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كلمة العدد

ه���ل يواجه الدين في عالمن���ا المعاصر التحديات ؟ وهل بات االلتزام الدين���ي يتراجع ويتفكك تحت وطأة 
التط���ور الكبير في العلم وأجهزة االتصال وأنظمة التأمي���ن االجتماعية ؟ هل يمكن أن تحل األخالق العلمانية 

والقوانين المدنية محل األخالق الدينية وأن تواصل المجتمعات المعاصرة مسيرتها من دون أزمة أخالقية ؟ 

وم���ا جدوى وجود الدي���ن في المجتمعات » الدينية «  مع وجود أزمات كبيرة فيها على مس���توى العدالة 
والحقوق االنسانية والمساواة االجتماعية ؟

هل تشكل توسع ظاهرة » االلحاد« البداية لنهاية عصر االيمان وانحسار موجات التدين ؟ 

أسئلة كثيرة وعديدة تشغل بال الباحثين سواء كانوا متدينين يخشون على مجتمعاتهم من التفكك والضياع أو 
كانوا باحثين يدرسون المسألة كظاهره اجتماعية تعود الى أسباب متعددة منها سياسية وأخرى نفسية وبعضها 

يعود الى موجة العالمية  والعلمنة التي تجتاح العالم.

أياً  اختلفت وجهات النظر اال أنه البد من دراس���ة االمور بعيداً ع���ن االنفعال والتفاعل األيدولوجي ،ألن 
المس���ألة ليس���ت قضية حرب وسجال بين الدين والالدين ، بقدر ماهي ظاهرة اجتماعية كانت موجودة منذ بدء 
الخليقة وستبقى تزداد قوة وضعفاً بحسب الظروف والمتغيرات ،فلم يمر على العالم يوم بال دين ، بغض النظر 
عن ماهيته وأفكاره ، وسيبقى الدين يشكل جزءاً من الوجود الفكري للبشرية ، مهما حققت العلوم من إنجازات، 
فكلما تقدمت العلوم زادت االس���ئلة واكتشف االنسان قصور علمه عن ادراك كنه الكون وحقيقته الكامنة وراء 
ظواهره ، ويبقى عطش الروح وش���وق الذات إلى الكامل األعلى مشتعالً في داخله ،والدين نزعة روحية أوالً 

وأخالقية وسلوك إجتماعي ثانياً.
كما إن الكفر أيضاً كان موجوداً وبدرجات متفاوتة  منذ  بدايات التاريخ البش���ري ، ولن يخلو مس���تقبله من 
وجوده ،هذه هي طبيعة البش���ر : ) إما كافراً واما ش���كوراً ( والقران الكريم يصرح : ) لكم دينكم ولي ديني ( 

كتقرير ألمر واقع  ، شئنا أم ابينا .
األه��م م��ن ذلك ان ن��درس دور الدين في حياة االنس��ان ، وما يمكن ان يق��دم بمفاهيمه الجمالي��ة والكمالية 
وأخالقياته وتجلياته من مس��اهمة فاعلة في إرس��اء السلم المجتمعي واالستقرار النفسي والروحي لإلنسان وبناء 

المنظومة االخالقية التي تحث الناس على العمل الصالح وخدمة المجتمع . 
الدي���ن ليس بديالً عن العلم ، وال هو منافس للتعق���ل ، وال هو عائق أمام التقدم واالزدهار والرفاه والتمتع 
بطيبات الحياة .... الدين صديق أمين يحفظ االنس���ان من الوقوع في مخالب الش���ر واالذى بالنفس واالضرار 
باألخرين ، وهذا على االقل ما فش���لت المبادئ الوضعية في تأمينه لحد االن ،وما ش���هدناه من حروب عالمية 
ومجازر بشرية واعتداء على الشعوب وغزو للبالد ، حتى في القرن الحادي والعشرين على مسمع ومرأى من 
العالم المتمدن أكبر دليل على ان المادية لم تتمكن من ان تكون بديالً عن الروحانية والمعنوية ، فال زال العالم 

ساخناً بالصراعات بين أقطاب المادة نفسها والذين تركوا الدين وراء ظهورهم  . 
           رئيس التحرير 






البحوث والدراسات
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الديني والمدني
 )*( فا فكر جعال  ةلمن  ألفغالا  ةلهضوي

د. علي عبدالهادي المرهج )**(

)*(كان األفغان��ي أمةً بنفس��ه، فقد أقام وأقع��د بمفرده أُمماً 

وش��عوباً ولط��الما إرتع�������دت منه الفرائص، وهو 
ه��و نافخ الروح وباع��ث النهض����ات ف��ي األفغان 
وتركي��ا ومص��ر وق��د وس��عت روح��ه الدني��ا ولم 
تس������عهُ أقطار األرض كلها، فشَرق فيها وغ�َرب، 
وأصب��ح رجل العالم الذي أدخل في دعوته الش��رق 

والغرب.

)**( أ.د.قسم الفلسفة /كلية االداب / الجامعة المستنصرية 

المقدمة
لم ينل مفكر تلك الشهرة والحضور والتأثير 
في العالم اإلس��المي الحدي��ث والمعاصر مثلما 
ن��ال األفغاني، فهو م��ن المفكرين القالئل الذين 
نس��تطيع أن نقول عنهم أنهم أصحاب مدرس��ة 
فكري��ة ال زال له��ا وج��ود وامت��داد على طول 

حاضر العلم اإلسالمي.
إن ما يلف��ت اإلنتباه في ش��خصية األفغاني 
وفكره هو ذلك السحر العقالني والتسامح الديني 

األخاذ الذي رسم معالم شخصيته وفكره.
كان األفغان��ي ش��علة وق��ادة تُني��ر دروب 
الحالمين بوجود مجتمع وحكم إس��المي عادل، 
يحت��رم العق��ل وال يتقاطع مع ُمعطي��ات الدين 

اإلنسانية.

عم��ل األفغاني بال كلل وال ملل رغم ش��دة 
المضايق��ات له في كل بلدان العالم اإلس��المي، 
على نش��ر الوعي الديني العقالني، وكأنه يُريد 
إعادة مجد المدرسة العقالنية الفلسفية اإلسالمية 
التي بدأت مالمح وجوده مع الكندي، تجلت مع 
إبن رشد، وكال الفيلس��وفين، كان يروم الحفاظ 
على ُمعطي��ات الدين اإلنس��انية والتوفيق بينها 
وبي��ن نتاج العقل، على أس��اس القاعدة القرآنية 
"إدع��و إلى س��بيل رب��ك بالحكم��ة والموعظة 
الحس��نة وجادلهم بالتي هي أحس��ن" )النح��ل/125(، 
وفق متبنيات الدفاع عن الدين اإلسالمي بوصفه 
دي��ن التعق��ل والحرية والع��دل، فلربم��ا يكون 
األفغان��ي إمتداد لمدرس��ة االعت��زال الكالمية، 
في دفاعها عن حرية اإلنس��ان ومسؤوليته عن 
أفعال��ه، ألنه كائ��ن حُر ُمريد، وه��و في نزعته 
التوفيقية أقرب ألبس��تيم الفالس��فة المس��لمين، 
حينما جعلوا من الدي��ن موافقاً للعقل، وإلى هذا 
ذه��ب األفغاني، فبرأي��ه "أن الدين كلما خاطب 
خاط��ب العق��ل" وما يب��دو ظاهراً أن��ه ُمخالف 
للعقل وجب تأويله، وهكذا فهو فيلس��وف ينتمي 
لقرون النضج الحضاري في الفلسفة اإلسالمية.



دراسات األديان    ةملك /34
 12

جاه��د األفغان��ي في س��بيل رفعة اإلس��الم 
العقالن��ي ال��ذي يُح��ارب اإلس��تبداد، وينش��د 
الحرية، عب��ر دفاعه عن "المش��روطة" ونقده 
لل��� "المس��تبدة"، فقد تحمل مض��ان العيش من 
أج��ل تحقيق هذا اله��دف، وحاول إقن��اع ُحكام 
الدول اإلس��المية في إيران والهند وأفغانس��تان 
وتركيا العثمانية، بضرورة إجراء اإلصالحات 
السياس��ية واإلداري��ة، بم��ا يضم��ن للش��عوب 
الُس��لطات  فص��ل  عل��ى  والعم��ل  الحري��ات، 
"التنفيذي��ة" و"التش��ريعية" و"القضائية"، وقد 
أظهر له البعض قليل من التفاعل، مثل السلطان 
عبدالحميد الثاني، ولكنه سرعان ما تراجع عن 
عه��وده بتطبيق الدس��تور، واإلنتقال من الحكم 
اإلستبدادي إلى الحكم الدستوري، فقد كان ضد 

الحكم "األوتوقراطي" الفردي.

و"ال يعتق��د بوج��ود تعارض بي��ن الرابطة 
الديني��ة والرابط��ة القومي��ة القائمة بي��ن أقوام 

ينتمون إلى أديان ُمختلفة" )2(.

جعل م��ن مجلت��ه "العروة الوثقى" س��بيله 
لتعريف ش��عوب الش��رق بنتاج الفك��ر الغربي 
في العلوم والسياس��ة، لتعي هذه الشعوب طرق 
المعرفة العلمية الحديثة وس��بل النهضة الفكرية 

والسياسية وتحقيق اإلستقالل.
يظهر لن��ا األفغاني هنا أنه باحث عما يخدم 
اإلنس��ان الُمتدين، سواء في نتاج أمم الشرق أو 
أمم الغرب، وال خالف له مع نتاج الغرب العلمي 
والتقني، ولكن خالفه مع الغرب اإلس��تعماري 
"الكولنيالي" الذي إس��تنزف ُمقدارت الشعوب 
اإلس��المية، وحاربه��ا ف��ي ُمتبنياته��ا العقائدية 
والدينية، وخالفه األكبر مع المفكرين الغربيين 
"الملحدي��ن"، فه��و ال ي��رى وال يعتق��د أن في 

الدين م��ا هو ُمعارض للعلم، ولكنه يرى أن في 
آراء بع��ض المفكرين الغربيين ما هو ُمعارض 
للدي��ن، لذل��ك أخذ عل��ى عاتقه ال��رد عليهم في 
رس��الته "الرد على الدهريين" )3(، تلك الرسالة 
التي كتبها للرد على طائفة من الهنود المسلمين 
كان همه��ا تقليد الغرب تقليداً ُمتطرفاً، حتى في 
نزعات��ه اإللحادية، ول��م يكن همه م��ن كتابتها 
س��وى الدفاع عن الدين ال��ذي وجد في خالص 
للضعفاء م��ن هيمنة األغنياء، وتحرير للبش��ر 
من ربقة المستبدين، فال طاعة لمخلوق بمعصية 
الخالق، وكل المستبدين إنما هم عصوا الخالق، 
حينم��ا جعلوا من أنفس��يهم أرباب��اً من دون هللا، 
فال طاع��ة لهم، فكان ُجل همه إفهام المس��لمين 
الدين الصحيح القائم على التسامح ونبذ الطائفية 
الت��ي ه��ي برأيه من ُصن��ع الغرب المس��تعمر 

"الكولنيالي".

حرص األفغان��ي على الدفاع عن الحريات 
العام��ة، مثل حرية التمل��ك، وحرية الصحافة، 
وحرية الُمعتقد، وحرية التعبير، وهي من أصول 
"المدنية اإلسالمية" وفعل "التثاقف الحضاري" 
الذي مهد له الفكر اإلس��المي بتفاعله مع المنتج 
الحض��اري والثقافي للفلس��فة اليوناني��ة وباقي 
النتاج الحضاري عند أبناء الديانات والطوائف 
األخرى غير اإلسالمية، فكان للسريان دورهم 
الفاعل في نقل العلم والفلسفة اليونانية أيام زهو 
الحضارة اإلس��المية وإنش��اء "بيت الحكمة"، 
وكذلك كان حال الكثي��ر من اليهود الذي نعموا 
في ظل الحضارة اإلسالمية ال سيما في األندلس 
ولن��ا في تأثر "ابن ميمون" و"ابن رش��د" مثال 
يُحتذى لمدى التس��امح والتثاقف الحضاري في 

الفكر اإلسالمي.  
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كان األفغاني أحد ُمحف��زي آية هللا العُظمى 
الش��يرازي على مواجهة الش��اه ورفض تعاونه 
م��ع اإلنكلي��ز، إذ كان يُخاطبه بالق��ول »بارقة 
أن��وار األئم��ة، دعامة ع��رش الدين واللس��ان 
الناطق عن الش��رع الُمبي��ن الحاج ميرزا محمد 
الشيرازي صان هللا به  حوزة اإلسالم ورد كيد 
الزنادق��ة اللئام أيها الحب��ر األعظم«)7( ، وعلى 
إث��ر ه��ذه المخاطبة أصدر »آي��ة هللا العظمى« 
فت��وى »التنباك« في تحري��م التدخين أثرها في 
تقزيم دور الشركات التابعة للدول اإلستعمارية 
ف��ي إي��ران، فقد ث��ار العامة ضد الش��اه، األمر 
ال��ذي إضطره للرضوخ لمطل��ب »المرجعية« 
والجماهير، فدفع الش��اه غرامة مقدارها نصف 
ملي��ون ليرة إنكليزية كتعويض لهذه الش��ركات 
  . وفسخ المقاولة بين إيران وشركة »ريجي«)8( 

كان األفغاني يُجيد اللغة العربية والفارس��ية 
واألفغاني��ة والهندي��ة والتركية والفرنس��ية، مع 
اإللمام باإلنكليزية والروسية، وقد قضى عمره 

ُمتنقالً يعيش بين الناطقين بهذه اللغات.

وف��ي ظ��ل حك��م المي��ر األفغان��ي الوطني 
»محم��د أعظم خان« تولى جمال الدين منصب 
الوزير األول، وق��اد معارك حربية ضد الغزو 
االنكلي��زي لب��الد األفغ��ان- فلما ُه��زم »محمد 
أعظ��م خان« وحك��م خصمه الموال��ي لإلنكليز 
»ش��ير علي« بدأ بعده��ا األفغاني رحلته متنقال 
بين الب��الد داعياً إل��ى اإلحي��اء والتجديد للفكر 
اإلس��المي، وإل��ى إيق��اظ األمة اإلس��المية من 
سباتها، وفك قيود الجمود والتقليد واإلقالع عن 

التخلف الموروث إلى النهوض اإلسالمي.

