، فيقرأ ذاتيّاً كتاَب ربّه بنفسه كفى بها بصيراً بدون وصايات.

ن ِمن شعوب حضارات أّمتنا من بابلّيني، ومصرّيني، "" ما ُأِثَر وُدوِّ
وفينيقّيــني، ُيثبــت أّنهــم كّلهم كانــوا عربــًا والتوحيــد واألخالق 

ق لنا الغرُب واليهوُد عكَس ذلك، ِسَمُتهم الغالبة، وإنْ سوَّ
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يتمّكن القارئ ألّول مّرة ِمْن فهم أساطير األّولين ِمن آبائه . 13

وأسالفه، ويُفّرق بينها وبين الخرافات، ويرى فيها ارتباطاً 

وثيقاً مع لهجته العربيّة ِمن جهة والتقاًء مع مقوالت مصادِر 

اعتقاده المقّدسة، فيستشعر انتماء ألّمته غيَر مقطوع.

يرى القارئ بالدليل الباهر ِعَظم هذه األّمة الخالدة، وأنّها . 14

أّمة اإلنسان وأّمة دينه وعْلِمه منذ ُوِجد، بها بدأ هللا وبها 

يختم، فيمتلئ أمالً بعد إياٍس وإحباط؛ أّن األرَض هي فعالً 

هلل يُورثها َمْن يشاء ِمن عباده الصالحين.

بون، . 15 يبزغ أفراٌد في أّمتنا ليس فيهم شركاٌء متشاكسون متشعِّ

يكونون لألّمة صْفواً بال كَدر، عّل أْن تترّطب باحتذائهم 

أجواُء الخصومات المفتعلة، ما بين مذهٍب ومذهب، وملّة 

ودينّي  وقومّي،  ودينّي  وعلمّي،  دينّي  بين  ما  بل  وملّة، 

كّل  بحّل  رأيكم  فما  ووطنّي،  وقومّي  وعالمّي  وإنساني، 

بلسانه  األطروحة  هذه  وْفق  المرء  يعتّز  بأْن  المسائل؟ 

ودينه  اللّسان،  هذا  عن  أخذوا  وهم  العالمين،  لسان  ألنّه 

ألّن الملل كلّها في أصلها ديٌن ربّانيٌّ واحٌد هو للعالمين، 

ألنّها  ولإلنسانيّة  البقعة،  هذه  والئد  ألنّهم  للعالَم  وينتمي 

الذي  لألصل  الرجوع  هذا  وظهر،  ظهرت  منذ  رسالته 

تنفني به مصنوعات التناقض الطارئة التي جّزأت شمل 

والعرب  اإلسالم  نبّي  له  احتاط  الذي  الواحدة، هو  األّمة 

واإلنسانيّة والعالمين بقوله )ص(: )الناُس بنو آدم، وآدُم 

من تراب(1 وِمن تراب هذه المنطقة بالخصوص، وليس 
ثّمةَ طريٌق نلتمس به نوراً إالّ بهذا الّرجوع األشّم )اْرِجعُوا 

َوَراَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُوراً()الحديد:13(.

1. أحمد بن حنبل، المسند، ج2، ص361؛ محمد بن عيسى الترمذي، السنن، ج5، 
ص735.
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الماّدة . 16 عْسكرةُ  تهولُه  ال  الخاِلص،  واإليمان  بالحقيقة  ذاتيّاً  مسلٌّح  جيٌل  ينشأ  أْن  وأخيراً، 

بْل  التديّن،  أو  والتجّرد  بالنّزاهة  المّدعين  علميّةُ  وال  الصّخابين،  وضجيُجها، وال زعيُق 

يُحاكمهم بمنطٍق صائب بال انسحاق، متى علََق حْبلُه وتوثَّق بالواحد األحد، وبالقّوة الجبّارة 

دهاليز  في  وقوداً  ليُْحَشر  ال  السامية،  لغايتها  »اإلنسان«  وأبدعْت  الكون،  صّممْت  التي 

وأنفاِق المربوبين التائهين، سواًء ترهيباً مارسوا عليه أو ترغيباً، حتّى لو وضعوا الشمس 

قّوته ورهبته ورغبته  له، ألّن  انكشف  الذي  أمره  وّدع  ما  القمر في شماله  أو  يمينه  في 

أْعَكفَهّن تجاه خالِقه العلّي )تَبَاَرَك الَِّذي إِْن َشاَء َجعََل لََك َخْيراً ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن 

تَْحتَِها اْلَْنَهاُر َويَْجعَْل لََك قُُصوراً( )الفرقان:10(.

م كّل ذلك للقارئ في هذا البحث الصغير، أو ذاك؟ ال، ولكّن القارئ الحّر  فهل نستطيع أْن نُقّدِ

أّما  تَِجُدوهُ()البقرة:110(،  َخْيٍر  ِمْن  ِلَْنفُِسُكْم  ُموا  تُقَّدِ )َوَما  لنفسه:  مه  ويُقّدِ يُنتجه  أْن  يستطيع 

مها في أمثلٍة تطبيقيّة  نحُن فنُحاِول أْن ننثر خطوطاً لمعالَم هذا الطريق، روَح تلك الثمرات، نُقّدِ

األنبياء«   »جغرافيا  الصورة«،  »مسخ  نوح«،  »طوفان  آدم«،  »معصية  األول«،  »الخْلق 

وغيرها، نُعالج بها بعض االعتقادات، وليس غرُضنا األساس هو النتيجة وحسب، بل الطريُق 

إليها، المنهُج ومؤّسساُت الوصول، هو الذي نعرُضه للقارئ ليختبره، النّظاُم الذي أورث تلكم 

النتيجة، المعالجةُ - ال نتيجة العالج - هي تقِدمتُنا للقارئ وابتالؤنا إيّاه، كيف يضرب ويقسم 

ويطرح ال حاصل الضرب والطرح، فلعلَّ وعسى بهذا وغيره يسري به هللاُ ِمن غبَِش ظلماِت 

ما األّمةُ فيه.
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اجلرمية املنسية
تقارير  أدرجتها في  أدوائنا وتشخيص عالجها،  لتحليل  بقلوب مخلصة، جّدت  عقول متكاتفة 

التنمية اإلنسانية عن وطننا الكبير، أوجعتْنا بمرارة الحّق؛ بقباحة ما نحن فيه من ترّدي مستوى 

إنتاج المعرفة لدينا، واستفحال قوامع أو موانع نشرها، بهذين المحّددين خلصوا أّن المعرفة 

موءودة فينا بْعد أْن كنّا يوماً للعالَمين مناراً، وصدقوا. إالّ أنّا )كجمعيّة ثقافيّة( تنبّهنا إلى )جريمة 

منسيّة( تّمت في الظالم قبل )وأد المعرفة(، إّن الوأد لمولود سليم جنايةٌ وبشاعة، لكن ما بشاعة 

التشويه إْن حصل على المستوى الجيني والجنيني لمعارفنا وأصولها وتراثها، أعلينا أن ننتجها 

شوهاء بشعة ونُكثّر نشرها وهي أسقاٌط ميّتة؟ إنّنا إنّما ننشر جهالً بذاك وانحرافاً ال معرفة.

رأينا لزاماً أن نتوّغل حيث انعقدت نُطف أصول معارفنا في بطون الكتب وتالفيف األدمغة، 

حيث تشّكلت نُظم تفكيرنا وتحليلنا وأدوات قياسنا ومعايير القبول والقناعة والتسليم. إذا ما أردنا 

فعالً أن نُنتج )معرفة( ونقتنع بضياء نشرها ونفخر.

عندما نطق السراة
حني ُتسَتنَطق جذور التداوي من املنبت األّول
ُبُدوِن(  ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكمْ َفاعْ ُتُكمْ ُأمَّ )ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ

15



محاٌل أن تُنتج معرفة من بذور نَخرها السوس، أو تتوّطن )معرفةٌ( في تربة مألى بالسموم! 

البّد من موسِم تقليب، لحارٍث ينقّي البذور بال رحمة، يجتّث خبيث الجذور، ويُطّهر بُنى اإلنبات 

قبل اإلنتاج، يُطّهرنا من ركام تراث ومكّدس معتقدات وثقافة، ما زالت تعمل يُدها الطولى في 

عقولنا ومناهجنا وإعالمنا وكّل منافذ استقبالنا. 

التجديد
الحضاري  مأزقِنا  من  للخروجِ  اإلسالم  أهِل  من  المتنّورون  وعاها  التي  الوصفةَ  كانت   ...

لموائمة أصول تراثنا مع الزمن، إلبقاء الروح مع التضحية ببعض القوالب والقشور، ولكنّا 

احترنا كيف يكوُن هذا التجديُد الساحر، ال الُمواكب فقط، بل الرائد الُمنتج. فّكرنا: لماذا أّمتُنا 

في آخِر الركب، ومتخلّفون، ومنتهشون، ومشرذمون؟ لماذا فيها تُوأد المعرفة أو تُنتج متخلّفة 

.. وبيَن يدْينا )لواُء العالَم(؛ الرسالةُ الخاتمةُ بقرآنِها الزكّيِ المجيد؟

أيعقُل أنّا ال نعرُف قراءةَ هذه الرسالة؟ أيعقُل أنّا نعرُف رْسَمه فقط؟ أيُمكُن أنّا لبَْسنا إسالَمنا 

مقلوباً؟ فتّْشنا في كّلِ األنواِر لم نَر غيَر نوِر القرآن يهدينا للتي هي أقوم، أسقْطنا القوالَب التي 

لقراءةِ  بداياِت منهجٍ  النظر، ووضْعنا ُخطواتِنا على  الحركة، وأعمتْنا عن  عن  قروناً  أقعدتنا 

القرآِن كما نَزل، لنكتشَف بعدها العجَب الباهَر، الخارَج كثيراً عن المألوف، ما به يَْرَخُص أو 

يَْبُطل معظُم ما بأيدي الناس.

ــنا يف كلِّ األنــواِر مل " فّتشْ
نَر غرَي نــوِر القــرآن يهدينا 
نا  للتي هي أقوم، أســقطْ
القوالَب التي أقعدتنا قرونًا 
نا عن  عــن احلركــة، وأعمتْ
نــا ُخطواِتنا  النظــر، ووضعْ
على بداياِت منهٍج لقراءِة 

القرآِن كما نَزل

"

16



حني قرأنا القرآَن كما هو، َنَطَق )السراة(
عت أسبابُها، أنّا نحمل داخلَنا فيروَس  هالنا الجهُل والذلُّ في األّمة، رأينا أّن كلَّ باليانا مهما تنوَّ

هزيمتِنا، ألّن هللاَ ال يُغيُّر ما بقوٍم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم، قرآنُنا وتراثُنا يكوُن الشفاَء ويكوُن 

العمى، أنت تُفّسُره موتاً وجموداً وأنت تفّسُره حياةً وخلوداً، ال نفَع في تهذيِب ديٍن أو سياسٍة 

أو مدنيٍة ورْكِم معلومات ما دام الجْذُر خبيثاً، قلّْبنا التربةَ مّراٍت ونظرنا في بذوِر األصول، 

لمراجعتِها، أْعَوَزنا طريقةَ قراءةِ نصوِص تلك األصول، اكتشْفنا بصيصاً منها، توّصلنا بفضل 

نا على أصناِم الفكر، نقرأُ بمسطرتِه قرآنَنا وكتَب تراثِنا وأساطيرنا  يُقفزُّ هللا إلى بوادَر منهجٍ 

رين. ببصيرة، ويَختَصُر لنا الحقيقةَ ِمن بيِن ركاماِت الرجاِل أو دسائِس المزّوِ

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم  تُُكْم أُمَّ بالقرآِن، انكشف لنا خيُط تراِث األّمِة الواحِد المطموس، بـ )إِنَّ َهِذِه أُمَّ

والجغرافيا  آدم،  منذ  الواحدةِ  واللغِة  آدم،  أبينا  منذ  التوحيد  عقيدةِ  حقيقةُ  لنا  تجلّت  فَاْعبُُدوِن( 

الواحدة والتاريخ الوحيد منذ آدم، وبـ )قالوا أساطيُر األّولين( و)إنّه لفي زبِر األولين( انكشفت 

لنا عربيةُ وسموُّ علوِم مضامين أساطيِر )سومر وبابل وأّكاد وآشور وأوگريت ووادي ملوك 

النيل، وفارس، بل وبعض اإلغريق والكلت(، رأينا التعليَم الرباني حاضراً منذ آدم، وشذرات 

َر األكبَر، الذي  تعاليِم الهدى شاهرةً، أّما بـ )فويٌل للذين يكتبون الكتاَب بأيديهم( فقد رأينا المزّوِ

مدارِسنا،  الغرب، وفي  س في جامعات  يُدرَّ عْلًما  تزويُره  دسائِسه، وصاَر  آثاَر  بتخلِّفنا  نلعُق 

ويُبّوُق به في منافَذ اإلعالم، فُمسخْت صورةُ األّمِة الواحدة، بعد أن ُسرقْت آثاُرها وُعبَث بها 

وبتراثها.

أسئلة املصري الصعبة
العْلُم خبطاتِه فمصيٌب ومخطئ، و)التوراتيون(  اليوَم تجهلُها، خبََط فيها  أّمتُنا  علوٌم ما زالْت 

لّوحوا بتخبّطاتِهم، قْد أدلى بها القرآُن الذي لم يُقرأ كما نزل ولْم يُستََمع له ويُنَصْت، وضّمنتها 

أساطيُر أّمتنا المجيدة.

كيف ظهَر البشُر األوائل؟ كيف ُخلق اإلنسان آدم؟ متى؟ وأين ُخلق؟ ولماذا ُخلق؟ كم سيلبث 

في هذه األرض حتّى يعوَد لجنّتِه األرضيِة/السماويِة أو يُرَمى خارَجها؟ كيف نطَق بلغتِه؟ وما 
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هي تلك اللغة التي منها نشأْت وتفّرعْت ألسنةُ الدنيا؟ َمن أعطى العالََم أسماَء مناطِقه؟ وما معنى 

هذه األسماء؟ بماذا صار اإلنساُن إنساناً وكيف يعوُد لفطرتِه؟ كيف تكّونَت القبائُل والشعوب؟ 

ِشباَكه لألّمة؟ ما سبُب  التزوير  وُطِمَسْت؟ متى َغزل خيُط  الربّانيّةُ  العلوُم  اندَرَسْت هذه  متى 

حروِب الشعوب وتراكب األمم، وعنصريّاتِها، وحروِب الصليب وهمجيّتِها، ومأساةِ فلسطين؟ 

كيف نقرأُ قرآننَا الذي )فيه نبأُ ما قبلَكم وخبُر ما يأتي بعَدكم( ونجتاُز فِخاَخ الرواياِت المدسوسٍة 

المسروقِة  أّمتِنا  أساطيِر  مفاتيَح  نفكُّ  وكيف  الحاجبة؟  المشتِّتِة  والتفاسيِر  المعصوبة  والعقائِد 

والمفسَّرة بجهٍل، لنا؟

لإلجابة على هذا، بهْديٍ من القرآن، انطلْقنا إلى السراة، في غْرب شبه الجزيرة العربية، مْهِد 

العلوم، ومبعِث األنبياء، وموِطِن  اإلنساِن، وخّزاِن انطالقِة الشعوِب، والمنبِت األّول، مركِز 

)أرباِب( التدبيِر الربّانّي. السراةِ التي مركُزها )بّكة( وتمتدُّ من الشاِم إلى اليمِن جنوباً، فتفّجرْت 

علوُم األنهار.

القّصُة اللُّغز
لغرٍض جليل تمَّ خلُق اإلنسان، وبمعصيته الطاغية جرفَته القداسةُ إلى خارِجها ليُستوَدع األرَض، 

فيُكابَد اختباَر الوعَي ويُمارَس التطّهر، ليعوَد الخليفةَ المأموَل الذي نذَرهُ الربُّ مثيالً له. 

في حقبِة )المستقّرِ والمتاعِ إلى حين( أمدَّ الرحمُن إنسانَه ببرنامج النور والهدى؛ علَّمه البياَن؛ 

أّمةً  القرون  مّرِ  على  ليكون  والحضارة،  المدنيِّة  علوِم  ألواَن  الواحد،  الديَن  المنطوقة،  اللّغةَ 

رة؛ أنبياَء ِمن بني جنسه واالهم عليه، فكانوا خرزات  واحدة. منحه الربُّ سبحةً سماويةً ُمذّكِ

ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتقديس.

الجهل  بلواقح  فيهم  الهمجيّة  بذور  بْرعَم  البشر،  بني  أيضاً، ونصيبُه من  دوُره  للشيطان  كان 

والطمع، والعصبية والعنصريّة، ومع استقراِر نعمِة )الكتابة( بزَغ كهنةُ تزويٍر يُحّولون النعمة 

نقمةً على مّر تاريخ اإلنسان، كاَن أسوأَهم كهنةُ التوراة، الذين قَطعوا السْبحة وعبثوا بخرزاتها 

المقّدسة ودنّسوها ولوثّوها، ثُّم حاكوا تاريخاً آخر موبوءاً.

أعاَد الربُّ رْبَط خرزات السبحة، ببعثة المسيح عيسى )ع( لينتشَل الخراَف الضالّةَ من بني 
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إسرائيل من أنياب وبراثن ذئاِب ُكّهانها، ثّم أتّمها بالهادي البشير )ص(.

بزغ البشير الخاتم )ص( كآخِر أنوار السماء، الفرصِة األخيرة لمحو أّمية األّميين ديناً وعلماً، 

مكارم  ليُتّم  العليا،  إنسانيتهم  إلى  بشريتهم  جْسَر  النّاس  بجميعِ  ليعبَُر  االفتراء،  دابِر  ولقطع 

أخالقهم، وليتّوَج صْرَح إخوته من أنبياء األّمة الواحدة قبلَه، انبرى لهُ شياطيُن التزوير ِمن قتلِة 

األنبياء ومطفئي نوِر هللا مّرةً أخرى يريدون وأده، فتوّعد بالويل )الذين يكتبون الكتاَب بأيديهم، 

ثُّم يقولون هذا من عند هللا(، )الذين يُحّرفون الكِلَم عن مواضِعه( الذين يحتكرون العلم؛ )يخفون 

و)يُحّرفون(  جهة،  ِمن  مخترعاً  تراثاً  و)يكتبون(  جمعاء،  لإلنسانيّة  الرّب  تراث  ِمْن  كثيراً( 

التراَث الصحيح أو )يُخفونه( ويطمسونه من جهة أخرى. 

وبعد أْن أعاذنا )ص( من العصبيات، وأعادنا حيُث السراةُ والمنشأُ األّوُل لإلنسانية الرحيبة؛ 

كلّنا آلدم وآدُم ِمن تراب وال لفضل ألحٍد على أحٍد، إالّ أنّه ما أْن رحل السراُج المنيُر )ص( 

حتّى دخلنا النفَق؛ ُجْحَر الَضّب الذي ُحفر لنا، فإذا أّمتُنا أحزاٌب وفَِرٌق متناحرة، مّكنْت لشياطين 

التزوير أْن تُوِلَغ في تراثها وتدسَّ في ُمقدَِّس عقائِدها، فبدالً مْن أن نكون كلُّنا آلدٍم وللدين الواحد 

وتركي،  وبلوشي،  وكردي،  وفارسي،  عربي،  بنا  وإذا  وحام،  لسام  صْرنا  الواحدة،  واألمة 

نتمايز، وإذا باآلرية والسامية والقوميّة، هي المفردات )العلميّة!( السائدة، وإذا بمذاهب الفرق 

قون بدلَه، فتُوقَد حروُب األمِم  والكالم تطّم على خارطة القرآن فيصمت وينطق المتفّرقون الُمفّرِ

ويُؤسَّس لمعارِك الضالل، و)ماذا بعد الحّق إالّ الضالل(!
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الضالل عن احلّق
بعد أْن كانْت الوصيةُ أْن نُؤمن بما أوتي النبيّون ِمن ربّهم، أْن ال نفّرق بين أحٍد ِمن رسِله، انقطع 

المسلمون عن تاريخ األّمة الواحدة ما قبل محّمد )ص( ِمن لدن آدم، ما جعل سومَر وبابَل في 

ثقافتنا المستوردةِ أو المشّوهِة وثنيّين! وملوَك النيل فراعنةَ مصر! والصابئةَ مشركين! وكلمةَ 

)أرباب( مدلولها الوحيد التعّدديةَ والكفر! وإذا السرياني والفينيقي مع أبجديّتهما غيُر عرب، 

وإذا األلمانيةُ والفارسيةُ هندوأوربية! وإذا اللغةُ األّم غير معروفة وربّما كانت )أوربيّة!(! وإذا 

بأخبارنا وتاريخِ منطقتِنا تُستَّل ِمن التوراة ويُفسَّر القرآُن بها! إذا بالمرأةِ سبُب الشرور ينبغي 

إلجاُمها، وحّواُء مصحوبةً بحيٍّة سبُب أكل آدم لتفّاحة ِمن شجرة! وإذا ببالد إيزيس )مصر( التي 

تحتفظ بكّل وثائق ملوكها وحروبِهم وسجالِّت حتّى عّمالها الصغار، وتخلو من ذكر يوسف أو 

موسى )ع(، مع ذلك فإذا بقرية )مصر( القرآنية أو عشيرة )مصرين( التوراتية هي بالُد القبط 

)إيقبط/إيجبت( العظيمة! وإذا برمسيس العظيم هو الشيخ النجدي فرعون، إذا بموسى )ع( يعبر 

البحر األحمر الضخم، بمئات اآلالف من األنفس والمواشي، بتسطيح للعقل وبال وثيقٍة أو سنَد، 

إذا بالبحر األحمر ندّونه في خرائطنا ومصادرنا القديمة بحر القلزم التوراتي الوارد في سفر 

المكابييّن، ويقوم البعض بتسميته بحر )سوف( أيضاً إمضاًء لإلسقاط التوراتي، وإذا بأسماء 

وطننا في القرن األخير تُسبغ عليها أسماء توراتية ال نهاية لها؛ فلسطين، جبل موريا، القدس، 

مصر، األردّن، وأرض الميعاد، كنيسة القيامة، ما بين النهرين، هيكل سليمان، أورشليم، حائط 

البراق أو المبكى، وإذا برحلِة إبراهيم )ع( اآلرامّي التائه الرعويِة بغنماته في بّريِة السراة، 

تَْعبُر القاراِت ِمن جنوِب العراق إلى الشام إلى جمهوريِة مصر! وإذا بالتاريخ غيُر التاريخ، 

والجغرافيا غيُرها، والعقُل يُصّدق كلَّ تسطيح، فطوفاُن نوحٍ يَعّم العالَم! والبشُر من أبناِء نوحٍ 

ُر  الثالثة! وإذا نحُن بلغٍة عبريٍة هي أخُت العربية! وإذا بتاريخِ األنبياِء كلِّه وجغرافيا اآلباء يُزوَّ

في َوَضحِ النهار ويُسَرق، ونبارُكه بثقافتنا ومنافَذ تعليِمنا وإعالِمنا.  

أالّ  فاستحيينا  معنا،  والوصلةُ  العقُل  بأيدينا،  الهدى  السماء، وخارطةُ  األرُض عن  لقد ضلِّت 

نوّظَف ما عنَدنا للرجوعِ على األثر، ننُشُد بُغيَتَنا، لنعثَر على ماِء الحياة.
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)الّلهمَّ أنَت السالم ومنك السالم وإليَك يَرِجُع السالم(

نْحُصَد  األّول،  الَمْنبَت  إلى  بالرجوعِ  أنّنا  اكتََشفنا 

السالَم مع كّلِ أشيائِنا.

بالرجوعِ نعرُف حقيقةَ الشمِس التي ُكِسفَْت، والنجوِم 

التي ُطِمَسْت.

بالرجوعِ نعي إنسانَنا الذي ُعبَِث ببرمجتِه، ونّطلُع 

من  فنكوَن  األمَر  لنُدرَك  وجوِدنا،  جوهِر  على 

إلنساٍن  الكوكِب  هذا  خالفةُ  لتؤوَب  الصالحين، 

ربّانّي صالح حّر، بالحّقِ والعدِل والرحمة: )َولَقَْد 

يَِرثَُها  اْلَْرَض  أَنَّ  ْكِر  الذِّ بَْعِد  ِمْن  بُوِر  الزَّ فِي  َكتَْبنَا 
اِلُحوَن()األنبياء:105(   ِعبَاِدَي الصَّ

نداءنا
كالذي  ِحْمله!  عن  وناَء وحَدهُ  كنزاً  اكتشَف  كالذي 

جعِلها  الُمعيَن على  وافتقَد  نْصٍر  رايةُ  بكفِِّه  ُعقَدْت 

خفّاقةً! كالذي صدَمتْه الدهشةُ ِلَهْوِل ما رأى فاحتبَس 

لسانُه وتوّسَل بهاروَن يكوُن عضيَده وناطقَه، بل كمْن 

آمَن أّن )َمن شاور ذوي األلباِب ُدّل على الرشاد( 

الخطأ(،  مواقَع  اآلراِء عرَف  وجوهَ  استقبل  و)َمن 

ندعو جميع إخوتنا في العالم العربي واإلسالمي – 

من مفكرين ومثقفين وعلماء ومؤمنين – ندعوكم 

أعضاداً لحْمِل راية، ورسَل صالحٍ، وألباَب إرشاد، 

معرفة  إلنتاج  فعالً  هي   ... عظيمةٌ  المهّمةَ  ألّن 

ُمنتجة، معرفة على أصول صحيحة، لقيامِة أّمة.
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لتحميل كتاب مفاحت القرآن والعقل 
 QR Code امسح رمز االستجابة السريعة
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ُكمْ  ا ِفيِه َلَعلَّ آِن َوالَْغوْ َمُعوا ِلَهَذا الُْقرْ  )َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتسْ
ِلُبوَن( )فصلت:26( َتغْ

حين تعلو أصوات أّمتنا الالغية فوق صوت القرآن، صوت الحّق، صوت العلم، »صوت هللا«، 

فال رجاَء لغلبٍة لها على األمم، بعد اإليمان بأّن أيَّ قيامٍة غالبٍة البّد أن تنطلق ِمْن بْطِن »كتاب 

هللا« بالسْمع له، وأنّها لْن تكون إالّ مع تجّرد الّداعي هلل، أي داعي النزاهة واإلخالص، ذلك 

أّن هللا قد صاغ كتابه وضّمنه جميع أسباب القّوة والغلبة والتمّكن، فمن تمّكن من هذا الكتاب 

وكشف علومه تمّكن من العالَم، وتحاشياً من أْن يقع »علُم الكتاب« في يِد َمن ليس أهله، صاغه 

هللاُ مقفالً عن القلوِب المريضة، ومفتوحاً على القلوب الواعية فقط )قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهدًى 

َوِشفَاٌء َوالَِّذيَن ل يُْؤِمنُوَن فِي آَذانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعمًى( )فصلت:44(، لماذا؟ ألنّه كتَب 
فيه قوانين العلم، وإكسير الحضارات، ونُظم الكون، ومناهج الحياة، وأسباب الغلبة، وتسخير 

القوى، ليكون الصالحون فقط قادرين على استنباطه واالنتفاع بذلك، فيكون التمكين اإللهّي لهم، 

فأسباُب الرقّي، وكيفيّة وراثة األرض والتمّكن، ُكتبْت فيه، وُسّطرْت في ثناياه، وُحتِم التمّكن لهم 

اِلُحوَن( )األنبياء:105( ْكِر أَنَّ اْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ فقط )َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

بعد هذا، فإّن أهّم ما ينطلق به المرء الصالح )واألّمة الصالحة( أْن يصوغ قواعده ونظمه، فإنّها 

أهّم من النتائج، وخطرها وخطأها أفدح وأعظم. القواعد التي نرنو إليها ينبغي أن تنحو تجاه 

فتح القرآن والعقل وتثويرهما، ال إغالقهما والتضييق عليهما.

ع له، " ِن »كتــاب اهلل« بالســمْ البــّد أن تنطلــق ِمــنْ بطْ
وأّنهــا لــنْ تكــون إاّل مــع جتــّرد الّداعــي هلل، أي داعــي 
النزاهة واإلخالص، ذلك أّن اهلل قد صاغ كتابه وضّمنه 
جميع أسباب القّوة والغلبة والتمّكن، فمن متّكن من 

هذا الكتاب وكشف علومه متّكن من العاَلم.

"

24



إّن المنهجيّة التي نبحث عنها منهجيّة هّمها فتْح الفهم وضبطه، ال التحّكم بالقرآن وحْبسه، تجعل 

فْهَمنا متّسقاً، وخارطة آيات هللا منتظمة في أنساق منسجمة. نُدرُك أّن أّي عجلٍة في إيجاد نسق 

ًّ قمعيّاً للفكر وللكتاب  )نظام( يحكم كتاب هللا قْد يقود إلى لّي آياته بتعّسف، ويُولّد نظاماً نمطيا

راً. وأخو العجلة الهوى، ولو لصالح العقيدة والفكرة المسبقة،  أكثر ِمْن كونه اّطرادياً ُمقنعاً ومحّرِ

الهوى الذي يلتوي بالباحث عن اآلية إلى تصّوره عنها، فبدالً من أْن يجعل اآلية ناطقةً، يكون 

قْد أْخرسها ونطق عنها، وهذا ما يفعله -مع األسف- الكثيرون، ُربّما بُحْسن نيّة ِمن كثيٍر. لذا، 

ليس لنا أْن نُبحر في كتاب هللا الخالد ِمْن دون قواعد نحكم بها أنفسنا، هي بمثابة ضوابط أو 

د طريقة تعاملنا مع هذا »الجهاز« المصباح المنير، القرآن  ثوابت قْبليّة صحيحة ترشُدنا، وتَُرّشِ

المبين، لنستضيء بنوره، ومصدر هذه القواعد والثوابت اثنان:

أولّها: كتاب هللا نفسه، باإللتزام بمحكماته ِمْن جهة، وباستقراء آياته الستكشاف نظامه ِمْن جهٍة 

أخرى.

ثانيها: اإللتزام بنظام »اللسان العربّي المبين« الذي نزل القرآن به ميّسراً، وجعله مدخالً وعلّةً 

لفهمه. 