إختلف المؤرخون في جنسيته ومذهبه، هل 
هو إيراني أم أفغاني؟، وهل هو سني أم شيعي؟، 

من هو جمال الدين األفغاني؟
هو جم��ال الدين بن صفت��ر)4(  بن علي بن 
مير رضي الدين الحس��يني )1897-1839(، 

يعود نسبه إلى اإلمام الحسين بن علي )ع(.

كانت »كابل« مهد دراس��ته األول، بعد أن 
هاجر لها مع أبيه وهو في الثامنة من العمر.

أكم��ل دراس��ته وفق األس��لوب الحديث في 
الهند التي س��افر لها وهو في سن الثامنة عشر، 

فمكث فيها سنة ونصف.

في عام) 1857( س��افر إل��ى مكة، ودعى 
في الحجاز إلنش��اء جامعة إسالمية، وتمكن من 
تأس��يس جامع��ة »أم القرى«، وأص��درت هذه 
الجامعة مجلة بنفس اإلسم)5( . أعظم رواد اليقظة 
اإلس��المية الحديث��ة، وأبو الصحوة اإلس��المية 
المعاص��رة، وأبرز ق��ادة الحرك��ة االصالحية 
اإلس��المية، وه��و عرب��ي األص��ل، هاش��مي 
النس��ب، ولد في »أس��د آباد« في أفغانستان من 
أس��رة ذات نفوذ سياس��ي وإداري. وفي الثامنة 
م��ن عمره إنتقل مع األس��رة إل��ى كابل – وفي 
كابل أش��رف والده عل��ى تعليم��ه. وعندما بلغ 
الثامنة عش��رة من عم��ره، كان قد درس مبادئ 
العل��وم العربي��ة والتاريخ وعلوم الش��ريعة من 
تفس��ير وحديث وفقه وأص��ول وكالم وتصوف 
والعلوم العقلية من منطق وحكمة عملية سياسية 
ومنزلي��ة وتهذيبي��ة، وحكم��ة نظري��ة طبيعية 
والهيئة والعلوم الرياضية من حس��اب وهندسة 
وجب��ر وهيئة أفالك، وأيضا نظريات في الطب 
والتش��ريح. ه��و »الش��مس الت��ي أش��رقت من 

أفغانستان« وهو »الرجل اإلعصار«)6( .   
وكان��ت له ُمراس��الت م��ع أكب��ر ُمجتهدي 
الش��يعة ومرجعهم في ذلك الوقت هو »الميرزا 

محمد حسن الشيرازي« )1815�1895(.
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ولم يُحس��م الجواب إلى يومنا هذا، وإن دل هذا 
على ش��يء فإنما هو يدل ع��ن تماهي األفغاني 
مع اإلسالم الرسالي بعيداً عن التمذهب ونجاحه 
في تصدير رؤيته اإلصالحية لعموم المسلمين، 

ُسنة وشيعة.

محطات األفغاني

م��ن أه��م محط��ات األفغاني، ه��ي تواجده 
في مص��ر، فقد »أقام الس��يد في مص��ر ثمانية 
أعوام« )9(، نال فيها إعجاب كثير من المفكرين 
المصريي��ن والع��رب القاطنين ف��ي مصر به، 
وقبول التلمذة على يديه، ومن أهمهم كان الشيخ 
األس��تاذ محمد عبده »ُمفتي الدي��ار المصرية« 
فيما بعد، وأديب إسحاق وسعد زغلول وعبدهللا 

النديم.

إنتس��ب في مصر للجمعية الماسونية، التي 
كان��ت في بداية معرفة الناس بها بوصفها دعوة 
للع��دل واإلخ��اء والمس��اواة بين البش��ر، تأثراً 
بُمنج��زات الث��ورة الفرنس��ية، قبل أن تُكتش��ف 
أبعاده��ا وأصوله��ا الت��ي تبين فيما بع��د أن لها 
عالقة ب��� »اللوبي الصهيون��ي«، فكان ُجل هم 
األفغان��ي »ُمنصباً على إيجاد الكيفية التي توحد 
األديان الس��ماوية الثالث، لتم��ام اإلتفاق برأيه 

بين هذه األديان »في المبدأ والغاية« )10(.  

وم��ع إيمان��ه ب��دور العام��ة والجماهير في 
الث��ورة واإلصالح، فلقد كان م��ن أبرز صناع 
النخب��ة والصفوة اإلس��المية، التي قادت حركة 
الجامعة اإلس��المية على إمت��داد وطن العروبة 
وعالم اإلس��الم لعدة قرون، فقد س��عى األفغاني 
إل��ى اإلصالح في عصر إقتحمت فيه الحضارة 
الغربي��ة الالدينية المادية ديار اإلس��الم- متمثلة 

في فلسفة التنوير ببُعدها المادي.

وقد أخذ على عاتقه الرد على آراء الماديين 
في رسالته في »الرد على الدهريين« التي دافع 
بها عن الدين بوصفه المخلص للبشر من الحياة 
الدنيا كونها »بيت األحزان« كما يعتقد للعروج 
به لكماالت الروح في بيت السعادة، أي اآلخرة.
كت��ب األفغاني رس��الته هذه وه��و في الهند 
بع��د أن رأى تأث��ر الهنود ب��آراء اإلنكليز الذين 
حولوا نش��ر رؤى الفالسفة الماديين »النيتشر« 
 ،Nature»« نس��بة إل��ى المف��ردة اإلنكليزي��ة
أي الطبيع��ة، وهذا المذهب ب��دأت مالمحه مع 
الفالس��فة الطبيعيين اليونان، الذي��ن بحثوا عن 
أص��ل الوجود ف��ي عالمنا الطبيع��ي، ورفضوا 
فك��رة القول بإل��ه ُمطلق ُمف��ارق للطبيعة، وهو 
بالتال��ي مذه��ب يُ��رادف »اإللح��اد« بحس��ب 
م��ا ذه��ب إلي��ه األفغاني، وه��ذا أمٌر ُمس��تنكر 
وُمستهجن عند األفغاني الذي يرى أن الدين هو 
الذي يُنظم الحياة االجتماعية، ولن يكون للتمدن 

قوام وأساس بدون الدين باعتقاده.     
وجد األفغاني نفسه أمام خيارين في المرجعية 

النهضوية، إزاء نموذجين للتنوير هما:
1� التنوي��ر الغربي، الذي أق��ام قطيعة معرفية 
مع الموروث الديني، وذلك عندما أحل فالسفته 
العق��ل والعل��م والفلس��فة مح��ل هللا والكنس��ية 
والاله��وت، وأعلنوا أنه ال س��لطان على العقل 

إال العقل وحده
2� اإلص��الح اإلس��المي، الجامع بين الش��رع 
والعق��ل، بين الحكمة والش��ريعة، بين آيات هللا 

المنزلة وآياته المبثوثة في األنفس واآلفاق.
وق��د كان الن��اس يعتبرونه »س��لفياً ُمجدداً«)11( 
كما كانوا يعتبرونه »مصلحاً إسالمياً« وبفضل 
تعاليم��ه نب��ذ الن��اس جم��ود التقليد كم��ا نبذوا 

النموذج الغربي.



15  ةلملا   ةعللا

الُمستعمرون كي يستمر الشقاق بين أبناء األمة 
اإلسالمية، فقد كان بحق "ُموقظ الشرق")13( .  
وهو من قال بشعار "مصر للمصريين" رداً 
على اللورد البريطاني )س��اليس بوري( حينما 
أبلغ��ه برغبته في أن يكون ه��و )أي األفغاني( 

ملكاً على السودان)14( .
جاءت آراؤه ُمس��ايرة للفلس��فة اإلس��المية 
ال س��يما ما طرح��ه الكن��دي والفارابي وصوالً 
ألبن رش��د في التأكي��د على ض��رورة التوفيق 
بين الحكمة والش��ريعة والقول ب��أن طلب العلم 
فريضة حتى وإن كان هذا العلم عند أمم مخالفة 

لنا في الدين والملة والمعتقد.
بع��د قراءة متأنية ألعم��ال األفغاني الكاملة 
وف��ي محاولة منا للبح��ث عن موقفه من الغرب 
وجدن��اه يؤكد على تصور أساس��ي ه��و النظر 
للغرب بوصفه ُمستعمراً ُمحتكراً لثروات األمم 
والش��عوب المقه��ورة، ول��م يكن وج��ه الغرب 
الذي عرفه العرب والمس��لمون عنده سوى تلك 
الدبابات واآلليات الضخمة التي جاء بها نابليون 
ال��ى مصر. وه��ذا ال يعن��ي أن األفغاني يجهل 

تطور الغرب العلمي.

أسفار األفغاني 
أقام في الهند عام) 1869(، ولكنه لم يمكث 
به��ا م��دة طويلة، وع��اد لها في ع��ام )1879( 
لمدة ثالث س��نوات، فكتب بها رسالته "في الرد 
عل��ى الدهريين" بالفارس��ية، فحاربه اإلنكليز، 
فس��افر إلى لندن عام ) 1883(، فأقام بها أياماً 
مع��دودة،، فغادرها إلى باري��س، حيث أقام بها 

لمدة ثالث سنوات.
سافر إلى اإلستانة عام) 1870( ولم يستقر 

فيها، فآثر الهجرة إلى مصر عام  1871.
بع��د ُمضايق��ات غادره��ا الس��يد ٌمتوجه��اً 
إل��ى إنجلت��را التي لم تط��ل إقامته به��ا، فتوجه 

األفغاني ُمفكرًا نهضويًا
يُعَ��د جمال الدين األفغان��ي  أحد أهم أركان 
الفكر النهضوي العربي واإلس��المي، وقد شكل 
ه��و وتلميذه الش��يخ محمد عبده مدرس��ة فكرية 

إستمر تأثيرها الى يومنا هذا.
من أهم مقوماتها محاولتها التوفيق بين العلم 
والدي��ن، وتأكيده��ا على أن القرآن في أساس��ه 
دعوة ال��ى التعقل والتأمل، وأن ال تعارض بين 
ما جاءت به الرس��الة المحمدية وإنجازات العلم 
الحدي��ث، لذل��ك وجدنا أصحاب هذه المدرس��ة 
على الرغم م��ن إلتزامهم بالبعد التاريخي الذي 
يُعَد مصدر إش��عاع بالنس��بة لهم واعتقادهم بأن 
)األمة ال يصلح اخره��ا إاَل بما صلح به أولها( 
كما قال االمام مالك، لكنها دعت في الوقت نفسه 
الى اإلنفتاح على الحضارة األوربية والنهل من 
معطياتها بحس��اب أن منج��زات هذه الحضارة 
ل��م تأت م��ن ف��راغ وإنما جاءت عب��ر تواصل 
حضاري كان العرب والمس��لمون حلقة وصل 
ومص��در إضافة وإبداع للحض��ارات التي تلت 
حضارتنا اإلس��المية، وما كان��ت أوربا لتصل 
الى ما وصلت اليه لو لم يصل العلم العربي لها 

عبر األندلس.
إرتب��ط بعالقة طيب��ة مع المفكر الفرنس��ي 
أرنس��ت رينان، إذ أبدى رين��ان إعجابه بعقلية 
األفغان��ي الف��ذة، لكن األفغان��ي رد على رينان 
الذي إش��تهر بإن��كاره لعقالنية الفك��ر العربي، 
ونق��ده للقول بموائمة اإلس��الم للعل��م، فأُعجب 
رينان بردود األفغاني، فش��بهه بإبن س��ينا وإبن 
رش��د، بوصفه من "المجاهدي��ن" العظام الذين 
ظل��وا يعمل��ون على تحرير اإلنس��انية خمس��ة 

قرون )12(.
كان من الداعين لتأسيس الجامعة اإلسالمية. 
ال ف��رق فيه��ا بي��ن المس��لمين، س��نة كان��وا أم 
ش��يعة، ألنهم موحدون باهلل، جميعهم يش��هدون 
بش��هادة "ال إل��ه إاَل هللا، وأن ُمحم��داً رس��ول 
هللا"، وما الخالف بينهم س��وى مؤامرة صنعها 
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إل��ى باريس ع��ام )1882(، وبعدها توجه إلى 
روسيا، فعاش في"بُطرسبورغ" أربع سنوات، 
لكن��ه أُخ��رج منها ع��ام) 1889(، فس��افر إلى 
"ميون��خ" في ألمانيا وفيها إلتقى األفغاني بش��اه 
إي��ران، فدعاه إلى ُصحبته، فآثر خدمة المجتمع 
اإليران��ي وإصالح��ه، فق��د واله الش��اه نظارة 
الحربي��ة، لك��ن الش��اه توجس خيفةً منه وش��ك 
ف��ي تحركاته، ف��أدرك األفغاني مرامي الش��اه 
وخيفته فآثر الس��فر إلى روسيا، فأذن له في عام 
)1887(. وقد دعاه القيصر إلى قصره، فإرتاب 
منه، فأوع��ز لموظفيه بطرده فإتجه إلى باريس 
س��نة )1889(. وفي طريقه إل��ى باريس إلتقى 
ف��ي ميونخ الش��اه ناصر الدين ال��ذي طلب منه 
العودة إلى إيران، فعاد لها عام )1889(، ولكن 
نش��اط األفغاني اإلصالحي أثار الش��اه فتوجس 
منه، وإستشعر األفغاني خشية الشاه هذه، فطلب 
منه ُمغادرة البالد، فأذن له في المغادرة للبصرة 

في جنوب العراق.
س��كن األفغاني عام )1891( في البصرة، 
وقد رح��ب به والي البصرة أح��ر ترحيب)15(، 
ولم��ا زاد نش��اط األفغان��ي ضد ش��اه إيران في 
البص��رة، طالب الش��اه م��ن إس��تنبول إبعاده، 
وبس��بب تعاظم ُمضايقة الش��اه وأتباعه له، آثر 
الهجرة إلى لندن، فسمحت له السلطات العُثمانية 
بالس��فر، وبعد إستقراره بلندن أصدر فيها مجلة 
إس��مها "ضي��اء الخافقي��ن" الت��ي ظه��ر العدد 
األول منه��ا في عام )1892 ()16(، وفي الس��نة 
ذاتها طلب منه الس��لطان عبدالحميد القدوم إلى 
اإلس��تانة عاصمة ) الدولة العثمانية( مرة ثانية، 
فاحتفى به الس��لطان في بداي��ة تواجده، وأنزله 
منزالً كريماً وحظَي عند السلطان بمكانة كبيرة، 
ولكن الشيخ الُمقرب من السلطان عبدالحميد أبو 
الُه��دى الصيادي)17(  ال��ذي كان يمقت األفغاني 

ويكن ل��ه العداء قدم تقريراً للس��لطان أخبره به 
بتع��اون األفغاني مع خديوي مصر، وبعد مقتل 
الشاه عام )1896( الذي أُتهم األفغاني بتحريض 
أحد طلبته لقتله، أمر السلطان عبدالحميد بتشديد 
الرقابة على األفغاني ومنعه من مقابلة من يروم 
إاَل بعل��م الس��لطان، ونتيجة له��ذا الظلم والقهر 
رغ��ب األفغاني بمغادرة إس��تنبول، لكن المنية 
وافته في عام )1897(، وهناك شك بأمر موته 

والظٌن بأن هناك من عجل بقضاء هللا وقدره.
رث��اه الجواهري بقصيدة بعن��وان »الروح 

العُلى« نقتطُف منها بعض األبيات:
 هويت لنُصرة الحق الُسهادا  

           فلوال الموت لم تطق الُرقادا
.......                          

 فإن الش��رق بين غد وأمس      
           عليك ب�ذلَ�ة لب���س الح����دادا

جمال الدين يا روح�اً علي��اً      
            تن��زُل ب�الرس��الة ث��م ع��ادا 

وكانت »ُعروة وثقى« تزجى     
          لُم��نقس��مين ُحب��اً وإتح��ادا )18(

......
إاَل أن الالفت للنظر أن األفغاني لم يُس��َجل 
إطباعاته ورحالته عن تلك األمم بكتاب ُمستقل 
كم��ا فعل الطهطاوي حينما س��افر الى فرنس��ا، 
ألن ُج��َل هم��ه كان ُمنصب��اً ح��ول الكيفية التي 
نستطيع بها ومن خاللها تخليص البلدان العربية 
واإلس��المية م��ن براث��ن اإلس��تعمار و تحقيق 
الوح��دة اإلس��المية الت��ي كانت هدف��ه وغايته 
األساس��ية. وق��د حاولن��ا أن نُبين ق��در اإلمكان 
رؤي��ة األفغاني للعالق��ة بين الش��رق والغرب 
واألثر والتأثر، فضالً عن تتبعنا لبعض األفكار 
التي وجدنا فيها األفغاني متأثراً بش��كل أو بآخر 
بأطروح��ات الُمفكرين الغربيين، ال س��يما وأن 
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األفغاني قد عاش في فرنسا مدة من الزمن ونقد 
مفكريه��ا من أمثال: ) مونتس��يكيو( و) فولتير( 
و) رينان( وأس��س جمعية »الع��روة الوثقى«، 
فكانت باريس حاضن��ة ألفكاره بعد أن عجزت 
الحكومات اإلسالمية عن تحمل آرائه وأفكاره.

مجلة العروة الوثقى

أصدر األفغاني في باريس جريدته »العروة 
الوثقى« ع��ام )1884( بمعاونة تلميذه الش��يخ 
»محمد عب��ده« وتلميذه اآلخ��ر »ميرزا محمد 
باقر« ال��ذي أوكل إليه األفغان��ي ُمهمة ترجمة 
المق��االت المهمة الصادرة باللغة اإلنكليزية إلى 
اللغ��ة العربية لنش��رها في الجري��دة)19( . وكان 
الميرزا »شاعراً في اللغة اإلنكليزية والفارسية. 
عارف��اً باللغ��ة العربي��ة«)20( . وق��د صدر من 
الجريدة ثمانية عشر عدداً في ثمانية أشهر. وقد 
ُكتب عل��ى غالف الجريدة »الع��روة الوثقى ال 
إنفصام لها«، يدل إس��م الجري��دة والجمعية هذا 
على أهدافهما الوحدوية، وعلى تمس��كها بالدين 
ونضاله��ا ضد الطواغي��ت، والدفاع عن حقوق 
الش��عوب المسلمة، وبصورة خاصة عن حقوق 

المصريين بعد أن إحتل اإلنكليز بلدهم)21( .   
كانت أهم مهام هذه الجريدة، هي: 

1� نش��ر الوعي اإلس��المي القائم على التوفيق 
بين العقل والنقل. 

2� العم��ل على تقوية الصالت بين أمم الش��رق 
وأمم الغرب، بما يحفظ لدول الش��رق س��يادتها 
عل��ى أراضيها وُحرية مواطنيه��ا، عبر »تنبيه 
الضعفاء )بالد المسلمين( إلى ما يُريده األقوياء 
)اإلستعمار(، وشرح األسباب التي أدت لضعف 

الضعفاء وقوة األقوياء«)22( .
3� إيمان��ه بالش��عب وبقدرت��ه عل��ى الث��ورة 

والتغيير.

4� إيمانه بالحرية في ش��تى صورها وبالتجربة 
الحزبية والسياسية وُحرية الصحافة واالجتماع 
وُحري��ة الُمعتق��د، وبض��رورة بل��ورة وجودها 

والوعي بها في األمم اإلسالمية والشرقية.
5� إيمان��ه بنظ��ام الش��ورى، ورفض��ه لفك��رة 
»الُمس��تبد الع��ادل« التي آمن به��ا تلميذه محمد 
عب��ده، بقوله: كي��ف يجتمع العدل واإلس��تبداد؟ 
األمر الذي يؤكد مقته ونقده الشديد لنظام الُحكم 
اإلس��تبدادي ودعوته لإليمان ب� »المش��روطة« 
أي الدس��تور وقناعت��ه بض��رورة الفص��ل بين 

الُسلطات )23( .
ف��كان يدع��و لتأس��يس جامع��ة إس��المية، 
قوامها الدين الذي نُحافظ على تماس��كنا به، مع 
بق��اء كل ملك من ملوك الدولة اإلس��المية على 
ُملك��ه، وإن توحدوا بقيادة واحدة هي »الس��طة 
العثمانية«، فالدين هو رابطة هذه الشعوب ضد 
اإلس��تعمار والفساد، وهو »وس��يلة من وسائل 

العلم الصحيح« )24(.

موقف األفغاني من الغرب
بحكم سفره إلى باريس نجد األفغاني يُسَجل 
أول��ى إنطباعاته عن الفرنس��يين الذي فهم كثير 
م��ن الباحثي��ن أن لديه نزوعاً نح��و »العلمنة«، 
وه��و أم��ر ال يتع��ارض كثي��راً م��ع ُمتبني��ات 
األفغان��ي الديني��ة، إن فهمنا العلمن��ة على أنها 
مردافة للمدنية، تهتم باإلنس��ان وتحسين أحواله 

االجتماعية والسياسية، 
وفق مب��دأ الفصل بين الس��لطات، والدعوة 
لتطبيق »المش��روطة«، أو الدس��تور، فهذا أمر 
ب��رأي األفغاني ال يتعارض مع الدين إن لم يكن 
من أولى مهامه حس��ب رأيه .ينهل األفغاني من 
الغرب ما يجد أنه متوافق مع الرسالة السماوية 
الس��محاء ومع تراث المفكرين اإلس��الميين في 
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تبنيه للفكر الفلس��في الغربي ال��ذي أزادوا عليه 
تلك المس��حة التجريبة العربية اإلس��المية، 
وقد لفت نظره اهتمام "الفرنس��اوية بما اهتم 
به العرب المسلمون به من قبل، إذ يقول عن 

"الفرنسيس":

ش��عب قد تف��رد بين الش��عوب األوربية 
بإحراز النصيب األوفر من األصول الستة، 
فرفع منار العلم، وجبر كس��ر الصناعة في 
قطعة أورب��ا بعد الروماني��ن، وصار بذلك 
ُمش��ِرقاً للتمدن في س��ائر الممالك الغربية، 
وبما أحرز الفرنس��اويين م��ن تلك األصول 
كان��ت لهم الكلمة النافذة في دول الغرب الى 
الق��رن الثامن عش��ر من الميالد المس��يحي 
حتى ظهر فيهم )فولتر( و)روسو( يزعمان 
حماية الع��دل وُمغالبة الظل��م والقيام بإنارة 

األفكار وهداية العقول.)األعمال الكاملة/161( )25(.

أما اإلنجليزي فهو قليل الذكاء كما يرى 
األفغاني عظيم الثبات كثير الطمع والجش��ع 

عنود صبور متكبر.

والعربي أو الشرقي كثير الذكاء عديم الثبات 
قنوع ج��زوع قلي��ل الصب��ر متواضع)األعمال  

الكاملة/453(.

يثبت اإلنجليزي على الخطأ إذا تس��رع 
وقال��ه أو باش��ره، والش��رقي ال يثبت على 
الص��واب وال على طلب حقه، فيفوز األول 
ف��ي خي��ر النتائ��ج بفضيلة الثبات ويخس��ر 
الثاني كل حق برذيلة"  التلون وعدم الصبر 

" )األعمال الكاملة/453(.    

ولربما في قول األفغاني هذا نقض لما ذهب 
إلي��ه محمد عم��ارة حينما أك��د أن األفغاني في 
صراع��ه ضد اإلنكليز لم يكن "بالذي يخلط بين 
"األمة اإلنجليزية" و "اإلس��تعمار اإلنجليزي" 
فه��و لم يك��ن عدواً لإلنكليز كأم��ة، بل لقد رأى 
فيه��ا "أمة م��ن أرقى األم��م"، تع��رف معاني 
الع��دل، وتعم��ل بها، ولك��ن في بالده��ا، ومع 
اإلنكليز أنفس��هم، وتُنصف المظلوم إذا كان من 

اإلنكليز" )26(.
ويعتق��د الناش��ئ الش��رقي أن كل الرذائ��ل 
ودواع��ي الحطة ومقومات التق��دم إنما هي في 
قوم��ه فيجري م��ع تيار غريب م��ن امتهان كل 
عادة شرقية ومن كل مشروع وطني تتصدى له 

فئة من قومه أو أهل بلده )األعمال الكاملة/190(.

نقد األفغاني لـ )آرنست رينان( 
حاول آرنس��ت رين��ان أن يُقلل م��ن أهمية 
العق��ل العربي والش��رقي عموم��اً فوصفه بأنه 
عقل نقلي ال نقدي، ولم يكن للعرب دور س��وى 
أنهم كانوا ُمقلَدي��ن للثقافة الغربية متمثلة بالفكر 
اليونان��ي، فأك��د بقول��ه ه��ذا أرجحي��ة أو تميَز 
العق��ل الغرب��ي )اآلري( عل��ى العقل الش��رقي 
)الس��امي( بكون األول أكث��ر إبداعاً وتميزاً من 
الثان��ي، ألن األول يُنت��ج األف��كار والرؤى ولم 
تكن مهمة الثاني )العقل العربي( س��وى ش��رح 
وتلخي��ص ه��ذه ال��رؤى واألفكار، ف��كان بحق 
ناقالً أميناً لنتاج العقل الفلس��في اليوناني، ليكون 
حلقة الوصل بينه وبين إمتداده الغربي الحديث، 
فل��م يكن العقل العربي طبقاً لرأي رينان س��وى 
عقل ُمقلد وتابع، ول��م يرق هذا الرأي لألفغاني 

فوجدناه ناقداً لهذه األطروحات بقوله: 
وبينم��ا يس��لم )مس��يو رينان(  ب��أن البلدان 
اإلس��المية في غضون خمس��ة قرون من س��نة 
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)775 م ( الى أواسط القرن الثالث عشر كانت 
تحت��وي علم��اء ومفكري��ن عظام��اً وأن العالم 
اإلس��المي انذاك كان يفوق العالم المسيحي في 
الثقاف��ة الذهني��ة، اذ يقول: "أن أكثر الفالس��فة 
الذين ش��هدتهم الق��رون األولى لإلس��الم كانوا 
كنابهى السياس��تين من أصل حراني أو أندلسي 
أو فارس��ي أو من نصارى الش��ام ،ولست أُريد 
أن أغم��ط علماء الفرس صفاتهم الباهرة وال أن 
أغ��ض الطرف ع��ن الدور الجلي��ل الذي لعبوه 
ف��ي العال��م اإلس��المي، ولكن أرجو أن يس��مح 
ل��ي أن أاُلح��ظ أن الحرانيين كان��وا عرباً، وأن 
العرب لما إحتلوا إس��بانيا ولم يفقدوا جنسيتهم، 
بل ظل��وا عرباً، وأن اللغة العربية كانت الى ما 
قبل اإلس��الم بعدة بقرون لغة الحرانيين وكونهم 
حافظوا على ديانتهم القديمة وهي الصابئة ليس 
معن��اه أنهم لم ينتموا الى الجنس��ية العربية، وقد 
كانت أكثر نصارى الشام عرباً غسانيين إهتدوا 
بهدي النصرانية، أما ابن باجة وابن رش��د وابن 
طفي��ل فال يمك��ن الق��ول بأنهم أق��ل عربية من 
الكندي بدعوى أنهم لم يُولدوا في جزيرة العرب 
وخصوص��اً إذا إعتبرنا أن ال س��بيل الى تمييز 

أمة عن أُخرى إاَل بلغتها )األعمال الكاملة/ص209(.