وسنقوم باستعراض بعض من هذه القواعد بشكل موجز ومختصر، أّما الراغبون في اإلستزادة 

فيمكنهم دراسة بحث جمعية التجديد الموّسع في هذا الشأن وهو بعنوان »مفاتح القرآن والعقل«، 

يحوي البحث جميع القواعد مع شرح موّسع لهذه القواعد مدّعم بالكثير من األمثلة والبراهين. 
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القاعدة األوىل:

 
حتّكمات  من  اهلل  كتاب  فهم  معّوقات  عن  التخّلي 
وضعها بعُض املفّسرين واملتكّلمني، قبعتْ يف 
أذهاننا كعراقيل للتفكري السليم والفهم املنفتح.

إّن كّل كتاب علمّي تاريخّي سلوكّي اعتقادّي، ينبغي أْن يتوّخى الدقّة والحقيقة في مصطلحاته، 

فلو كانت كتب الفيزياء والرياضيات والكيمياء تستخدم مصطلحات الشعراء واألدباء وخياالتهم 

ومجازاتهم لسقطت هذه الكتب والختلف في فهمها ولعسر تطبيق قوانينها، كاختالفنا في القرآن 

وعسر فهمه علينا. لذلك رفَض القرآن أْن يكون فيه عوج، أو ريب، أو سحر، أو شعر، بل قد 

أُحكمت آياته على مواضيعها إحكاماً، وفُّصلت لها تفصيالً بعناية تاّمة، فنزل الكتاب بالحّق ال 

باألوهام المحتملة. لقد كان سابقاً من يلوون ألسنتهم بألفاظ الكتاب ليحسبه الناس من الكتاب، 

الحالتين سواء،  الكتاب، فاألمر في  ليكون قولنا هو تفسير  الكتاب  ألفاظ  بقواعدنا  لوينا  ولكنّا 

تضييع الكتاب وعدم االستماع له واإلنصات. 

فمثالً، قاعدة الحقيقة والمجاز، وقاعدة الحذف والتقدير واإلبدال من القواعد التي تهرب بنا بعيداً 

مه إلى تكليٍف شرعّي إلبراء الذّمة، في حين أّن القرآن كلّه حقيقة، ال كناية  عن فهم القرآن وتقّزِ

فيه، وال خيال، وال مجاز، فإذا أراد سبحانه التشبيه والتمثيل فإنّه يقول صريحاً )مثل( )كمثل( 

)كاف التشبيه(، ولو خلط لنا األمور ألوهمنا ولسقط اإلحكام في كتابه والشتبه علينا، وهذا ال 

ينفي أّن الكلمة الُمعجزة في القرآن فيّاضةٌ تقصد معنى وتُومئ إلى معنى وتستبطن معنى وتثير 

معنى. ولكّن بعض المفّسرين -رحمهم هللا- توّسعوا جّداً فجعلوا ألفاظاً تروقهم هي الحقيقة، بها 

قاسوا األشياء والكلمات، ثّم دّب النزاع بينهم حول أصالة اللفظ وما ُوِضع له، وهذه النزاعات 

لن تُطوى، حتّى يحسموا أموراً كثيرة، منها مسألة معنى »كالم هللا« القضية التاريخية التي 

1
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لعبت عقيدة السياسة دوراً في افتعالها، وأزليّته أو حادثيّته، ومنها أصل اللغة هل هو وحي أم 

تواضع، وهل األلفاظ قصدية أم اعتباطية، وكلّما أردنا أن نخرج من غّم نعود فيه.

ِ فَْوَق  وقد دخلت العقائد في تسيير ماكينة الخالف بين الحقيقة والمجاز، فإّن سابَق فْهم )يَُد للاَّ

أَْيِديِهْم( )الفتح:10(، و)ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّ َوْجَههُ( )القصص:88(، و)يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق( 
()ّص:75(، و)قَاَل لَْن تََرانِي( )األعراف:143(،  )القلم:42(، و)َما َمنَعََك أَْن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بِيََديَّ

 ُ و)إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ( )القيامة:23(، و)َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفّاً َصفّاً( )الفجر:22(، و)َوَكلََّم للاَّ
ُموَسى تَْكِليماً( )النساء:164(، وغيرها من آيات اليد والحركة والحدوث على هللا، كانت تُحَكم 
في ذهن المفّسر أّوالً، لتنبثق على ضوء اعتقاده قواعُده، التي بها يُلوى كتاب هللا بعدئذ، أي أّن 

األمر جرى معكوساً هكذا: االعتقاد --< القواعد --< قراءة القرآن. بينما كان ينبغي أْن يكون 

األمر من اليسار إلى اليمين.

فكان »الكشف عن ساق« كناية عن هول الشّدة في عرف مدرسة المجاز، وكشفاً لساق الرحمن 

« بقدرتي، و»يَُد  في فهم مدرسة الحقيقة! والقرآن ال يقّر ال لهذا وال لذاك. وصارت »َخلَْقُت بِيََديَّ

ِ« قّوة هللا/معونة هللا/نصر هللا، وجرْت العادة أن يُقدَّر محذوٌف متغيّر من مفّسر آلخر ليُضيف  للاَّ

كلمته في كالم هللا، بين فراغات اآليات المتوّهمة وبين سطورها وكلّما زاد التقدير وتُفنّن فيه 

زاد الحذق في الصناعة؛ فـ »إِلَى َربَِّها« صارْت إلى رحمة ربّها ناظرة، إلى جنّة ربّها/ إلى 

ثواب ربّها/ إلى عطاء ربّها...الخ، و »َوَجاَء َربَُّك« جاء أمر ربّك، ولعلّه: عذاب ربّك/مبعوث 

ربّك/حساُب ربّك، وهكذا يُفّكك المفّسر حسب اعتقاده بناء اآليات ويهتك الحدود اللغوية للنّص 

ليُضيف من لبناته ما يشاء ويُعيد نسجه حسب تقديره، فبدالً مْن أْن يُمارس »اكتشاف« المعنى 

الثاوي في النّص، مارس »اختراع« معنًى ليس فيه، ليُخرج قرآناً نصفه كالم هللا ونصفه كالم 

البشر، فيُنتج أّن هللا الذي لْم يُفّرط في الكتاب من شيء قْد فّرط في نصفه، سبحانه، و»الكتاب 

المسطور« أضحى الكتاب المشطور، وبتْنا كحال المقتسمين »الذين جعلوا القرآن عضين«!

كانــت العقائد ُتحَكــم يف ذهن املفّســر أّواًل، لتنبثق على ضوء 
اعتقــاده قواعــُده، التي بها ُيلــوى كتاب اهلل بعدئــذ، أي أّن األمر 
جرى معكوســًا هكذا: االعتقاد --< القواعد --< قراءة القرآن. 

بينما كان ينبغي أنْ يكون األمر من اليسار إىل اليمني.

""
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َمْذُكوراً()اإلنسان:1( يقوُل  ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم يَُكْن َشْيئاً  ومثال آخر، )َهْل أَتَى َعلَى اْلِ

البعض: »هل« هنا هي بمعنى »قد«، والحال أنّه ما من عربّي يستعمل أو يفهم »هل« بمعنى 

»قد«، وهللا سبحانه قد استعمل الحرف »قد« في مئات المواضع، فما كان أيسر استخدامه هنا!

إّن مجّرد الظّن باإلبدال يُلغي فكرة إحكام القرآن، ويجعل كالم الناس فوق كالم هللا، ويجعل 

ووارداً  مستساغاً  أمراً  منه  بأحسن  بل  بمثله  اإلتيان  فكرة  ويجعل  ال حاكما،  القرآن محكوماً 

للقرآن  جّداً، ويجعل القرآن احتمالياً ومبهماً بل وتعميةً ال بياناً، ويصيّرنا - بعَد أْن كنّا سلَماً 

فقط - رهناَء في أمّس الحاجة لطبقٍة من المفّسرين المتنازعين المتشاكسين يعلّمونا أيُّ »هْل« 

في القرآن هي بمعنى »قْد« وأيّها بمعنى شيٍء آخر، وفي النهاية تحويل آيات القرآن إلى لغٍز 

ال يُدرك حلّه أحُد.

القاعدة الثانية: 

التحّقق بأّنه ال ترادف يف كالم اهلل وال تكرار وال لغو وال 
زيادة وال حشو وال سجع وال ضرورة لغوّية، ال على 

مستوى احلروف، وال الكلمات، وال الرتاكيب.
العربي  اللّسان  في  القرآنية وتركيبها واستعمالها  بالمفردة  االعتناء  يُلزمنا  القاعدة  بهذه  األخذ 

بما يُشّرف السياق ويجلو الحكمة ال حسبما يُقال دائما أنّه جرى على ألسنة العرب من شواذّ 

كفر«  »الذي  بل  المشرك،  ليس  والكافر  الرحمن،  ليس  فالرحيم  وتقديرات،  تخريجات  ومن 

ليس هو »الكافر«، و»الذين أشركوا« ليسوا »المشركين«، وفي قوله سبحانه )َواللَّْيِل إِْذ أَْدبََر 

ْبحِ إَِذا أَْسفََر()المدثر: 34/33( ينبغي أالّ تتساوى »إْذ« في التفسير لدينا مع »إذا«،  * َوالصُّ
بَِرّبِ  آَمنَّا  قَالُوا  داً  ُسجَّ السََّحَرةُ  و)فَأُْلِقَي  بكيفيّتها.  حادثة  ليصفا  وُميّزا  ُوضعا  لحكمة  فإنّهما 

َهاُروَن َوُموَسى()طـه:70(، ال تُساوي )َرّبِ ُموَسى َوَهاُروَن()األعراف:122( في األعراف 
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والشعراء، وغيرها من أمثلة التي تختزل كالم هللا بأّي كالم فيهترئ النظام المحكم المخبوء فيه. 

بل قد تذهب دالالت األلفاظ إلى أبعد من ذلك، فيأتي اللفظ في سياق بغير داللته األولى في سياٍق 

آخر، هذا غير أّن القالب اللفظي للكلمة يُعطي معاٍن مختلفة أو إضافيّة حيث: »اْستََطاُعوا« ال 

تُساوي المخفّفة »اْسَطاُعوا« )فََما اْسَطاُعوا أَْن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ نَْقباً()الكهف:97(، 

و»عباد«  لـ»ُكْرهاً«،  مغايرة  و»َكْرهاً«  »التذكرة«،  وليست  »الذكرى«  ليس  و»الذْكر« 

جمعهما  وكذلك  يختلف عن »شهيد«  و»شاهد«  جمع »عبد«،  أنّهما  مع  يختلفان  و»عبيد« 

غير  و»نبيّون«  »علماء«،  غير  و»عالمون«  و»شهوًدا«،  »شاهدين«،»شهداء«  بالتوالي 

»أنبياء«.. وغيرها، فهي مفاصل بفهمها والتفريق بينها يُوضع الكلم في مواضعه، »فالدين كلّه 

فْرق« والقرآن فرقان، والتفريق بين األلفاظ هو تصنيف للعْلم، وهو من مهاّم قلم الفْكر اإلنسانّي 

وتعليمه األسماء كلّها والقدرة على تمييز الموجودات بتجريد أسماء لها. 

وإّن مقولة موالنا المصطفى )ص( في صفة القرآن الكريم: )يصّدق بعضه بعضا(، وكذا كالم 

سيّدنا علّي )ع( بشأنه »وينطُق بعضه ببعض ويشهد بعُضه على بعض« تفضي بحقيقة ال بّد 

ِمْن جالئها، وأّما المقولة المشهورة )القرآن يُفّسر بعضه بعضاً( فهي صحيحة إن كانت بمعنى 

ما سلف وبمعنى أّن تحديد مفاهيم القرآن وتفسيرها ينبغي أْن تُؤخذ منه ال ِمْن خارجه، ونّدعي 

أّن القرآن - ِلوحدة بنائيّته - يُساعد بعُضه في تفسير بعض ال أنّه يُفّسره. 

فما ِمْن كلمة تٌفّسرها كلمة أخرى، وإالّ أفضى بالترادف في كالم هللا، بل وما من حرف يُفّسر 

ولغو  هنالك حشٌو  وإالّ صار  ثانية،  آية  تٌفّسرها  آية  من  ما  أنه  القول  نافلة  آخر، ومن  حرفاً 

وزيادة، حتّى ولو كانت اآليتان بنفس المفردات فالداللة الموضعيّة لآلية في سياقها تُؤتي غير 

داللة الثانية، حيُث ال أقّل أّن هناك معنى كلَميّاً، وآخر ُجَمليًا، وثالثاً سياقيًا، فآية مثل )َوَما أَْرَسْلنَا 

ِمْن قَْبِلَك إِالَّ ِرَجاالً(، وردت بثالث صيغ في يوسف والنّحل واألنبياء، ففيها ثالث معارف ال 

واحدة وليست هذه هي هذه وال هي تلك، فتفسير بعضه بعضاً هو بجمع المتماثل من كلماته 

لمعرفة المجهول منها، و باالستنباط، وبالربط واإللحاق وجمع مواضيعه الستكمال الصورة 

وغيره. فما ِمن تكرار - كما أشْرنا - وال لغو في آياته سبحانه وال إعادة في المعلومات نفسها 

ْبحِ إَِذا أَْسفََر( )المدثر:34(، و  من كّل الجهات )َوالنََّهاِر إَِذا تََجلَّى( )الليل:2( ال تُساوي )َوالصُّ

)إَِذا السََّماُء اْنَشقَّْت()االنشقاق:1( ليست هي )إَِذا السََّماُء اْنفََطَرْت()االنفطار:1( ليس فقط ألّن 
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اإلنفطار غيره اإلنشقاق بل ألّن السياق غير السياق، فإذا كانت المفردة تعني أمراً في آية فربّما 

بِنَاًء َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء( تعني غيره في آية أخرى كلفظ »السماء« في قوله )َوالسََّماَء 

)البقرة:22(، فاألولى الغالف الجّوي والثانية السحاب، فكذلك التركيب )العبارة أو الجملة( هو 

وحدة بناء الفقرات، كالتركيب )ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش( مع أنّها تتكّرر ستّة مّرات إالّ أنّها تفيد 

َرْت()االنفطار:3( غيُرها  أمراً آخر في كّل مّرة من سياقاتها القرآنيّة الستّة. و )َوإَِذا اْلبَِحاُر فُّجِ

اْلَمَشاِرقِ()الصافات:5( ذات مدلوٍل يختلف كلّياً  َرْت()التكوير:6( و )َوَربُّ  ُسّجِ اْلبَِحاُر  )َوإَِذا 

عن )َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْينِ( و )َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب( و )َرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب(، 

َربَِّك ذُو اْلَجالِل َواْلْكَراِم()الرحمن: 27/26( تختلف  وآية )ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَان * َويَْبقَى َوْجهُ 
جذريّاً عن )ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّ َوْجَههُ()القصص:88(.

ومثاٌل آخر، نلحظ منه التنّوع في البيان وظهور ما أُبهم في آية من آية أخرى، حيث قال عّز 

وجل: )َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن()البقرة:185( ولم يظهر به أفي ليٍل هو أو نهار، 

وبان بقوله عّز وجّل: )إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة()الدخان:3( لكْن لم يظهر به أّي ليلة، فظهر 

بقوله تعالى: )إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدرِ()القدر:1( فهذه ثالث معارف ال واحدة كّل منها تتكلّم 

في شأنها وموضوعها وغيُر قاصرةٍ فيه.
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القاعدة الثالثة: 

التعامل مع ضمائر كالم القرآن كما هي يف اللسان 
العربّي بال تبديل لكالم اهلل، املفرُد مفرد، واملثّنى مثّنى، 
ُع جمع، وضمري املتكّلم متكّلم وهو غري ضمري الغائب  واجلمْ
نستطيع  فقط  التصّور  بهذا  السامع،  ضمري  وغري 
ونعرف  التلّقي،  ببساطة  نزل،  كما  القرآن  نقرأ  أنْ 

القرآن كيف نزل، ومباذا نزل.
هذه أهّم قاعدةٍ مستقرأةٍ ِمن كتاب هللا وموافقة للسان العربّي المبين، التي أخّل بها المفّسرون 

قاطبةً وهتكوا بها نظام اللسان العربّي فلْم يعُْد النّص يشّف عن معنًى أكيد، تلك التي لو أُعيد 

النّظر فيها فقّط لتغيّر النّظر إلى كثيٍر ِمْن العقائد، ولحسمت أموٌر كانت محّل نزاع تاريخّي في 

مسائل: ماهيّة الوحي، خلق القرآن، قّصة الخْلق األّول، دور المالئكة وإبليس، فلسفة الوجود 

ونظامه، ومعنى خالفة اإلنسان. 

فلو قرأنا: )َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوا َسالماً قَاَل َسالٌم فََما لَبَِث أَْن َجاَء بِِعْجٍل 

يَْعقُوَب )71(..  إِْسَحَق  َوَراِء  َوِمْن  بِِإْسَحَق  فَبَشَّْرنَاَها  فََضِحَكْت  قَائَِمةٌ  َواْمَرأَتُهُ  َحنِيٍذ )69(.. 
ا َذَهَب  ِ َوبََرَكاتُهُ َعلَْيُكْم أَْهَل اْلبَْيِت إِنَّهُ َحِميٌد َمِجيٌد )73( فَلَمَّ ِ َرْحَمةُ للاَّ قَالُوا أَتَْعَجبِيَن ِمْن أَْمِر للاَّ
ْوُع َوَجاَءتْهُ اْلبُْشَرى يَُجاِدلُنَا فِي قَْوِم لُوٍط )74(.. يَا إِْبَراِهيُم أَْعِرْض َعْن َهَذا  َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ

إِنَّهُ قَْد َجاَء أَْمُر َربَِّك َوإِنَُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد )76( )سورة هود(. 

وسألنا: رسُل َمن التي جاءت إلبراهيم )ع(؟ لقال المفّسر: رسل هللا! قُلنا: لماذا لْم يقل: »رسلي« 

لنفسه!! قلنا: »لغلبّن أنا ورسلّي«،  كما قال »لغلبّن أنا ورسلّي«؟! قالوا تعظيماً وتفخيماً 

أولى بالتفخيم والتعظيم.
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وسألنا: َمْن قائل هذه القّصة كلّها للنبّي )ص(؟ لقال المفّسر: هللا سبحانه! قُلنا: هللا يقول: »يُجادلنا 

بالتفخيم  اعترافنا  عدم  مع  »جْمع«  الواحد  هللا  وهل  يُجاَدل؟  العلّي  هللا  فهل  لوط«،  قوم  في 

المزعوم الذي ال ضابط له؟ وكيف يقول هللا إلبراهيم »إنّه قْد جاء أمُر ربّك« متكلّماً عن غائب؟

ِمْن  ِحَجاَرةً  َعلَْيَها  َوأَْمَطْرنَا  َسافِلََها  َعاِليََها  َجعَْلنَا  أَْمُرنَا  َجاَء  ا  ثّم نقرأ بعدها قّصة لوط: )فَلَمَّ

َمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمْن الظَّاِلِميَن بِبَِعيٍد )83(، والسؤال يتكّرر ِمْن  يٍل َمْنُضوٍد )82( ُمَسوَّ ِسّجِ
ر: هو هللا  القارئ العربّي: َمْن المتكلّم )الجمع( الذي يقول: »فلّما جاء أمُرنا جعلنا«؟ يُجيب المفّسِ

م نفَسه! قلنا: كيف يكون هو هللا ثّم يقول: »مسّومةً عند ربّك«، يتكلّم عن نفسه جمعاً  تعالى المفّخِ

ثّم بضمير الغائب أيضاً، ِلَم ال يقول »مسّومةً عندي«، وعلى الزعم بالتفخيم »مسّومةً عندنا«؟! 

ثّم نواصل القراءة: َوَما َظلَْمنَاُهْم َولَِكْن َظلَُموا أَنفَُسُهْم فََما أَْغنَْت َعْنُهْم آِلَهتُُهْم الَّتِي يَْدُعوَن ِمْن 

ا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم َغْيَر تَتْبِيٍب )101(، ونسأل مجدَّداً السؤال  ِ ِمْن َشْيٍء لَمَّ ُدوِن للاَّ
نفسه: المتكلّم يقول )بضمير المتكلّم الجمع(: »وما ظلمناهم«، لكنّه يتكلّم عن »هللا« وعن »أْمر 

الرّب« بضمير الغائب المفَرد، فإذا كان هللاُ المتكلَّم والضمائُر كلُّها راجعةً إليه لََم لْم يقْل: )وما 

ظلمتُهم- ِمْن دوني - جاء أمري(؟! 

فنحن نرى أّن القرآن دقيق وعميق، وهللاـ  كما يقول العقل وتقوُل اللغة ال يتكلّم عن نفسه بضمير 

ُ إِلَّ َوْحياً  الجمع، وال بضمير الغائب أبداً، لدينا آيةٌ محكمة تقول: )َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن يَُكلَِّمهُ للاَّ

َعِليٌّ َحِكيٌم()الشورى:51(،  فَيُوِحَي بِِإْذنِِه َما يََشاُء إِنَّهُ  أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل َرُسولً 
هذه اآلية ال تقبل التأويل وال االستثناء ألنّها ِمْن أصول الكتاب )أّم الكتاب( ومحكماِت آياته 

وثوابت االعتقاد، وهذه اآلية نفسها ليست ِمْن هللا مباشرة بل ِمْن الرسول الملكّي الُموحي بإذن 

هللا يتكلّم فيها عن هللا )بضمير الغائب( بإذنه سبحانه. أّما الّزعم بأّن هللا يتكلّم عن نفسه أحياناً 

الملوك، فهذا من  وتفخيماً، على عادة بعض  الجمع تعظيماً  تنزيًها، وبضمير  الغائب  بصيغة 

معيار  لها وال  الباطل، وهي ال ضابط  يأتيه  الذي ال  العربّي  النّص  واللّف على  التخريجات 

يُقاس، ومْن يستقرئ كتاب هللا كلّه، سيرى أّن العكس في اإلثنْين هو الصحيح، فآياُت المفَرد 

كانت أولى بالتعظيم والتفخيم والمهابة والعّزة، وآيات التنزيه ما جرْت إالّ على لسان غير هللا، 

ولْم يقل سبحانه مّرةً واحدة »سبحاني« أو »سبحاننا«. كما أّن استقراءنا لكتاب هللا يرينا بعين 

م  الحقيقة أّن هللا سبحانه حين يكون مدعّواً، معبوداً، فالصيغة مفردة دائماً .. وأبداً، فلماذا ال يُفّخِ
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العبُد ربّه ويعّظمه قائالً: )ال إله إالّ أنتم( و)سبحانكم( و)الحمد لكم( و)ربّنا عليكم توّكلنا وإليكم 

أنبنا(، )إيّاكم نعبُد وإيّاكم نستعين( .. لماذا؟ لماذا الخطاب ِمن أسفل ألعلى يتّخذ طابع التفريد 

المحض، والخطاب ِمْن أعلى يتّخذ النوعين، لكنّه في خصوص العبادة والدعاء والتأليه يصّر 

على التفريد أيضاً ودائماً؟ 

يعتقد المفّسرون أّن المتكلِّم هو هللا مباشرة، لَْم يرونه أساساً كالماً ِمْن مالئكة الوحي الموّكلين 

عن  إخباراً  كان  هللا  كالم  أّن  ليس  أي  وحساباً،  وبْعثاً  وإماتةً  وتعليماً  َخْلقاً  اإلنسان  بمسيرة 

المعدود كالماً هلل، هذه هي  الُموحين هو  المالئكة  أّن كالم  العكس هو الصحيح  مالئكته، بل 

الكيفيّة المتاحة لنا كبشر من ثالث كيفيّات، للحصول على ما نسّميه »كالم هللا«، فاهلل صريحاً 

يُخبر أّن ملَك الموت موكٌَّل بنا، فكذلك هناك الحفَظة وهناك ملَُك الوحي، وحين نقول هللا يُخبر، 

وهللا يقول، فبالكيفيّة التي بيّنها القرآن، ال بالكيفيّة التي تصّورناها، أْي هللا يقول عبر وسائطه 

وعلى ألسنتهم، وهذا ما بيّنته اآلية التي يدعو بها الّداعون: )َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَك 

َول تُْخِزنَا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنََّك ل تُْخِلُف اْلِميعَاَد()آل عمران:194(، فالوْعُد من هللا لكْن على الرسل 
المالئكيّة أّوالً والبشريّة ثانياً، فوْعدهم وعد هللا، وكالمهم كالمه. 

نمّر عليها معرضين، كقوله: )فَِإَذا  لكنّا  التي تستوقفنا كمحّطاِت مراَجعة  وكثيرة هي اآليات 

قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ()القيامة:18(، فيفّسرونها أّن المراد به قراءةُ جبريٍل القرآَن على رسول هللا 
)ص(، فنقول: هو جبريُل )ع( فعالً الذي قرأ، بغّض النظر كيف قرأ، لكنّه أيضاً جبريل صاحب 

العبارة القرآنيّة كلّها ِمن أِلِفها ليائِها، هو الذي يقول: »فإذا قرأناه« ال أّن »هللا« سبحانه قالها 

ومراده »جبريل«، والقرآن ككّل هو من عند هللا حتماً، لكْن كيف؟ فكمضمون هو من الّروح 

واللّوح المحفوظ والمأل األعلى، وكصياغة ونْظم هو ِمن قراءة مالئكة الوحي وجْمعهم )ع(، 

هذا تماماً ما أوضحتْه هذه اآلية ذات األربع كلمات )فَإَِذا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ(، فجبريل )ع( هو 

أحد الرُسل الملكيّة التي أرسلها هللا لتُوحي بإذنه ما تشاء إلى نبيّه العظيم محّمد )ص(، وعلى 

عاتقه جبريل تّم ذلك، )إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ()التكوير:19(. 

للتغاير في الضمائر حقائق معيّنة، ولكنّا بّدلنا فيها ولويناها فكيف  كان علينا أْن نكتشف تبعاً 

سنكتشف ذلك إذا صار »نحن«=»هو«، »هو« = »أنا«، »نحن« = »أنا«، الواحد= أربعة؟ 

كان أمامنا لوحةٌ لرّساٍم شهير وفي أعيننا ما يُشاغب رؤيتها بجمالها، فبدالً من تعديل رؤيتنا 
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ومسح أعيننا وتنظيفها، أخْذنا الفرشاة )مع أنّا ال نُجيد الّرسم( وأجرينا التعديالت الالزمة في 

اللّوحة التُّحفة، والمؤسف أنّه ما ِمن تعديالت كانت الزمةً على لوحة الفنان القدير!

لقْد نّص »فرانسيس بيكون« على فكرة أّن اإلنسان لن يستطيع السيطرة على الطبيعة إال عن 

طريق اكتشافها بالعلم، ولكن لكي يفعل ذلك ينبغي أن يخضع لها! بمعنى آخر: لكي نفهم القوانين 

التي تتحّكم بالطبيعة ينبغي أن ندع الطبيعة تتكلّم ال أْن نتكلّم بدالً عنها، هذا هو الدرس الكبير 

الذي وعته أوروبا بعدئٍذ واستطاعت عن طريقه أن تفهم قوانين الطبيعة وتسيطر على العالم 

عن طريق التكنولوجيا المدنيّة والعسكريّة.

اختراُعها وال  لها الكتشافِها ال  الخضوع  ينبغي  آياٌت  واحد،  أمٌر  واألنفس،  والطبيعة  القرآن 

تأليفُها. وإْن كان ثّمة معاناة في اكتشاف البناء القرآني، فهذا طبيعّي، وهي معاناةٌ كأختها معاناةِ 

أّي مكتشٍف آخَر لقانوٍن كونّي أو طبيعّي، تتطّوع بعد تجلٍّد وصبٍر منهجّي، ونزاهٍة، وترويض 

النفس والعقل لدقّة المالحظة والتعلّم.

فبــداًل من تعديــل رؤيتنا ومســح أعيننــا وتنظيفها، 
نــا الفرشــاة )مــع أّنــا ال ُنجيــد الّرســم( وأجرينــا  أخذْ
التعديالت الالزمة يف الّلوحة التُّحفة، واملؤســف أّنه 
ما ِمن تعديالت كانت الزمًة على لوحة الفنان القدير!

""
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4
القاعدة الرابعة: 

داللة الالمذكور، 
أمٌر آخر ُيوازي يف أهّميته أهمّية املذكور

يَْنَسى()طـه:52(  َول  َربِّي  يَِضلُّ  )ل  من شيء  الكتاب  في  فّرط  ما  سبحانه  أّن هللا  فالعتبار 

فال يُمكن أْن نعزو فقدان ما ينبغي وجوده على االختصار والحذف والفائدة اللغوية المحضة 

بالغة،  لحكمة  أيضاً  مفقود  فكّل  بالغة  لحكمة  كّل موجود  أّن  فكما  بديلها،  واختراع  تكلّفها  أو 

و»الالمذكور« ليس المفهوم المصطلح عليه أحياناً »دليل الخطاب«، أو »فحوى الخطاب« 

و»لحن الخطاب«، كما أنّه ليس »المحذوف« الذي يقّدرونه دائماً، بل ما يُمكن للظّن »الوهم« 

أْن يتصّوره محذوفاً، مع أنّه ال داعي له ويستقيم الكالم )بل ال يصّح إالّ بدون تقديره(.