موقف االفغاني من التغريب
يأخ��ذ األفغان��ي اليابان نموذج��اً لألمة التي 
إس��تطاعت أن تُحاف��ظ عل��ى هويته��ا الوطنية 
عل��ى الرغم م��ن إنفتاحها عل��ى العالم الغربي، 
فل��م تك��ن العلمن��ة هوي��ة له��ا، بقدر م��ا كانت 
الهوي��ة الياباني��ة بأبعاده��ا الروحي��ة والعقلي��ة 
التي غ��زت العلم الغربي، ه��ي هوية التحديث 
بصيغت��ه التوفيقية بين »الموروث« والتاريخي 
الذي شكل البعد الس��ايكولوجي والفكري للفرد 
الياباني  و»الوافد« الذي فرض س��طوته بفرط 
قوت��ه، ولك��ن للياباني الفضل في تش��كيل هوية 

ل��ه ال تفق��د صلتها بالم��وروث، وال تنقطع عن 
حاض��ر العلم بتقدمه، ف��أدرك األفغاني ببداهته 
عم��ق وأصالة العقل الياباني بقوله:ها هي دولة 
اليابان وقد إرتقت بتقليد الغربيين وبدون توسط 
الدين، فالجواب نعم أن الدولة اليابانية وهي أمة 
ش��رقية ال تختل��ف عن أهل الصين في ش��ئ ال 
في المذهب واألقليم وال ف��ي العوائد واألخالق 
واللس��ان وقد ُعَزت ونم��ت وإرتفعت وما كان 
الفاعل في كل ذلك إاَل أخذها باألحس��ن والسير 
ف��ي تقلي��د الُمرتقي��ن ف��ي المدنية على أحس��ن 

خططهم وإنتهاج أقوم صراطهم ومناهجهم.
وه��ذا يعني أن األفغاني لم يكن ضد العلمنة 
بوصفها دع��وة للعلم وتوس��عة للعقل التجريبي 
والعلم��ي والتقن��ي، ألنه ال يج��د تعارضاً بينها 
وبي��ن الدع��وة اإلس��المية التي ال ق��وام لها إاَل 

بالعقل.
فم��ا جعل اليابانيون أكث��ر تميزاً وتعقالً هو 
تركهم عبادة األوثان والنظر في مقدار صحتها 
من عدمه��ا جانباً، وج��روا وراء العلم الدنيوي 
فقل��دوا أعظ��م األم��م تقلي��داً صحيح��اً وأدخلوا 
على بالده��م قواعد المدنية الس��المة والموافقة 
لمجموعهم ونبذوا ما كان مألوفاً في الغرب وال 

يُوافق طباعهم في شرقهم.
أم��ا الق��ول بإرتقاء تلك األمة الش��رقية وقد 
تم بدون توس��ط ديني وفعل��ه، فالجواب نعم أن 
اليابان لم ينتفع��وا بالوثنية من حيث هي دينهم، 
وذل��ك ألن الديانة الوثنية وإن كانت ال تخلو من 
آداب وأخ��الق، فلي��س في أمورها م��ا ينفع في 
أح��كام أمور الدني��ا، وما يحتاجه اإلنس��ان من 

مطالب المدنية. 
والدي��ن ل��و كان ف��ي أُصوله م��ا يدعو الى 
الس��عادة وفي قواع��ده ما ينه��ض ويصعد الى 
ذُرى المج��د إذا بقَي عقيدةً ُمجَردةً عن األعمال 
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فال يحدث عنه أثر وال ينتفع المتس��مون به، بل 
بتركه��م األعمال بتلك األص��ول ينحدرون من 
ش��اهق عز الى حضي��ض ذَُل وفيما س��بق من 
الق��ول في هذا المعن��ى كفاية. )األعم��ال الكامل��ة/199(، 
بمعن��ى أن األفغاني يُؤكد على أن س��بب تخلف 
المس��لمين ه��و تركهم ألمور دينه��م، ف� »الدين 
ق��وام األمم وب��ه فالحها، وفيه س��عادتها وعليه 

مدارها« )27(.
ومما ساعد األمة اليابانية على ُرقيها وخلص 
س��يَرها من العرقلة موقعه��ا ومجتمع جزائرها 
في أقصى الش��رق، فوجدت من الدهر ُمس��المة 
وع��ن أنظار أولي المطامع م��ن الغربيين بُعداً، 
وينضم الى ذلك سبب من أكبر األسباب وعامل 
م��ن أقوى العوام��ل أال وهو مي��ل اإلمبراطور 
)الميكادو( الى تقييد حكومته بالدس��تور وقبوله 
الش��ورى عن طي��ب خاطر وس��يعه باخالص 
وراء ذل��ك، فقد بعث من أفراد أُس��رته وُعقالء 
رعيته بعثات الى أوربا لدرس أش��كال وقواعد 
الحكم النيابي الدس��توري، حت��ى أن إمبراطور 
النمس��ا ف��ي ذلك الوق��ت لم يتمالك نفس��ه، فقال 
إلب��ن عم المي��كادو وه��و على مائدت��ه في فينا 
»يا عجباً من إمبراطوركم كيف يس��عى إليجاد 
الحكم الدس��توري النيابي في مملكته؟ ونحن في 
أورب��ا نود لو أمكنن��ا التخلص من تحكم النواب 
في الب��الد »أجاب��ه البرنس اليابان��ي أن جاللة 
المي��كادو »معناه الع��ادل« يُحب أربعة أش��ياء 
)يُحب بالده أوالً، ورعيت��ه ثانياً، ويُحب العدل 
ثالث��اً، وراحة نفس��ه رابعاً( وما وج��د من يُنيله 
ما يحب إاَل بالحكم الدستوري النيابي وإشتراك 
األُم��ة بإنهاض نفس��ها وصون ملكه��ا(. )األعمال 
الكاملة/200(. فاألفغاني بدعوته هذه لتبني الدس��تور 

أو »المش��روطة« بعبارت��ه، إنم��ا كان يس��عى 
لجعل الدين ُمتماهياً م��ع نهج العلمنة، والعكس 
صحي��ح، أي تبنيه العلمنة وفق ُمقتضيات الدين 

الصحيح الذي ال يرى فيه األفغاني تعارضاً مع 
العلم، وُمتطلبات السياسة المدنية.

والعرب من وجهة نظر مفكرنا تمكنوا أثناء 
الفتوحات االس��المية من اإلنفت��اح على الثقافة 
الغربي��ة، ولكنهم ل��م يكونوا ُمقلَدي��ن، بل كانوا 

ُمبدعين ُمطورين لهذه العلوم، اذ يقول: 
صحيح أن العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم 
كما أخ��ذوا عن الفرس ما إش��تهروا به، بُيَد أن 
هذه العل��وم التي أخذوها بحق الفت��ح قد رقَوها 
ووس��عوا نطاقها ووضحوها ونس��قوها تنس��يقاً 
منطقي��اً وبلغ��وا به��ا مرتبة من الكم��ال )التي( 
تدل على س��المة الذوق )عندهم( وتنطوي على 

التثبت والدقة النادرين )األعمال الكاملة/208(.

موقف االفغاني من األحزاب 
السياسية في الشرق

األحزاب السياس��ية في الشرق نعم الدواء، 
ولكنها مع األس��ف ال تلبث حتى تنقلب الى بئس 
ال��داء. نُحس��ُن نحن الش��رقيين تأليف األحزاب 
السياس��ية لطلب الحرية واإلستقالل وكل العالم 
لن��ا أصدق��اء ونضطر لتركها وال��كل لنا أعداء 
والس��بب العامل في ذلك عدم التكافؤ في القوى 

بين األمة وأحزابها السياسية.

يق��وم الحزب السياس��ي بعنصر ضعيف أو 
بأف��راد قالئل بينهم اللس��ن والُمحنَ��ك ويعلنون 
تفانيه��م بخدم��ة األم��ة لتحريره��ا م��ن ربق��ة 
اإلس��تعباد واإلستبداد ويُس��رون خدمة أنفسهم، 
فتتآل��ف عل��ى أه��ل الح��زب القل��وب وتجتمع 
حولهم الكلمة بس��وق الضرورة وداعي الحاجة 
ويُستحس��ن عمله��م الغريب ويهوس��هم الدخيل 
ش��أن الحوادث الُمس��تجده في إنقالب األُمم من 

طور الى طور )األعمال الكاملة/242(.
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موقف األفغاني من الديانات 
األخرى

يعتق��د األفغان��ي أن الديان��ات يُكمل بعضها 
بعض��اً، وإن ج��اءت ُمختلفةً ف��ي كيفية الطرح 
وُمخاطبة البش��رية، إاَل أنها تصدر من ش��عاع 
واح��د وته��دف الى غاي��ة واحدة فن��رى أن هللا 
قد نادى موس��ى من جانب الطور وكلمه قائالً: 
)إنَ��ي أنا هللا ال رب س��واي فإعبُدني أنت وبني 
إس��رائيل(، وُمختصر ما ورد فيها أن طاعة هللا 
وعبادت��ه والعمل بما يبلغه الرس��ول كل ذلك له 
في اآلخرة ثواب وس��عادة س��رمدية فضالً عن 

عاجلة الدنيا. )األعمال الكاملة/290(.
إن الديان��ة المس��يحية بُنيت على المس��المة 
والُمياس��رة في كل شئ وجاءت برفع القصاص 
وإطراح الملك والس��لطة ونب��ذ الدنيا وبُهرجها، 
ووعظ��ت بوجوب الخضوع لكل س��لطان يحكم 
المتدينين بها وترك أموال الس��الطين للسالطين 
واإلبتعاد عن المنازعات الش��خصية والجنسية، 
ب��ل والدينية فمن وصاي��ا اإلنجيل: »من ضربك 
على خدك األيمن فأدر له خدك األيس��ر«، ومن 
أخب��اره »أن الملوك إنما واليتهم على األجس��اد 
وهي فانية، والوالية الحقيقية الباقية على األرواح 

وهي هلل وحده «. )األعمال الكاملة، ص284(. 
وه��ذه دع��وة صريحة م��ن االفغان��ي لتقبل 
»التعددي��ة الديني��ة« التي إقتضته��ا »المصلحة 
العامة« لش��عوب الش��رق، التي جاءت ُمنسجمة 
مع الثورة العلمية والسياسية التي أحدثها عصر 

التنوير األوربي. 
بُنيت الديانة اإلسالمية على الغلبة والشوكة 
ورف��ض كل قانون يُخالف ش��ريعتها، ونبذ كل 
س��لطة ال يكون القائم به��ا صاحب الوالية على 
تنفي��ذ أحكامها، فالناظر ف��ي أصول هذه الديانة 
ومن يقرأ س��ورة من كتابها الُمنزل يحكم ُحكماً 
ال ري��ب فيه بأن المعتقدين بها ال بد وأن يكونوا 

أول ملة حربية في العالم« )األعمال الكاملة/284(.

لكن هذا التص��ور لهذه الديانات الس��ماوية 
مبن��ي عن��د األفغان��ي عل��ى أس��اس أن الدي��ن 
اإلسالمي يُشَكل خاتمة األديان، وبالتالي يحمل 
الدين اإلس��المي ُخالصة ما جاءت به الديانات 
الس��ماوية السابقة، ومش��كلة هذا الدين اليوم أن 
ُمتَبعي��ه قد غ��ادروا ما جاء به الرس��ول الكريم 

وصحبه، ولذلك يقول : 
ال بُدَ من حركة دينية تهتم بقلع ما رس��خ في 
عق��ول العوام ومعظم الخ��واص من فهم بعض 
العقائد الدينية والنصوص الش��رعية على غير 
وجهه��ا الحقيق��ي وبع��ث القرآن وب��ث تعاليمه 
الصحيحة بين الجمهور وش��رحها على وجهها 
الثابت من حيث ما يأخذ بهم الى ما فيه سعادتهم 

دنيا وآخرة )األعمال الكاملة/328(.
وهذه الحركة الدينية قائمة على :

1� كس��ر قيود األوهام اذ يق��ول األفغاني: »أن 
قيد األغ��الل أهون م��ن قيد العق��ول باألوهام. 
العقل أشرف مخلوق فهم عالم الُصنع واإلبداع، 
وال ُمعَط��ل له إاَل األوه��ام وال يُقعده عن عمله 
إاَل الُجب��ن، وهو ال��ذي يُخيَل المفق��ود موجوداً 
والقري��ب بعي��د. كل عناص��ر الوج��ود في هذا 
العالم الفاني خاضعة للعقل الُمطلَق اإلنس��اني، 
فكل ُمس��تحيل اليوم في الطب والصناعة سوف 

يكون غداً ُممكنا )األعمال الكاملة/324(.
وإذا لم يُؤس��س نهوضنا وتمدننا على قواعد 

ديننا وقرآننا فال خير فيه )األعمال الكاملة/327(.
2- فت��ح ب��اب االجتهاد إذ يقول: يا س��بحان هللا 
أن القاض��ي عي��اض ق��ال ما قاله عل��ى قدر ما 
وس��عه عقله وتناوله فهمه وناسب زمانه فهل ال 
يحق لغي��ره أن يقول ما هو أقرب للحق وأوجه 
وأوضح من ق��ول القاضي عياض أو غيره من 

األئمة؟.
وه��ل يجب الجمود والوق��وف عند أقوال 
ان��اس )ُهم أنفس��هم ل��م يقفوا عند ح��د أقوال 
م��ن تقدمه��م( ق��د أطلق��وا لعقوله��م س��راحه 



دراسات األديان    ةملك /34
 22

فإس��تنبطوا وقالوا وأدلوا ف��ي الدالء في ذلك 
البح��ر الُمحي��ط م��ن العلم، وأتوا بما ناس��ب 
زمانه��م وتق��ارب مع عق��ول جيله��م وتتبدل 

األح��كام بتب��دل الزم��ان )األعم��ال الكامل��ة/39(.
فم��ا معنى أن باب االجتهاد مس��دود؟ وبأي 
نص ُسدَ باب االجتهاد؟ أو أي إمام قال ال ينبغي 
ألحد من المس��لمين أن يجته��د ليتفقه بالدين؟ أو 
أن يهت��دي به��دي القرآن وصحي��ح الحديث أو 
أن يجته��د لتوس��يع مفهومه منهما واإلس��تنتاج 
بالقي��اس على ما ينطبق عل��ى العلوم العصرية 
وحاجيات الزم��ان وأحكام��ه وال يُنافي جوهر 

النص )األعمال الكاملة/329(.
3- نقد التفرقة بين المذاهب اإلسالمية إذ يقول: 
علمت أن أي رجل يجس��ر على مقاومة التفرقة 
ونبذ اإلختالف وإنارة أفكار الخلق بلزوم اإلئتالف 
رجوع��اً الى اص��ول الدين الحق��ة، فذلك الرجل 
هو هو يكون عندهم قاط��ع أرزاق الُمتجرين في 
الدين وهو هو ف��ي ُعرفهم الكافر الجاحد المارق 

المخردق المهرتق المفرق الخ ...)األعمال  الكاملة/295(.
فالمل��وك م��ن الس��نيين هولوا وأعظم��وا أمر 
غريب��ة  بأوه��ام  الع��وام  إلس��تهواء  الش��يعة 
وعزويات عجيبة على شيعة أهل البيت ليتسنى 
له��م بذلك تحزيب األح��زاب وتجييش الجيوش 
ليقتل المس��لمون بعضهم بعضاً )بحجة الش��يعة 
والس��نة( وجميعه��م يؤمنون بالقرآن وبرس��الة 
محمد صلى هللا عليه وعلى آله )األعمال الكاملة/325(.