على أنّا إْن سلّمنا أّن العقل واللغة يحكمان بتصّور محذوف مثل مفردات »لسان«، »أهل«، »حّب 

أو تقديس« في النصوص القرآنيّة التالية: )َربَّنَا َوآتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرُسِلَك()آل عمران:194( 

أْي على »لسان« ُرسلك، و )َواْسأَِل اْلقَْريَةَ الَّتِي ُكنَّا فِيَها()يوسف:82( يعني اْسأل أهل القرية 

هنا،  مقّدرة  »أهل«  لفظة  لتصّور  داعي  فال  السّكانّي  »التجّمع«  هو  القرية  معنى  كان  وإْن 

و)َوأُْشِربُوا فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهمْ()البقرة:93( أْي تقديس العْجل، فهو تسليٌم فيه نظر، ذلك 

أنّا بإمكاننا عدم تقديرها أصالً ألّن الكالم لدى السامع الفاهم متأّدٍ بدونها، بل صار تقديرها أشبه 

باللغو والعبث أو احترازاً من وهم الساذج فقط وكتاب هللا ليس للساذج والمختّل، فجملة »اقتل 

فالنا« هي تاّمة ومفهومة من دون داع لتحويلها إلى »اقتل نفس فالن« فهذا بديهي، فبديهي 

أيضاً أّن الذي أُشرب في قلوبهم )وهي بواطنهم المعنويّة ال الماّدية( هو صورة العجل والتولّع 

به واالعتقاد فيه، ولن يذهب أحد حتّى الساذج إلى تصّور آخر، كما نقول أّن »هللا في قلب 

المؤمن«، فمثَل تلك الموارد يُدركها العربّي بذائقته، ألنّها إيجاٌز معقول، ووضعها إطالة بال داعٍ، 
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العربّي  اللّسان  بفصاحة  وإزراٌء  وركاكةٌ، 

كائناً  تُخاطب  ميكانيكيّة  لغة  إلى  بتحويلها 

راً سويّا. فالتقديرات ال داعي  ضحالً ال مفّكِ

الجزافية  بالتقديرات  فكيف  أصل،  من  لها 

المجال  وفتحت  التفسير  كتب  مألت  التي 

القرآن  وصار  اآليات،  معنى  لتحريف 

والتأخير  والتقديم  المضافة  بالتقديرات 

وتفكيك اآلية وإعادة تركيبها بلبنات ليست 

منها، جعل آيات القرآن المحبكة، فضفاضة 

جّدا لتكون شاهداً على حّق وباطل مدارس 

ما  والكالميّين،  الفقهاء  ومذاهب  اللغويّين 

عنه،  نُهي  الذي  بالرأي  التفسير  عينه  يُعّد 

حتّى أنّك ال تجد تفسيراً ال يخلو من عبارة 

شرح  أكثر  يعقب  وكذا«  كذا  »والتقدير 

آيات كتاب هللا العزيز.

ٍس يف عــّدة آالت وعّدة  فِمــن املمكن أنْ تعمــل اآلية كما الرتْ
أنظمــة، فآيــات القرآن ليســت ذات ُبعٍد واحــد وال بعدين بل وال 
ثالثة، ... قابلة للتحّرك وفق أنساق ومستويات خمتلفة ترتاوح 
ر اآلية  صغرًا وكربًا، مكانًا وزمانًا، حّسًا ومعنًى، فمن اخلطأ قصْ

كلبنٍة يف بناء واحد فحسب أو نظام معريف أو علمّي واحد.

"

"
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القاعدة اخلامسة: 

تداخل املنظومات املعرفّية القرآنّية
فِمن الممكن أْن تعمل اآلية كما التْرٍس في عّدة آالت وعّدة أنظمة، فآيات القرآن ليست ذات 

بُعٍد واحد وال بعدين بل وال ثالثة، فبعضها قابٌل للجمع وْفق أنساق معرفية مغايرة للنسق األّول 

()االسراء:44( ومثل:  والثاني وغيره، فآية مثل: )تَُسبُِّح لَهُ السََّماَواُت السَّْبُع َواْلَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ

)َكالَّ إَِذا بَلَغَِت التََّراقَِي()القيامة:26( ومثل: )ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة()ألعراف:189( 
وكبراً، مكاناً وزماناً، حّساً  للتحّرك وفق أنساق ومستويات مختلفة تتراوح صغراً  قابلة  ُكلّها 

ومعنًى، فمن الخطأ قْصر اآلية كلبنٍة في بناء واحد فحسب أو نظام معرفي أو علمّي واحد، حتّى 

اآليات الواضحة التي تصف حقيقة معيّنة تحتاج تأويالً واحداً قد تكون صيغْت لتعطي مشهدْين 

اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت()البقرة:29(، فالفعل  أو أكثر، كقوله سبحانه )ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء فََسوَّ

واحد لكنّه وقع في مشاهد متعّددة، سواًء على مستوى الوجود، أو المجاميع المجّرية، أو كواكب 

المجموعة الشمسية، أو طبقات الغالف الجّوي، الصورة نفسها تنطبق، وكقوله )يَا أَيَُّها النَّاُس 

إِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِمَن اْلبَْعِث فَِإنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضغٍَة ُمَخلَّقٍَة 
الجنين اإلنسانّي، وهي في نفس  تتحّدث عن مراحل خلق  آية  ُمَخلَّقٍَة()الحج:5(، فهي  َوَغْيِر 
الوقت تتحّدث عن مراحل خلق البشر األوائل على هذا الكوكب ما قْبل مرحلة تناسل األرحام، 

القديمة.  وهي  إنسانياً،  المخلّقة«  و«غير  إنسانياً  »المخلّقة«  االحتمالين  اآلية  وضعْت  لذلك 

ُخذ مثالً »دولة خليجيّة كالبحرين« هي وحدة في نسيج )مجلس التعاون الخليجي( وهي في 

الوقت نفسه وحدة عاملة في بناء )الجامعة العربية( وهي أيضاً عنصر مهّم في )منظّمة الدول 

اإلسالميّة( وكذلك منضوية كمكّون في )منظمة األمم المتّحدة( عدا الهيئات العالميّة وغيرها 

وال من تعارض في هذه الوجودات والتنّزالت، هذا غير كونها وحدةً في وجود بُعدّي آخر هو 

علم الحضارات حيث لها وجود فيه. وقد تجد إنساناً له موقع حيوي وانتماء في تشكيل أسرة، 
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ومؤّسسة، وهيئة، ومجلس، ودولة، بوجوٍد وبعنوان يختلف عن اآلخر، لكْن أهّم ما في األمر 

أْن تكون اآلية في مواقع تعمل فيها، ال مقحمة عليها، وإالّ عاد كتحريف »الكِلم عن مواضعه«.

القاعدة السادسة:

املدلول التاريخي للمفردة القرآنية
أدّق ما سنقع فيه، وال يُمكننا الفراُر أو التخلّص منه، هو عدم يقظتنا للفارق بين الّداّل اللّفظي 

التبادُر  المتعارف(،  المستعمل  )معناها  التاريخي  مدلولها  وبين  القرآنية(،  )المفردة  للنّص 

نفسه  تْلقاء  ِمن  ُمبادراً  لمعنًى واحد، ذهنُنا سينطلق  واحدةً  لفظةً  سيخوننا، وسنحسبها جامدةً؛ 

كالرصاصة، إلى المعنى الموروث المتعارف الذي ألَْفناه ولْم يطرْقنا غيُره. ستضيق بذلك عنّا 

القراءاْت، وسيتعّسر علينا الوصول إلى اقتناص مراد هللا إلينا في زماننا هذا عْبر رسائل نّصه 

القرآني، ما لَم نُحّرر بيقظٍة تلك المفردة ِمن معناها العُرفّي؛ إْذ المفردة القرآنية قْد يكون لها 

معنًى شرعيٌّ )كالقرآن، والصالة، والجهاد، والزكاة، والحّج، والنّذر، والكفّارة، واإليمان( إذا 

أتَْت في سياقات ال تحتمل غيره، فهذه غير قابلة للمّس. أو يكون لها معنًى لُغويٌّ فقّط كحال 

معظم كلمات القرآن، وأكثر الكلمات التي تقرأها هنا اآلن، فهي ما يجعل النّص مفتوحاً على 

معاني رسائل وخطابات اإلله التنزيليّة المناسبة، وهذا هو المعيُن في فّك شفرة اآليات المحتاجة 

إلى تأويل. أو يكون لها معنًى عرفيٌّ أفرزته بيئةٌ تاريخيّة محّددة، إالّ أنّه استحوذ على المفردة 

وكأنّها ملُك يمينه ال فكاك لها منه، وكأنّه المعنى الوضعّي المحدود للنّص القرآني! هي مفردات 

تنسرُب خفيةً في غفلة منّا وبالكاد نميّزها، لكنّها تُشّكل لنا ثروةً معرفيّة لو قبْضنا عليها، لو 

اكتشفناها وحّررناها ثُّم حلَّْلناها وحّركناها، وتْعتقُنا - لْو أعْدنا بناء مداليلها الحقيقيّة لُغةً - ِمن 

أْسر الكثير من األخطاء االجتهاديّة والعلميّة )مثال: »في الّرقاب«، »ملك اليمين«، »رجال«، 

»كتاب«(، عندها سوف تشرق آياتها بما يتناسب وُهدى بياِن هللا العظيم اليوم واألمس وأبداً.
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القاعدة السابعة: 

َم القرآن ين فهْ اإلصغاء بالقلب ُيدْ
)إِنَّ فِي َذِلَك لَِذْكَرى ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب()ق:37(. لُغةُ القرآن لُغةٌ حيّة نابضة محتفّة باإليحاءات 
شرحاً  أو  نصوصها  طّي  في  تجمع  أْن  يلزمها  حدثاً  تُصّور  لغٍة  أّي  إّن  باإلشارات،  مليئة 

معها حركاِت شخصيّاتها وإيماءاتِهم وانفعاالتهم وما يرتسم عليهم من تعابير ويستبطنون ِمْن 

مشاعر، هذا ما يفتقده كّل نّص ميٍّت جامد. أّما القُرآن فهو الزّخار بهذه الحيويّة التصويريّة، 

ولك أْن تنظر إلى قوله تعالى )قَالُوا َوأَْقبَلُوا َعلَْيِهْم: َماَذا تَْفِقُدوَن؟()يوسف:71(، لْم يقْل )قالوا 

آخَر يفترس المشهد،  ِلتْلفى عْلماً  ُمقبلين( وال )أقبلوا عليهم وقالوا( بل )قَالُوا َوأَْقبَلُوا َعلَْيِهْم(، 

مليّاً بالحركات الناطقة بنفسها ولو خفّضَت الّصوت، تشهد انفعال المطعون في أمانته، الشجاع، 

العارف بصْدقه، الغِضب لكرامته، كيف يتحّرك مقبالً مبارزاً بسؤاله عن التهمة الباطلة، ذاك 

وْليُكْن  وانفعال،  اشتعاٍل  لحظة  في  واثقين،  ُمغَمضةً،  يُطلقونها  يدفعهم  الذي  للكرامة  الغَضُب 

َكَذِلَك نَْجِزي الظَّاِلِميَن()يوسف:75(،  ما يكون: )قَالُوا َجَزاُؤهُ َمْن ُوِجَد فِي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤهُ 

فيتوّرطون، في كْيٍد متين. 

)فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق فِيَها َوِهَي َخاِويَةٌ()الكهف:42(، لترى مشهداً  وطاِلْع أيضاً 

فيّاضاً ال كلماٍت. وكذلك )فََراَغ إِلَى آِلَهتِِهْم فَقَاَل أَل تَأُْكلُوَن؟ َما لَُكْم ل تَنِطقُوَن؟ فََراَغ َعلَْيِهْم 

َضْرباً بِاْليَِميِن()الصافات91-93(، وانظر إلى )َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل يُنَبِّئُُكْم 
ٍق: إِنَُّكْم لَِفي َخْلٍق َجِديٍد()سـبأ:7(، سترى عجباً. فينبغي للباحث والمتدبّر أْن  ْقتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ إَِذا ُمّزِ
ينظر إلى اآليات بقلبه أيضاً ال فقط بعقله، اْهُف إليها، اْستمْع لها، اْحُضْر فيها، اركْب معها، ُكْن 

أحَد شاهديها، تنفّْسها، لتشهد حركة موجاتها وإرساالتها الخفيّة، تفاعْل معها وتأثّر بها لتنطق 

لك وتسمع منها.
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القاعدة الثامنة: 

ال نهاية وال كمال للمعرفة
ينبغي أن نضع في اعتبارنا دائًما عدَم اعتباِر مستوًى معرفّي معيّن في عصٍر من العصور قديٍم 

أو حديٍث، أنّه مستوى الكمال والنهاية، ألّن المعرفة تتّسع وتزداد عبر األجيال المتعاقبة، وكل 

جيل يستفيد ممن سبقه - حتى ولو بالتغيير في المعلومات- ويضيف جديداً في مْعمار المعرفة 

الذي يبنيه اإلنسان، ولذلك ال يمكن أن نعتبر المستوى الحالي ـ مثال ـ للمعرفة بأنه مستقّل تماماً 

الوقت  لذلك ففي  الحلقات،  المعرفة اإلنسانية سلسلة متصلة  التي سبقته، ألن  المستويات  عن 

الذي نعترف فيه بفضل القدامى وأنّهم لوال هم لما كنّا نحن، فينبغي االعتراف بقصورنا أيضاً 

تجاه ما سيأتي به الزمان غداً، فإْن بدا ثباٌت ومنطٌق لنا فإنّما هو نسبّي ورهيُن مستوانا الضيّق 

الذي نطّل به على األمور اليوم، فينبغي ترك الباب لنا مفتوحاً لتغييرها من قبلنا أو غيرنا ممن 

يعقبنا عند مستوى معرفي أرقى ونظرة أشمل وأثقب. ونتيجةً لذلك، فعلى الباحث أْن ال يستّزلُه 

المتعاَرف والمسلّم، بل وإثارة  التشكيك في  الرضا بمستوى معيّن، ومعرفٍة واحدة، بل عليه 

التساؤل المشروع في األصول المتوارثة والقواعد المعرفيّة المتسالم عليها، ما كانت من عند 

غير هللا، وما بدا منها تكلٌّف وليٌّ وتعنيٌت وقصوٌر في تناولها آليات هللا، فقد يكسرها الباحث 

ويعيد تأسيس غيرها أو يُفّككها ويطّورها، ليصوغ قواعد أْليق كحاويات أكثر إبداعاً واتّساعاً 

وإبرازاً لكالم الحكيم وجالله.
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القاعدة التاسعة: 

حاكمية القرآن على املروّيات
مسألة شائكة تبرز لدى الباحث، هي وجود كّمٍ متضارٍب من المرويّات المأثورة التي تُحاول 

تفسير اآلية، إّما بنقاء وإّما بطمس معالم اآلية الشريفة، هنا ينبغي إعطاء القدسيّة األولى لكالم 

هللا سبحانه ألنّه ثبَت بأنّه ليس »قْول البشر«، أّما كالم المعصوم والصحابّي والتّابع فمع قدسيّة 

»السنّة«  مدّوني  أّن  يُدانيه، حيث  وال  تعالى  كالم هللا  أبداً  يُوازي  فال  والصحيح  منه  الثابت 

دور  تجاهلنا  فلو  حافظٍة،  رقابٍة  بال  السنين،  ومئات  بعشرات  )ص(  النبّي  وفاةِ  بعد  دّونوها 

بصمات السياسة والحكم األموّي والعبّاسّي والمذاهب والطوائف في توجيه واختراع األحاديث 

النبويّة، فليس بمقدورنا أْن نتجاهل أّن الرواة كانوا بشًرا بالدرجة األولى، يميِّز أغلبهم إيمانهم 

بالرسالة أو المذهب وغيرتهم عليها واندفاعهم إلى نشرها، السيما بما يتوافق مع منظورهم 

واعتقادهم ووالئهم وقطعاً ظرفهم؛ فُهم لم يكونوا معصومين عْن قلّة الفهم أو النسيان أو عن 

األهواء واالستقطاب الذي هو أصيلةٌ بشرية. أّما المرويّات المعاِرضة للقرآن صريحاً فتُضرب 

هللا  كالم  مخالفة  من  أولى  ومخالفتُها  ضْير،  وال  الحائط  عْرض  )ص(  المعصوم  أخبر  كما 

سبحانه، فأوصى رسول هللا )ص(: )إّن على كّل حّق حقيقة، وعلى كل صواٍب نوًرا، فما وافق 

كتاب هللا فخذوه، وما خالف كتاب هللا فدعوه(، فكّل أحاديث عرض الحديث على القرآن تبيّن أّن 

القرآن معيارّي، قياسّي، له نظاٌم محكم، واحد، ثابت، ال أنّه متعّدد ومحتمل ومبهم وغير قطعّي 

الداللة )كما يقولون(، وإالّ لما أصبح ميزاناً للعرض والقياس والحتاج للتقويم بدالً من أْن يكون 

م، مخالفاً قول القرآن عن نفسه )إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَوُم()اإلسراء:9(،  هو المقّوِ

وقول اآلتي به إلى الناس )ص( )إّن هذا القرآن حبل هللا، وهو النور المبين، والشفاء النافع، 

عصمةُ َمْن تمّسك به، ونجاة َمْن اتّبعه، ال يعوّج فيقّوم، وال يزيغ فيستعتب(!
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ال  تقريب  محاولة  سّطرناها، هي  التّي  والمعطيات  القواعد  بتلك  االسترشاد  إّن  الختام؛  وفي 

أكثر، وبتطبيقها سيكتشف الفرد )واألّمة( حْسب اجتهاده الصادق فرقاً واضحاً بين ما درج على 

فهمه واعتقاده وراثةً، وما يقوله القرآن العظيم من جهة، في كثير من الحقائق الصادمة هي لّب 

العقيدة اليوم، سواًء فيما يتعلّق بمفاهيم القرآن نفسها، من خاّص وعاّم، وناسخ ومنسوخ، ومعنى 

»الوحي« و»القرآن« و»الفرقان« و»الترتيل« و»المحكم والمتشابه«، أو ما يتعلّق بتفسير 

أدران  ِمن  نقّيٍ  مغتَسٍل  في  الفكُر  وسيتطّهر  رموزه،  وفّك  قصصه،  وإدراك  وأحكامه،  آياته 

بعقٍل  والكون  التاريخ  ليفهم حقائق  اإلضافات،  األفهام وأوضاِر  التاريخ وكدورات  تزويرات 

أنظف، وصدٍر أرحب، وإشراقة روح، ضمن منهجيٍّة واضحٍة شاملة، تقيه مشاكساته مع ألفاِظ 

كتاِب ربّه وآياته ونظامه، وتقيه إيّاها مع نفسه، ومع نظام اللغة، ومع نظام الكون، وسيصبح له 

القرآن نوراُ يمشي به في النّاس، كما هو على الحقيقة، وكما كان يُراد.

إّن الغاية من هذا التطّهر الفكرّي، أْن تعود األّمة في سلم مع ربّها، مع كالمه، مع الكون، مع 

تراثها الصحيح  الحقائق والمفاهيم الصحيحة. تصطلح مع  نفسها، في سلٍم مع  التاريخ، ومع 

وتُقاطع الفاسد منه، فإّن أّمتنا صارْت شيَعاً وأحزاباً حينما حّكمنا غير القرآن، حينما نّطق الرجاُل 

القرآن بغير صوته، فوجد كّل فريق بغيته من القرآن أنّه الفرقة النّاجية، والقرآن ال يقّر بالفرقة 

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُوِن()المؤمنون:52( فكيف بالنّاجية! لكنّنا  تُُكْم أُمَّ أساساً لقوِله )َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ

حين نسكت.. جميعاً، ونعود لنصغي، ننصت، نكتشف، ما يقوله كتاب هللا، فقْد يُهيّأ لنا فتُْح )يَا 

ْلِم َكافَّةً()البقرة:208( فيسكُت الصراع والتشرذم.  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الّسِ

نحُن ال نّدعي القدرة على تفسير آيات القرآن على الحقيقة بما عجز عنه المفّسرون، فهذا اّدعاٌء 

عظيم، إنّما نّدعي أّن القرآن العظيم لْم يُفسَّر بعد، ألنّه قُّدِس كميٍّت ال كحّي، وأّن النّظام الحالّي 

الموجود المستنسخ جيالً وراء جيل لْن يُفضي إلى تفسيره أبداً. فما لْم تتغيّر عقيدتُنا تجاه القرآن 

العظيم أّوالً فلْن يُتاح لنا أْن نستلم عقائَدنا الصحيحة منه أبداً، هذا أّوالً وهو آخراً.
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إّن أّمتنا صارتْ شَيعًا وأحزابًا حينما حّكمنا غري القرآن، حينما 
نّطق الرجاُل القــرآن بغري صوته، فوجد كّل فريق بغيته من 
القــرآن أّنه الفرقــة الّناجية، والقرآن ال يقّر بالفرقة أساســًا 
ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكمْ َفاتَُّقوِن( فكيف  ُتُكمْ ُأمَّ لقوِله )َوِإنَّ َهِذِه ُأمَّ

بالّناجية!

"

"
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لتحميل كتاب التوحيد..عقيدة األمة منذ آدم
 QR Code امسح رمز االستجابة السريعة
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إّن النزعة الدينية لدى اإلنسان قدمية بقدم وجوده على األرض، 
إال أّن الباحثين اختلفوا حول كيفية نشأتها حسب اختالف األيدولوجيات والمصالح بعيًدا عن 

الدقة العلمية. وكانت المبادرة الستكشاف انطالقة اإلنسان األول وجذور حضارته بعيدة عن 

استخدام  من  وبدالً  الشديد،  ولألسف  واألخالق.  الروح  عن  وبعيدة  الصحيح  العلمي  المنهج 

العلم لقراءة التاريخ بصورة صحيحة، تم استغالله لتحقيق أهداف غير إنسانية لتشويه التراث 

الحقيقي للمنطقة، باألخص ما يشير إلى صلة األمة بالسماء وإيمانها بخالقها، فقام المستكشفون 

في رحالتهم االستكشافية وبعثاتهم العلمية بدراسة وتحليل آثار األمة ومدوناتها وفق خلفيتهم 

أخطاء  عن  فضالً  المنطقة،  وجغرافية  تاريخ  عن  اليهود  من  المزّورين  بروايات  المتأثرة 

الترجمة، واالستنتاجات الخاطئة عن تاريخ شعوب المنطقة وعقائدها. وقاموا بوصم شعوب 

التوحيد، وتنكروا لحقيقة األصل  بالجهل والشرك والوثنية وتعدد اآللهة وبُعدها عن  المنطقة 

العربي لسكان هذه المنطقة وسكان شبه الجزيرة العربية لقطع الفروع عن االصول. 

فلم  للباحثين،  التفسيرات مفتوحا  باب  األّول جعل  اإلنسان  المتعلقة بخلق  بالحقائق  الجهل  إّن 

يفّرق الباحثون الماّديون بين مرحلة البشرية التي عاشها هذا الكائن والمرحلة اإلنسانية التي 

أعقبتها، ونظروا إلى هذه النقلة النوعية في سياق نظرية التطور )النشوء واالرتقاء(، كما أّن 

أكثر الباحثين المسلمين يرون أن خلق اإلنسان تّم بنفخ الروح في قالبه الطيني المعّد مسبقًا، ولم 

يكن لهذا الكائن أي وجود قبل ذلك.

بينما يقّرر القرآن إن المشروع اإلنساني على األرض بدأ بقرار رباني )إِنِّي َجاِعٌل فِي الَْرِض 

َخِليفَةً()البقرة 30( ويستفاد من رّد المالئكة في نفس اآلية اإلشارة إلى وجود بشري سابق. 
وأُوكلت مهمة تنفيذ هذا القرار وإنجاحه إلى سادة المالئكة المدبرين، الذين يتلقون األمر اإللهي 

لتنفيذه. وقد ُجعلوا في خدمة هذا اإلنسان لتعّهده ورعايته وتعليمه. ومنذ أن ُخلق اإلنسان األول 

)آدم( الذي نفخ فيه من الروح، أُودع فطرة التوحيد.

له  اإللهي  وبالوعد  جهة،  من  بالفطرة  متسلحا  التوحيد  مسيرة  ابتدأ  األّول،  د  الموّحِ هو  فآدم 

بالتسديد - بعد أن أُهبط - ليبدأ مشوار الحياة اإلنسانية الصاعد )يَا أَيَُّها اإِلنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى 

َربَِّك َكْدًحا فَُمالقِيِه( )االنشقاق 6(.
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لقد كان للمالئكة الدور األكبر في هداية اإلنسان في مراحله األولى، فاعتاد الناس فكرة نزول 
اْلَمَلُ  البشر)فَقَاَل  من  إليهم رسول  يأتي  أن  استنكارهم  لدرجة  للتعليم  بشرا  متمثلين  المالئكة 

ُ َلَْنَزَل َماَلئَِكةً  َل َعلَْيُكْم َولَْو َشاَء للاَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهَذا إِلَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم يُِريُد أَْن يَتَفَضَّ
ِليَن( )المؤمنون 24(. ومع استمرار المشروع اإللهي في توجيه  َما َسِمْعنَا بَِهَذا فِي آبَائِنَا اْلَوَّ
اإلنسان اختير له الرسول البشرى اإلنساني كاألنبياء والرسل والمؤمنين الصالحين. وبتتابع 

مجيء الرسل من البشر وتقلّص الدور المباشر للمالئكة تدريجيا بدأت تخفت صورة المالئكة 

كحلقة اتصال بين السماء واألرض بعد أن ارتقت قدرات اإلنسان التفكيرية وقابلياته التجريدية 

فأصبح مهيئاً وقادراً على حمل آخر الرساالت السماوية.

للقيام بمهمة التذكير وإرجاع الناس إلى خط التوحيد كلما  أما النبياء والرسل فقد بعثهم هللا 
حادوا عنه. 

إن التوحيد الذي بزغ منذ بداية يوم اإلنسانية سيبقى هو عقيدة األمة الزاهرة فى النفوس وإن 

حجبت نوره بعض سحٍب من الشرك خفيفة أو كثيفة على مر الزمن، فلم تخُل األرض قط من 

حجة على الناس متمثلة في أشخاص موحدين ونماذج مؤمنة موحدة، أّولهم آدم وليس آخرهم 

الصالحين نعرف  الرسل واألنبياء والمؤمنين  الكثير من  بينهما  النبيين محمد)ص( وما  خاتم 

بعضهم وال نعرف أكثرهم، يمثلون استمرار خط التوحيد الذي ال ينقطع أبداً في كل زمان طوال 

التاريخ اإلنساني.

مسرية  ابتدأ  األّول،  د  املوحِّ هو  فآدم 
جهة،  من  بالفطرة  متسلحا  التوحيد 
وبالوعد اإللهي له بالتسديد - بعد أن ُأهبط 

- ليبدأ مشوار احلياة اإلنسانية الصاعد.

""
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فمن أين كانت انطالقة عقيدة التوحيد؟ وأين هي البقعة 

العالم؟  إلى  العقيدة  تلك  انتشرت  منها  التي  الجغرافية 

علينا الرجوع إلى نقطة البداية، حيث الجنة األرضية 

التي أسكنها هللا آدم وزوجه.

لَلَِّذي  ِللنَّاِس  ُوِضَع  بَْيٍت  َل  أَوَّ )إِنَّ  من:  كانت  فالبداية 

()آل عمران 96(، من  ْلعَالَِمينَ  لِّ َوُهًدى  ُمبَاَرًكا  بِبَكَّةَ 
الجزيرة  شبه  أرض  المباركة،  المقدسة  األرض  هذه 

العربية التي انطلق منها األنبياء والرسل، ومنها حمل 

اإلنسان العربي عقيدة التوحيد لنشرها، ال كما صّوره 

من  مجموعة  كانوا  العرب  أن  من  األمة  هذه  أعداء 

البدو الرّحل جهلة ووثنيين سكنوا الجزيرة العربية  قبل 

البعثة النبوية، متناسين وجودهم قبل ذلك وجغرافيتهم 

النيل،  ووادي  وسوريا   العراق  شملت  التي  الواسعة 

السريانيون  مثله  الذي  القدم  في  الموغل  وتاريخهم 

)كالسومريين والبابليين(، والفينيقيون.

أمتنا،  تاريخ  فى  أكثرها  وما  الموحدة  النماذج  ومن 

الحنفاء والمندائيون الصابئة، وعرب العراق وسوريا، 

وعرب وادي النيل، تجد تفصيل ذلك في الكتاب.

َة ُمَباَرًكا  ِذي ِبَبكَّ اِس َللَّ ٍت ُوِضَع ِللنَّ َل َبيْ فالبداية كانت من: )ِإنَّ َأوَّ
َعاَلِمنَي(، من هذه األرض املقدسة املباركة، أرض  َوُهًدى لِّلْ
والرسل،  األنبياء  منها  انطلق  التي  العربية  اجلزيرة  شبه 

ومنها حمل اإلنسان العربي عقيدة التوحيد لنشرها

""
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كيف عّبر األوائل عن عقيدة التوحيد؟
إّن التعمق في التراث العربي الديني يكشف عن حقيقة التوحيد واإليمان العميق لدى العرب 

األّولين باإلله الواحد ومعرفتهم بالكيفية التي تمت بها عملية الخلق. وقد احتفظوا بهذه المعارف 

والتعاليم في المعابد مكتوبة بطريقة خاصة، يعتبرونها كتابة مقدسة صوناً وتمييزاً لها عن الكتابة 

العادية، وهذه المعرفة باألمور الغيبية ال تتحصل إال بتعليم رباني عبر المالئكة واألنبياء)ع( 

من مركز اإلشعاع التوحيدي.  

المعرفي ولغتهم  ثم إن األولين عبروا ورمزوا وكتبوا عن عقيدتهم ألنفسهم حسب مستواهم 

ولهجاتهم التي يفهمونها ويتخاطبون بها. فإنهم حين يصفون اإلله بـ )كثيرة عيونه وكثيرة آذانه( 

إنما يقصدون بذلك البصير السميع.  المشكلة في قصورنا عن فهمها خاصة بعد تضليل الباحثين 

وأخطاء الترجمة. كما أنها وصلتنا مكتوبة وليست منطوقة وبدون حركات وهذا يجعلها قاصرة 

اليوم عن إيصال المعنى الحقيقي. وال بد لفهمها من الرجوع إلى أصلها فى اللغة العربية القديمة 

وما تفرع عنها من لهجات سريانية وآمورية وفينيقية وتشعباتها.

السماوية، جاءت  الرساالت  آخر  المبين ألنها  العربي  باللسان  المحمدية  الشريعة  لهذا جاءت 

على  قادرة  القران  بها  نزل  التي  والصيغة  اللغة  وهذه  واضحة.  التوحيد  عقيدة  في  تعاليمها 

اختزان المعنى والمحافظة عليه على مر العصور، ليكون المعجزة الخالدة، وليس كمعجزات 

العناية  تولت  وقد  والمكان.  الزمان  بظرفي  والمحدود  المحسوس  الطابع  ذات  السابقة  الرسل 

اإللهية حفظ هذا الكتاب باعتباره آخر الكتب السماوية من أن تطاله أيدي التحريف أو التغيير، 

وليكون حجة على من بلغه.