4- توحيد الممالك اإلس��المية : سعى األفغاني 
ال��ى تأس��يس رابطة إس��المية تجم��ع الممالك 
اإلس��المية تح��ت راي��ة واح��دة هي اإلس��الم، 
خديوي��ة  كل  خديوي��ات  مجموع��ة  وبعبارت��ه 
محكومة من قبل سلطان تنضوي جميعها تحت 
الب��اب العال��ي إذ يقول ال ألتم��س بقولي هذا أن 

يكون مالك األمر في الجميع شخصاً واحداً،

 فإن هذا ربما كان عسيراً، ولكني أرجو أن 
يكون ُس��لطان جميعهم الق��رآن ووجهة وحدتهم 
الدي��ن وكل ذي ملك يس��عى بجهده لحفظ اآلخر 
ما إستطاع فإن حياته بحياته وبقاءه ببقائه )األعمال 
الكاملة/345(.فلم تبق ريبة أن الدين هو السبب الُمفرد 

لسعادة اإلنسان، فلو قام الدين على قواعد األمر 
اإللهي الحق ولم يُخالطه ش��ئ م��ن أباطيل من 
يزعمون��ه وال يعرفون��ه، ف��ال ريب أن��ه يكون 
س��بباً في الس��عادة التامة والنعيم الكامل ويذهب 
بمعتقديه في ج��واد الكمال الصوري والمعنوي 
ويصع��د به��م ال��ى ذروة الفض��ل الظاه��ري 
والباطن��ي ويرفع أع��الم المدني��ة لُطالبها، بل 
يفي��ض عل��ى التمدين من دي��م الكم��ال العقلي 
والنفس��ي ما يظفرهم بسعادة الدارين وهللا يهدي 

من يشاء الى صراط مستقيم )األعمال الكاملة/173(.
وما أبعد ما يظنون ف��إن هذا العمل العظيم 
إنم��ا يقوم به س��لطان قوي قاه��ر يحمل األمة 
عل��ى ما تك��ره أزماناً حتى ت��ذوق لذته وتُجني 
ثمرته ثم يكون ميلها الصادق من بعد نائباً عن 

س��لطته  )األعمال الكاملة/194(.
وفي ض��وء هذه المبادئ نس��تطيع أن القول 
أن ُمنطلق��ات تص��ور األفغان��ي للعقي��دة الدينية 
ال تتع��ارض وف��ق الهدف والغاية م��ع التصور 
الحدي��ث لمنطلقات المدنية التي تحترم اإلنس��ان 
بوصفه قيمة ُعليا، وتدعو الحترام حرية التفكير 
واستخدام العقل في التعامل مع النصوص الدينية 
ال��ذي عبر عنه األفغاني ب� "فتح باب االجتهاد"، 
األمر ال��ذي يجعلنا أكث��ر تقبالً للتع��دد والتنوع 
واالختالف، وهذا س��يجعل من اإلنس��ان رافضاً 
للتفرق��ة الديني��ة والمذهبية، س��اعياً إلى اإليمان 
إحت��رام األديان واحترام القوانين وفق الدس��تور 
الذي كان من ش��واغل األفغاني في صراعه مع 



23  ةلملا   ةعللا

اإلس��تبداد، ودعوت��ه إلى فصل الس��لطات، فهل 
هن��اك توافقاً ببين الديني والمدن��ي أكثر من هذا 

الذي تبين وسيتبين لنا في فكر األفغاني؟. 

موقف األفغاني من المرأة
نجد أن موقف األفغاني من المرأة وحريتها 
موقف متذبذب بين أن يقبل بالحرية على النمط 
األورب��ي أو أن يك��ون وفق النمط اإلس��المي، 
وه��ذا مم��ا ل��م يُص��رح ب��ه وإن كان األق��رب 
لتطلعات��ه ورغباته. فلم يكن موقفه من الس��فور 
والحجاب أو عمل المرأة � على س��بيل المثال � 

واضحاً، إذ يقول:
وعندي ال مانع من السفور إذا لم يُتخذ مطية 
للفجور. وال أظن أن ضجيج بعض الناش��ئة في 
الش��رق والمتفرجني��ن منهم يقص��دون بطلبهم 
مس��اواة المرأة مع الرجل ف��ي " التكوين" ذلك 

ألنه ممتنع بل مستحيل )األعمال الكاملة/524(.
أما رفع الحجاب فما رأيت لمن قال بلزومه 
وخطب فيه أو كتب أنه أقل نفع له أو فائدة تأتي 
من ذاته أو م��ن ورائه، والذي أراه أن الحجاب 
س��تار إذا رف��ع طفرة وفج��إة انم��ا يظهر على 
الغالب م��ن تحته ش��ناعات الخالع��ة والتبرج 
وإستهوان الفجور وعدم المباالة بالرقابة العامة، 
ولو إقتصر النس��اء على اإلكتفاء بالس��فور ولم 
يُتخذ كما قلنا مطية للفجور لما كان في األمر ما 

يحتاج ألخذ ورد )األعمال الكاملة/525(.
فالرجل في آثاره وجراثيم غذائه وبالخطوط 
األولى التي  ترسم فيه هو صنع "األم   المرأة" 
مدين األم "المرأة" تلميذ األم " المرأة"  صالحاً 

نشأ أم طالحاً )األعمال الكاملة/528(.
إنَي ال أرى في الذين يقولون بمساواة المرأة 
بالرجل وإش��غالها بم��ا ُخلق له هو ولم تتكلف به 
األم  »الم��رأة« إاَل أنه��م يُحاول��ون نق��ض حكم 
الوج��ود الذي إنما ص��ار وجوداً وكون��اً وهيئة 
بوجود العالميَن«المرأة والرجل« )األعمال الكاملة/528(.

وُمختصر القول أن ق��وة المرأة في ضعفها 
وفضل الرجل في قوت��ه وأن يكون تجاه المرأة 
ضعيفاً، وفي مذهبي أن تبادل النوعين بالمزيتين 
خروج عن حكمة الفطرة وُمغالبة للطبيعة )األعمال 

الكاملة/529(.

وال يقص��د هن��ا األفغان��ي بضع��ف المرأة 
خضوعها للرجل وإستس��المها ل��ه، إنما يقصد 
ب��ه أنه من نوع الجن��س اللطيف الذي تميز بأنه 

مكمن الرأفة والمحبة والحنان.

خالصة فكر األفغاني النهضوي
1� ربط الفكر اإلسالمي »الديني« مع الفكر 
الغربي العلم��ي والعقالني »المدن��ي«، وتأكيد 
مديوني��ة الغرب للعرب، كما فعل علي س��امي 
النش��ار الذي يؤكد أن المسلمين »أنتجوا تفكيراً 
منطقي��اَ وكش��فوا ع��ن المنهج التجريب��ي الذي 
عرفت��ه أوربا بعد ذلك وس��ارت في ضوئه إلى 
حضارته��ا الحديث��ة« ومن ثم تأكي��ده على نقد 
المسلمين للمنطق األرس��طي ثم وضعوا منطقاً 
جديداً أو منهجاً جديداً هو المنهج اإلستقرائي)28(.
 إن القرآن عند أصحاب هذا المسار خاطب 
العق��ل، وكل ما بدى هذا الخطاب مناقضاً للعقل 
وج��ب تأويله ألنه يتناقض وش��ريعة اإلس��الم 
بوصفه ديناً للعقل. وعلينا أال ننسى أنهم يعتقدون 
أن الحضارة الغربية ل��م تبدأ من الصفر، وإنما 
كان المس��لمون ممهدين لما جاءوا به من علوم 
وفلسفة، أفاد الغرب منها بعد أن هجرها العرب 
في عصور إنحطاطهم. وخير دليل هو إنتش��ار 
فلسفة  وطب أبن سينا ورياضيات الخوارزمي 
وطب ابن النفيس وبصريات ابن الهيثم وفلسفة 

ابن رشد وكتابه الكليات في الطب)29( .
2� ربطه بين الش��ورى وهي نتاج »ديني« 
مع الديمقراطية وهي نتاج »مدني«، ومحاولتهم 
تأصي��ل الديمقراطي��ة ف��ي الع��ودة لألحادي��ث 
والس��يرة النبوي��ة وأحادي��ث وس��ير أصحاب��ه 
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والتابعين وأهل بيت الرسول، والبحث في متون 
التراث بما يدفع للدف��اع عن هذه الفكرة. ولذلك 
هم »يقبلون من حضارة العصر ومؤسس��اته ما 
ال يخالف احكام الشريعة اإلسالمية أو ما يمكن 
تبريره داخلها، وفي الوقت نفس��ه يوسعون من 
دائرة »الس��لف الصالح« لتش��مل كل العصور 

اإلسالمية المزدهرة« )30( . 
3� دعوته للتوفيق بي��ن النقل كمعطى ديني 
ُمس��لم بصحته مع ُمعطى العقل الواعي بوصفه 
م��ن من��ح هللا س��بحانه وتعال��ى لبن��ي البش��ر، 
ك��ي يكون��وا مس��ؤولين ع��ن أفعاله��م، أحرار 
كم��ا أنجبته��م أمهاته��م، وهو ُمنتهى م��ا تبتغي 
»المدنية« الوصول إليه في الحياة المعاصرة. 

وم��ن ثمرات دعوت��ه هذه ه��و تأكيده على 
دور العق��ل في فهم مقاصد النص، وتبنيه لرأي 
القائلي��ن بضرورة معرفة قواع��د التأويل، فكل 
ما بدى لن��ا في النص الُمقدس أنه ُمتعارض مع 
العق��ل وجب تأويله ب��رأي األفغاني على قاعدة 
»ال يعلم تأويله إال هللا والراس��خون في العلم«، 
والنق��ل ينبغ��ي أن يتطابق مع العق��ل و ما بدى 

ظاهره مخالفاً للعقل وجب تأويله.
4� التأكي��د على أن تك��ون الحكومة قانونية 
الع��دل  لمنظوم��ة  تحتك��م  بالدس��تور  ومقي��دة 
الديني« الُمتس��اوق مع منظوم��ة العدل العقلي 
في »المجتمع المدن��ي«، من خالل العمل على 
وض��ع القواني��ن الحديثة المالئم��ة والنظم التي 
تضم��ن حقوق جمي��ع الناس، على حد س��واء، 
فالجميع ُمتس��اوون أمام القان��ون، غني وفقير، 
مسلم أو من ديانة أخرى، و التأكيد على وجوب 
اطالق حرية الفكر والقول والعمل على أس��اس 

قانون عادل يرسم الحدود بين الواجبات.
5� تضخيم ماضي ال��ذات »التراث الديني« 
وتقزيم حاضر اآلخر »العل��م المدني الغربي«، 
ألن الغ��رب نج��ح ف��ي كيفية توظي��ف ابداعات 
التراث العربي واإلسالمي، في الوقت الذي فشل 
فيه العرب والمسلمون في اإلفادة من هذا االبداع 

الذي��ن هم أول��ى الناس بالتواص��ل معه ومعرفة 
أهميته ودوره في تنمية الوعي العقالني الحر.
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Religious and Civilian in Afghan›s  thought

Dr. Ali almerhj             

Never thinkers get that the fame and the presence and influence in 
the modern and contemporary Islamic world, as Afghani. Is one of 

the few thinkers who can say about them being the owners of an intellectual 
school that still exists in the present of Islamic thought.                                                                                   

He struggled for rationalistic Islam that fights tyranny and seeks freedom 
by defending the « constitution ›› and criticism of the « tyrant ››. He had 
the difficulty of living to achieve this goal and tried to persuade the Islamic 
rulers of Iran, India, Afghanistan and ottoman turkey to reform political and 
administrative to ensure the freedoms of people and work on the separation 
of powers « executive ›› and « legislative ›› and « judicial ››.                    
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مفهوم الدين في الفكر الغربي المعاصر
هلري ييرغسون  ألعوذجًا

د.صباح حمودي)*(

المقدمة
     ب��دءاً اق��ول ، لقد كتب الكثير في اللغات 
أالوربية عن فكر وفلس��فة الفيلس��وف الفرنسي 
المعاص��ر هن��ري بيرغس��ون )ت1941م( ، 
في حين افتقرت المكتب��ة العربية إال من بعض 
الدراس��ات الجادة عن هذا الفيلسوف التي تتسم 
بالعرض والنقد والتحليل، ولكنها بقيت مع ذلك 
ال تشفي الغليل عنه، وأقصد بالذات وجهة نظره 
عن الدين واألخالق، التي أحتلت حيزاً مهماً في 

فلسفته حتى ألف فيها أكثر من كتاب ومقالة.
والسبب في ذلك ، إن معظم الدارسين لفلسفة 
هذا الفيلس��وف وقع في ظنهم أن البيرغس��ونية 
بالتغيي��ر  تق��ول  تطوري��ة  طبيعي��ة  فلس��فة 
والصيرورة ، ومن ثم ال تحتمل مبادئ أخالقية 
ثابت��ة وال وجه��ة نظر عن الدين ونش��أته وهذا 
ه��و عين الخطأ، إذ جاء كتاب��ه )منبعا االخالق 
والدي��ن(، الذي اصدره عام 1932م، ليكذب ما 

أش��يع عن فلس��فة هذا الفيلسوف ، ليحقق الكثير 
من اآلمال الروحية في القرن العش��رين ، حتى 
عد هذا الفيلس��وف من أشهر فالسفة هذا القرن 

وأكثرهم وضوحاً في هذا الجانب. 

إذ تخص��ص بيرغس��ون ف��ي ب��ادئ األمر 
بعلم��ي الرياضي��ات والفيزي��اء ، ولكنه عكف 
بعد ذلك الى دراس��ة الفلس��فة ، حتى وصل فيها 
ال��ى مرتب��ة األس��تاذية ع��ام)1878م( ، وفي 
عام1907  نشر كتابه )التطور الخالق( ، ومنذ 
ذلك الحين ذاع صيته وأش��تهر حتى أصبح من 

أشهر رجاالت الفكر والفلسفة في زمانه.