وكذلك شاب كلمة )اآللهة( الكثير من عدم الوضوح فاعتقد الباحثون خطأ بأن ديانة السومريين 

تزخر  فعقيدة  الفهم،  في  أخطأوا  الذين  هم  والمفسرين  المترجمين  ولكن  اآللهة،  بتعدد  تعج 

باألخالق والحكم الرفيعة والمثل وشرائع العدل، ال يمكن أن تكون وثنية وخرافية، ولو قرأوا 

القرآن ورأوا يوسف)ع( يقول للساقي السجين: )اْذُكْرنِي ِعنَد َربَِّك()يوسف42( - وهو يقصد 

ملكه فرعون، لظنوا أن يوسف مشرك، أو قول عيسى)ع(: )ألن أباكم واحد الذي في السماوات( 

)متى 9:23( لظنوا بوالدة البشر من  اإلله الواحد الصمد. فهذه كلمات دارجة، السومريون 
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كتبوها ألنفسهم وألجيالهم الذين يعرفون اللغة وسيتعلمونها من كهنة المعابد. وكذا، من ال يفهم 

والحب  الخدمة  وليس  والتذلل،  والسجود  الركوع  وطقوس  لإلله  التعبد  إال  كلمة »عبد«  من 

المطلب« كلهم مشركون ليس فيهم  أن »عبد مناف« و»عبد شمس« و»عبد  سيقول جازماً 

أحناف وال موحدون، والسبب من الترجمة ثم من الفهم والتفسير، باإلضافة إلى الفكرة السائدة 

بأن التوحيد بدأ بموسى)ع( وبأهل التوراة، وأن العرب كانوا وثنيين خالل التاريخ، وهذا وهم 

وخطيئة كبرى! فأين ذهب األنبياء والناس منذ آدم األول؟!

إن قدامى العرب ميّزت المالئكة التي تقف وراء ظواهر الطبيعة وقواها بتسميتها »أرباباً«. 

باعتبارها منفذة  أدوارها إلى هللا سبحانه وتعالى  لنسبة  وجاءت تسميتها عندهم باآللهة أيضا 

إلرادة هللا سبحانه، ومثال ذلك في القرآن الكريم لفظ )توفي األنفس( فهو يُنسب إلى هللا مرة 

وأخرى إلى ملك الموت أو المالئكة، فهي مخلوقات علوية أُنيطت بها أدوار تُبرز فاعلية بعض 

أسماء هللا الحسنى، وتُجسد القدرة اإللهية في محيطنا. 

أطلقــوا  العــرب  قدامــى  إن 
عاليــة  مكانــة  لــه  مــن  كل  علــى 
ومفــرتض الطاعــة ربــًا، فســموا 
واالجتمــاع  الطبيعــة  عناصــر 
ــا،  ــت أرباب ــا كان ــة أي ــاين الفاعل اإلنس
واحرتامهــم  فهمهــم  لدقيــق 
ــرون  للنواميــس فــاهلل رب، واملدّب
أربــاب، وقوانــني الطبيعــة أربــاب، 
ــا  ــاب، كقولن ــة أرب ــة املدين وساس
اليــوم )»اهلل نــور« و»العقــل نــور« 

نــور«(  مــن  و»املالئكــة 

أخناتون يصلي للشمس

"

"
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ثم إنهم لم يتوسلوا لها بالعبادة والتوحيد، وال باالعتقاد بمشاركتها اإلله الواحد كحال الوثنيين، 

ويعرفون أن لها مدبرا مالكا هو رب األرباب أو إله اآللهه. كما أطلقوا على كل من له مكانة 

عالية ومفترض الطاعة رباً، ونحن نسّميه اليوم معلما ومربيا، فلغتهم تسّوغ لهم ذلك وهم ال 

التبجيل والطاعة وخالفة هللا  يعنون أن هذه األصناف كائنات غير بشرية بل أنهم يستحقون 

فيهم. فضال أن لغتهم لم تتخصص مفرداتها بعد، فاألوائل سموا عناصر الطبيعة واالجتماع 

والمدبّرون  رب،  فاهلل  للنواميس  واحترامهم  فهمهم  لدقيق  أربابا،  كانت  أيا  الفاعلة  اإلنساني 

و»العقل  نور«  )»هللا  اليوم  كقولنا  ارباب،  المدينة  وساسة  ارباب،  الطبيعة  وقوانين  أرباب، 

نور« و»المالئكة من نور«(. 

النصوص  أهمية  نفس  الثانوية  الدينية  النصوص  من  الكثير  األجانب  الباحثون  أعطى  وقد 

للعقيدة. فاعتبر  األصلية، مما أدى الى افتراضهم مقدمات غير صحيحة سببت مسخاً مشوهاً 

الكثير من الباحثين إن ما حوته بعض األساطير من كالم عن اإلله أو تجلياته، وتعابير الحب 

والخضوع له بمثابة النصوص األصلية عن العقيدة. والحقيقة إنها تعابير أصحابها المؤمنين في 

أحقاب مختلفة. وليست من الدقة والصحة كما في النصوص األصلية التي هي إّما من الصحف 

والكتب السماوية، أو من أقوال األنبياء واألولياء الصالحين. 

الصحيحة،  العقيدة  على جوهر  واضح  بشكل  ستدلّينا  ال  األصلية  النصوص  إلى  ولو رجعنا 

فنصوص المندائيين ونصوص الحكمة المنتشرة شرقا وغربا تذكر اإلله وتعنى به اإلله الواحد 

االحد.   

إيزيس وأوزيريس هل هما حقًا من اآللهه؟!  
شهد وادي النيل في األلف الرابع قبل الميالد والدة حضارة إنسانية والخروج من حالة التخلف 

وزوجته  »أوزيريس«  البالد  ورب  الصولجان،  صاحب  الصالح،  الملك  بقيادة  والهمجية 

»إيزيس«، وبمعاونة المعلم الرباني »تحوت« وهو النبي إدريس)ع( الذي أحدث نقلة نوعية 

وّظف  وقد  والعمارة،  والمساحة  والهندسة  الحساب  وعلوم  الكتابة  بتعليمهم  البالد  تلك  ألهل 

هذه العلوم في الدعوة الى عبادة هللا الواحد األحد. فالتوحيد موجود في هذه المنطقة منذ ذلك 
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الحين، وكان هو وأوزيريس وزوجته ايزيس يمثلون فريقاً ثالثياً يرجع له الفضل الكبير في 

إصالح البالد و إرساء قواعد الحضارة والعدالة وسن القوانين االجتماعية واألخالقية، وتشير 

النصوص التراثية القديمة على لسان إيزيس إلى بعض تلك اإلنجازات ودور هرمز - وهو 

النبي إدريس)ع( - ولم يقتصر أوزيريس في مشروعه الحضاري على أرض وادي النيل، بل 

امتد خيره الى اآلخرين ليمنحهم ما لديه من العلوم وفضائل األخالق، وهذا يفسر وجود اسم 

»هرمز« في أكثر من بقعة من بقاع االرض.

إّن التعمـــق يف الـــرتاث العربـــي الديني يكشـــف عـــن حقيقة ""
التوحيـــد واإلميـــان العميق لـــدى العـــرب األّولني باإللـــه الواحد 

ومعرفتهـــم بالكيفيـــة التي متـــت بها عمليـــة اخللق.
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وذلك  القداسة،  بعين  إليه  ينظرون  كانوا  العرب،  عند  مكانة خاصة  والمعلم  للمربي  كان  لقد 

الفاضلة، والمفاهيم  المختلفة، واألخالق  العلوم  الناس  لما كان يضطلع به من مسؤولية تعليم 

اإلنسانية الراقية، وتلك كانت مهمة األنبياء والرسل والصالحين المصلحين من أتباعهم طوال 

التقدير، وليبقى أثر هذا التعظيم والنظرة القدسية ممتداً  التاريخ اإلنساني. لهذا نالوا كل ذلك 

عبر التاريخ ألحقاب طويلة بعد رحيل هؤالء المعلمين، عمد الناس إلى ابتكار األساليب التي 

تحفظ ذكراهم وتعاليمهم حية في النفوس، فعملوا لهم تصاوير مجسمة كنصب تذكارية، ولم 

تمثال  منها  وتماثيل،  الكعبة صور  في  كان  وقد  شرائعهم،  في  محظورا  التماثيل  يكن صنع 

إبراهيم وإسماعيل، ومنها صورتا العذراء والمسيح، وارتبطت تماثيل وصور األنبياء واألولياء 

والصالحين المصلحين على الدوام بدور العبادة ليُقتَدى بهم وليس لعبادتهم.

اّن ما فعله السابقون ال يخرج عما يفعله المؤمنون اليوم من زيارة لمساجد األولياء واألضرحة 

أنّه  البعض  يحسبه  قد  والذي  والتبجيل،  والتقدير  الوالء  عظيم  من  لهم  يكنّون  عما  للتعبير 

عبادة لهم، وقد حصل في بعض مراحل التاريخ ان طغت قداسة المعلمين على عقيدة التوحيد 

ر الناس بالتوحيد، كما جاء نوح)ع( الى قومه. فعبدوهم، في هذه المرحلة يأتي من يذّكِ

كان العرب األوائل يعترفون بوحدة األصل البشري والتي لخصها الحديث النبوي الشريف: 

)كلكم آلدم وآدم من تراب(، ولهذا ال تجد في تراثهم أي أثر لتمييز عرقي بين البشر.

أن اهتمام اإلنسان العربي بالنسب لم يكن إاّل من قبيل تعلقه بمكارم ذلك النسب اإلنساني الذي 

يتحدث به العرب أي أنه يفخر بنسبه المتميز ويعتز بأمته وأجداده أصحاب المناقب ومكارم 

األخالق. وليس صحيحا ما يقال عن العرب األقدمين عن أنهم كانوا يعبدون آباءهم ويجعلونهم 

فى مرتبة اآللهة. لقد عبر العرب األقدمون عن تعظيمهم ألجدادهم المتميزين بشمائل انسانية 

وأخالقية معينة يقتدى بها الناس جميعا أو الذين يتفوقون في مجال ما يكون فيه خير للبشر، 

ببناء قبور خاصة متميزة أو مقامات لهم وإطالق أسمائهم على األبناء – كما نفعل اليوم – 

لالحتفاظ بمناقبهم والتذكير بأفعالهم الخيرة، األمر الذى فّسره غيرهم بجهل أو بقصد بما دعوه 

»عبادة األسالف«.  
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إشكال قرآين 
يستشهد البعض بآيات القرآن الكريم التي تذكر نماذج كثيرة للشرك وعبادة األوثان منذ نوح)ع( 

وبوجود األصنام الكثيرة على ظهر الكعبة للرد على مقولة وجود التوحيد وتواصله منذ القدم. 

لذا وجب التوضيح هنا بأن الكثير من آيات القرآن تؤكد بأن )أَْكثََر النَّاِس َل يُْؤِمنُوَن()الرعد1(، 

ْشِرِكيَن()الروم:42( ال ينفي وجود الموحدين حيث قالت: أكثر الناس، ولم تقل:  )َكاَن أَْكثَُرُهم مُّ
كلهم، مما يعني وجود فئة مؤمنة موحدة، ثم أن هناك نوعين من االنحراف، انحراف عقائدي 

وهو الشرك، وانحراف سلوكي وهو الظلم.

في هذا اإلطار نفهم وصم القرآن الكريم ألكثر الناس بالكفر والفسق والجهل والضالل، فأغلب 

اآليات ال تتحدث عن أغلبية مطلقة، وإنما أكثرية ضمن حقبة زمنية محددة أو فئة معينة.

ختاماً، لم يفقد اإلنسان مطلقا القدرة على االتصال باهلل سبحانه بعد نفخ الروح فيه، بعد أن أودعه 

هللا البرنامج المعد لذلك )الفطرة(، ويبقى الخيار بيد اإلنسان في تفعيله. وقد أُريد لهذا اإلنسان 

ضمن المشروع الرباني أن يكون خليفة هللا في األرض بحق، ولكنه أخلد إلى األرض واتّبع 

هواه، وال يزال مشروع اإلنسان الخليفة قائماً منذ أن باشرته المالئكة المدبّرة وهيأت له كل 

أسباب التكامل التي أثمرت عن نماذج مؤمنة وموحدة على مر العصور. 

وظل صراع الخير والشر محتدماً، وخط التوحيد موصوالً باإلنسان األول لم ينقطع، يتسع حيناً 

ويضيق حيناً آخر، والشيطان يواصل رسالته الصريحة الجريئة إلفشال هذا المشروع الرباني 

وإسكات صوت الفطرة والعقل.

وقد حافظت أمتنا في فترات طويلة من تاريخها القديم على عقيدتها وإيمانها باهلل الواحد األحد 

بداللة نصوصهم الصحيحة المثبتة قبل آالف السنين، كصحف آدم )الكنز العظيم(، ونصوص 

الحكمة عند السومريين وفي بالد وادي النيل وسائر العلوم الربانية التي جاء بها األنبياء العظام 

وانطلقوا بها من المركز يجوبون سائر البقاع، يلقّنون الناس أسباب المدنية والتحضر.
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ولكن النظرة الضيقة للدين اليوم، والتسليم دون غربلة وتمحيص بصحة الكثير من األغاليط 

بشأن تراث السابقين وأساطيرهم حال دون رؤيتنا للحقيقة الكبرى التي عرفها األولون وآمنوا 

بها، وهي أن هللا واحد ال شريك له، خلق اإلنسان وتعهده بالهدى ولم يتركه سدى.

فكان البد من غربلة هذا التراث وقراءته من جديد قراءة تعيد رسم الصورة لتنطق بمضمونها 

فهم  التاريخ ومحاولة  إعادة قراءة  إن  بنفسها،  الثقة  لتنهض وتتعافى األمة وتستعيد  الصحيح 

التراث بات مطلباً ضرورياً، ألنه قراءة لقصة اإلنسان، تلك القصة التي تكشف عن يد الرحمة 

في  والرسل  باألنبياء  واصلته  بل  أبداً  عنه  تتخل  ولم  األولى،  خطواته  منذ  لرعايته  الربانية 

محطات الضالل.

وظــل صراع اخلري والشــر 
التوحيــد  وخــط  حمتدمــًا، 
األول  باإلنســان  موصــواًل 
يتســع  ينقطــع،  مل 
آخــر،  حينــًا  حينــًا ويضيــق 
يواصــل  والشــيطان 
رســالته الصريحة اجلريئة 
ــروع  ــذا املش ــال ه إلفش
صــوت  وإســكات  الربــاين 

والعقــل. الفطــرة 

"

"
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لتحميل كتاب األسطورة.. توثيق حضاري
 QR Code امسح رمز االستجابة السريعة
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بل  اآلالف  وقراءة  فتح  إلعادة  مغايرة  طريقة  حضاري«  توثيق  »األسطورة..  بحث  يعتبر 

في  المتمركزة  السابقة  الحضارات  تركتها  التي  والجداريات  والرقم  المدونات  من  الماليين 

المنطقة العربية. الجديد في هذه الطريقة والتي يكمن فيها سر قوتها هي أصالتها، بمعنى عدم 

فصل األسطورة عن لغة ومعتقدات وثقافة أهل المنطقة. البحث يؤكد على ضرورة التعامل مع 

أساطير المنطقة كجزء ال يتجّزأ من تاريخ هذه المنطقة بكل ما فيها من مظاهر ثقافية ابتداًء 

من اللغة التي البّد وأن تكون عربيّة ولو بأحد لهجاتها، إلى عادات البناء واإلنشاء التقليدية إلى 

أساليب الزراعة والري، وأخيراً وليس آخراً المضامين الفكرية للحكم واألمثال الشعبية والعقائد 

العابرة لألديان واألزمان.

الدراسة التاريخية المستوفية للفترات التي اتجه فيها علماء دراسة اآلثار الغربيّون، من شأنه 

أن يظهر بجالء أثر األفكار المسبقة عن تاريخ المنطقة وتقسيم أقوام العالم إلى إثنيّات وإرجاع 

ثابتة أصالً  العجيب بين نظريات علميّة غير  لغاته إلى مجموعة لغات وفي حالة من الربط 

وإسقاطها على حقائق جغرافية وتاريخية وتفسيرات عقائدية والبحث عّما يشابهها على األرض 

لتحقيق السبق واإلنجاز في منافسة محمومة بين القوى االستعمارية وما يمثّل تلك القوى من 

باحثين وأكاديميين وقساوسة وجامعي الكنوز والمغامرين وغيرهم.

كلمـــة  أن  يـــرى  مـــن 
العربية  »أسطورة« 
كلمة  من  مقتبســـة 
 Historia »اســـتوريا« 
وتعنـــي  اليونانيـــة 
قلب  قصة،  أو  حكاية 

احلقيقـــة متامـــًا.

"
"
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عن   تعريفية  مقّدمة  األول  فصله  في  يتناول  حيث  القديمة،  األساطير  بدراسة  البحث  يعتني 

األساطير وعن  نشأتها، والفرق بينها وبين الخرافات، وأنواعها، ثم في الفصل الثاني يعالج 

عالقة األسطورة بالتاريخ ويجيب عن السؤال األهم في البحث وهو: هل يمكن اعتبار األسطورة 

مصدراً معتمداً من مصادر التاريخ ولماذا، ثم يتعّرض الفصل نفسه إلى لفظ أساطير األّولين 

الوارد في القرآن الكريم ويمضي في محاولة للتعّرف على سّر ذكر هذا اللفظ في كتاب هللا، 

وفي الفصل الثالث يطرح البحث آليات مقترحة لفهم األساطير والتعّرف على أسرارها وفك 

أقفالها، ثم يقّدم بعض المحاوالت واالجتهادات لتفسير عدد من األسماء المشهورة في األساطير 

على اعتبار أّن األسماء تشّكل مفاتيح الولوج لتفسير األساطير وباألخص مع ارتباط األسماء 

في األساطير باللغة العربية ولهجاتها القديمة.

»سطر«،  الثالثي  الفعل  من  وجذرها  أفعولة  وزن  على  أصيلة  عربية  كلمة  أسطورة  كلمة 

وباعتبار أّن لكّل كلمة مشتقة )في العربية( جانبين: األول مادتها والثاني صيغتها أو وزنها، فمادة 

كلمة »أسطورة« تقوم على جذر فعل يدل على المعنى العام الذي يجمع بين سائر المشتقات منه 

مثل أْسُطر وسطور وهو الصف من الشيء كالكلمات والشجر ومنها الُسُطر وتعني األقاويل 

»أُْفعولة«  وزن  على  فأسطورة  العربية  لغتنا  أوزان  فمن  وزنها:  أما   ، المزخرفة«  المنّمقة 

كأحدوثة وألعوبة وغيرها، وجمعها »أساطير« على وزن »أفاعيل« كأحاديث وأالعيب، وهذا 

ما يؤّكد أّن كلمة أسطورة هي أحد اشتقاقات الجذر الثالثي س ط ر على وزن أُْفعُولَة، وقد 

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في آيات عدة تحت مسّمى »أساطير األولين« وفي ذلك دليل 

آخر على أن الكلمة ذات أصل عربي فالقرآن نزل عربياً كلّه، وقد ورد لفظ أساطير األولين 

على لسان قوم محمد)ص( القرشيين الفصحاء، الذين سمعوا باألساطير وعرفوها وهم بعد لم 

يتّصلوا باليونان أو يقتبسوا شيئاً من ألفاظهم وكلماتهم، ولم يرد في التاريخ قبل البعثة النبوية 

أّن العرب قد اقتبسوا من غيرهم وهم الذين يعتّزون بلغتهم أيّما اعتزاز. ما يعني بأن من يرى 

أن كلمة »أسطورة« العربية مقتبسة من كلمة »استوريا« Historia اليونانية وتعني حكاية أو 

قصة، قلب الحقيقة تماماً، وهو من آثار فرض آراء الغربيين وتفسيراتهم على تراثنا وتاريخنا، 

فالكلمة عربية في أصلها عبرت إلى شبه الجزيرة اليونانية مع حركة القدماء العرب وهجرتهم، 

وبالتحديد على يد الفينيقيين الذين استوطنوا سواحل البحر المتوسط وانتقلوا مع لغتهم وتراثهم 
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وكنوزهم إليها، هذه الكلمة كغيرها من الكلمات العربية شّكلت جذور اللغة اليونانية التي نسب 

إليها واضعو التاريخ في عصرنا الحديث كل األصول العريقة للمصطلحات واأللفاظ، وغضوا 

الطرف عن أصولها العربية وهو ما أفقدهم في كثير من األحيان الموضوعية والمقدرة على 

إدراك الحقيقة والصواب.

أما بالنسبة لتقييم القرآن لألساطير فقد ذُكرت لفظة »أساطير األولين« تسع مرات ونجد أن 

العنصر المشترك في  جميع آيات »أساطير األّولين« أنّها وردت على لسان الكافرين لدعوة 

مناسبات  في  قيلت  اآليات  كّل  أّن  كما  الكتاب،  أهل  من  غيرهم  لسان  على  ترد  ولم  الحّق، 

الجديدة  الدعوة  في  النظر  إلى  تدعوهم  إيمانية عقلية منطقية  والجدال حول قضايا  االحتجاج 

نظرة متجّردة أبرزها الدعوة للتوحيد وقبول البعث والحساب، وأمام عجزهم عن رّد الحجة 

بالحجة يلجأون إلى إغالق باب الجدال بنسبة ما يسمعونه إلى أساطير األولين، وفي ذلك إشارة 

واضحة إلى أّن هؤالء كانوا يعلمون أّن هناك تراثا مسطورا وضعه األّولون ويبدو أيضا أنهم 

كانوا يحتفظون في أذهانهم ببعض معالمه،ّ ودعوة الرسول قد ذّكرتهم بتلك المعالم، فأقّروا بأّن 

ما يعرفونه سابقاً عن أساطير األولين يتضّمن معاني تقترب لما جاء به الرسول وهي تخالف 

معتقداتهم وما هم عليه. 
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إنّنا نهتّم بدراسة األساطير، ألنّها تدلّنا بدراستها دراسة نزيهة متفحصة على أّن هللا سبحانه قد 

اعتنى باإلنسان منذ اليوم الذي أصطفاه وحّمله أمانته وعلّمه »البيان« وأهبطه على أرضه. 

عن  ونتملّص  تراثنا  نتجاوز  أن  نأبى  وألنّنا  المنطقة،  هذه  تراث  وحدة  لنا  تثبّت  ألنّها  كذلك 

تاريخنا، لعلمنا الذي أخذناه من قرآننا العظيم بأنّه تراث أمة واحدة يقف أمامها األنبياء )إِنَّ 

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ()األنبياء 92(، وأنّه تراث متّصلة حلقاته ومترابطة،  تُُكْم أُمَّ َهِذِه أُمَّ
إليها  يُنسب  التي  السابقة والشعوب األولى  يظهر ذلك بجالء عند إطالعنا على أحوال األمم 

بدايات الحضارة اإلنسانية. 

كما ندعو إلى إعادة اكتشاف الفكر الذي كان عليه العرب األوائل وفهم األسرار التي حملوها 

والعلوم التي أّسسوها،  لندعو كذلك إلى السعي نحو ربط القرآن بالمدّونات القديمة على اعتبار 

ل من فصول التعليم اإللهي على قاعدة أنّها تلتقي مع القرآن في غرضها العاّم  أنّها الفصل األوَّ

وهي الدعوة إلى هللا الواحد األحد، وإّن غرضنا من وراء ذلك هو كشف الحقيقة ولئال نبقى رغم 

مدنيتنا وعلومنا نعاني من الجهل والنّضوب الّروحّي في جوانب سبقنا فيها األّولون وتقّدموا 

فيها علينا؛ ولكي نرّد المعروف إلى أهله باإلقرار بأّن ما عرفناه اليوم بعد جهد جهيد قد فهمه 

أولئك قبلنا وأيقنوا به وأرادوا أن ينقلوه بأمانة لمن يلحقهم، وأّن المرتكزات األساسية التي يقوم 

الفكر اإلنساني ليس إال  بأّن  إليهم، ولنسلّم بعدها  إنّما ترجع في أصولها  اليوم  عليها وجودنا 

فكراً تراكميّاً متواصالً، وأنّنا في عصرنا البعيد هذا نشّكل حلقة من عقد يمثّل سلسلة الحلقات 

البشرية، وأنّه ال يمكن لنا في أي حال من األحوال االنفصام عن تلك السلسلة؛ ألّن هذا االنفصام 

يعني تفتتنا وضياعنا.

""

إّننـــا نهتّم بدراســـة األســـاطري، ألّنهـــا تدّلنا بدراســـتها 
دراســـة نزيهـــة متفحصـــة علـــى أّن اهلل ســـبحانه قد 
اعتنـــى باإلنســـان منـــذ اليـــوم الـــذي أصطفـــاه وحّمله 
أمانتـــه، كذلك ألّنها تثّبت لنا وحـــدة تراث هذه املنطقة.
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لتحميل كتاب طوفان نوح.. بني احلقيقة واألوهام
 QR Code امسح رمز االستجابة السريعة
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 أوعـــزت املصادر الثالث )األســـاطري، مدونة التـــوراة، القرآن "
الكرمي(  األســـباب الطبيعية التـــي أدت إىل حدوث الطوفان إىل 
أن امليـــاه اجلوفيـــة هي الرافد األساســـي مليـــاه الطوفان، 

حيـــث انهمرت املياه مـــن اجلبال ومن شـــقوق األرض.

"
إليماننا بأهمية قراءة التاريخ قراءة متأنية متجردة، ولعلمنا بأن فهم الحاضر ال يكون إال في 

ضوء قراءة نزيهة للماضي وتحليله وفهمه من مصادره المختلفة، وليقيننا بأن الحاضر المعوج 

لن يستقيم إال بمعرفة أسباب اإلعوجاج وتحديدا النقطة التي بدأ منها وكيف تطّور، تناول هذا 

البحث حادثة طوفان نوح أنموذجا لقراءة تحليلية في التاريخ المدّون والمتمثل في تراث األمة 

بمصادره المختلفة )األساطير، مدونة التوراة، القرآن الكريم( بعقد مقارنة بين ماجاء في هذه 

المصادر الثالثة للتعرف على نقاط اإللتقاء والتشابه بينها، ونقاط االختالف واالفتراق، ومن ثم 

التوّصل إلى حقيقة تفاصيل هذه الحادثة فنثبت ما اتفقت عليه المصادر ودعمته األدلة المنطقية 

والبراهين العلمية، ونناقش ما اختلفت عليه وذلك بتعريضها للنقد بهدف غربلتها فنبقي على ما 

يصمد منها ونكشف زيغ أو زيف ما يسقط منها.

يف  الطوفان  حادثة  يف  الشبه  أوجه  البحث  هذا  فّصل 
املصادر الثالثة وخلص إىل أنها اتفقت كلها على:

نجاة خاصة، وكذا  إلى وسيلة  الناجين منها بحاجة  الحادثة وأن  بوقوع  أن هناك علما مسبقا 

اتفقت على وجود رمز بشري ليس بإله وال َملَك ولكن لديه اتصال بالغيب فيعمل على نجاة من 

عليها باتّباع تعاليم السماء، هذا الرمز ُسّمي بأسماء مختلفة في األساطير )أوتونفشتيم(، وفي 

التوراة )Noah(، وفي القرآن الكريم )النبي نوح »ع«(، اتفقت هذه المصادر على أن السبب 

الرئيس للطوفان كان استفحال االنحالل األخالقي عند قوم نوح )ع( وإن جاء بتعابير وتفاصيل 

مختلفة في كٍل منها، وأخيراً، أوعزت المصادر الثالث األسباب الطبيعية التي أدت إلى حدوث 

المياه من  انهمرت  الطوفان، حيث  لمياه  الرافد األساسي  الجوفية هي  المياه  أن  إلى  الطوفان 

الجبال ومن شقوق األرض حتى غّطت مساحات شاسعة من غرب شبه الجزيرة العربية مكان 

وقوع الطوفان.
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أما أوجه االختالف بني املصادر الثالث فتلّخصت يف أن:
األسطورة ترى أن المغرقين في الحادثة هم من كانوا في منطقة حدوث الطوفان، بينما ذهب 

كلها  األرضية  الكرة  الطوفان غطى  أن  إلى  الكريم  القرآن  ومفسري  التوراة  مفسري  بعض 

وبالتالي أُغرق كل من عليها! فعمل البحث على تحليل اآليات القرآنية الكريمة التي جاء فيها 

ذكر تفاصيل الحادثة ليثبت أن ألفاظ القرآن ال تدّل على عالمية الطوفان، بل استدّل بها ليثبت 

أن الحادثة محلّية، وبيّن أسباب تبنّي مفسرو التوراة نظرية غرق كل من على وجه األرض في 

حادثة الطوفان ما عدا من نجا في سفينة نوح )ع(، وكيف أن بعض المفسرين المسلمين أيّدوا 

نظريتهم رغم عدم منطقيتها، ومخالفتها آليات القرآن الكريم. 

ما صّرح به القرآن الكرمي
لقد شغلت حادثة الطوفان حيّزاً من آيات القرآن الكريم وجاءت مفّرقة في أكثر من عشر سور 

الحادثة ودقائقها: كيف حدثت، ولماذا، وأين، ومن  لنا صورة مفّصلة عن  كريمات فرسمت 

نجا ومن أُغرق، فتعّرفنا على تلك التفاصيل واستعنّا بما جاء في التوراة واألساطير الستكمال 

الصورة، فخلصنا إلى أن القرآن يؤّكد على أن دعوة نوح )ع( لم تكن عالمية وبالتالي تنتفي 

حجة من قال بعالمية الطوفان بناء على اعتقاده بعالمية دعوة نوح، فقد تكّرر في القرآن قوله 

تعالى: )َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَٰى قَْوِمِه( أربع مرات، وآية )قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِْن ُكْنُت َعلَى بَيِّنٍَة 

ِمْن َربِّي(، وآية أخرى )قَاَل َرِبّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْياًل َونََهاًرا(، كل هذه اآليات تدل على أن 
نوحا قد أرسل إلى قومه خاصة، وأنه كان يحدث قومه ال غيرهم. ولو قارنا بين هذه اآليات 

لنا  لتبين  ِلّْلعَالَِميَن(  َرْحَمةً  إِلَّ  أَْرَسْلنَاَك  نبي اإلسالم محمد )ص(: )َوَما  وقوله تعالى مخاطباً 

محدودية الرسل السابقين، وعالمية دعوة الرسول الخاتم، فهو الوحيد من بين األنبياء )ع( من 

خوطب ليكون رسوال للعالمين.  