عليه ، في بحثي هذا س��أتوجه للكش��ف عن 
إس��هام هذه الشخصية الفلسفية في الفكر الغربي 
المعاصر، وما قدمه من نتاجات تخص فلس��فته 
ف��ي الدين ، وتحليله��ا تاريخي��اً ومنهجياً ، وما 
يرتب��ط بها م��ن موضوعات أخ��رى )كنظرية 

)*( أ.م.د.قسم الفلسفة / كلية االداب / الجامعة المستنصرية 
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المعرفة( ، السيما وأن بيرغسون قد تبنى منهجاً 
في المعرفة يقول بالحدس ومنتقداً طريق العقل 
سبيالً للمعرفة ، ليفضي فيما بعد طريق الحدس 
ه��ذا لتقديم رؤي��ة محددة ع��ن الدين وفلس��فته 

وأصل قيامه ونشأته. 

 إذ أن ق��راءة الدي��ن عنده تتداخل فيها جملة 
مفاهي��م ومناهج منها نظريت��ه في المعرفة التي 
تتبنى الح��دس طريقاً، ورؤيت��ه األخالقية التي 
ترتب��ط بالحدس ال��ذي يفضي الى تفس��ير منبع 
الدي��ن ، بالرغم م��ن أنه لم يزعم لنفس��ه أنه قد 
أس��تطاع أن يل��م بالحقيقة المطلق��ة ، وإنما أراد 

لفلسفته منذ البداية أن تظل منفتحة.

 عليه ، س��يتوجه الباحث لدراس��ة المحاور 
األتية : الدين لغةً واصطالحاً ، موقف بيرغسون 
م��ن الح��دس ، وموقفة من الدي��ن والمتمثل في 
منهجه ورؤيته له ثم الخلوص الى الخاتمة وأهم 

االستنتاجات .

المحور االول: الدين لغةً واصطالحاً:
     اوالً- الدين لغةً ، 

الدين : الديانة وهو أس��م لجمي��ع ما يعبد به هللا 
والملة واإلس��الم واإلعتق��اد وبالجنان واإلقرار 
باللس��ان وعمل الجوارح باألركان ، والس��يرة 
والع��ادة والح��ال والش��أن والورع والحس��اب 
والملك والس��لطان والحكم والقض��اء والتدبير، 
أدي��ن ، ودويون ، وأديان ، ويقال: قوم دين، أي 

دائنون)1(.
   أما في المعجم الشامل لعبد المنعم الحفني، 
ف��أن الدي��ن يعني العادة ، ويطلق بمعنى أوس��ع 
على الحق والباطل ، إذ يش��مل أصول الشرائع 
وفروعه��ا، ألنه عبارة عن وضع إلهي س��ائق 
ل��ذوي العق��ول باختيارهم المحم��ود الى الخير 

بال��ذات، وقد يتجوز فيه فيطل��ق على االصول 
خاص��ة فيكون بمعن��ى الملة ، وق��د يتجوز فيه 
أيض��اً فيطل��ق عل��ى الف��روع خاص��ة ، يعني 
فروع هذه االصول، والف��رق بين الدين والملة 
والمذهب ، ألن الدين منس��وب الى هللا ، والملة 
الى الرس��ول)ص( ، والمذهب ال��ى المجتهد ، 
وأما الش��ريعة فتضاف الى هللا والنبي واألمة ، 
وهي من حيث أنها يطاع بها تس��مى ديناً ، ومن 
حي��ث انها يجتمع عليها تس��مى مل��ة وكثيراً ما 
تستعمل هذه األلفاظ بعضها مكان بعض ، ولهذا 

قيل أنها متحدة بالذات ومتغايرة باالعتبار)2(.
   وله��ذا نجد أن الديان من أس��مائه ، معناه 
الحكم القاضي ، وس��ئل بعض السلف عن علي 
بن ابي طالب )عليه السالم( فقال: كان دَّيان هذه 
األم��ة بعد نبيها أي قاضيها وحاكمها ، والدَّيان- 
القهار، ومنه قول ذي اإلصبع العدواني ، وقيل 
الحاك��م والقاض��ي وهو فعال م��ن دان الناس ، 
أي قهرهم عل��ى الطاعة ، ويقال- دنتهم فدانوا، 
أي دان الن��اس ، بمعنى قهره��م على الطاعة ، 
والدين: واحد الديون ، معروف وكل شيء غير 
حاض��ر دين ، والجمع أدين مث��ل أعين وديون 
ويعن��ي بالديون ما ينال من جناها ، وإن لم يكن 

ديناً على النخل)3(.

ثانياً- الدين اصطالحاً :
هن��اك من ي��رى أن الدين ي��الزم االخالق 
تالزم��اً قوياً بحي��ث يجعل األغلبي��ة تقول بأن 
االخ��الق تق��وم على الدين ، وأن م��ن الدين له 
ال أخ��الق ل��ه ، وتؤكد ذلك عب��ارة جون  لوك 
)ت 1704م( : أن الملح��د ال أم��ان له ألنه بال 
أخ��الق، لك��ن هذه الص��ورة المتطرف��ة لم تعد 
موجودة، ألن الغالبية ما تزال تكرر أن االخالق 
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تبدأ بالدين، وأنه س��واء قلنا إن األخالق ملزمة 
ذاتي��اً أو نظرنا اليها من وجهة نظر غائية، فإننا 
في الحالتين ال بد أن نقتنع بأن وراءها مشروعاً 
أخالقي��اً أو غاي��ة عظيم��ة ، وهن��ا يميل معظم 
االنثروبولوجين الى نسبه األخالق الى الدين أو 
الى اآللهة التي تفرضها وتحافظ عليها وتعاقب 
على انتهاكه��ا ، وربما كان الدافع الى األخالق 
أن اإلنسان اجتماعي - عدواني في نفس الوقت، 
وأن��ه يضطر ال��ى األخالق لحاجت��ه الى تنظيم 
عالقاته باآلخرين ليعيش معهم بأمان ، ويذهب 
المدافع��ون عن اس��تقاللية االخ��الق الى إثبات 
أن القواع��د االخالقية تتش��ابه ف��ي المجتمعات 
المختلف��ة الت��ي تختلف فيم��ا بينه��ا المعتقدات 
الديني��ة، ف��كان من األحرى أن  تتش��ابه لو كان 
مصدرها واحداً ، ويفسرون هذا االختالف بأن 
االخالق هي نتيجة التفكير في الخبرات اليومية، 
وهي خبرات بشرية تتشابه في كل مكان ، بينما 
مسائل الدين ليس��ت من شؤون الحياة اليومية ، 
وم��ع ذلك يؤكد بعضه��م أن األخالق قد تأثرت 
بالدين س��يكولوجياً واجتماعياً ، ويذهب هؤالء 
ال��ى القول ب��أن الحضارة األوربي��ة )حضارة 
مس��يحية( ، وأن الحض��ارة العربي��ة )حضارة 
إس��المية( ، أي أن الدي��ن قد صبغ الحضارة أو 
إن الحضارة ه��ي نتاج الدين)4(،هذا من جانب، 
ومن أخر، نجد أن المناهضين لهذا الرأي يرون 
أن قيام الحضارة على س��بيل المثال ال الحصر 
كالحض��ارة االغريقي��ة والروماني��ة والصينية  
قائم على أس��س تتباعد فيها تأثيرات الدين على 
األخ��الق دليالً عل��ى أن األخالق يمكن أن تقوم 
بمع��زل ع��ن الدين، طالما أن األخ��الق لم تكن 
في هذه الحضارات الس��ابقة أقل ش��اناً منها في 
الحضارة األوربية المس��يحية ، ويذهب هؤالء 

ال��ى تأكيد تأث��ر الدين باألخ��الق وليس العكس 
، فالدي��ن اليهودي مث��الً قام على ما س��بقه من 
أخ��الق، وب��دالً من القول بأن األخ��الق انبثقت 
عن الدين، فأنه يبدو أن الدين أصطبغ باألخالق 
ولهذا نس��بت الصفات الخلقية كالرحمة والعدل 

والحب الى هللا)5(.
ولك��ن بالرغ��م من ذل��ك ، هناك م��ن يجد 
أن الدين هو) أفيون الش��عوب ( وعلى رأس��هم 
ينتق��د  إذ   ، مارك��س )ت1883م(  الفيلس��وف 
القائمي��ن على الدين لفصلهم الدنيا عن االخرة ، 
ولدعوته للفقراء الى ان يستس��لموا ويبأسوا من 
الدني��ا طمعاً في االخرة ، لكن في اإلس��الم نجد 
خالف ذلك ، كون االس��الم دين الدنيا واالخرة 
معاً، وش��رط الدنيا العمل الصالح ، فش��رع هللا 
الجه��اد ضد الحاك��م الظالم والطغم��ة الحاكمة 
المس��تبدة ، وش��رع مقاتلة المعتدي��ن ومواجهة 
البغاة ، واآلي��ات على ذلك كثيره وموجودة في 
الق��رآن الكري��م، وفي أحاديث الرس��ول الكريم 
)ص( ، فاإلعتق��اد أساس��ه الحري��ة ، وذلك هو 
الدي��ن الحق ، والدي��ن الحني��ف ...، يجمع وال 
يفرق في��ه لكل ما أن��زل على األنبي��اء )عليهم 
السالم( بدءاً من إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحق، 
ويعقوب ، واألسباط ، وموسى ، وعيسى ، وال 

تفرقه بين أحد منهم والتسليم فيه هلل وحدة)6(.
علماً أن لفظ الدين في الفلس��فة الحديثة وجد 

له معان عدة منها:

1- الدين جملة من االدراكات واالعتقادات 
واألفع��ال الحاصل��ة للنفس من ج��راء حبها هلل 

وعبادتها إياه وطاعتها ألوامره.

2-الدين هو االيم��ان بالقيم المطلقة والعمل 
به��ا ، كاإليمان بالعل��م أو اإليم��ان بالتقدم ، أو 
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اإليمان بالجمال أو اإليمان باإلنس��انية ، ففضل 
المؤم��ن بهذه القي��م كفضل المتعب��د الذي يحب 

خالقه ويعمل بما شرعة .
3- الدي��ن الطبيعي، وه��ذا أصطالح أطلق 
ف��ي القرن الثامن عش��ر على اإلعتق��اد بوجود 
هللا وخيرت��ه ، وبروحاني��ة النف��س وخلوده��ا، 
وبإلزامي��ة فعل الخي��ر من جه��ة، وبين ما هو 
ناش��ئ عن وحي الضمير ونور العقل من جهة 

أخرى.
4- لفظ الدي��ن إذا أطلق على الملة دل على 
جماع��ة معين��ة من الن��اس ، هدفه��ا تمجيد هللا 
وعبادته كالدين المس��يحي ، فهو ملة ذات نظام 

خاص لها قوانينها وتقاليدها وتعاليمها)7(.      

المحور الثاني: موقف بيرغس���ون من 
الحدس )*( .

     يرى بيرغس��ون أن الحدس الذي قال به 
الفالس��فة السابقون عليه ، إنما كان بحثاً مباشراً 
عما هو أب��دي ، في حين ان ما نهدف إليه نحن 
إنما ه��و االهتداء الى الزم��ان الحقيقي قبل كل 
شيء، لذا كانت فلسفته هي)الديمومة( ومنهجها 
هو المنهج الحدسي ، ولكي نفهم منهجه الحدسي، 
الب��د لنا أن نعرف وجهة نظره في) الفلس��فة أو 
الميتافيزيقا والعلم( ، وبيرغسون هنا يحاول ان 
يميز بين وظيفة كل منهما ، ألن دائرة الفلس��فة 
هي دائ��رة الكيف والتوتر والزمان، بينما دائرة 
العلم هي دائرة الكم واالمتداد والمكان ، إذ يرى 
أنه مهما اختلفت الفلس��فة والعلم في الموضوع 
والمنهج فإنهما البد أن يتالقيا في دائرة التجربة 
ه��ذا من جانب وم��ن اخر وجدن��اه يعالج فكرة 
الخلط بي��ن )الفلس��فة والدين( الت��ي أثارها في 
كتابه )منبعا االخالق والدين( ، على اعتبار أن 
التصوف هو امتداد للفلسفة وليس أمداداً للدين ، 
ألن الدين يختلف عن الفلسفة في الموضوع وفي 

طريقة الكس��ب ، فضالً الى أن الدين عبارة عن 
عقيدة، بينما الفلس��فة رؤية قائمة على التجربة، 
ألن التص��وف عن��ده تجرب��ة روحي��ة منبعه��ا 
الرؤية ال الغري��زة وغايتها االتصال بالصورة 
الحيوية ال التش��بث بالمجتمع ، إذاً بيرغسون قد 
فرق بين العلم والفلسفة موضوعاً ومنهجاً ، بأن 
موضوع أالول هو المادة ومنهجه هو التحليل ، 
بينما ذهب الى أن موضوع الفلس��فة هو الروح 
ومنهجه��ا ه��و الح��دس)8(، معنى ه��ذا أنه البد 
للفلس��فة- مثلها في ذلك العلم ، من أن ينطلقا من 
)الواقع( في دراس��ة الظواهر، وبيرغسون هنا 
ينتقد المذاهب العقلية التي تنطلق من التصورات 
قب��ل الواق��ع ، فضالً الى أنه يرى ال س��بيل الى 
تحصي��ل معرفة ميتافيزيقية حقيقية إال باإلبتعاد 
عن التص��ورات واإللتج��اء الى)الحدس(، ألن 
الحدس في صميمه يعني أس��تغناء عن الرموز، 
الفيلس��وف  ولك��ن   ، للواق��ع  مباش��ر  وإدراك 
مضطر الى أن يس��تعمل لغ��ة العقل في التعبير 
عن حدس��ه ، مادام العقل وح��ده هو الذي يملك 
اللغ��ة ، وعلى ذلك ف��إن الميتافيزيقا البد من أن 
تجد نفسها مضطرة الى أستعمال لغة العقل، إذن 
فالميتافيزيق��ا الحقيقية هي تل��ك التي تعدل عن 
كل براع��ة لفظية وكل نزع��ة تصورية ، وفيها 
تس��تغنى عن كافة الرموز، فالعال��م مثالً ينظر 
ال��ى الواقع نظرة ممل��ؤة باالحتراس ، في حين 
نجد أن الفيلسوف ينظر الى الواقع نظره صداقة 
وتعاطف  والس��بب ، ألن العالم في صراع مع 
الطبيعة ويك��ون مضطراً الى أن يطيع الطبيعة 
ويخضع لها، وليس هذا فحس��ب، بل يسعى الى 
أن يصادق ويش��ارك ويتعاطف ، هذا التعاطف 
ف��ي الحقيقة ه��و ما يعنيه بيرغس��ون بالحدس، 
ألن المعرفة الحدس��ية هي في جوهرها معرفة 
مباش��رة تحجب األلفاظ والرم��وز، من هنا بدء 
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بيرغس��ون بتحرير الفكر الفلس��في من عبودية 
اللغ��ة ، وأخ��ذ يلتجئ الى الصور والتش��بيهات 
كم��ا فع��ل الش��عراء ، آم��الً م��ن وراء ذلك ان 
يتجاوز تل��ك الميتافيزيقا اللفظية التي تقوم على 
اللغ��ة وحدها، ولهذا يقول: » إن أبس��ط ادراك 
له��ذا العَالم يظه��ر لنا على أنه حركة مس��تمرة 
دائبة في كل متماس��ك ع��ن طريق الحدس«)9(، 
ألن المعرف��ة الحدس��ية تكمن ف��ي كل متحرك 
فنصل م��ن خاللها ال��ى المطلق، ه��ذا المطلق 
لي��س هو)الفكر( كما هو الحال عند الفيلس��وف 
ديكارت )ت1650م( ، بل هي )الديمومة()*(. 

     إذاً الب��د للفيلس��وف م��ن ان يجع��ل من 
)األنا( نقطة بدايته لكي ينتقل الى الجسم والحياة 
والمادة والكون وينتهي الى المبدأ اإللهي نفس��ه 
وهذا هو المسار الذي أتبعه بيرغسون في حركته 
الفكرية ، ويبدو هنا أن تقدم الفكر البيرغس��وني 
ش��بيه بتق��دم الفكر الديكارتي ، ألن بيرغس��ون 
يبدأ م��ن حيث يبدأ ديكارت فنقط��ة البداية لهما 
ه��ي )األنا( ، ثم ينتهي الى حيث ينتهي ديكارت 
أيضاً فنقط��ة النهاية لهما هي )هللا( ، لكن هناك 
م��ن يق��ول أن هذا األم��ر ليس صحيح��اً ، ألن 
تقدم الفكر الديكارتي يقوم على أس��اس )المنهج 
الرياضي( الذي يقوم بدوره على مبدأ )الهوية ال 
الصيرورة( فالوجود هو هو ومن أجل ذلك أخذ 
م��ن يتهم ديكارت بأن قضاياه تحصيل حاصل، 
أما عند بيرغس��ون فأالمر لي��س كذلك صحيح 
أن المجال الس��يكولوجي س��ابق عل��ى المجال 
االنطولوجي وه��ذا بدوره س��ابق على المجال 
الثيولوج��ي ، ألن مذهب بيرغس��ون ما هو إال 
أتس��اقاً بين المجاالت وما هذا اإلتساق إال نتيجة 
حتمية لما عرضة بيرغس��ون ف��ي مجال أخر، 
وله��ذا  جاء أبقاء فلس��فته متناغمت��اً مع ذبذبات 
الواق��ع ، وهذا ما أراده لمنهجه منذ البداية، ألن 

ه��ذا المنهج ال يمك��ن ان يفهم عل��ى حقيقته إال 
في ضوء نظريته بين )العقل والغريزة(، فيقول 
عنهما أنهم��ا متقابالن ومتداخ��الن ومتكامالن 
، بحي��ث ال يمكن القول عن أحدهما هو أس��مى 
م��ن اآلخر، ألنهما من نظامي��ن مختلفين، أذ ال 
يوج��د عق��ل إال ويعث��ر فيه على آث��ار الغريزة 
والعك��س صحي��ح ، أم��ا م��ن حي��ث الخالف 
بينهما فيالحظ بيرغس��ون أن ل��كل منهما نوعاً 
م��ن المعرفة مختلف��اً عن نوع معرف��ة اآلخر، 
عل��ى أعتبار أن المعرف��ة الغريزية هي معرفة 
)المادة ( وهي معرف��ة حمليه تنحصر وظيفتها 
ف��ي تقرير ما ه��و كائن، بينم��ا المعرفة العقلية 
هي معرف��ة )الصورة(، وهي معرفة ش��رطية 
تنحص��ر وظيفتها في بيان الصلة بين المقدمات 
والنتائج أو بين الش��رط والمش��روط من خالل 
دراس��تها العلمي��ة للعالم الخارج��ي وتكون هنا 
مس��تعينة ب�)التحليل والتصنيف(، أي أن العالم 
م��ن وجهة نظر التحليل ، البد أن ينظر إليه أنه 
مؤلفاً من أشياء بحيث يمكن فصلها بعضها عن 
البع��ض االخر، أما م��ن جهة نظ��ر التصنيف 
فأن هذه االش��ياء البد أن ينظ��ر إليها بأعتبارها 
ح��االت جزئي��ة ، ويك��ون العقل هن��ا يفكر في 
األشياء السكونية في تجاوزها المكاني ، فضالً 
ال��ى ذلك، نجد أن العقل هنا يدرك األش��ياء من 
الخ��ارج بطريق��ة اَلية محضة ، بينم��ا الغريزة 
ت��درك من الداخل بطريق��ة عضوية، ألنها هي 
التي تس��مح للحيوان بأن ي��درك عن بعد ، وهنا 
يك��ون الفارق بين )المعرفة الغريزية والمعرفة 
العقلي��ة( كالف��ارق بين اإلبص��ار واللمس ، أي 
أن الحي��وان ينف��ذ بالغري��زة ال��ى باط��ن غيره 
م��ن الكائنات الحية محقق��اً ضرباً من التعاطف 
المباش��ر بين��ة وبي��ن تل��ك الكائن��ات ، وه��ذا 
التعاطف هو ض��رب من المعرف��ة الوجدانية، 
وم��ن هنا البد م��ن إيجاد ملكة أخرى يس��تطيع 
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به��ا اإلنس��ان إدراك الحياة وه��ذه الملكة اقرب 
ال��ى الغريزة منها الى العق��ل وهي)الوجدان أو 
العاطف��ة( ، عل��ى أعتبار أن العق��ل اداة العلم ، 
أما الوجدان فهو أداة الفيلس��وف، فضالً الى أن 
المعرف��ة التي نحصل عليه��ا بالعقل هي معرفة 
جزئي��ة ، بينما المعرفة التي وس��يلتها الوجدان 

فهي شاملة وعامة وكلية)10(.

إذاً فالحدس البيرغس��وني- حدس ذو رؤية 
وجدانية بخالف حدس ديكارت ذو رؤية عقلية، 
وأن كان يص��ف )الحدس والعق��ل( كما لو كانا 
على طرفي نقيض ، ولهذا كان موقفه من العقل 
س��لبياً ، ألنه ليس غزيرة مصقولة مس��تكملة ، 
وأن الطبيعة ش��اءت أن تجعل هذا اإلنسان كائناً 
مبتك��راً مبدع��اً ، فزودته بعقل ق��ادر على كل 
شيء، إال أن اإلنسان كثيراً ما يتعثر في مجاالت 
التجربة وكثيراً ما يقع في الخطأ ، ولهذا رفض 
بيرغس��ون أن يكون العقل قادر على المعرفة، 
ب��ل عاجز تماماً عن تزودنا بكل المعرفة ، ألنه 
إذا كان يس��تطيع أن يص��ول في مي��دان المادة 
فأنه ال يس��تطيع ذلك في ميدان النفس أو ميدان 
الح��س الباطني ، ألن الح��س الباطني له زمان 
خاص به مختلف عن الزمان المرتبط بالمكان ، 
وهنا العقل ال يس��تطيع أن ينفذ الى هذه المنطقة 
الخاص��ة بالح��س أو الم��كان الباطن��ي ، وال 
يس��تطيع ان يخضعها لمعقوالته ، معنى هذا أن 
في مذهب بيرغس��ون نزعة ال عقلية ، هي التي 
حملته على أن ينتقص من ش��أن )العقل( ، ألنه 
ال ي��درك إال الثبات والس��كون والمكان ، وفي 
الوقت نفس��ه ألتجأ الى )الحدس الصوفي( الذي 
هو أقرب ما يكون الى الغريزة ألدراك الحركة 
والتغير والديمومة ، ولهذا أعترف بيرغس��ون 

ب��أن التجربة الصوفي��ة ال يمكن أن تصبح أمراً 
معترفاً به من جانب الفالس��فة إال إذا تكيفت مع 

الحقائق العقلية والمعارف العلمية )11(.

ونتيج��ة له��ذا أخ��ذ يف��رق بيرغس��ون بين 
ضربي��ن م��ن المعرف��ة، معرف��ة ت��دور حول 
الش��يء، ومعرف��ة تنف��ذ ال��ى باطن الش��يء ، 
فاألولى : تتوقف على وجهة النظر التي نتخذها  
أي الموض��ع الذي ننظر من��ه ، والرموز التي 
نس��تعين به��ا ف��ي التعبير عن الش��ي المدرك ، 
بينم��ا الثانية : ال تتوقف  على أيه وجهة نظر ، 
وال تس��تند الى أدنى رم��ز ، وإذا كانت المعرفة 
األولى البد أن تتوقف على ما هو نس��بي ، فإن 
من ش��أن المعرفة الثانية أن تصل الى أدراك ما 
هو مطلق ، وهنا يضرب بيرغس��ون أمثلة عدة 
لبيان الفارق بي��ن هذين الضربين من المعرفة، 
إذ يق��ول : » إن معرفتنا بش��خص م��ا  البد أن 
تظل نس��بية طالما أقتصرنا على النظر إليه من 
)الخ��ارج( ، أعني من خالل الرموز التي تعبر 
عن��ه أفعاله وحركاته وأقواله وما الى ذلك ، أما 
إذا أردنا أن نصل الى المعرفة المطلقة ، فالبد لنا 
من أن ننفذ الى )باطن( ذلك الشخص الذي نريد 
معرفته عن طريق الحب مثالً ، وعندئذ نستطيع 
أن ندرك م��ا يكون صميم وجوده وعين ماهيته 
ويكون هن��ا غير حاجة الى الرم��وز«)12(، هذا 
يعني أن العلم في نظره ال يدرك )إال النس��بي(، 
بينم��ا الميتافيزيقا هي التي ت��درك )المطلق( ؟ 
ولكن هنا نجد أن بيرغسون قد تكفل بإزالة كافة 
الش��بهات وح��اول أن يبين أن معرف��ة المطلق 
ميس��رة للعلم والميتافيزيق��ا معاً ، كالً في مجاله 
الخاص رغم أختالفهما في الموضوع والمنهج، 
ومن ش��أنهما أن ينفذا الى أعماق الواقع ويصال 
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ال��ى قرارة األش��ياء ، وه��و هنا أب��ى أن يأخذ 
بنظرية الفيلسوف كانت )ت1804م( في نسبية 
المعرفة وإس��تحاله الوصول ال��ى المطلق ، بل 
أخ��ذ يق��رر أنه حت��ى إذا كانت معرفتن��ا للواقع 
محدودة فإنها ليس��ت نس��بية )13(، ويمكن القول 
هنا ، أن الفلسفة البيرغسونية في صميمها كانت 
رد فعل ضد المذاهب )الالإدرية()*( التي تنادي 
بنسبية المعرفة أو أستحالة العلم والميتافيزيقيا، 
وإذا كان��ت قد دعت الى الح��دس فذلك ألنها قد 
وجدت أننا ال نس��تطيع أن ندرك الروح إال عن 
طريق العيان العقلي ، أما المادة فأن العلم كفيل 
بادراكها بوس��ائله الخاصة ، مادام في أستطاعة 
العق��ل أن يق��دم لن��ا معرف��ة مطلقة ع��ن العالم 
الم��ادي، فلي��س الح��دس إذن س��وى فكر مرن 
أس��تطاع أن يتخل��ص من أوه��ام اللغة وجمود 
التص��ورات وآلية العقل ، وبه��ذا المعنى يكون 
في أس��تطاعتنا أن نقول أن المنهج الحدسي هو 
عودة الى التجربة الحية المباش��رة التي فيها يتم 
التج��اوب والتوافق بين العق��ل والواقع ، أو هو 
عبارة عن نزعة )عقلية مفتوحه( فيها نجعل من 
الواقع معياراً للمعقولية، بدالً من ان نجعل العقل 
االنساني هو وحدة معياراً لكل معقولية، كما هو 

الحال في سائر النزعات )العقلية المغلقة()14(.

المحور الثالث: موقفه من الدين :

يبين بيرغسون في كتابه )التطور الخالق( ، 
أن هناك أتجاهين متمايزين قد أتخذتهما )الوثبة 
الحيوية()*(، من أجل ربط التجربة الصوفية بها 
هما : أتج��اه )الغريزة(، ال��ذي أدى الى ظهور 
مجتمع��ات مغلق��ة ش��به آلي��ة ، كما ه��و الحال 
ل��دى الحيوانات ذات اإلجنحة الغش��ائية كالنمل 

والنح��ل، وأتجاه )العقل أو ال��ذكاء( ، الذي قاد 
الى ظهور اإلنسان بما له من مقدرة خاصة على 
أس��تخدام آالت غير عضوي��ة ، وهنا يحاول أن 
يشير الى أن هناك ضربين مختلفين من األخالق 
يقاب��الن هذين األتجاهين أعاله هما : )األخالق 
المغلق��ة( ، وه��ي أخ��الق الجماع��ات المقفل��ة 
التي تش��به )مجتمعات النح��ل أو بيوت النمل(، 
و)األخ��الق المفتوح��ة( ، التي تتج��اوز حدود 
الجماع��ة كونها أخالق مليئ��ة بالحركة والخلق 
واالخت��راع ويتوقف عليها مصير اإلنس��انية ، 
ألنها ه��ي التي تفتح أمام التطور البش��ري أفقاً 
واس��عاً ال نهائياً ، أذ أن هناك تش��ابهاً كبيراً بين 
المجتمعات البش��رية البدائية وبين خاليا النحل 
أو بي��وت النمل ، بل يمك��ن القول أن مجتمعاتنا 
المتحضرة هي ف��ي جوهرها مجتمعات مغلقة، 
ألنه��ا مهم��ا كان من اتس��اعها فإنها باألس��اس 
تض��م عدداً معيناً من األفراد وتس��تبعد غيرهم، 
ومث��ل ه��ذه المجتمعات أنما تق��وم على اإللزام 
الذي يفرض على الجماع��ة نظاماً من العادات 
بحي��ث يحقق لها وحدتها ويص��ون لها كيانها ، 
فهذا الرابط الذي يجمع أفراد الجماعة هو شبيه 
بالرابط الذي يجمع خاليا الجس��م الواحد أو نمل 
القري��ة الواحدة ، فهذا اإللزام بحس��ب رأيه هو 
في صميمه قائم على غريزة أجتماعية تنحصر 
وظيفتها في المحافظة على التماس��ك بين أفراد 

المجتمع)15(.