المتواجدون في  أنهم  فتبيّن  الحادثة  الناجين والمغرقين في  التي ذكرت  ثم تم استقراء اآليات 

منطقة الحدث ال كّل من على كوكب األرض، وفُّسرت اآليات التي تشرح األسباب الطبيعية 

للطوفان وكيفية حدوثه، وذُكرت أسباب الطوفان وجغرافيته فوجدنا توافقًا بين المصادر في تلك 

التفاصيل، عدا عن إضافة تفّردت بها مدونة التوراة.
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طوفان نوح والتأسيس للنظرية السامية 
في قراءتنا لحادثة طوفان نوح )ع( من التراث ذُهلنا لما توّصلنا 

عالميته،  من  بشأنه،  أُشيع  ما  أكثر  مع  تتعارض  نتائج  من  إليه 

وكيفية حدوثه، وأسبابه، ومنافاة كل ذلك للشواهد اآلثارية واألدلة 

علماء  من  الكثير  أن  وجدنا  فقد  ذلك  ورغم  والمنطقية  العلمية 

اعتقدوا  الناس  عاّمة  عن  فضالً  والمسلمين  والمسيحيين  اليهود 

من  تمّكنا  والبحث  االستقصاء  من  مزيد  وبعد  الطوفان،  بعالمية 

التعّرف على أسباب هيمنة هذا االعتقاد فالحت يّد التزوير التي 

طالت حادثة الطوفان في مدّونات التوراة أو ترجماتها وتفاسيرها 

بإضافة تفّردت بها »مدونة التوراة« دون غيرها من المصادر 

ُوّظفت بعض  التي ألجلها  وبالتالي استطعنا أن نكشف األسباب 

تفاصيل هذه الحادثة واألغراض التي من أجلها ُسّخرت. 

"

"

تكّرر يف القرآن قوله تعاىل: )ولقد أرســـلنا نوحا إىل قومه( 
أربع مـــرات، وآية )قـــال يا قـــوم أرئيتم إن كنـــت على بينة 
مـــن ربي(، وآيـــة أخرى )قـــال ربـــي إين دعـــوت قومي ليال 
ونهـــارا(، كل هـــذه اآليات تدل على أن نوحا قد أرســـل إىل 

قومه خاصـــة، وأنه كان يحـــدث قومه ال غريهم.
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نص ما بعد حادثة الطوفان يف مدونة التوراة:
»وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساماً وحاماً ويافث، وحام هو أبو كنعان، هؤالء الثالثة 

هم بنو نوح ومن هؤالء تشعبت كل األرض، وابتدأ نوح يكون فالحاً وغرس كرماً، وشرب من 

الخمر فسكر وتعّرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً، فأخذ 

سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى 

الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما، فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال 

ملعون كنعان عبد العبيد يكون ألخوته، وقال مبارك الرّب إله سام وليكن كنعان عبداً لهم، ليفتح 

هللا ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبداً لهم« )التكوين 9 :27-18(.

لقد استُغلّت حادثة طوفان نوح )ع( واإلضافة التي تفّردت بها مدّونات التوراة من قبل اليهود 

ليسّوغوا ألنفسهم ارتكاب المحظورات، واستعباد اآلخرين واالستيالء على ممتلكاتهم، وذلك 

باتّهام األنبياء )ع( بارتكابها أو باّدعاء أنها بإيعاز منهم، فاتّهموا نوحاً )ع( بالسكر والتعّري)!!( 

ولعن كنعان ظلماً ليحققوا أغراضا خاصة ذات عالقة بخالفهم مع الكنعانيين، ثّم استُغلت تلك 

اإلضافة لوضع بذرة التمييز العنصري والتأسيس للنظرية السامية، فادعى اليهود - الذين يرجع 

نسب أكثر من 90% منهم إلى الخزر - أنهم هم )الساميون( رغم أن عشيرة بني إسرائيل – التي 

يرجع نسبها إلى سام بن نوح - ال تزيد على واحد من ألف من منتسبي السامية!!

من هنا تأتي أهمية هذا البحث في دحض هذه النظرية ونسفها من جذورها بعد أن تبيّن أن 

الطوفان لم يهلك البشرية كلها وبالتالي فالسالالت ال تعود إلى أبناء نوح )ع( فقط، ولنؤّكد على 

ةً َواِحَدةً( تُُكْم أُمَّ رفض فكرة تمييز الناس على أسس عرقية لتعود األّمة إلى حقيقة )إِنَّ َهِذِه أُمَّ

)األنبياء: 92(، وحقيقة »كلّكم آلدم«. 

كما إن أحد فوائد هذا البحث إلى جانب الكشف عن خدعة »النظرية السامية« هو معرفة حجم 

هيمنة اإلسرائيليات على فهمنا للقرآن الكريم وبالتالي الدعوة للرجوع إلى القرآن كمرجع أّولي 

وبين  بينه  ومقارنين  قواعده  ومطبّقين  الدقيق  نظامه  محّكمين  ثانية  قراءة  وقراءته  للمعرفة، 

لغربلته  منّا  التراث في محاولة  المصادر األخرى من تراث األمة ومؤّكدين على وحدة هذا 

شة وأحكام مسبّقة. وتنقيته مّما علق به من تزوير مدروس وموروثات مشوَّ
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لو اطلعنا على األساطير السومرية والبابلية واآلشورية، وما كشفت عنه الحفريات في العراق 

والشام ومصر، وقارناها بما جاء في التوراة من قصة التكوين وخلق اإلنسان أو سقوط اإلنسان 

أو الطوفان، وما جاء به القرآن الكريم من قصة الخلق األول لإلنسان، وغيرها لوجدنا تشابها 

كبيرا بين هذه المصادر الثالثة ووجدنا أنها تلتقي في كثير من العلوم العلوية والمبادئ الفاضلة، 

لوال ما أضيف لها من تحريف وتزوير ومعاني بعيدة عن قصد الراوي أو كاتب األسطورة 

لنا  أتيح  عندما تترجم وتلبس عباءة مترجمها حسب أهوائه ومشتهياته ومعتقداته ونواياه. لو 

رؤية الحبل السري الناظم بين ما سطره األولون في أساطيرهم وما جاء به األنبياء والمرسلون 

حتى الخاتم محمد )ص( لتعرفنا على مصدر هذا التراث ولربطنا ماضي هذه األمة المتأصل 

بداية  تلك  لتكون  مصيرية  وقيمية  كونية  لقضايا  مشتركة  أفهاما  ووضعنا  التأريخ  عمق  في 

النهاية لوضع حد للتالعب بمقدرات األمم والشعوب من قبل المستنفعين من التزوير والتحريف 

والراقصين على حبل التمييز العرقي البغيض والالعبين بمقدرات هذ األمة.

خلص هذا البحث إلى أن الطوفان كان محلياً، وأنه كان في غرب شبه الجزيرة العربية حيث 

موطن قوم نوح)ع(، وقد حدث في حوالي 3000 ق.م. نتيجة الرتفاع منسوب المياه بسبب 

ذوبان الجليد الذي أدى إلى زيادة الضغط على المياه الجوفية المخزونة تحت الدرع العربي، 

قسماً  فأغرق  وتفجرت األرض عيوناً  منهمر،  بماء  البركانية  السراة  فوهات جبال  فانفجرت 

كبيراً من تلك المنطقة، وقضى على البشر الهمج والخطاة فيها، ونجا نوح )ع( ومن معه من 

ذريته، وأهله وآخرون معه من غير الظالمين والكافرين. 

"

"

األســـطورة ترى أن املغرقني يف احلادثة 
حـــدوث  منطقـــة  يف  كانـــوا  مـــن  هـــم 
الطوفـــان، بينمـــا ذهب بعض مفســـري 
التـــوراة ومفســـري القرآن الكـــرمي إىل أن 
الطوفـــان غطـــى الكـــرة األرضيـــة كلها 

وبالتـــايل ُأغـــرق كل مـــن عليها!
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لتحميل كتاب مسخ الصورة.. سرقة وحتريف تراث اآلمة
 QR Code امسح رمز االستجابة السريعة
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يعالج البحث عملية التحريف الضخمة التي تعرض لها التاريخ العربي القديم من قبل الغرب 

أسس  أية  إلى  تستند  ال  عرقيّة  نظريات  ابتداع  من  رافقه  وما  الصهيونيّة،  والحركة  واليهود 

علميّة أظهرت الغرب األوربي كجنس متفوق، والعرب كأّمة بدويّة بدائية متخلفة، تعبد إلًها 

غريبًا، ال تحب السالم وتميل إلى العنف والعدوان. كما قال برنالد لويس في كتابه »األصوليّة 

اإلسالميّة«: »المسلمون خطر يتهدد الحضارة الغربيّة سياسيًا واجتماعيًا وسكانيًا وأّن نزاًعا 

وشيًكا سيقع بين الغرب والمسلمين«. 

كانت مدونات التوراة المحرفة وأسفارها هي األداة التي استخدمت في هذا التحريف المشين، 

وتعاظم خطر التحريف عندما اعتمدت الكنيسة التوراة اليهوديّة »العهد القديم« وضمتها إلى 

القديم والحديث يسمى »بالكتاب المقدس«، فتسربت  للعهدين  الكتاب الجامع  اإلنجيل، فصار 

الثقافة التوراتيّة المحرفة إلى الفكر المسيحي الديني في الغرب. ومن هذه الثقافة المزورة صار 

الغرب يعتقد أنَّ لليهود حقًا إلهيًا في فلسطين، وبهذا التحريف أعطوا ـ اليهود والغرب ـ ألنفسهم 

حق اقتالع شعب كامل من أرضه والتنكيل به. ومنذ بدأ تنفيذ التحريف التاريخي عمليًا على 

األرض بقيام »إسرائيل« دخلت المنطقة في حروب وعنف وعدم استقرار.

اليوم بحمد هللا كشف علم اآلثار حقيقة التحريف وكذب مزاعم اليهود في فلسطين، يقول المفكر 

الفرنسي )بيير روسي( في كتابه التاريخ الحقيقي للعرب: »إننا لم نعثر حتّى اليوم على أثر وال 

على أقل إشارة تجبرنا على التحدث عن عاصمة عبرية أو عن ملوك عبريين، ولم يسجل في 

أي مكان ما اسم داود أو سليمان، ولم تسجل في أي مكان الفتوحات الكبرى التي يمجدها العهد 

القديم، إنَّ الديوان الفرعوني صامت في هذا الصدد، وهو الذي يحلو له أن يقصَّ أدنى األحداث 

السياسيّة والعسكريّة للمنطقة«.

"

القـــدمي  إىل  العربـــي  التاريـــخ  تعـــرض   
عمليـــة حتريـــف الضخمـــة مـــن قبـــل 
الصهيونّية،  واحلركـــة  واليهـــود  الغرب 
وما رافقه مـــن ابتداع نظريـــات عرقّية 

ال تســـتند إىل أيـــة أســـس علمّيـــة.

"
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يشرح الكتاب مصطلح »األمة العربية«، فيقول أنَّه يعني به األمة المَوِحدة التي تشمل عرب 

أفريقيا وعرب آسيا، والفرس والترك والكرد والبلوش، فهؤالء كلّهم عرب كانوا في األصل 

يتكلمون لغة عربيّة واحدة وإن اختلفت لهجاتهم، ويسكنون بالًدا واحدة هي جبال السراة في 

بين  الفروق  فاتسعت  األمد  بهم  وطال  األمصار  في  تفرقوا  تكاثروا  فلّما  العربيّة،  الجزيرة 

اللهجات حتى بدت أّن كل لهجة لغة قائمة بذاتها. إذن الكتاب ال يقصد باألمة العربيّة معناها 

الضيق المتعارف عليه اليوم والذي يعنى العرب فقط. 

ويؤكد الكتاب أن غايته ليس نكأ الجراح وال إثارة الخالف وإنّما الوصول لحل جذري لرأب 

يكون  قوميّة وعرقيّة، وال  بدعوى  التي فرقت  األّمة  العرب والغرب، ولّم شمل  بين  الصدع 

الفلسفات  اللثام عن  التوراتيّة المزوِرة للحقائق، وإماطة  الثقافة  ذلك إال بكشف زيف وضرر 

فبانكشاف  استعماريّة،  أهدافًا وسياسات  التي تخفي وراءها  الغربيّة  والسياسيات االستعماريّة 

الزيف والتحريف والتزوير يتسنى للمصلحين وضع أسس ثقافة صحيحة تلم شمل أمم األرض 

شرقيها وغربيها قاصيها ودانيها عربها وعجمها، لتزيل هذا االحتقان والتقاتل والعداء المستحكم 

ليعم السالم كلَّ العالم.

ومـــن هذه الثقافة املـــزورة صار الغرب يعتقـــد أنَّ لليهود حًقا ""
إلهًيا يف فلســـطني، وبهـــذا التحريف أعطوا ـ اليهـــود والغرب ـ 

ألنفســـهم حق اقتالع شـــعب كامل من أرضـــه والتنكيل به. 
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يقع الكتاب يف ثالثة فصول:
الفصل األّول: 

المنصفين  المفكرين  بعض  وجود  رغم  العربيّة  للحضارة  الغرب  تنكر  يتناول 

أساليب  إلى  ويشير  الغرب،  نهضة  في  العرب  دور  في  بشهادتهم  أدلوا  الذين 

التي اعتمدوها ويسلط الضوء على وثيقة تاريخية مهمة جداً  المختلفة  التزوير 

توضح عمليات النسخ والتزوير الواسعة للمخطوطات اإلسالمية والكتب العربية.

 الفصل الثاين: 
يناقش األسس التي قامت عليها دولة »إسرائيل« شارًحا أسباب اضطهاد اليهود 

في أوربا، ورغبة األوربيين في التخلص منهم، مستعرًضا المؤتمر الصهيوني 

سنة  االستعماري  لندن  ومؤتمر   ،1897 بسويسرا  بازل  في  عقد  الذي  األّول 

1905 الذي أوصى بإقامة الدولة الحاجزة »إسرائيل« بين عرب آسيا وأفريقيا، 

وما رافق إقامة هذه الدولة من عمليات تزوير واسعة في التاريخ والجغرافيا.

الفصل الثالث: 
والصهيونيّة  اليهود  مارسها  التي  والتزوير  التحريف  منهجية  في عملية  يبحث 

والغرب، كيف زورت مصادر التراث وكيف دست الكتب المزورة في المكاتب 

الغرب  مناهج  ودور  التزوير،  ترسيخ  في  الكنيسة  ودور  والعالميّة،  العربيّة 

التعليميّة وهوليود في هذه السياسة، ودور بعض المثقفين العرب في نقل الثقافة 

المزورة إلى عالمنا العربي ومناهجنا التعليميّة عندما قبلوا ألنفسهم أن يكونوا 

نقلة ال محققين وباحثين، ويدرس الكتاب اإلسرائيليات التّي غزت كتب التراث، 

وخطورتها على اإلسالم وعلى المسلمين، وما توفره ألعداء اإلسالم من فرص 

لطعن اإلسالم في الصميم، وما تلحقه من ضرر بمعركة األّمة المصيريّة في 

والعراق  الشام  وبالد  فلسطين  في  وجوًدا  لليهود  تعطي  ألنَّها  فلسطين؛  تحرير 

ومصر. 
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يحتوي هذا البحث على حقائق صادمة عن أثار التزوير المدمرة على نواحي متعددة ال يتسع 

المجال لذكرها في هذا الملخص، وقد اعتمد على آراء وأقوال مفكرين ومؤرخين من الغرب، 

بدأ هذا  العربي ارتباطا وثيقاً،  بالعالم  الذي ارتبط  بيير روسي  للمؤرخ  اقتباسات كثيرة  وفيه 

االرتباط منذ قّرر اإلعداد لرسالة الدكتوراة في حضارة اإلغريق. ولكونه عالًما غربيًا لم تكن 

األبواب مؤصدة أمامه. فتكشفت له أمور لم تكن في حسبانه، اكتشف ماهية حضارة اإلغريق 

وماهية حضارة الرومان، أخذ يوجه النداء تلو النداء للغرب وللعالم العربي »أفيقوا فأن العروبة 

األولى.  الحضارة  تلميذة  وهي  إال  التاريخ  في  من حضارة وجدت  وليس  دمائنا،  في  تسري 

الحضارة العربية ُمعلمة للبشرية قاطبة.« اكتشف بيير روسي خالل سنوات من البحث الجاد 

بأن هناك مخططا قد تم تنفيذ  حجم التزوير، الذي صدمه من حيث الكم والنوع، كان واعياً 

الكثير من حلقاته، ولم يتبَق إال القليل، لم يكن بيير روسي عربيًا، بل كان ينظر إلى التراث 

العربي على أنه تراث اإلنسانية جمعاء، وآثار تزويره قد طالت كافة المجتمعات اإلنسانية ولم 

تقتصر على العرب فقط.

"

"

اليـــوم بحمـــد اهلل كشـــف علـــم 
اآلثـــار حقيقـــة التحريـــف وكذب 
مزاعـــم اليهود يف فلســـطني، 
)بيري  الفرنســـي  يقـــول املفكر 
التاريـــخ  كتابـــه  يف  روســـي( 
مل  »إننـــا  للعـــرب:  احلقيقـــي 
نعـــر حّتـــى اليـــوم على أثـــر وال 
علـــى أقل إشـــارة جتربنـــا على 
التحـــدث عن عاصمـــة عربية أو 
عن ملوك عربيني، ومل يســـجل 
يف أي مـــكان مـــا اســـم داود أو 
أي  يف  تســـجل  ومل  ســـليمان، 
مـــكان الفتوحـــات الكـــربى التي 

ميجدهـــا العهـــد القـــدمي..«
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كتاب »نداء الّسراة ... اختطاف جغرافيا النبياء« يبحث في التحريف الذي وقع في التوراة 

»السبعونيّة« وآثار هذا التحريف على األّمة العربيّة واإلسالميّة والعالم أجمع. 

بثمانية قرون  نبي هللا عيسى )ع(  قبل والدة  بدأ  التوراة  في  التحريف  أن  إلى  الكتاب  يذهب 

عندما ترجمت التوراة من اللغة السريانيّة إلى اللغة الفينيقيّة »اليونانيّة«، فيما عرف بالتوراة 

»السبعونيّة«، وتّم في هذا التحريف تغيير جغرافيا األنبياء )ع( فنقل األنبياء إبراهيم وبنوه )ع( 

من أرض السراة في الجزيرة العربيّة إلى العراق وبالد الشام وبالد وادي النيل، وُمسح شعُب 

األقباط العريق الموحد من خارطة بالد وادي النيل ليسمى مكانه شعب آخر عرف بالفراعنة 

التاريخ إال فرعون واحد هو »قابوس بن  بأنّه ليس هناك في  بالشرك والوثنيّة، علًما  ووسم 

مصعب« وهو شيخ عربي عاش في أرض السراة بمنطقة تسمى »مصر«، وقد هلك فرعون 

اْلغََرُق()يونس:90(، )َوإِْذ فََرْقنَا بُِكُم اْلبَْحَر  وآل فرعون بنص القرآن الكريم )َحتَّى إَِذا أَْدَرَكهُ 

فَأَْنَجْينَاُكْم َوأَْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنُظُروَن()البقرة:50(، ولم يسِم القرآن الكريم أحًدا قبله وال 
بعده بهذا اإلسم، فكبير القوم في مصر في عهد نبّي هللا يوسف )ع( سماه القرآن ملًكا ولم يسمه 

فرعونًا علًما أنَّ زمانه يبعد عن زمان موسى )ع( بـ 150 إلى 200 سنة تقريبًا: )َوقَاَل اْلَمِلُك 

ائْتُونِي بِِه()يوسف:50(، )قَالُوا نَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك()يوسف:72(.

تتوافق الفترة الزمنيّة التي عاش فيها موسى )ع( مع حكم األسرتين الثامنة عشرة والتاسعة 

عشرة لبالد وادي النيل ويمتد حكمها بين 1500 إلى 1200 ق.م وال تجد اسًما من أسماء ملوك 

هاتين األسرتين يحمل اسم فرعون. أّما كيف بدأ هذا التحريف وما هي دوافعه وأهدافه فيذكر 

الباحث: »في القرن الرابع ق.م. أقام اإلسكندر األكبر مملكة عظمى بعد أن سيطر على ممالك: 

القبط وبابل وغرب الهند وفارس، فهيمنت اللغة اليونانيّة على الممالك التي دخلت تحت حكم 

اإلغريق، وبعد وفاة اإلسكندر األكبر بحين طلب الملك بطليموس الثاني )246-285 ق.م( من 

كهنة اليهود ترجمة التوراة من اللغة السريانية إلى اللغة اإلغريقيّة »اليونانية« ألهداف سياسيّة 

يهودي  لكاتب  قديمة  غربية  لوثيقة  نًصا  الكتاب  ويورد  تحقيقها.  في  يطمح  كان  واقتصاديّة 

 Letter of 1 يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثاني قبل الميالد وتعرف برسالة أريستيس

Aristeas, تقول: أن وجهاء اليهود شكلوا فريقًا لتلبية طلب الملك اليوناني. يتكون من 70 إلى 

The Letter of Aristeas- http://www.sentex.net/~tcc/farist.html .1
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80 كاهنًا يهوديًا للقيام بهذه المهمة األولى من نوعها في تاريخ اليهود، وأنجزوا مهمتهم في 

 .. LXX يرمز لها ب Septuagint »سبعين يوًما وعرفت هذه بالتوراة »السبعونيّة

في التوراة »السبعونيّة« تمَّ تحريف األسماء واألماكن وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: )ِمَن 

اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه( )النساء:46(، وكان من تحريفهم أن حددوا أرًضا  فُوَن  الَِّذيَن َهاُدوا يَُحّرِ

موعودة لليهود يطالبون بها العالَم، تمتد من النيل إلى الفرات، وحذفوا اسم مصر ومصريين 

واستبدلوهما بالقبط واألقباط، وكسد إلى كلد، وكوث إلى أور، وحوران أو حّران إلى حاران، 

الجزيرة  من  يعقوب  وأبناء  ويعقوب  وإسحاق  ولوط  إبراهيم  الكرام  األنبياء  ونقلوا  وغيرها. 

يوسف )ع(  أيام  القبط  ملك  وأخفوا هوية  النيل(،  )وادي  والشام ومصر  العراق  إلى  العربيّة 

»الريان بن الوليد« ونقلوه من الجزيرة العربيّة إلى بالد وادي النيل، في حين أنَّ ملوك وادي 

يسمى  بأن  النّاس  عند  قديًما  المعروفة  ن«  »التيمُّ عادة  من  واستفادوا  موحدون.  أقباط  النيل 

وتبارًكا  تيمنًا  المقدسة  واألنهار  واألماكن  األشخاص  بأسماء  واألنهار  واألماكن  األشخاص 

العربية،  الجزيرة  في  األصل  الفرات  بنهر  تيمنًا  بالفرات  العراق  في  الجاري  النهر  فسموا 

وأضفوا على األرض التي يحكمها بطليموس صفة التقديس عندما نقلوا إليها أنبياء هللا إبراهيم 

ويعقوب ويوسف )ع(. 

""

نبـــي اهلل  بـــدأ قبـــل والدة  التـــوراة  التحريـــف يف 
ترجمـــت  عندمـــا  قـــرون  بثمانيـــة  )ع(  عيســـى 
التـــوراة من اللغة الســـريانّية إىل اللغـــة الفينيقّية 
»اليونانّيـــة«، فيما عـــرف بالتوراة »الســـبعونّية«

ومع مرور الزمن أصبح هذا التزوير مع األسف حقائق لدى الشعوب، وأصبح من المسلمات، 

خصوًصا بعد أن نفذت اإلسرائيليات إلى التراث اإلسالمي والمسيحي على السواء. ففي الغرب 

وبعد أن ترجمت التوراة إلى اللغات الغربيّة انتشرت أفكار ومسميات التوراة في الكتب والكنائس 

والمحافل. فوقع انفصام ثقافي ترسخ مع تعاقب األجيال بين ما يفهمه اإلنسان الشرقي وما يفهمه 

اإلنسان الغربي، فالغربي يسمي بالد وادي النيل »إيجيبت« وشعبها »إيجبشن« والشرقيون 

يسمونها مصر وشعبها بالمصريين.
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إبراهيم )ع( ولد في  الكاتب جغرافيا جديدة ألماكن تواجد األنبياء فيقول: إنَّ  بعد ذلك يرسم 

حوران النجدية التي تقع على مسافة 300كم إلى الجنوب من مكة ال أور العراقية كما تزعم 

التوراة، ثم هاجر )ع( برفقة لوط )ع( بعد تكسيره األصنام إلى وادي عرفة وسكن أرض نمرة 

في المكان الذي يعرف اليوم بمسجد نمرة ال إلى حوران الشاميّة كما تزعم التوراة. واألرض 

المباركة هي مكة وليست حوران كما تقول التوراة.

علَّم هللا تعالى إبراهيم )ع( مكان الكعبة وكان بواٍد مهجور بسبب خلوه من المياه. وكان يبعد 10 

كم تقريبًا عن مضارب خيام إبراهيم )ع( بعرفة، فسكن إبراهيم وزوجته وابنهما إسماعيل)ع( 

البئر وتملكه وجعله  إبراهيم  ّزم  إسماعيل )ع(.  أقدام  الماء تحت  نبع  أن  الوادي. وبعد  بطن 

مشاًعا لكل النَّاس, وسمي البئر بئر سبع أو شبع والذي يعرف اليوم ببئر زمزم وسمي بطن 

الوادي باسم البئر في ذلك الزمان حتى استعاد اسمه العريق الحقًا وصار يعرف بمكة.

لّما كبر إسماعيل )ع( رأى إبراهيم )ع( في المنام أنَّه يذبحه )قَاَل يَا بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم 

ابِِريَن( ِمَن الصَّ  ُ أَنِّي أَْذبَُحَك فَاْنُظْر َماَذا تََرى قَاَل يَا أَبَِت اْفعَْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشاَء للاَّ
المحاذي  منى  وادي  إلى  أبوه  أخذه  الذبح  )ع( على  إسماعيل  موافقة  وبعد  )الصافات:102( 

لوادي عرفة لتنفيذ الرؤيا اإللهية. هذه الحادثة العظيمة تركت معالم الجمرات الثالث ومذبح 

منى وهي من شعائر الحج عند المسلمين.

"

"

 مت يف التحريـــف تغيـــري جغرافيـــا األنبيـــاء )ع(، فُنقـــل األنبيـــاء 
إبراهيم وبنـــوه )ع( من أرض الســـراة يف اجلزيـــرة العربّية إىل 
العراق وبالد الشـــام وبالد وادي النيل، وُمســـح شعُب األقباط 
العريـــق املوحد مـــن خارطة بـــالد وادي النيل ليســـمى مكانه 

شـــعب آخر عرف بالفراعنة ووســـم بالشـــرك والوثنّية.
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كان لقاء إبراهيم )ع( بالمالئكة الكرام )ع( الذين جاءوا لعذاب قوم لوط )ع( في مكان يعرف 

اليوم بمسجد الخيف بالجزيرة العربيّة بالقرب من الجمرات الثالث وبشروه بإسحاق )ع(. 

لّما بنى إبراهيم )ع( البيت بمعونة إسماعيل )ع( أذَّن بالحّج وأخذ يذّكر ويعلّم المقيمين والوافدين 

للتجارة علوم التوحيد إذ كانوا مقيمين على عبادة الكواكب والشمس، فآمن به النّاس وُعرف 

هؤالء المؤمنون برسالة إبراهيم )ع( بالحنفاء وبقوا حتِّى مبعث محّمد )ص(.  

تحول بطن الوادي بمكة إلى ِمْصر تجاري وتحولت إليه خطوط القوافل المجاورة لوجود الماء، 

سكن يعقوب)ع( وأبناؤه قرب خطوط القوافل بالقرب من مكة. والجّب الذي رمي فيه يوسف 

)ع( يقع بالقرب من مكة على طريق السيَّارة وُحمل إلى قرية )مصر( التي تقع قرب مكة وبيع 

هناك بثمن بخس.

اشترى زعيُم القرية الريّان بن الوليد بن ثروان بن أراشة يوسَف )ع(، وبعد السجن أصبح 

يوسف عزيًزا على قرية )مصر( - المذكورة في القرآن الكريم - والواقعة في الجزيرة العربيّة 

فِي  فََذُروهُ  َحَصْدتُْم  )فََما  القحط  من  جاورها  وما  )مصر(  قرية  لينقذ  التخزين  نظام  وأسس 

ُسْنبُِلِه(، فوفر الغذاء وحافظ على الحيوان، كما أقام شركة تكافلية انتشر نظامها في األمصار 
بعد أن حقق نجاحات تجارية بسبب النظام التكافلي التجاري الجديد. ولّما التحق به أبوه يعقوب 

لبني  األولى  النواة  وكونوا  بالتجارة  عملوا  نفًسا  سبعين  عددهم  وكان  وأهاليهم  وإخوته  )ع( 

إسرائيل. ولّما توفي يعقوب ويوسف )ع( نُِقال إلى مكة حيث دفن أجدادهم إبراهيم وإسماعيل 

وإسحاق وهاجر وسارة »ع«. 

بن  معاوية  بن  بن مصعب  قابوس  بعد  فيما  الكريم(  القرآن  في  )المذكورة  تولى حكم مصر 

نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عمالق بن الوذ بن سام بن نوح، وُعرف بين الناس 

لمنافعه  واستغلهم  إسرائيل  بني  فرعون  اسمه. اضطهد  اللقب على  هذا  بفرعون حيث طغى 

الخاصة فبعث هللا موسى )ع( وهو ابن حفيد أخ يوسف »آلوي« الستنقاذهم مما كانوا فيه 

فآمن جمع  الناس،  الرب والعمل على هداية  لخدمة  المقدسة »مكة«  إلى األرض  وليرجعهم 

تبعهم  ولّما خرجوا معه من مصر  نفًسا،  بمائه وخمسين  بموسى ويقّدرون  إسرائيل  بني  من 

فرعون »قابوس« وجنوده فأغرقهم هللا في أحد األنهار القريبة من مصر ويدعى »يم ساف« 

أو »سوف« حوالي سنة 1300 ق.م. )فَاْنتَقَْمنَا ِمْنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم فِي اْليَّمِ بِأَنَُّهْم َكذَّبُوا بِآياتِنَا 

َوَكانُوا َعْنَها َغافِِليَن()ألعراف:136( 
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توجه موسى مع بني إسرائيل إلى مكة ولما رفضوا منازلة العمالقة الجبارين دخلوا في التيه 

ُ لَُكْم َول تَْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرُكْم فَتَْنقَِلبُوا  أربعين سنة )يَا قَْوِم اْدُخلُوا اْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب للاَّ

فَِإْن  ِمْنَها  يَْخُرُجوا  َحتَّى  نَْدُخلََها  لَْن  َوإِنَّا  َجبَّاِريَن  قَْوماً  فِيَها  إِنَّ  ُموَسى  يَا  قَالُوا   * َخاِسِريَن 
يَْخُرُجوا ِمْنَها فَِإنَّا َداِخلُوَن()المائدة: 21/ 22(، فاألرض المقدسة هنا هي مكة المشرفة. 

بعد عهد داوود )ع( أخذت الحركة التجارية تنشط باألمصار العربية وأخذ بنو إسرائيل يحققون 

أسعار  رفع  إلى  أدى  مما  آنذاك  القائم  الدولي  االقتصادي  النظام  حساب  على  كبيرة  أرباًحا 

المجاورة  الدول  ملوك  حفيظة  ذلك  فأثار  بمصرهم,  الماّرة  والمستوردة  المصدرة  البضائع 

فهاجمهم شيشانق ملك القبط حوالى سنة 941 ق.م ثمَّ غزاهم ملك أشور نبوخت نصر وأزاحهم 

بابليون  إلى  داوود )ع( وسباهم  التجارية وهدم معبد  االستراتيجية في األمصار  المواقع  من 

بالجزيرة العربية ال بابل العراقية. 

ترتيب  وأعادوا  الموروثة  اإلسرائيلية  المدونات  إلى جمع  ببابل  السبي  في  إسرائيل  بنو  عمد 

محتوياتها وأضافوا إليها ما يخدم أغراضهم السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة، كأن جوزوا 

إِلَْيَك  ِه  بِِقْنَطاٍر يَُؤّدِ إِْن تَأَْمْنهُ  اْلِكتَاِب َمْن  ألنفسهم ظلم من ليس منهم كقوله تعالى: )َوِمْن أَْهِل 

ِه إِلَْيَك إِلَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَائِماً َذِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي  َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر ل يَُؤّدِ
ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُموَن()آل عمران:75(، اكتمل جمع التوراة في  يِّيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى للاَّ اْلُّمِ
أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الثالث ق.م. وبذلك أصبح لليهود كتاٌب مقّدٌس » التوراة« 

"

"

التاريـــخ  يف  هنـــاك  ليـــس 
هـــو  واحـــد  فرعـــون  إال 
مصعـــب«  بـــن  »قابـــوس 
وهـــو شـــيخ عربـــي عاش 
يف أرض الســـراة مبنطقة 
وقـــد  »مصـــر«،  تســـمى 
هلـــك فرعـــون وآل فرعون 

بنـــص القـــرآن الكـــرمي
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وأدخلوا تحريفات في هذه » التوراة« من ضمنها أنَّهم اعتبروا أرضي جبال سراة عسير والتي 

تبلغ 550 كم طوال و200كم عرًضا والتي تمتد من الطائف إلى اليمن حقًا إلهيًا ألسباط بني 

إسرائيل، وكان هذا هو التحريف األّول للتوراة.  

وبعد العودة من السبي استوطن بنو إسرائيل األمصار التجارية المهمة كمكة وخيبر وتيماء 

ويثرب وشبوة ومأرب ومنوف بالقبط وغزة بالشام وغيرها من األمصار االستراتيجية وذلك 

لممارسة مهنة التجارة فأسقطوا أسماء تيمنيَّة توراتية على األرض التي سكنوها ولكنهم فشلوا 

في السيطرة على أمصار عسير. وكان التحريف الثاني هي التحريفات التي أدخلوها في التوراة 

»السبعونيّة«.

ويؤكد الباحث على أنه يجب التفريق بين بني إسرائيل واليهود. بنو إسرائيل ساللة نسب كما 

والتركي  والفارسي  العربي  فيه  يدخل  دين  فهي  اليهوديّة  أّما  العباس،  وبني  هاشم  بني  نقول 

والهندي والروسي وغيرهم تماًما كاإلسالم والمسيحية دين تعتنقه أمم مختلفة ولغات مختلفة، 

فكيف يورث هللا أرًضا لساللة دون غيرها من خلقه؟ علًما بأن إبراهيم )ع( سأل هللا أن يرزقه 

أرًضا فسيحة في محل إقامته بعرفة يستقر ويرعى فيها غنمه، فرزقه هللا هذه األرض، هذه 

ألنفسهم  وأجازوا  لهم  إرثًا  النيل  إلى  الفرات  من  كلّها  المنطقة  فجعلوا  اليهود  مططها  الكلمة 

أنّهم شعب هللا  المنازل على رؤوس ساكنيها بحجة  أهلها وهدم  احتالل بالد اآلخرين وطرد 

المختار وأنَّ هذه األرض إرث لهم. 

ويدفع الكتاب الضيم الذي وصمت به حضارة بالد وادي النيل واتهامها بالوثنيّة فيقول:  إن 

هرمز هو إدريس عليه السالم حمل رسالة التوحيد إلى بالد القبط، بالد »وادي النيل«، وساهم 

وليست  موحدة  حضارة  النيل  وادي  في  فالحضارة  دة،  موّحِ حضارة  إقامة  في  السالم  عليه 

حضارة وثنية وملوكها أقباط وليسوا فراعنة، إذ أنَّ فرعون لقب أطلق على فرعون موسى لم 

يتعداه إلى غيره وأن اسمه الحقيقي هو قابوس وكان ملًكا على مصًرا في الجزيرة العربية ال 

»مصر« وادي النيل، فاسم جمهورية مصر العربية العريق كان دوما »إكيبتوا« كما يلفظها 

اللسان القبطي، و إجيبت Egypt كما يلفظها اللسان الالتيني وهي مملكة القبط، وعندما فتحها 

المسلمون سنة 20 هجرية سموها مصر ألّن األموال كانت تجبى إليها. أّما مصر التي وردت 

في القرآن والتوراة قبل تحريفها فتقع في الجزيرة العربية. 
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معينة  زمنيّة  فترة  في  األرض  مّرت  فيقول:  الخلق  سبحانه  هللا  خلق  لكيفية  الكتاب  يعرض 

بظروف حراريّة ومغناطيسيّة وكيميائيّة خاّصة لم تمر بها األرض من قبل، صار فيها مناخ 

األرض في هذه الظروف أشبه برحم المرأة حال احتضانه للجنين. في هذا الظرف االستثنائي 

نشأت الحياة على األرض. كل الحيوانات نمت في بدء نشأتها في حاضنات )بيوض( طينيّة بدالً 

من األرحام، كانت الحيوانات في بدء النشأة األولى تخرج من األرض كما يخرج الزرع بالغة 

مكتملة النمو ولكنَّها غير قادرة على التزاوج ألنَّ نمو األرحام لم يكتمل بعد. بعد حين طويل 

تغير مناخ األرض ونمت األرحام فانتقل التكاثر الحيواني إلى طور آخر هو التكاثر عن طريق 

االلتقاء الجنسي بين الذكر واألنثى فبدأت بهذا الطور مرحلة التزاوج.

كان البشر ضمن من نشأ من األرض )َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواراً()نوح:14(، )ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اْلَْرِض(

)هود:61(، )ِمْنَها َخلَْقنَاُكْم()طـه:55( ، )قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوُهَو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن 

اَك َرُجالً()الكهف:37( إال أن ظهور البشر كان ظهوراً متأخًرا عن  تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ
بعض الحيوانات.  لم ينحدر البشر كما قال داروين من ساللة القرود، كل جنس حيواني خرج 

من األرض جنًسا مستقالً، القرود، والبشر، والبقر، والغنم، واإلبل وسائر الحيوانات كّل منها 

خرج جنًسا مستقالً بذاته.

ُ الَِّذي َجعََل لَُكُم  ترافق ظهور البشر مع ظهور األنعام )اإلبل والبقر والغنم( لينتفع بها البشر: )للاَّ

اْلَْنعَاَم ِلتَْرَكبُوا ِمْنَها َوِمْنَها تَأُْكلُوَن()غافر:79(. )َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها 
َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ()الزمر:6(. 

"

"

كان البشـــر ضمن من نشأ من 
ـــَوارًا(،  األرض )َوَقـــدْ َخَلَقُكـــمْ َأطْ
 ، ِض(  الَْأرْ ِمـــَن  َأنَْشـــَأُكمْ  )ُهـــَو 
َلـــُه  )َقـــاَل   ،  ) َناُكـــمْ َخَلقْ َهـــا  )ِمنْ
َت  َصاِحُبـــُه َوُهـــَو ُيَحـــاِوُرُه َأَكَفـــرْ
ُثـــمَّ  ُتـــَراٍب  ِمـــنْ  َخَلَقـــَك  ـــِذي  ِبالَّ
اَك َرُجاًل( إال  َفٍة ُثـــمَّ َســـوَّ ِمـــنْ ُنطْ
أن ظهـــور البشـــر كان ظهـــورًا 
احليوانات. بعـــض  عـــن  متأخـــًرا 
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ْنَساِن ِحيٌن ِمَن  سّمى القرآن الكريم فترة ظهور البشر الهمجي »الدهر األّول«؛ )َهْل أَتَى َعلَى اْلِ

الدَّْهِر لَْم يَُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً()االنسان:1( كان البشر في هذه الفترة مجرد همج غير واعٍ، وغير 
مذكور تعني أنَّه ليس له صحيفة أعمال وال حساب وال حضارة وال اتصال بمالئكة وال شياطين 

السومريّة«  والنعجة  فأسطورة »أشنان  بذلك  يشهد  القديم  العربي  والتراث  ربانّي.  وال روح 

تقول: »البشر الوائل لم يعرفوا أكل الخبز، ولم يعرفوا ارتداء المالبس بعد، وكانوا يسيرون 

على أيديهم وأرجلهم ومن القنوات يشربون الماء«.

المتكونة على ضفاف  األولى  الخاليا  كانت  فقد  األولى عقيًما  بذرته  في  البشري  الكائن  كان 

األنهار ال جنسيّة/ خنثى )xx-xy( أي تختزن جنس ذكر xy وأنثى xx كّما عبر القرآن )ِمْن 

والتراث  وأنثى(،  ذكر  نصف  )هو  الفارسيّة  الميثولوجيا  وبحسب  )النساء:1(  َواِحَدٍة(  نَْفٍس 
ـ شقًا في  الرب  أي  ـ  )فحفر  البابليّة:  الخليقة  أنثى(، وفي ملحمة  بذكر ول  )ليس  السومري 

الرض ووضع بدايات البشريّة في الشّق، وعندها بدأ البشر يظهر كالحشيش في الرض(. 
وفي أسطورة أخرى: »لقد صنعت نين ماح من الطين المرأة التي ل تلد، وصنعت نين ماح 

من الطين مخلوقًا ليس له عضو الذكر ول عضو النثى، وصنع إنكي المخلوق البشري الذي 
ل يتكلم، ول يستطيع أن يتناول الشياء بيده، ول أن يثني ركبتيه«، فهذه األساطير بينّت أنَّ 

خلقًا بشريًا بدائيًا ال يستطيع أن يقف منتصبًا على قدميه كان موجوًدا قبل اإلنسان.

بعد سنين مديدة تغير مناخ األرض فتوقفت األرض عن إنبات البشر لينتقل التكاثر عن طريق 

ْنَساِن ِمْن ِطيٍن * )ثُمَّ(  االتصال الجنسي بين النطفة الذكريّة والبويضة األنثويّة )َوبََدأَ َخْلَق اْلِ

السَّْمَع  لَُكُم  َوَجعََل  ُروِحِه  ِمْن  فِيِه  َونَفََخ  اهُ  َسوَّ )ثُمَّ(   * َمِهيٍن  َماٍء  ِمْن  ُساللٍَة  ِمْن  نَْسلَهُ  َجعََل 
َواْلَْبَصاَر َواْلَْفئَِدةَ قَِليالً َما تَْشُكُروَن()السجدة: 9/7(. 

ْنَساِن ِمْن ِطيٍن( هو طوره البشري األّول، ثم صار لهذا البشر ساللة )ثُمَّ َجعََل   )َوبََدأَ َخْلَق اْلِ

نَْسلَهُ ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمِهيٍن( ماء لقاح ذكوره بإناثه، ثم اختار من هذا البشر زوًجا آدم وحواء 
)َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه(. 

نُْطفَةً  ْنَساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطيٍن * )ثُمَّ( َجعَْلنَاهُ  اْلِ وقال تعالى في موضع آخر: )َولَقَْد َخلَْقنَا 

فِي قََراٍر َمِكيٍن * )ثُمَّ( َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظاماً فََكَسْونَا 
ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقيَن()المؤمنون:14(.  اْلِعَظاَم لَْحماً )ثُمَّ( أَْنَشأْنَاهُ َخْلقاً آَخَر فَتَبَاَرَك للاَّ
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األخرى،  المخلوقات  سائر  كما  بالغين  البشر  فيها  يخرج  تكاثرية  كونيّة  والدة  البداية  كانت 

ثمَّ جاءت الوالدة التكاثريّة عبر التلقيح الزوجي. )يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن 

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجالً َكثِيراً َونَِساًء َواتَّقُوا للاَّ
َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً()النساء:1( النفس الواحدة انقسمت إلى خاليا أنثويّة مخصبة  َواْلَْرَحاَم إِنَّ للاَّ
ثم  بالغات  بالغين ونساء  وانبثقت عن رجال  المستنقعات  ثمَّ نمت في  وخاليا ذكريّة مخصبة 

جاءت مرحلة التزاوج واالستيالد )األرحام( بدالً من الرحم األّول وهو األرض.

َهاتُِكْم()النجم:32(، تتحدث اآلية الشريفة أنَّ  )إِْذ أَْنَشأَُكْم ِمَن اْلَْرِض َوإِْذ أَْنتُْم أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ
هناك نشأة للبشر من األرض، ثمَّ نشأة أخرى عبر بطون األمهات النشأة األخرى تفّصلها هذه 

اآلية )ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب )ثُمَّ( ِمْن نُْطفٍَة )ثُمَّ( ِمْن َعلَقٍَة )ثُمَّ( يُْخِرُجُكْم ِطْفالً( )غافر:67( 

هنا ذكر اإلنبات من التراب واألخرى في بطون األمهات.

ُ أَْنبَتَُكْم ِمَن اْلَْرِض نَبَاتاً *  ويبين القرآن الكريم أنَّ البعث يوم القيامة كالنشأة األولى تماًما )َوللاَّ

ثُمَّ يُِعيُدُكْم فِيَها َويُْخِرُجُكْم إِْخَراجاً( )نوح: 18/17(، )ِمْنَها َخلَْقنَاُكْم َوفِيَها نُِعيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم 
تَاَرةً أُْخَرى( )طـه:55(، وهذا المعنى في التراث العربي موجود، فعندما رثى جلجامش صديقه 
إنكيدو قال: )صديقي الذي أحُب عاد إلى الطين(، وفي الطوفان البابلي ينعى أوتونفتشتيم )حافظ 

النفوس وهو نوح »ع«( )قد عاد البشر إلى الطين(. أي خرج من الطين وعاد إليه.

ثمَّ ينتقل الكتاب إلى الحديث عن خلق آدم فيعقد مقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم والسنّة 

الشريفة من جهة وما جاء في التراث العربي القديم من أساطير السومريين والبابليين وبالد 

الشام ووادي النيل من جهة أخرى، ليخرج بنتيجة مفادها أنَّ هذه المصادر متفقة على أن آدم 

اإلنسان وحواء استال من ساللة بشرية عاشت على األرض قبل آالف السنين، ثمَّ أدخال الجنّة 

بأمر إلهي، وهذه الجنّة أرضيّة ال كما هو شائع أنَّها في السماء، في هذه الجنّة األرضيّة وبرعاية 

المالئكة الصافات أعيد تخليق البشَرين ) آدم وحواء(، بتعديل أجري على جيناتهما DNA فأعيد 

صقل وصّف الجينات وتركيزها من جديد فتحولت  النطفة غير المخلقة إلى نطفة »مخلقة« 

إنسانيًا. وأثبت العلم اليوم أن جينات بشر النياندرتال البهائمي الذي انتهى عصره قبل 30 ألف 

سنة غير مخلقة، التعديل في جينات آدم وحواء جرى بالتأكيد على جينات العقل ليكون عقلهما 

وبمالئكته،  باهلل  اتصاله  وسيلة  لتكون  »الروح«  لهما  ووهب  لها،  خاضعًا  ال  الغريزة  فوق 
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والضمير ليعرفا الخير والشّر والحقَّ والباطل )َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواراً( )نوح:14( طور بعد طور، 

ثمَّ ُعلّما اللغة )َوَعلََّم آَدَم اْلَْسَماَء ُكلََّها( )البقرة:31(، فكانا خلقًا آخر. 

بعد هذا التعديل الجيني الذي شمل الجسم والعقل ونفخ الروح وهبة الضمير أفرد آدم لحواء 

وحواء آلدم )َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ( )البقرة:35(، لينسال نسالً إنسانيًا، وأُِمَرا 

بأن ال يكون لهما اتصال جنسي بشجرة الهمج )َول تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن(، 

جاء في التراث البابلي: »لم يعد الشاب في الطريق يخصب المرأة الشابة، فليرقْد إذن الرجل 

إغراء  جلجامش  رفض  عندما  وجاء  جانبه«.  إلى  وحدها  المرأة  ولتنم  غرفته،  في  وحده 
عشتار: )لقد صيغت قوانين العالم السفل بعناية واكتمال فال تناقشي(، وأُثر عن إيزيس ملكة 

وادي النيل: )وعقدُت بين الرجل والمرأة، وقضيُت بأن يحب البناء آباءهم، لقد وضعت مع 

أخي أوزوريس حًدا لكل البشر(.  

فآدم وحواء إذن جاءا من ساللة بشريّة بدائيّة تطورت عبر مئات اآلالف من السنين )قّدرها 

علماء اآلثار مليون إلى سبعة ماليين سنة(، بعد إعادة تخليقهما بدأ اإلنسان العاقل، فآدم العاقل 

غير معصوم وهو غير آدم النبي الذي أتى بعده بزمن طويل.

ال  الشريفة  والسنَّة  الكريم  القرآن  دام  ما  أنَّه  مفادها  أخرى  حقيقة  تأكيد  إلى  الكاتب  ويذهب 

التراث  أنَّ  هذا  فيعني  اإلنسان،  آدم  وخلق  الخلق  بدء  في  الصحيح  العربي  التراث  يناقضان 

عنها  أشيع  كما  ليس  الحضارات  هذه  وأنَّ  )ع(،  السابقين  األنبياء  آثار  من  الصحيح  العربي 

"

مل ينحـــدر البشـــر كما قال 
داروين من ســـاللة القرود، 
كل جنس حيـــواين خرج من 
مســـتقاًل،  جنًســـا  األرض 
والبقر،  والبشـــر،  القـــرود، 
وســـائر  واإلبـــل  والغنـــم، 
احليوانـــات كّل منهـــا خرج 

بذاته. مســـتقاًل  جنًســـا 

"
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أنَّها حضارات وثنية تعبد آلهة شتى وإال لما اتفقت مع القرآن الكريم والسنّة الشريفة 

القرآن  أشار  ولقد  المتأخرة.  العصور  في  أجمعين  النّاس  أذهان  في حقيقة غابت عن 

َربُُّكْم قَالُوا  أَْنَزَل  َماَذا  لَُهْم  الكريم في العديد من اآليات إلى تراث األولين: )َوإَِذا قِيَل 

إِلَّ  َهَذا  إِْن  قَْبُل  ِمْن  َهَذا  َوآبَاُؤنَا  نَْحُن  ُوِعْدنَا  )لَقَْد   ، )النحل:24(  ِليَن(  اْلَوَّ أََساِطيُر 
َعلَْيِه  تُْملَى  فَِهَي  اْكتَتَبََها  ِليَن  اْلَوَّ أََساِطيُر  ،)َوقَالُوا  )المؤمنون:83(  ِليَن(  اْلَوَّ أََساِطيُر 
ِليَن( )القلم:15(، لّما  بُْكَرةً َوأَِصيالً( )الفرقان:5( ،)إَِذا تُتْلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اْلَوَّ
وجد المشركون أنَّ ما جاء به القرآن الكريم يشابه ما عرفوه من أساطير األولين اتهموا 

رسول هللا )ص( بأنّه استنسخ تلك األساطير وجاء بها، ونحن نقول أنَّ ما جاء به )ص( 

وما جاء في أساطير األولين الصحيحة خرج من مشكاة واحدة، وهم األنبياء )ع(  وهذا 

يدل على وحدة دين هللا.

وِليدعم الكاتب ما توصل إليه بأنه ال يوجد تعارض بين ما جاء به القرآن الكريم والسنّة 

الشريفة وما جاء في أساطير األولين الصحيحة يستعرض عدًدا من أساطير بابل وسومر 

وبالد الشام وبالد وادي النيل التي تقول بأن قوى علويّة ربانيّة تولّت خلق اإلنسان. 

ففي التراث السومري جاء أنَّ إنكي )النقي، المنجي، المحيي( يخاطب القوة التي فوقه 

نين ماح )القوة المدبرة( »إنَّ الكائن الذي نطقِت باسمه موجود، اربطي عليه صورة 

قبل  البهائمي موجود  الهمجي  البشري  فالكائن  النسان«.  أنَّه  الرباب، عيني سماته 
اإلنسان وصار شجرة »نسالً« بعد أن كان في بدء الخلق يخرج من بيوض األرض. 

والمندائيون يقولون إن آدم كان مخلوقًا ماديًا محًضا، فلَما أحضرت نسمة الروح من عالم 

األنوار وأودعت فيه صار كامالً. وجاء في الحديث القدسي: )يا آدم بروحي نطقت(، 

وجاء عن اإلمام الباقر )ع(: )لو علم النّاس كيف ابتدأ الخلق لما اختلف اثنان(.

""

كل احليوانـــات منـــت يف بـــدء نشـــأتها يف حاضنـــات )بيوض( 
طينّيـــة بداًل من األرحـــام، كانت احليوانات يف بدء النشـــأة األوىل 
تخرج من األرض كمـــا يخرج الزرع بالغة مكتملـــة النمو ولكنَّها 

غـــري قادرة علـــى التـــزاوج ألنَّ منو األرحـــام مل يكتمل بعد
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فاإلنسان لم يجبل من تمثال من طين كما جاء في التوراة: »وجبل الرب الله آدم ترابًا من 

الرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفًسا حيّة«)التكوين: 2/ 7( ولم تخلق حواء 
من ضلع من أضالعه كما ذهبت التوراة أيًضا »ثمَّ استل ضلعًا من أضالعه فخلق حواء«، 

َمَكانََها لَْحًما* َوبَنَى  ِمْن أَْضالَِعِه َوَملَ  بُّ اِللهُ ُسبَاتًا َعلَى آَدَم فَنَاَم، فَأََخَذ َواِحَدةً  »فَأَْوقََع الرَّ
ْلَع الَّتِي أََخَذَها ِمْن آَدَم اْمَرأَةً َوأَْحَضَرَها إِلَى آَدَم * فَقَاَل آَدُم: هِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن  بُّ اِللهُ الّضِ الرَّ
هُ  ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ ِعَظاِمي َولَْحٌم ِمْن لَْحِمي. هِذِه تُْدَعى اْمَرأَةً لَنََّها ِمِن اْمِرٍء أُِخَذْت*   ِلذِلَك يَتُْرُك الرَّ
َويَْلتَِصُق بِاْمَرأَتِِه َويَُكونَاِن َجَسًدا َواِحًدا.. التكوين()2: 21ـ 24(. أو أنَّه ال فرق بين اإلنسان 

والبشر كما ذهبت التوراة أيًضا )فخلق هللا النسان على صورته. ذكًرا وأنثى خلقهم(. 

وقد أنبأ القرآن الكريم بتحريف وقع في التوراة ليكون المسلمون على حذر فقال: )ِمَن الَِّذيَن 

فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه()النساء:46(، )بَِما نَْقِضِهْم ِميثَاقَُهْم لَعَنَّاُهْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم  َهاُدوا يَُحّرِ
اُعوَن  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ فُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه()المائدة:13( )َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ قَاِسيَةً يَُحّرِ
فُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه()المائدة:41( ولكّن المسلمين  مع بالغ  ِلقَْوٍم آَخِريَن لَْم يَأْتُوَك يَُحّرِ
األسف لم يتنبهوا لتحذيرات القرآن  فنقلوا عن التوراة دون نقد أو تمحيص  أو عرض على 

القرآن الذي هو: )تِْبيَاناً ِلُكّلِ َشْيٍء()النحل:89(، والذي )ل يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يََدْيِه َول ِمْن 

قاً  َخْلِفِه()فصلت:42(، والمهيمن على الكتب السماويّة المنزلة )َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ُمَصّدِ
ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه()المائدة:48( رغم هذه التحذيرات، أخذ المسلمون من 
التفسير والتاريخ )فأصبحنا كالطائر الذي  الغفلة اإلسرائيليات إلى كتب  فانتقلت بهذه  التوراة 

ربّى فرخ الوقواق إخوانًا، نحتضن بيض أعدائنا، نفقسه له مجانًا في أعشاش أدمغتنا، ننميه 
عنه  دفاًعا  نستميت  ثمَّ  ونحتضنه  نغذيه  الصحيح،  تراثنا  فراخ  فراخنا،  التراب  في  ليرمي 
بحياتنا(، فجمدت العقول بعد أن امتألت كتب التفسير والتاريخ بخرافات التوراة التي قدمها 
المفسرون والمؤرخون كحقائق ثابتة ال تناقض القرآن وال تعارضه، وبذلك بقيت حقيقة الخلق 

غائبة عن ذهن النّاس قرونًا عديدة.

من هنا نعرف لماذا عارض المسلمون االكتشافات األثريّة التي تثبت بما ال يدع مجاالً للشّك 

أنَّ وجوًدا بشريًا سبق وجود اإلنسان، عارضوا هذه الحقائق وعادوها ألنَّهم وجدوها تعارض 

ثقافتهم السائدة في خلق آدم وحواء والتي ظنوها دينًا وحقائق قرآنيّة، وما تلك الثقافة السائدة 
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في الواقع إال ثقافة توراتيّة ُدّست أو انّدست في كتب المسلمين، وساعدها على البقاء طوال هذه 

القرون غياب البحث العلمي الصحيح عند العلماء والمؤرخين والنقل بثقة عمياء عّمن َسبََق 

كأنَّهم قوم ال يخطئون. 

)سيد  الرّب  أعلم  حين  فيقول:  آلدم  السجود  في  األعلى  المأل  اختصام  إلى  الكتاب  ينتقل  ثم 

المالئكة( المالئكة بخلق كائن بشري لم تحتج المالئكة على خلق هذا المخلوق ألنَّها تعلم أنَّ 

هللا له الحكم واألمر يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء )َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة إِنِّي َخاِلٌق بََشراً ِمْن 

َساِجِديَن()الحجر:  َونَفَْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَهُ  ْيتُهُ  َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن * فَِإَذا َسوَّ
29/28( ، ولكنّهم احتجوا وتساءلوا لّما علموا أنّه سيجعل من هذا البشر الهمجي الذي يرونه 

يسفك الدماء ويفسد في األرض خليفة )َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْلَْرِض َخِليفَةً قَالُوا 

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما ل  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَّدِ أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الّدِ
تَْعلَُموَن()البقرة:30(، وإذا كانت المالئكة قد سلّمت بفضل اإلنسان الروحاني المخلّق من الهمج 
البدائيين فإنَّ إبليس لم يسلّم حين استدعي للسجود مع المالئكة )َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم 

أنبيائهم  ِطيناً()االسراء:61(،. والمستكبرون على  َخلَْقَت  ِلَمْن  أَأَْسُجُد  قَاَل  إِْبِليَس  إِلَّ  فََسَجُدوا 
إِْن  )قَالُوا  إبليس  ينظر  لشأنهم كما  بهم واستصغاًرا  استهزاًء  أنَّهم بشر  أنبيائهم  إلى  ينظرون 

ا َكاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا فَأْتُونَا بُِسْلَطاٍن ُمبِيٍن *  قَالَْت لَُهْم  أَْنتُْم إِلَّ بََشٌر ِمثْلُنَا تُِريُدوَن أَْن تَُصدُّونَا َعمَّ
َ يَُمنُّ َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوَما َكاَن لَنَا أَْن نَأْتِيَُكْم  ُرُسلُُهْم إِْن نَْحُن إِلَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم َولَِكنَّ للاَّ
ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن()ابراهيم: 11/10(، ينظرون إليهم كبشر  ِ َوَعلَى للاَّ بُِسْلَطاٍن إِلَّ بِِإْذِن للاَّ
يخطئون وال ينظرون إليهم كبشر اصطفاهم هللا وبعثهم أدالء على ربهم ومنقذين لهم من الشرك 

والضالل والفساد والهمجيّة.

القارئ وعيه، حّريته، عقله،  أْن يختبر  البحث لالختبار؛  القول بأن هذا  إلى  البحث  ويخلص 

قرآنه، وتراثه، ومألوفه، ثُّم كيفيّة تشكيله اعتقاده، أبالرجال أم بالكتاب؟! ليسترجع ذاته الحبيسة 

الذائبة والمطمورة مدى العُمر، فخالص أّمتنا العظيمة هو ِمْن خالص أفراد أبنائها.

ولمن أراد أن يتعّرف على المزيد من االستدالالت القرآنية والمنطقية على بداية الخلق، خلق 

اإلنسان وتطوره فليرجع إلى البحث المطّول.
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يبيّن البحث كيف بدأت قّصة خلق اإلنسان في القرآن الكريم والتراث العربّي الصحيح، فيرجع 

إلى الحوار الذي دار بين الرّب والمالئكة: )َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْلَْرِض َخِليفَةً 

ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَّدِ قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الّدِ
ل تَْعلَُموَن()البقرة:30(؛ المتكلم هو جبرئيل )ع( ينقل لمحمد )ص( الحوار الذي دار بين الّرب 
والمالئكة، فالرّب في هذه اآلية الشريفة هو رّب المالئكة، وسيّدهم األعلى، »رّب األرباب« 

كما يسميه التراث القديم بمعنى سيّد المالئكة المدبّرة.

فبعد أْن سّوى الربُّ آدم اإلنسان، أمر المالئكة بالسجود له، أي أمرهم بطاعته واالئتمار بأمره، 

وليس المقصود بالسجود هنا سجود العبادة؛ ألنَّ العبادة ال تكون إال هلل سبحانه )َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ 

ْنَس إِلَّ ِليَْعبُُدوِن()الذاريات:56(. أطاع المالئكة الرّب فسجدوا إال إبليس: )فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ  َواْلِ
ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن * إِلَّ إِْبِليَس أَبَى أَْن يَُكوَن َمَع السَّاِجِديَن * قَاَل يَا إِبِليُس َما لََك أَلَّ تَُكوَن َمَع 
السَّاِجِديَن *  قَاَل لَْم أَُكْن ِلَْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْقتَهُ ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن()الحجر: 30/ 33(.

لّما تمّرد إبليس وتكبر وأبى السجود صار شيطانًا رجيًما فطرده الرّب من الجنّة »المحلّة اآلمنة 

يِن()ص: 77/ 78(،  أو الفردوس« )فَاْخُرْج ِمْنَها فَِإنََّك َرِجيٌم * َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلَى يَْوِم الّدِ

اللّعنة تعني الطرد والحرمان من النعمة، )قَاَل َرّبِ فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن * قَاَل فَِإنََّك ِمَن 

اْلُمْنَظِريَن()ص: 80/79(. »إنّك لمن المْنظرين« أنَّك ستظّل محبوساً في األرض؛ ألّن عروج 
المالئكة الّروحانيّين إلى السماء ال يكون إال من الجنّة »المحلّة اآلمنة«. 

عندما طرد إبليس من الجنّة هبط إلى جبل قريب منها، وكان هذا هو الهبوط األّول له، )قَاَل 

اِغِريَن()ألعراف:13( ومن هذه  فَاْهبِْط ِمْنَها فََما يَُكوُن لََك أَْن تَتََكبََّر فِيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّ
اآلية الشريفة نستوحي أنَّ الجنَّة كانت في مكان مرتفع. كان إبليس قبل تكبره وعصيانه عالًما 

عابًدا مقربًا، فقد روي عن ابن مسعود: »كان إبليس رئيس المالئكة بالسماء الدنيا«، وجعل 

هللا من إبليس درًسا لعباده حين يتكبرون عن أمره. 

َول  فِيَها  تَْظَمأُ  ل  َوأَنََّك   * تَْعَرى  َول  فِيَها  تَُجوَع  أَلَّ  لََك  )إِنَّ  الجنّة  وحواء  آلدم  الرّب  أباح 

لََك  َعُدوٌّ  َهَذا  إِنَّ  آَدُم  يَا  إبليس )فَقُْلنَا  المالئكة عداوة  تَْضَحى()طـه: 119/118(، وحذرتهما 
َوِلَزْوِجَك فاَل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى()طـه:117( وعرفوهما بالشيطان خلقًا وعداوة )إِنَّهُ 
وإنّه  ويخّوف  ويخيّل  يوسوس  وإنه  تََرْونَُهْم()ألعراف:27(  ل  َحْيُث  ِمْن  َوقَبِيلُهُ  ُهَو  يََراُكْم 
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بعد أنْ سّوى الربُّ آدم اإلنســـان، أمر املالئكة بالسجود ""
له، أي أمرهـــم بطاعته واالئتمار بأمره، وليس املقصود 
بالســـجود هنا ســـجود العبـــادة؛ ألنَّ العبـــادة ال تكون إال 

ُبُدوِن(  ا ِلَيعْ ـــَس ِإلَّ ِأنْ ُت الِْجنَّ َوالْ هلل ســـبحانه )َوَما َخَلقْ

ليدفعكما  الجنّة  من  للخروج  سيستدرجكما 

غير  الشجرة  ـ  »الهمجيّين«  البشر  لمعاشرة 

الُمخلَّقة ـ فال تطيعانه )َوقُْلنَا يَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت 

ِشئْتَُما  َحْيُث  َرَغداً  ِمْنَها  َوُكال  اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجَك 
فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن( َول تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ 

)البقرة:35(. 

مّر أدم وحواء ذات يوم بالحوض الذي اغتسال 

فيه عندما أدخال إلى الجنَّة، فاستعجال الخروج 

وإعدادهما  تعليمهما  عملية  تكتمل  أن  قبل 

خروجهما  موعد  يحين  أن  وقبل  للخالفة، 

المرهون بهالك وانقراض ساللة البشر الهمج 

ْنَساُن َعُجولً( )االسراء:11(، ونسيا  )َوَكاَن اْلِ

إليهما  التي تقدمت  الرّب والمالئكة  تحذيرات 

االستعجال  فبهذا  الشََّجَرةَ(،  َهِذِه  تَْقَربَا  )َول 

الرجيم  الشيطان  مرمي  في  أصبحا  والنسيان 

والمتحين  الجبل  أسفل  في  لهما  المتربص 

الخالفة  برنامج  ليفسد  إلغوائهما  الفرص 

آَدَم  إِلَى  َعِهْدنَا  )َولَقَْد  األرض،  في  اإللهي 

ِمْن قَْبُل فَنَِسَي َولَْم نَِجْد لَهُ َعْزمًا()طـه:115( 

97



""
مادة شـــجر يف اللغـــة تعني كما 
جـــاء يف تـــاج العـــروس: »كّل ما 
كان لـــه أصٌل واحٌد وجاءه شـــيٌء 

»شـــجر«، يفّرقـــه فتفّرَق فهو 

ُهَما بِغُُروٍر( وطوعت لهما أنفسهما الخروج  فجذبهما الشيطان رويًدا رويًدا إلى خارج الجنّة )فََدلَّ

ا  من الجنّة؛ لينحدرا إلى أسفل الجبل حيث يعيش الهمج، )فَأََزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّ

َكانَا فِيِه()البقرة:36(، فانساب وزوُجه حواء عبر النهر المتدفّق لخارج الفردوس »نين بردو«. 
وبذلك تمكن الشيطان الرجيم من إخراجهما من جو الحشمة والعفّة والسمو الروحي إلى جو 

الشهوة الطافحة، فرأيا البشر الهمج في عريهم وفسادهم وعدم احتشامهم، ففارقا الجو الروحي 

السامي الذي عاشاه في الجنَّة مع المالئكة الكرام حيث الستر والتحشم والحياء والعفاف وحفظ 

الفروج وغّض البصر وانتقال إلى جو الشهوة الفاضحة، )يَْنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما()ألعراف:27( 

فاقتربا من الشجرة مخالفين األمر الذي تقدم إليهما )َول تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ(. 

قلّما خرجا بدأ الشيطان مشواره معهما )فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما 

ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَاَل َما نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِلَّ أَْن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِديَن(
)ألعراف:20(، خدعهما بأن أوهمهما أنَّ النهي عن الخروج من الجنّة موجه للمالئكة سدنة 

الجنّة القائمين عليها الخالدين فيها ال لهما، ثمَّ زين لهما اإلقتراب من إناث البشر واإلستمتاع 

أنَّهما بََشران يختلفان عن  بهنَّ لتكون لهما ذريّة خالدة على هذه األرض، وألقى في خلدهما 

المالئكة خلقًا ووظيفة، المالئكة ال يتغيرون وال يتطورون وال يتناسلون أّما هما فخلق مختلف. 

وما زال يوسوس آلدم حتّى أغواه ودفعه لمعاشرة إحدى الهمجيات.  )فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيَطاُن 

قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ل يَْبلَى()طـه:120( أال تريد أن تكون لك ذرية 
خالدة؟ فإن كنت تريد فعليك بمعاشرة شجرة الهمج.  
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فالشجرة المنهي عن قربها إذن هي شجرة البشر الهمجيين ال شجرة نباتيّة. وورد هذا المعنى 

في التراث السومري، فالسومريون سّموا هذه الشجرة »فروسيا« وتعني الحيوانيّة الشهوانيّة، 

)فإنّك اآلن قد تميّزت عنها فإيّاك أن تختلط بها جنسياً، فتسلّل إبليس كما تتسلّل الحيّة1 إلى 
.)2»Nunbirdu آدم وحواء، فأغواهما بالُخلد والملك على شاطئ »نين بردو

وإنّما هي شجرة  كما هو مشهور  نباتيّة  ليست شجرة  الشجرة  أنَّ  دليله على  الكتاب  ويسوق 

البشر الهمج، فيقول أنَّ »ذاق« وردت في القرآن الكريم 63 مّرة كلّها تفيد اإلحساس الحقيقي 

ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف()النحل:112(،  البدئي حسب نوعية المحسوس وآلة الذوق، )فَأََذاقََها للاَّ

ال  هنا  فذاق  وغيرها،  بَأَْسنَا()األنعام:148(،  َذاقُوا  )َحتَّى  أَْمِرَها()الطالق:9(،  َوبَاَل  )فََذاقَْت 
تعني أنّهم أكلوا طعاًما ماديًا تفاحة أو حنطة أو نحوها كما ذهبت إليه كتب التفسير المتأثرة 

باإلسرائيليات، وكما توهم به كلمة أكال )فَأََكال ِمْنَها()طـه:121(. فذوق الشجرة يحاكي األكل 

من الشجرة، وهذا فعله اإلثنان آدم وحواء، فالنظر للجنس اآلخر تورث شهوة، لذلك عدَّ المسيح 

)ع( »الزنا زنا العين قبل زنا الفروج«، وأكد ذلك تراثنا اإلسالمي، فالنفس إذا نظرت إلى 

شيء أعجبها فقد ذاقت، وإن طال وقوفها واستمتاعها فقد أكلت واستمتعت وإن لم تفعل ذلك إال 

بالعين، وكذلك الغيبة )َول يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعضاً أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فََكِرْهتُُموهُ(

)الحجرات:12( فعبرت اآلية الشريفة عن تلذذ المغتاب بالغيبة بلسانه أو سمعه أكالً.

ومادة شجر في اللغة تعني كما جاء في تاج العروس: »كّل ما كان له أصٌل واحٌد وجاءه شيٌء 

فِيَما  ُموَك  يَُحّكِ النّاس )َحتَّى  يفّرقه فتفّرَق فهو »شجر«، ورد هذا المعنى في االختالف بين 
َشَجَرتََها( أَْنَشأْتُْم  أَأَْنتُْم  تُوُروَن*  الَّتِي  النَّاَر  )أَفََرأَْيتُُم  النيران  وفي  بَْينَُهمْ()النساء:65(،  َشَجَر 

قال  القرآن()اإلسراء:60(،  الملعونة في  العائلة والساللة )والشجرة  )الواقعة:71،72( وفي 

علّي )ع( في مدح النبي )ص(: )أُْسرته خْيُر الَُسر، وشجرتُه خيُر الشجر(، وعن ابن عبّاس: 

أمر هللا جبريل بإخراج آدم فقبض على ناصيته، وخلّصه من الشجرة التي قبضت عليه، فقال: 
أيّها الملك ارفق بي، قال جبريل: إنّي ل أرفق بمن عصى هللا، فارتعد آدم واضطرب وذهب 
كالمه، وجبريل يعاتبه في معصيته ويعدد نعم هللا عليه. ال حظ عبارة »وخلّصه من الشجرة 

1. فالحية في التراث العربي رمز للحيلة والخداع التي ركبها إبليس ليغوي آدم وحواء.
2. نين تعني سيّدة، وبردو تعني المغتسل البارد عند العرب السومريين، وُسّمي نهر »بردى« تيّمناً به وفي القرآن: )َهَذا ُمْغتََسٌل 

بَاِرٌد َوَشَراٌب( )ّص:42(.
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"

"

فالشـــجرة املنهـــي عـــن قربها هي شـــجرة البشـــر 
الهمجيـــني ال شـــجرة نباتّيـــة. وورد هـــذا املعنـــى يف 
الـــرتاث الســـومري، )فإّنـــك اآلن قد متّيزت عنهـــا فإّياك 
أن تختلـــط بهـــا جنســـيًا، فتســـّلل إبليس كما تتســـّلل 

احلّيـــةإىل آدم وحـــواء، فأغواهمـــا باخُللـــد وامللك..(

تقبض  أن  نباتية  لشجرة  فأنى  عليه«،  قبضت  التي 
عليه! فالشجرة إذن ليست شجرة نباتية وليس الذوق 

واألكل منها ذوقًا وأكالً لطعام مادي. وإنّما هي إحدى 

إناث البشر الهمج.

في  اختلفا  ولكن  الشجرة،  ذاقا  كالهما  وحواء  فآدم 

مقدار ما ذاقاه منها، فحواء اقتصر ذوقها على تلذذها 

الحيوانيّة  الجنسيّة  ممارستهم  في  الهمج  إلى  بالنظر 

فيما بينهم، فتحركت نيران الشهوة لديها، ولكنَّها لم 

تعاشر أحًدا من الهمج لذا لم يشر القرآن الكريم أنَّ 

حواء عصت وغوت كما أشار إلى آدم )َوَعَصى آَدُم 

اقترف  الذي  هو  آدم  أنَّ  نفهم  هنا  من  فَغََوى(،  َربَّهُ 
المعصية والغواية أّما حواء فال. 

سمعا  عندما  استزلهما  الشيطان  أنَّ  وحواء  آدم  علم 

تِْلُكَما  َعْن  أَْنَهُكَما  أَلَْم  َربُُّهَما  )َونَاَداُهَما  الرب:  نداء 

ُمبِيٌن( َعُدوٌّ  لَُكَما  الشَّْيَطاَن  إِنَّ  لَُكَما  َوأَقُْل  الشََّجَرِة 
فغمرتهم  الجنَّة  إلى  الرجوع  فأرادا  )ألعراف:22( 

ظلمة شديدة لم يستطيعا معهما تلمس موقع أقدامهما 
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إليها، فأخذا يتلمسان الطريق عبر تتبع واقتفاء أوراق أشجار الجنّة لعلها توصلهما إلى باب 

الجنّة )َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن1 َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة()ألعراف:22(. تمكنت حواء أخيًرا من دخول 

الجنّة؛ ألنَّها ما عصت وما غوت، أّما آدم فلم يهتِد السبيل فضلَّ الطريق؛ ألنَّه عصى وغوى. 

يعْد يعرف  الطريق ول  الرب، فيفقْد  ينتهك حدود  إيتانا والنسر: »من منا  جاء في أسطورة 

الدرب، ولتبعْده الجبال عن منافذها، والسهم الذي يطلق فليرتدَّ عليه، وليصرْعه فّخ الرب 
المحرم ويجعله أسيًرا.« 

لقد تجاوز آدم الحّد عندما عصى ووقع في الغواية )َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَغََوى(. فأودع في رحم 

أنثى الهمج بذرته »ثمرة الخطيئة« سماها التراث السومري »ِميال مْطعايا«/ميال متعايا/ميال 

متايا )Melametaea( وتعني الميل الطاغي واإلنحراف الذي جاوز الحّد وطغى على عقل 

َعْزماً( لَهُ  نَِجْد  َولَْم  فَنَِسَي  قَْبُل  ِمْن  آَدَم  إِلَى  َعِهْدنَا  الخالفـة، )َولَقَْد  صاحبه، فسقط دوره في 

)طـه:115(، فانسلخ من آيات هللا فأتبعه الشيطان )َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الَِّذي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَاْنَسلََخ 

ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِويَن * َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ بَِها َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى اْلَْرِض َواتَّبََع 
بلعام  فهو  في ظاهرها  أما  في رمزيتها،  اآلية  بهذه  المعني  هو  فآدم  َهَواهُ()ألعراف:176(. 
بن باعورا كما هو مذكور في كتب التفسير. »فَانَسلََخ« من لباسه الرباني من علمه من خلقه 

من عفافه وأدبه »فَأَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن« ليوقعه في الحضيض لّما أخلد إلى األرض »َولَِكنَّهُ أَْخلََد 

إِلَى الَْرِض َواتَّبََع َهَواهُ«. وبمعاشرة آدم إحدى الهمجيات تمكن الشيطان من مشاركة آدم في 
ذّريته، )َوَشاِرْكُهْم فِي اْلَْمَواِل َواْلَْولِد()االسراء:64(.  

)فَأََزلَُّهَما  أهبط  عصى  فلّما  منها،  القريب  الجبل  على  الجنّة  خارج  إذن  آدم  معصية  كانت 

اْلَْرِض  فِي  َولَُكْم  َعُدوٌّ  ِلبَْعٍض  بَْعُضُكْم  اْهبُِطوا  َوقُْلنَا  فِيِه  َكانَا  ا  ِممَّ فَأَْخَرَجُهَما  َعْنَها  الشَّْيَطاُن 
ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحيٍن()البقرة:36(، وبعد المعصية جرت عملية إبعاد شاملة لكل المتواجدين 
على الجبل بالقرب من الجنّة من بشر همجيين وجّن وآدم والشيطان، إال أنَّ حواء لم تكن من 

هؤالء المبعدين؛ ألنَّها استطاعت العودة إلى الجنّة مرة أخرى. 

ما عاد آدم مؤهالً للخالفة في األرض بعد أن عصى، فاقتضت المشيئة اإللهيّة أن تتولى مالئكة 

التدبير »األرباب« )المالئكة األربعة العظام جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل )ع(( هذه 
1. العرب تقول: هؤالء القوم يخصفون أقدام القوم بأقدامهم أي يتتبعونهم ويطابقون آثارهم، فكل ما طوبق بعضه على بعض فقد 

قع. محيط المحيط، مادة »خصف«. ُخصف، ومنه جاء خصف النعل، حيث يطابق عليه الرُّ
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 مل يشـــر القرآن الكرمي أنَّ حواء عصت وغوت كما أشـــار ""
إىل آدم )َوَعَصـــى آَدُم َربَُّه َفَغـــَوى(، من هنا نفهم أنَّ آدم 

هو الذي اقـــرتف املعصية والغوايـــة أّما حواء فال. 

للقيام بأمر الخالفة بدالً عن  بالبقاء في الجنّة »المحلّـة اآلمنة«  المهمة، فأمر الربُّ المالئكةَ 

لَْت، ِليَْوِم اْلفَْصِل()المرسالت:13/11(،  ُسُل أُقِّتَْت، لَّيِ يَْوٍم أُّجِ اإلنسان آدم وذريته، )َوإَِذا الرُّ

ليدبروا شئون األرض من رياح وأمطار وأرزاق وأعمار وغير ذلك، جاء في اإلنجيل )قَائِالً 

ِلْلَمالَِك السَّاِدِس الَِّذي َمعَهُ اْلبُوُق: »فُكَّ الَْربَعَةَ اْلَمالَئَِكةَ اْلُمقَيَِّديَن ِعْنَد النَّْهِر اْلعَِظيِم اْلفَُراِت«، 
فَاْنفَكَّ الَْربَعَةُ اْلَمالَئَِكةُ اْلُمعَدُّوَن ِللسَّاَعِة..()الرؤيا 9: 14،15 (.

بقيت حواء في الجنَّة بعد أن عادت إليها مدَّة مديدة،  فلّما تاب هللا على آدم، أُمرت بالخروج 

ِحيُم( الرَّ اُب  التَّوَّ ُهَو  إِنَّهُ  َعلَْيِه  فَتَاَب  َكِلَماٍت  َربِِّه  ِمْن  آَدُم  )فَتَلَقَّى  التوبة  كلمات  إليه  لتحمل 

)البقرة:37(، ومن المزدلفة أزلفت إليه، وعلى جبل عرفات التقت به وسلمته كلمات التوبة، 

التي تضمنت أموًرا منها: أنَّ هللا سبحانه قد تاب على آدم، وأذن بجمع شمله مع زوجته حواء، 

ووعده بذريّة تعّمر األرض حتى قيام الساعة، وأنَّ هللا سيبعث في ذريته أنبياء ورسالً مبشرين 

ومنذرين يهدونهم الطريق المستقيم، )ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى * قَاَل اْهبَِطا ِمْنَها َجِميعاً 

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهَداَي فاَل يَِضلُّ َول يَْشقَى()طه: 122/  بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّ
123(. وما عاد بوسع آدم وحواء وذريتهما أن يدخلوا الجنّة إال أرواًحا بعد الموت. 

وكان من ضمن من أُمروا بالهبوط بعد توبة هللا على آدم مالئكة التدبير، )قُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها 

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن تَبَِع ُهَداَي فاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن()البقرة:38(،  َجِميعاً فَِإمَّ
فكلمة »َجِميعاً« تفيد أنَّ كّل من كان مقيًما في الجنّة أو بالقرب منها قد أمر بالهبوط، وشمل 

والجّن  إبليس  وأعوان  وإبليس  آدم وحواء  كما شمل  الذين سجدوا آلدم  التدبير  األمر مالئكة 

والبشر الهمج. وكان هذا هو الهبوط الثاني؛ ألنَّ الهبوط األول كان إلى منطقة قريبة من الجنة، 

بدأ بإبليس ثمَّ آدم أّما في هذا الهبوط فقد أبعد الجميع إلى منطقة بعيدة عن الجنّة. كانت غاية 

هبوط المالئكة الذين سجدوا آلدم القيام بمهمة الخالفة في األرض نيابة عن آدم بعد أن عصى؛ 

ألنَّه بعد معصيته ما عاد قادًرا على النهوض بهذه المهمة الجليلة. 
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فما  األنبياء معصومين  إذا كان  مفاده:  الديني  الفكر  في  تناقًضا  ليزيل  ذلك  بعد  الكتاب  ينتقل 

بال آدم قد عصى بمنطوق القرآن الكريم )َوَعَصى آَدُم َربَّهُ فَغََوى()طـه:121(؟ ويجيب كان 

هناك آدمان، آدم اإلنسان األّول، وهو الذي عصى وهو ليس بمعصوم، وآدم النبي المصطفى 

المعصوم المخلَص وهو الذي جاء من نسله األنبياء الكرام )ع(. )تجد تفصيل ذلك في كتاب 

»بين آدمين«(

وينتقل الكتاب إلى مبحث آخر فيتحدث عن ذرية آدم )َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم 

يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن  ذُّرِ
يَّتَُهْم« تعني أّن الرّب أخذ البرمجة التوحيديّة المرتبطة  َهَذا َغافِِلينَ(، أخذ »ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ
فقد ورد  آدم اإلنسان األّول وبثها في ذريته،  للخلق من ظهر  الجينّي  أو  العضوّي  بالتركيب 

حديث ُمعِجٍز للنبّي )ص( عن َعْظَمٍة في أسفل العجز في آِخر فقار الظهر )العصعص(، تُسّمى 

»َعْجب الذنَب«، وأنّها ال تفنى مع الميّت، )كل ابن آدم تأكله األرض إال عْجب الذنب، منه 

خلق، ومنه يركب( وروى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي: )ثم ينزل من 

السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من اإلنسان شيء إال بلي إال عظم واحد وهو عْجب 

الذنَب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.(

يكتمل  حتّى  منها  يخرجا  وال  الجنَّة  في  وحواء  آدم  يبقى  أن  يقتضي  اإللهي  التخطيط  كان 

البرنامج اإللهي، فإذا اكتمل برنامجهما وخرجا وتناسال كان نسلهما نسالً إنسانيًا خالًصا من آثار 

الهمجيّة، مؤهالً ألن يعي خطاب الربوبيّة )أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى َشِهْدنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا 

ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِِليَن(، وكان من المقدر أيًضا أن ال يخرجا من الجنّة إال بعد أن تهلك شجرة البشر 

الهمج شيئًا فشيئًا نتيجة إفسادها والكوارث الطبيعيّة التي ستضرب األرض، ولكنَّ آدم استعجل 

ْنَساُن َعُجولً()االسراء:11(، وعاشر إحدى الهمجيات،  وخرج من الجنّة قبل أوانه )َوَكاَن اْلِ

»ِميال مْطعايا«/ميال متعايا/ميال متايا )Melametaea(،  فكان له نسل منها، فخرج هذا النسل 

هجينًا فيه روح إنسانيّة ورثها من أبيه آدم وروح همجيّة ورثها من أنثى الهمج، فقضت المشيئة 

اإللهيّة أن يُصلح هذا النسل الهجين ليكونوا على الفطرة التي فطر هللا عليها آدم وحواء ليعرفوا 

ربهم ويقروا له بالوحدانيّة لتنتقل هذه الفطرة الموحدة وراثة عبر األجيال من جيل إلى جيل، 

فكلما تقادم الزمن قويت القوى اإلنسانيّة الموروثة من آدم وضعفت الروح الهمجيّة الموروثة 

من الهمج.
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أما كيف تنتقل برمجة الفطرة من آدم إلى ذريته فيمكن تشبيه االنتقال بانتقال الروح اإلنسانية، 

فالروح اإلنسانيّة التي هي نفخة الرب في آدم وحواء انتقلت إلى ذريتهما وراثة، كذلك برمجة 

ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس  يِن َحنِيفاً فِْطَرَت للاَّ الفطرة انتقلت وتنتقل في ذرية آدم وراثة. )فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ

يُن اْلقَيُِّم()الروم:30(. وينبغي أن ندرك أنَّ هناك نسالً آخر آلدم  ِ َذِلَك الّدِ َعلَْيَها ل تَْبِديَل ِلَخْلِق للاَّ
من حواء بعد أن أخرجت من الجنّة لّما تاب هللا عليه، وكان هذا النسل إنسانيًا نقيًا من الهمجيّة، 

ومن هذا النسل تولد األنبياء )ع(. ثمَّ ينتقل الكتاب إلى مبحث آخر فيطرح هذا التساؤل: كيف 

تكاثر أبناء آدم من حواء، فهل تزوج اإلخوة أخواتهم كما تشير إلى ذلك اإلسرائيليات التي نقلها 

بعض المفسرين أم ماذا؟

"
"

ة مديدة،  فلّما  ة بعد أن عادت إليها مـــدَّ بقيت حـــواء يف اجلنَّ
تاب اهلل علـــى آدم، ُأمرت باخلروج لتحمل إليـــه كلمات التوبة، 
ومـــن املزدلفـــة أزلفـــت إليه، وعلـــى جبل عرفـــات التقت به 
وســـلمته كلمـــات التوبة، التي تضمنـــت أموًرا منهـــا: أنَّ اهلل 
ســـبحانه قد تـــاب على آدم، وأذن بجمع شـــمله مـــع زوجته 

حـــواء، ووعده بذرّيـــة تعّمر األرض حتى قيام الســـاعة.
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َوِلبَاُس التَّْقَوى  يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريشاً  يستشهد بهذه اآلية )يَا بَنِي آَدَم قَْد أَْنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاساً 

النداء  يَذَّكَُّروَن()ألعراف:26( ليخرج بفهم جديد مفاده أنَّ  لَعَلَُّهْم   ِ َذِلَك ِمْن آيَاِت للاَّ َخْيٌر  َذِلَك 
في هذه اآلية موجه لبني آدم يعلمهم أنَّ هللا أنزل عليهم لباًسا يواري سوءاتهم، وهذا اللباس 

يعني زوجات تحصنهنَّ من معاشرة الهمجيات فكيف فهم أن »ِلبَاساً« تعني زوجات، ومن أين 

جاءت هذه الزوجات؟ هذا وغيره يفّصل فيه البحث بإسهاب وبأدلة من القرآن الكريم، والتراث، 

ومدونات التوراة، يمكنكم الرجوع إلى البحث المطّول.

بعد أن عرفنا من القرآن قّصة آدم ومعصيته األولى ومقاربته الشجرة )الساللة البشرية األخرى( 

ساللة الهمج، يمكن أْن نتصّور نسالً آلدم من تلك األنثى من أنثى الهمج التي عاشرها، وباعتبار 

ابُن آدم، فهو إنسان هجين مْن  ابنها هو  أّن تلك األنثى بال هويّة كالبهائم، فال اسم لها، لكّن 

»عناق« البشر اإلنسان والبشر الهمج، فكان النسل المتولد نطفة مخلّقة وأخرى غير مخلّقة، 

مخلقة من آدم وغير مخلقة من أنثى الهمج، لكنّه يُعّد في ديوان اإلنسان ابن آدم فالجنس السائد 

جينياً هو اإلنسان كيفما كان التزاوج بين هذين الجنسين. ولّما كانت المعاشرة المحّرمة التي 

اجترحها آدم بلغْت »أوج« المخالفة »ميال مطغايا« أو »ميال متعايا« بالسريانية، ميالً طاغيًا 

بن »عناق«،  فالثمرة هي »أوج/عوج«  الربّانّي،  السبيل  وأنّه »ِعَوج« عن  بلغ »األوج«، 

»ثمرة  آدم«  »تفّاحة  المعصية«  »ثمرة  لـ  آخر  تعبير  وهو  إالّ،  ليس  المعاشرة  هو  والعناق 

الشجرة المحّرمة«. فهذا الوليد الذي تمّخض من هذا الـ»عناق« في »أوج« المخالفة، يحمل 

اإلنساني  »الجين«  انتشر  وبتزاوجه  وبيئته،  المتوّحشة  ساللته  مع  فتربّى  الـ»عوج«،  بذرة 

وساد فيهم، لكّن جنسه السابق المتوحّشين ذوي األبدان القويّة، تّم طردهم من جوار الجنّة بعد 

المعصية، ثّم بالطوفان أُبيد معظمه في المنطقة. 
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إّن القصص القرآنّي حّق، أتى لغايات معيّنة، واختُصر لغايات معيّنة، غايات كثيرة، لكن ليس 

منها ما دأب بعُض المسلمين على فعله، بإكمال الناقص ومأل الفراغ بقصص أهل التوراة الذي 

ألّفه الكهنة، لماذا؟

)نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك  ألّن القرآن، حين قّص قّصة يوسف في سورة كاملة، استهّل كالمه قائالً 

أَْحَسَن اْلقََصِص()يوسف:3(، فبيّن أّن هنالك قّصاً سيّئاً كان سائداً، ال سيّما ذلك القّص الذي يُكثر 
الكلم عن مواضعه، وتفحيش  المواقع واألرقـام، وتحريف  وتبديل  والخرافات،  الخوارق  من 

األنبياء المعصومين بالمخازي والعيوب.

وحين جاء بقّصة أهل الكهف، أوصد الباب أمام القّصاصين الراجمين بالغيب بقوله )نَْحُن نَقُصُّ 

()الكهف:13(، فهناك من درج على أْن يقّص بالباطل والتزوير ال بالحّق. َعلَْيَك نَبَأَُهْم بِاْلَحّقِ

أّما حين ذكر ذا القرنين قال )َسأَتْلُو َعلَْيُكْم ِمْنهُ ِذْكراً()الكهف:83(، فليس الغاية القّص إالّ بما 

يُفيد.

قع الُمستدانة من القّصاصين ومن كهنة التوراة، قّصة آدم، فمعظم الروايات المنسوبة  ومن الرُّ

ألئّمة الحديث تجد نسختها الحرفيّة في التوراة، ما يدلّك أنّه أصلها.

ولو أنّها بقيت كحكاية تُروى بين الحّق والخرافة كما أرشدنا نبيُّ األّمة )ص(، لهان األمر، أّما 

ر، واستدراكاً على المسكوت منه عنه،  أْن يُؤتى بها في سياق ملء الفراغ القرآني، كما يُتصوَّ

بل وأْن يُؤتى بها تفسيراً منصوباً بها أللفاظ القرآن وآياته، فهذه هي الطاّمة الكبرى، وهذا هو 

المعيب، معيٌب لماذا؟

وليس  يَْختَِلفُوَن()النمل:76(،  فِيِه  ُهْم  الَِّذي  أَْكثََر  إِْسرائيَل  بَنِي  َعلَى  يَقُصُّ  اْلقُْرآَن  )َهَذا  ألّن 

العكس.

الثّابت لدى  ففي مسألة حقيقة آدم وتاريخه، سنحاول أْن نعتمد القرآن في قّصه، وسنُثبت أّن 

مختلف  أنّه  إالّ  مدسوسة،  بحقائق  يحفل  كان  وإن  هو  إسرائيل«  بني  »قّص  من  المسلمين 

ومتناقض، مع المنطق، ومع التاريخ، ومع شواهد العلم، وفوق ذلك مع القرآن الحكيم.

سبق منّا أْن قّدمنا في بحث »خلق آدم« كيف بزغ الجنس البشري األّول، حتّى حانت لحظة 

انتخاب زْوجين منه ألنسنتهما بنفخ الّروح الربّانيّة، منذ بضع عشرة آالف من السنين. فكان 
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بهذا آدم أباً للناس جميعاً، ال أباً للبشر.

ثُّم قّدمنا في بحث »معصية آدم« كيف تّمت المعصية األولى، وماذا كان أثرها على المسيرة 

اإلنسانيّة، ومضينا مع القرآن حتّى نفَِسه األخير مستمعين له ومنصتين بأّن آدم عصى وغوى، 

فلْم نأبه لمن زعم عصمة آدم أبي اإلنسانيّة جمعاء، ولْم نأبه للتخريجات التي تُعارض نصوص 

كتاب هللا البيّنة والروايات المتّفقة والموافقة.

على أنّا أشرنا إلى وجود شخصيّة أخرى معصومة فعالً، هي شخصيّة آدم الرسول السريانّي، 

والسريانيّة إحدى لهجات اللغة األّم األولى، هذه الشخصية ُطِمرْت في ظالل شخصيّة آدم األّول، 

فآدم الرسول فاتحة الرساالت، ومنه بدأ التاريخ اإلنساني، فإذا كان آدم األّول أبا اإلنسانيّة جميعاً 

طبيعياً، فإّن آدم الثاني المعصوم أبو اإلنسانيّة روحيّاً، فال غرو أْن تماهى اآلدمان.

وللحّق، ما تّم الدمج تاريخيّاً بين شخصيتين كما تّم بين أبينا آدم اإلنسان وآدم الرسول، فكّل 

التراث التفسيرّي )ال المروّي( الذي بين أيدينا لْم يخرج عن كهف مدّونات التوراة، ولقد راجعنا 

معظم ما كتبه المسلمون لدى جميع طوائفهم من مرويّات وآثار عن آدم بما أُتيح لنا العثور عليه، 

فما وجدناه يفارق ما تقوله التوراة إالّ في تفاصيل بسيطة ال تُقّدم وال تُؤّخر، على أنّه يُوجد 

أخبار صحيحة عن رسول هللا )ص( بإمكان الباحث أن يعتبرها بداية الخيط، منها قوله )يا أباذر 
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أربعة من الرسل سريانيّون: آدم وشيث وأخنوخ - وهو إدريس وهو أّول َمْن خط بالقلم - ونوح، 

وأربعة من العرب :  هود وشعيب وصالح ونبيّكم(، فآدم هنا رسول سريانّي.

نحُن سنفترض أّوالً أّن )آدم اإلنسان( األّول غير )آدم الرسول(، ألنّه ال مخرج علميًّا أو قرآنيًّا 

غير هذا، وسنُحاول إثبات ذلك بدقّة للّبيب المتمعّن، لنُدرك حكمةً واحدة أّن الرُسل )ويُمثّلهم 

آدم الرسول(، ما بِعثوا إالّ إلرجاع الناس )ويُمثّلهم أبوهم »آدم اإلنسان«( إلى إنسانيّتهم العُليا، 

فالرساالت هي لصنع اإلنسان إنساناً ال أكثر.

 َ ُ يُْنِشُئ النَّْشأَةَ اآْلِخَرةَ إِنَّ للاَّ قال تعالى: )قُْل ِسيُروا فِي اْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ للاَّ

َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر()العنكبوت:20(.

نبدأ مشوارنا من حيث أمرتنا هذه اآلية الشريفة، ُمكملين ثالثة حلقات بحثنا عن آدم؛ البحث 

)بين  هـذا  هو  الثـالث  والبحث  آدم(،  )وعصى  هو  الثاني  البحث  األّول(،  )الخلق  هو  األّول 

آدمين(.

واألنبياء  اآلباء  مدّونات  ومن  هللا  كتاب  باستنطاق  أثبتناه  أو  قُلناه  ما  ملّخص  هو  آنفاً،  هذا 

الفكرّي  بالتراث  المتسلّح  الذهن  على  ترد  قد  التي  اإلشكاالت  بعض  ذلّلنا  ولقد  والمعلّمين، 

واالعتقادّي الرجالّي والمدسوس ال القرآنّي، منها أّن آدم العاقل أبا اإلنسانيّة )وليس البشريّة(، 

ألنّه  الحكيم،  القرآنّي  النّص  تلوي  أْن  تريد  التي  التخريجات  على خالف  معصوم،  غيُر  هو 

البشريّة  النفس  وإّن من طبيعة  وتعّهدته(،  المالئكة حاطته  كانت  )وإن  برسول  ليس  ببساطة 

الخطأ واتّباع الغريزة والهوى، ومن استمّد من »الّروح« قياَده نجى أو تاب بعد عثرة فُهدي، 

اَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ  ُئ نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس َلَمَّ هذا ما قاله نبيٌّ عظيٌم كيوسف )َوَما أُبَّرِ

َربِّي َغفُوٌر َرِحيٌم()يوسف:53(. 

فإذا كان هذا النبّي )ع( على كثرة ما بلغه من تعاليم ربّانية وتجارب وحظوة ال يُبّرئ نفسه 

في االستجابة لمهاوي السوء، فيناجي ربّه في صرف إغراء النسوة )َوإِلَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ 

أبي  كآدم  نبياً  وليس  دونه  بمن هو  بالَك  فما  اْلَجاِهِليَن()يوسف:33(،  ِمَن  َوأَُكْن  إِلَْيِهنَّ  أَْصُب 
ب خداع إبليس ولْم يعرف  النّاس، الطرّي العود، الحديث في هذا العالَم األرضّي، الذي لْم يُجّرِ

من عالَم الشرور والزْيف والمكائد شيئاً؟!

واستدرْكنا بوجود »آدم« آخَر هو أبو الرسل واألنبياء المعروفين.
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في الذّاكرة التراثيّة، وهو نبيٌّ ورسوٌل معصوم عن المعصية، 

له نصيٌب وافر من ذْكٍر في بعض آيات القرآن والمرويّات، 

وهو األمر الذي خلط األمور وغلّقها، وارتبك فيه المنّظرون 

بين قائٍل بعصمة آدم ناٍف معصيته، وبين مثبٍت معصيته ناٍف 

عصمته، وبين البينْين أقواٌم كثيرة لها تخريجات تُخفّض كفّة 

المعصية أو كفّة العصمة، ولم يخرج أمرهم عن هذا.

بالتفصيل  سنُعالجها  أمور  عّدة  البحث  هذا  في  وسنضيف 

وبعرض الدليل خالل البحث، تدلّل للقارىء ضرورة افتراض 

وجود آدمين، أو باألحرى زمنين مختلفين لشخص اسمه آدم، 

منها على سبيل االختصار:

عصمة آدم الرسول وال عصمة آدم اإلنسان الذي عصى . 1

وقد  والروايات،  والتراث  القرآن  نّص  ذلك  بيّن  يقيناً، 

خلصنا من هذا في بحث »وعصى آدم«.

إلى . 2 العلم  الذي أرجعته مصادر  البشرّي  الجنس  بخالف 

عّدة ماليين من السنين، فقد أجمعت كّل المصادر العلمية 

نرجع  الذي  العاقل  اإلنسان  تواجد جنس  على  واآلثارية 

مْوضعة  يحتّم  ما  سنة،  ألف   50 قرابة  قبل  جينيّاً،  إليه 

اإلنسان العاقل األّول )آدم اإلنسان/أبي الناس( في حدود 

األركيولوجيا  وخبراء  اآلثار  علماء  وعثر  التاريخ،  هذا 

على صخور لمنحوتات فنّية فائقة الدقّة لإلنسان العاقل في 

""

أجمعـــت كّل املصـــادر العلميـــة واآلثاريـــة علـــى تواجـــد 
جنس اإلنســـان العاقل الـــذي نرجع إليه جينّيـــًا، قبل قرابة 
ضعة اإلنســـان العاقل  خمســـني ألف ســـنة، ما يحّتـــم موْ
األّول )آدم اإلنســـان/أبي النـــاس( يف حدود هـــذا التاريخ،
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أستراليا يعود تاريخها إلى 45 ألف عام، وفي الكهوف األوربية إلى 32 ألف عام، وجنوب 

فرنسا إلى 26 ألف عام، بل اكتشف علماٌء بمتابعٍة جينيّة عالميّة وجود شخص )آدم علمّي( 

فعلّي واحد، يرجع إليه كّل الناس سالليّاً بحسب العيّنات العالميّة المأخوذة، تواجد قبل قرابة 

آدم  التوراتي وهو  )آدم  تاريخ  )أبي اإلنسانية( حيث  آدم  يُمكن وضع  ألف سنة، فال   50

الرسول( الذي أّرخوا له بأربعة آالف سنة قبل الميالد! مع أّن حضارات موجودة لإلنسان 

العاقل قبل هذا التاريخ، وأّن استئناس الكلب وتسخيره حّدده علماء اآلثار بـ 15 ألف سنة 

ق.م، واستئناس الماعز بـ 10 آالف سنة ق.م، فاإلنسان العاقل موجود قبل هذه التواريخ. 

دلّت اآلثار المرويّة بأّن )آدم( الرسول، هو أبو شيث، الذي يرجع إليهما المندائيّون بتراثهم . 3

سائر  ساللة  أبّوة  إليه  المسلمون  ويُرجع  إليه،  ربا(  )الكنزا  كتابهم  وينسبون  وعقيدتهم، 

ولدى  األخيرة،  سنة  آالف  العشرة  يتجاوز  ال  قريب،  تاريخ  إلى  زمنه  وأّرخوا  األنبياء، 

آالف سنة  إلى 8  آالف  )أي 6  الميالد  قبل  أو5700  إّما 4000  نسخها  بحسب  التوراة 

تقريباً من اآلن(، وليس بكّل حال إلى 50 ألف سنة، فهذا ُوغوٌل ساحق ال يُمكن تأريخه 

وتوثيقه وتدوينه، ولم يقل أحٌد به ولْم يتناول إالّ عكسه، ألنّه زمن سحيق جّداً قبل »التأريخ« 

الشفوي والكتابي في الذاكرة اإلنسانيّة.

أجمعت اآلثار المروية والتراث العربي لدى ملل التوحيد والقرآن، على ربط زمن إدريس، . 4

)هرمز(  المسّمى  إدريس  زمن  وأّن  خاّصة  الرسول(،  آدم  قطعاً  هو  )الذي  بآدم  بشيث، 

األهرام  ومنها  وآثاُره  ذكُره  وله  العربية  الحضارات  لدى  و)أخنوخ( و)تحوت( معروف 

التي ُشيِّدت بعلومه، وإدريس بحسب التاريخ وتلك اآلثار والشواهد يرجع إلى 4000 سنة 

قبل الميالد.

اتّفقت اآلثار المرويّة ومدّونات تراث المنطقة، على أّن آدم تكلّم السريانيّة كإدريس وكنوح، . 5

والسريانية فرٌع من اللغة األّم الضاّمة كّل اللهجات، ال أنّها اللغة األّم، فآدم األّول قطعاً كان 

يتكلّم اللغة األّم البسيطة، وآدم الرسول هو من تكلّم لهجة السريانيّة.

تناصرت اآلثار المرويّة والقرآن على ربط آدم بنوح، فنوح من حمل عظامه في السفينة، . 6

حتى قالْت مرويّات بتجاور قبرْيهما معاً في ظهر الكوفة، وكتبوا ساللة شجرة آدم إلى نوح 

عبر عّدة آباء فقط، ويُسلَّم عليهما معاً في زيارات مرويّة لدى طوائف من المسلمين، هذا 
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مع العلم أّن زمن نوح أّرخه التراث وارتبط بالطوفان الذي حصل قبل 5 آالف سنة )3000 

ق.م(، وربط القرآن قوم نوح في المنطقة العربيّة بأقوام جاءت من بعدهم كخالئف لهم 

وبادوا كقوم عاد، وقد أّرخ العرب قوم عاد قريباً من 2000 سنة قبل الميالد.

لم يتّم العثور على نتاج إنساني حضاري قبل العشرة آالف سـنة األخيرة، فكّل االنفجار . 7

والصناعات  والتمّدن  والشرائع  الدين  علوم  مستوى  على  اإلنسانيّة  والقفزة  الحضاري، 

واللغة  القرى  وتجّمعات  المعتبرة  العمران  وآثار  والهندسة  والمالحة  والفلك  والزراعة 

والنقوش واكتشاف رموز التدوين، بدأ في العشرة األخيرة تقريباً، والذي هو زمن الرسل 

السريان بفاتحتهم آدم الرسول، ما يعني أّن الحقبة السابقة كانت في هجعة همجيّة عاّمة 

تتطّور ببطء شديد ال يُؤبه له.

""
مل يتـــّم العثـــور علـــى نتـــاج إنســـاين 
حضـــاري قبل العشـــرة آالف ســــنة 
احلقبـــة  أّن  يعنـــي  مـــا  األخـــرية، 
الســـابقة كانت يف هجعـــة همجّية 
عاّمـــة تتطّور ببطء شـــديد ال ُيؤبه له.

وأخّص من ذلك، أّن أعظم اكتشاف تاريخي، أعطى للتاريخ مدلوله ومعناه، وُحفظت به . 8

العلوم، هو اكتشاف )الكتابة(، أي التعليم بالقلم، وهو أمٌر تّم بتعليم إلهّي وال يُمكن منطقيّاً 

أن يكون بتعليم إلهّي شأنه شأن كّل القفزات الحضارية وعلومها التي تكشف أسرار  إالّ 

َوَربَُّك  اْقَرأْ  َعلٍَق*  ِمْن  اِلنَساَن  َخلََق  َخلََق*  الَِّذي  َربَِّك  بِاْسِم  )اْقَرأْ  تعالى  لقوله  الطبيعة، 

يَْعلَْم()العلق:1- 5(، ولوال القلم لما احتُفظ  لَْم  بِاْلقَلَِم* َعلََّم اِلنَساَن َما  الَِّذي َعلََّم  الَْكَرُم* 
بعلم وال ُحفظ تراث من تحريف واندثار، ولما كان من مدلول لكلمة )تاريخ، تراث، كتاب، 

قراءة، تالوة( ولوال )الرمز/الحرف/الرقم( لسقطت كّل العلوم الرياضية والفلكية والحساب 
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والمعامالت، ملّخصاً؛، فالتعليم بالقلم تعليٌم ربّاني، أي جاء وحياً، ما يعني أنّه بدأ مع بعثات 

حين  أو   )Logographic( التصويريّة  الكتابة  عبر  األولى  في صورته  سواًء  األنبياء، 

تطّورت إلى المقطعية )Syllabic( أو أخيراً حين ارتقت هائالً إلى تمييز الحرف )ألف الم 

ميم، طا هاء، كاف هاء ياء عين صاد( األلفبائيّة )Alphabetic(، ولقد أرمز القرآن لداللة 

الحروف المقّطعة هذه والتطّور الحاصل بإزائها، فالعلم أثبت أّن مستهّل اكتشاف الحرف/

الصوت بدأ في األلفيّة السادسة والخامسة قبل الميالد ليكتمل في األلفيّة الثالثة، والتراث نقل 

لنا أّن )أنوش( وهو أحد أحفاد آدم الرسول السرياني هو )من خدش الخدوش( في المنطقة 

العربيّة، وأّن إدريس/هرموز هو من دّرس الكتب وعلّم الرمز والحرف الكتابّي، ونقلت 

لنا الروايات أّن هللا أنزل صحفاً على »شيث« ما يعني وجود نظام قراءة وكتابة مهما كان 

نظامها، كّل هذا يُشير إلى أّن حقبة )شيث، أنوش، إدريس( في المنطقة هي الحقبة نفسها 

التي تم تدشين فيها نظام »الكتابة« واستخدام »الرمز« و»القلم« المسماري أو الذي تاله، 

أي األلفية السادسة قبل الميالد، وهي تبعد بعشرات اآلالف من السنين عن آدم أبي الجنس 

اإلنساني. 

كّل ذلك وغيره من دالئل تُطلعنا على وجوٍد آلدم قريٍب، يبعد قرابة 8000 عام؛ آدم سريانّي 

رسول معصوم، بعده انفجرت علوم الحضارة والدين واللغة وسارت الرسل في األقطار، آدم 

هو أب لإلنسانيّة لكْن ال في معناها البيولوجي بل اإلنساني والروحي والعلمّي والحضارّي، هو 

الذي أّرخ له العرب والتوراة ومرويّات األديان واألساطير، وأّرخوا لساللته الصفيّة التي منها 

انبعث الرسل والمعلّمون، وهذا غير آدم األّول الذي بزغ قبل قرابة 50 ألف سنة، والذي هو 

األب البيولوجي لجميع الناس في أقطار األرض والذين نسّميهم »بني آدم«.

""

أجمعـــت كّل املصـــادر العلميـــة واآلثاريـــة علـــى تواجـــد 
جنس اإلنســـان العاقل الـــذي نرجع إليه جينّيـــًا، قبل قرابة 
ضعة اإلنســـان العاقل  خمســـني ألف ســـنة، ما يحّتـــم موْ
األّول )آدم اإلنســـان/أبي النـــاس( يف حدود هـــذا التاريخ،
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في هذا البحث، اختتمت فصول حديثنا عن آدم، الذي بدأناه في البحثْين السابقين )الخلق األّول( 

التاريخي والتوراتي والقرآني والعلمّي بين  التماهي )الزمني(  ثّم )وعصى آدم(، وسنفّك هنا 

اآلدمين؛ آدم اإلنسان )أبي الناس جميعاً، وهو الذي عصى(، وآدم الرسول )ع( )المصطفى، 

وهو أبو الرسل المعروفين(.

لن يكون فقط -حسب ما يتراءى من العنوان- بحثًا مقتصراً عن اآلدمين فقط بشخوصهما، بل 

سيُفّرق بين حقبتْين آدميّتين؛ حقبة البروز اإلنساني العاقل قبل قرابة خمسين ألف سنة، وحقبة 

الرسل التي هي حقبة الحضارة بما فيها من علوم وتشريعات قبل قرابة عشرة آالف سنة.

وألّن الرسل األوائل األربعة المشهورين جاءوا كمعلّمين حضارات )آدم، شيث، إدريس، نوح( 

فسيتّم التطّرق ألولئك الرسل العالميّين )بالمعنى القديم للجغرافيا(.

كثيراً  لينسف  مّما هو غائب ومجهول وخاطئ  كثير  بعيدة في  أشواطاً  البحث  يذهب هذا  بل 

من المسلّمات التاريخية المتوارثة والمحكيّة، مّما لها عالقة بالتأسيس اآلدمّي الوجودي على 

هذه األرض، من آثار الحضارة ومقوالت الدين والتاريخ واللغة، أي سيأخذ شوًطا له في علم 

اإلنسان )األنثروبولوجيا(.

ويحاول عبر المصادر المعرفيّة المتاحة والتي اعتمدت في البحوث السابقة، إعادة رسم خارطة 

وسقوطه  إنسانيّته  اختالل  بعد  خالفته  فقد  وكيف  )آدم(،  األّول  أصله  في  ُوِجد  ُمنذ  اإلنسان 

المدّوي؟ كيف بدأ صراع الشيطان معه؟ واصطياد الذّرية؟ ثّم كيف أسعفه اعتناُء الرّب به، 

فوضع سبحانه محّطات زمانيّة مقّدسة كونياً لتعّهده كّل ألف سنة بخّطة لتقدير مصائره، وأمّده 

بالمالئكة لتعليمه حين طفولته اإلنسانيّة )ُحقَب عشرات اآلالف األولى من السنين(، ثّم بعث 

أُعيذت من  التي  الخالصة  إليه )في اآلالف األخيرة(، من الشجرة اإلنسانيّة  من جنِسه  رسالً 

شْرك الشيطان الرجيم على المستوى الجينّي والنفسّي، انتدبهم إليه لترميم فطرته ليعود الناُس 

جميعاً اإلنساَن الذي كانوه أو ينبغي أن يكونوه. 

الميالد!  إنساننا إلى 4 آالف سنة قبل  التي تُرجع خطأً  المأثورة ساللياً  البحث الخارطة  تتبّع 

أي إلى آدم الرسول )كما نزعم( بدالً من آدم األّول، والتي هي )شجرة الرسل والمعلِّمين( ال 

)شجرة الناس(؟ 
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كما يفّسر هذا البحث غرض الكهنة التوراتيّين من تدوين هذه الشجرة، وتوثيق انتسابهم إليها، ثّم 

عمدهم لتشويه رموزها باختالقات قصصيّة زائفة والطعن في أخالق أنبيائها العظام؟ لنكتشف 

سبب هذا الطعن المزري بصفوات هللا من أنبياء؟ ويبيّن إن كان له مدخليّة في تسويغ طبائع 

طغاة اليهود، وتبرير انحرافهم، وفي حربهم الشعواء مع عيسى )ع( ثّم مع محّمد )ص(؟ وفي 

في  أو  التفاسير  في  أو  التوراة  في  زوراً  نُسب  مما  واستساغته،  الكثير  لتمرير  عقولنا  مسخ 

ماّدية وروايات  ابـتذاالت وأخطاء  فيهم خـاتمهم )ص( من  األنبياء بمن  إلى سـاحة  مرويّاتنا 

رخيصة األخالق؟

وآدم  )اإلنسان(  العلمّي  آدم  آدمين؛  بين  الفرق  حديثاً  اآلثار  علُم  اكتشف  كيف  على  ويعّرج 

التوراتي )الرسول(؟ 

 وعمل جهده لتتبّع أبناء آدم الرسول، قابيل وهابيل والنبّي شيث، لمعرفة القّصة الحقيقيّة وفّض 

النزاع فيها بناًء على المنطق القرآني والعقلّي واألسطورّي؟ ثّم دور الرسل السريان المعلّمين 

األوائل كإدريس ونوح )ع(، ومعرفة آثارهم المعرفيّة التأسيسيّة وسّر أعمارهم المديدة لغاية 

عن  بعيداً  الربّاني،  اإلنسان  بصناعة  وعالقتهم  الرسل  دور  واكتشاف  االستخالفي،  التعمير 

طقوس الشرائع والمذاهب المتباينة السائدة اآلن التي صارت كأنّها هي الدين وهي ليست لبّه 

وجوهره؟

ويتطّرق أيضاً ألسئلة ذات صلة ببزوغنا اآلدمي اإلنسانّي الصفّي، من مثل: 

- ما دور )الزنا/الفواحش/اإلباحة( كعالقة قائمة على الغريزة البحتة )هي من توابع العصر 

اآلدمّي األّول( بدالً من الحّب والسكن والتنشئة )هي من تعاليم العصر اآلدمّي الثاني(، ما 

دوره في مسخ الفطرة اآلدميّة؟ وما ارتباط فطرة التوحيد الواعية، بوصية »عدم الزنا« مع 

الوصيّة اإلنسانيّة األخرى »بعدم القتل« الواردة في الوصايا التراثيّة في كّل الشرائع ومنها 

 ُ َم للاَّ ِ إِلَهاً آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ التوراة واإلنجيل والقرآن )َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع للاَّ

إِالَّ بِاْلَحّقِ َوال يَْزنُوَن( )الفرقان:68(؟

بتتبّع  العربيّة  السريانيّة  بأسمائها  العالَم  في  وانتشرت  والمحارم  األسرة  قيم  نشأت  كيف   -

)إتيمولوجي: Etymology(، التي سنجد مدهوشين أنّها احتفظت بعشرات تلك األسماء كما 
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هي في معظم اللغات لتكون محضن اإلنسان المثيل الربّاني في نقله من البشريّة الغرائزيّة 

إلى اإلنسان الواعي؟ 

إلكرامه  المقّدس  الزواج  طقوس  على  وغرباً  شرقاً  بأساطيره  الديني  التراث  حافظ  لماذا   -

وإلبعاده عن اإلباحيّة العشتاريّة األولى )تبّرج الجاهليّة األولى(؟ 

- ما دور )مّكة( و)بّكة( في صنع اإلنسان المفقود؟ والفرق بين الشجرة البشريّة التي يقف على 

رأسها قطعان البشر النابت من بيوض الطين في الزمن األّول )قبل ماليين السنين(، ثّم التي 

أخّص منها الشجرة اإلنسانيّة ويقف على رأسها آدم اإلنسان الذي خرج من الجنّة وعصى 

)قبل قرابة خمسين ألف سنة(، ثّم التي أخّص منها الشجرة الرسولية ويقف على هرمها آدم 

المصطفى )قبل قرابة عشرة آالف سنة(؟

- كيف احتفلت الشعوب بمولد اإلنسانيّة اآلدميّة فيها، وصار لكّل منها أبوها الحضارّي الصالح؛ 

هو آدمها الرمز، ِمن سومريّين إلى سوريّين إلى قدامى المصريّين إلى اإلغريق إلى أهل 

فارس إلى أهل الصين والهند وغيرهم؟ وأّرخته الديانات رمزاً أصيالً تذكاريّاً، كالكريسماس 

في المسيحية وما قبلها، وليلة القدر في اإلسالم؟ 

- ما دورنا بعد أن نفهم قّصة اإلنسان وقّصة آدميّتنا في االنضواء ألحد البرنامجين؛ برنامج 

الرّب  يمسح صبغة  شيطاني  احتناٌك  يُنّشطه  األّول«  آدم  به »عصى  الذي  سافلين(  )أسفل 

م  الفطرية، أو برنامج )األحسن تقويم( اآلخر الذي به أُرِسل آدم الثاني لتنشيطه؟ وكيف نُرّمِ

فطرتنا التي تشّوهت؟

كما يسترسل البحث مبتعداً عن العمود الفقري إلشكاليته لشرح بعض النقاط الجانبيّة، إليماننا 

بأّن فروع العلم الحضاري متّصلة، وباعتبار أّن التشويه للحقائق قد مّس جوانب التراث كلِّه 

وحقائق  الشعوب  وأنثروبيا  وترجمتها  النصوص  وتفسير  والدين  واللغة  والجغرافيا  والتاريخ 

الكون والطبيعة وطال كّل المقّدمات والمسلّمات واألدوات، ما أفرز عقالً مشلوالً متخبّطاً ألنّه 

يحتفظ بالكثير من األغاليط على أنّها حقائق ومسلّمات، فالسائد الذي يمأل األذهان ليس خاطئاً 

في أصوله وأدواته وحسب بل في الكثير من جزئيّاته وفروعه ومسلّماته، على أمل أّن بعض 

هذه االسترساالت التي تبدو لوهلتها األولى غير ذات صلة تري القارئ ِعظم التشويه المعرفّي، 

وتقدح لديه فرصته ليسترسل بنفسه في متابعتها وبحثها والتحقّق منها واستكمالها، لتحرير عقله.

117







120