إذاً فاألخ��الق المغلق��ة ه��ي ف��ي صميمها 
أخالق أجتماعية تقوم على غريزة الحياة ، ومن 
ثم فهي بالضرورة تكون ذات طبيعة بيولوجية، 
فضالً عن كونها تعبر عن خضوع الفرد لقس��ر 
الجماعة ، أما األخالق المفتوحة فهي وإن كانت 
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في جوهرها )بيولوجية( كاألخالق المغلقة، إال 
أنه��ا ليس��ت وليدة ضغ��ط أجتماع��ي ، بل هي 
تصدر عن نزوع س��ام تتمثل في جاذبية القيم ، 
أضافة الى أن هذه األخالق تعبر عن أس��تجابة 

الفرد لنداء الحياة)16(.

نس��تنتج مما تقدم ، أننا أزاء أخالق إنسانية 
تدعون��ا ال��ى تجاوز ح��دود الجماع��ة والتعلق 
بواجبات س��امية تجهلها األخالق األجتماعية ، 
كالمحب��ة والتضحي��ة ال��خ..، إذ  إن الفارق بين 
األخالق المغلقة )السكونية( واألخالق المفتوحة 
)الحركي��ة(، هو ف��ارق في الطبيع��ة وليس في 
الدرج��ة ، ألن األخ��الق األول��ى ذات طاب��ع 
أجتماع��ي ، وهي تتج��ه نحو حماي��ة الجماعة 
من أي عدوان ، وتنتش��ر ع��ن طريق الدفع من 
الخل��ف، أم��ا األخ��الق الثانية فه��ي ذات طابع 
فردي ، وهي تنزع نحو العمل لصالح البش��رية 
وتنتش��ر عن الجاذبية من اإلمام ، وهي ال تقوم 
على الضغط االجتماعي ، وإنما على اإلستجابة 
لن��داء البطل ، ألنه هو ال��ذي يؤثر على أرادتنا 
تأثي��راً فعاالً مباش��راً ، كونه ال يخاطب العقل ، 
بل يخاطب الحساس��ية ، وال يجتذبنا باالستدالل 
وإنم��ا بالقدوة ،  ومن هنا حاول بيرغس��ون ان 

يدخل الى)الدين(.

تأسيس��اً على ذلك ، حاول هنا أن يفرق بين 
ضربي��ن مختلفين م��ن الدين، مثلم��ا فرق بين 
األخالق المغلقة والمفتوحة وهما : دين سكوني 

أو)أستاتيكي(، ودين حركي أو)ديناميكي(.

فالدين السكوني، وفق رؤيته منشأه الخرافة 
واألسطورة ، ألننا لو أستعرضنا شتى الديانات 
لوجدن��ا أنه��ا ال تخل��و م��ن مظاه��ر أنحراف 
وتناق��ض وال أخالقي��ة فيها، ألنه��ا لم تنطو في 

بعض األحيان على دع��وة ضمنية الى أقتراف 
بع��ض الجرائم ، وكلما كان الدين بدائياً ، كانت 
المكان��ة المادية التي يش��غلها في حي��اة معتنقيه 
أعظم وأش��مل ، وق��د نجد ف��ي الماضي أو في 
الحاضر مجتمعات بش��رية ال تع��رف العلم أو 
الف��ن أو الفلس��فة ، ولك��ن ليس ثم��ة مجتمع بال 
دي��ن)17(، ومع ذلك فالديانات البش��رية ش��اهده 
على أن اإلنس��ان البدائي كثيراً ما آمن بالس��حر 
والخرافة والخزعبالت الواهية ، بالرغم من أنه 
يمتلك العقل وهو )حيوان ناطق( أو عاقل ، في 
حي��ن نج��د أن الحيوان ال يمتل��ك العقل ويجهل 
)الخرافات( جهالً تاماً ، بمعنى أن  اإلنسان هو 
الوحيد الذي يعلق أهمية كبرى في صميم وجودة 
على أمور وهمية غير معقولة ، وظواهر غيبية  
غير مفهومه ، وقوى س��حرية غير ملموس��ة ، 
هذا يعني وفق رؤية بيرغس��ون أن الدين وثيق 
الصلة بالس��حر والخرافة واالسطورة وبخاصة 
عند االنس��ان البدائي، ولهذا يبق��ى الدين حاجة 
بشرية ، إن لم نقل طبيعية ، حتى وأن كان أكثر 

أشكاله بدائية)18(.

ه��ذا يعن��ي أن الطبيع��ة ه��ي الت��ي أرادت 
)العقل( كم��ا أرادت )الغريزة( ، وس��بيلها الى 
ذلك هي تلك الخرافات واألس��اطير التي يتميز 
بها الدين السكوني ، والواقع ان هذه الطبيعة قد 
وهبت اإلنس��ان ملكة خاصة تشبه الخيال وهي 
)الوظيفة االسطورية( أو)الملكة الخرافية( التي 
بس��ببها يستطيع اإلنس��ان أن يخترع شخصيات 
خيالية ، وينس��ب إليها صفاتاً وأخالقاً وتأريخاً، 
هذه الش��خصيات قد تكون )أرواح��اً( في بادئ 
االم��ر، ثم تتحول فيما بعد ال��ى ) آلهة( ، ولكن 
المه��م أن الوظيفة األس��طورية هي التي تحملنا 
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عل��ى الظن ، ب��أن تلك القوى اإللهي��ة تراقبنا ، 
وأنها تتطلب منا الوالء والخضوع. 

لذلك ي��رى بيرغس��ون أن المجتم��ع متجه 
الى )الصالة( لطلب الرحمة ، أما البش��ر فيلتجأ 
أحياناً الى )السحر( و)الطقوس الدينية( ليلتمس 

من وراءها الغوث والنجاة)19(. 

نس��تنتج م��ن ذل��ك ، أن الديانة الس��اكنة أو 
االس��تاتيكية ماه��ي إال أن تحم��ل الف��رد عل��ى 
التش��بث بالحي��اة بالرغ��م م��ن إدراك��ه العقلي 
لحقيقة الموت ، وهي التي تدفعه الى إالخالص 
للجماعة بالرغم من ن��زوه العقلي نحو التفرد ، 
فالس��حر ما هو إال تجسيم لما يجيش به اإلنسان 
م��ن رغب��ات، وقد ال يكون ف��ي بعض األحيان 
أن نكش��ف عم��ا يكم��ن وراء الطق��وس الدينية 
من أعمال س��حرية ، لذلك فالس��حر هو جزء ال 
يتجزأ من الدين الس��كوني ، ويمك��ن القول هنا 
إن )الدين والس��حر( بحسب رأيه يسيران دائماً 
جنباً الى جنب، ألنهما يقويان اإلنس��ان وينظما 
سلوكه ، ألن هذا التصور الديني إنما هو فرصة 
لهذه االفعال الدينية ، ألنها تصدر عن اإلعتقاد، 
ولهذا فهي تؤث��ر فيه وتقويه ، لذلك فإذا وجدت 
أالله��ة وج��ب أن تقدم له��ا أوالً : العبادة ، فهذا 
التضامن بين أالله وبين ما يوجه اليها من تقديس 
يجعل من الحقيقة الدينية ش��يئاً مستقالً ليس بينه 
وبين الحقيقة النظرية فحسب ، وإنما تسعى من 
خالله الى توثيق هذا التضامن، فضالً الى أنها، 
تقدم لها ثانياً: القرابين إبتغاًء لمرضاتها أو إتقاًء 
لس��خطها وكلما كانت الضحية اغلى قيمة كانت 
أحس��ن قبوالً ، فهذا القربان يعد كالصالة ، فهو 
صلة بين اإلنس��ان وأالله ، في حين يكون الدين 
الحرك��ي، دين قائم عل��ى تجربة روحية منبعها 

الح��دس ال الغريزة ، وغايته��ا االتصال باهلل ال 
التش��بث بالمجتم��ع ، ووس��يلتها االنفصال عن 
كل ش��يء ال التعل��ق بالحياة ، فه��و الذي يحقق 
للمرء الطمأنينة والس��كينة ، ألن هذا الدين وفق 
رؤي��ة بيرغس��ون نج��ده واضحاً ل��دى األنبياء 
بعام��ة ، والمتصوف��ة بخاص��ة أمث��ال القديس 
فرانس��وا داس��يز)ت1226م( والقديس��ة تريزا 
)ت1897م( وغيره��م ، فضالً الى الروحانيين 
عل��ى أنواعهم ، بالرغم مما قد يكون بين هؤالء 
الصوفيين من خالف ف��ي التعبير عن تجربتهم 
الحدس��ية المباش��رة فهم يصدرون عن أحتكاك 
مباش��ر أو أتص��ال فع��ال بالخالق ال��ذي يكمن 
وراء الحي��اة ، وله��ذا نجده��م ع��ن طريق هذا 
النوع من التدين قد أس��تطاعوا ان يقيموا أنظمة 
دينية ومؤسسات أجتماعية ، فضالً عن قدرتهم 
الفائق��ة على التمي��ز بين الممكن والمس��تحيل، 
ويرى بيرغس��ون هنا أن الس��يد )المس��يح( هو 
أكبر شخصية صوفية عرفها التاريخ ، وأن كل 
هؤالء المتصوفة إن هم إال أتباع للس��يد المسيح 

الذي هو مثلهم األعلى)20(.

فالصوفي المسيحي يشعر بأن الحب يستنفذ 
كل وجوده ، ولكن حبه ليس مجرد حب أنس��ان 
هلل فحسب ، بل هو حب هللا لجميع الناس ، معنى 
هذا أن الصوفي يحب من خالل هللا وبواس��طته 
كل االنس��انية حباً إلهياً ، وهو يش��عر بأنه على 
أتصال عميق ومباشر بتلك الوثبة الحيوية التي 

تكمن وراء شتى مظاهر الوجود.

لك��ن بعضه��م  ي��رى أن الصوفيين ليس��وا 
رج��ال عاديي��ن ، ب��ل ه��م مرض��ى وضعاف 
العق��ول ، لكن ه��ذا الرأي في نظر بيرغس��ون 
هو واٍه وال أس��اس له م��ن الصحة ، ألن معظم 
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كب��ار الصوفية قد كانوا ذو عق��ول متينة وأهل 
عمل ومقدرة تنظيمية ، بدليل أنهم أستطاعوا أن 
يقيموا أنظمة دينية ومؤسسات أجتماعية وعملوا 
عل��ى توجيهها ووقفوا جهوده��م على تنظيمها، 
فضالً ال��ى قدرتهم على التكي��ف مع الظروف 
وأتصافه��م بالحزم والبس��اطة مع��اً ، وتميزهم 
بإمكانية هائلة على تغليب روح البس��اطة على 
ش��تى التعقيدات ، كل هذا م��ا هو إال دليل على 
تمتعهم بصحة عقلية قوية وتوازن نفس��ي سليم، 
إذ أن ح��االت الصوفية مهما كان من تش��ابهها 
مع بعض الح��االت المرضية ماهي إال ظواهر 
غير عادية تصحب ذلك االنقالب النفسي الهائل 
ال��ذي يتم حينم��ا تنتقل النفس من )الس��اكن الى 
المتح��رك( ، ومن )المغلق الى المفتوح( ، ومن 
)الحي��اة العادية ال��ى الحياة الصوفي��ة(، فعندما 
تضطرب أعماق النفس فإنه البد لتلك الظواهر 
الشعورية أن تتخذ صورة أنفعال نفسي عنيف ، 
ه��ذا اإلنفعال ما هو إال تعبير عن ذلك اإلنقالب 
ال��ذي يتم ف��ي األعماق ، ويب��دو أنه أضطراب 

عادي أو ظاهرة مرضية شاذة )21(.

    والواقع ان التجربة الصوفية تمدنا بحقيقة 
أحتمالي��ة يمكن من خالله��ا أن نصل الى ما هو 
أش��به باليقي��ن ، على الرغم من أن بيرغس��ون 
يقرر أنه ليس غير )التجربة( مصدراً للمعرفة، 
فأن��ه يرى ضرورة تأوي��ل )التجربة الصوفية( 
تأويالً عقلياً من أجل أستخالص ما تنطوي عليه 
من مضمون فلسفي ، ألن هذه التجربة الصوفية 
قائم��ة على )الحدس الصوفي( ، وهي الس��بيل 
الوحي��د لتكمل��ة تل��ك النظري��ات الميتافيزيقية 
الناقصة التي سبق أن توصلنا اليها ، والصوفية 
ال ترى في الخلق س��وى مشروع إلهي أراد به 

هللا ان يخل��ق موج��ودات بحيث تك��ون جديرة 
بمحبت��ه ، وف��ي هذا يقول بيرغس��ون “ أن ثمة 
موجودات قد دعيت الى الوجود ، وكتب لها أن 
تح��ب وأن تٌحب ، فإن الطاقة الخالقة ال تعرف 
إال بهذا الُحب نفسه ، ولما كانت تلك الموجودات 
متمايزة ع��ن هللا الذي هو تلك الطاقة ، فلم يكن 
م��ن الممكن لها أن تظهر إال في عالم أو كون ، 

ولهذا فقد تحتم ظهور العالم “)22(.

     إذ وجدنا هنا أن بيرغس��ون أخذ يرفض 
ش��تى األدل��ة التقليدية على وج��ود هللا ، بما في 
ذل��ك دلي��ل الفيلس��وف ارس��طو )ت322ق.م( 
ف��ي المح��رك األول ، ودليل الغائي��ة ، والدليل 
األنطولوج��ي ، معتم��داً ف��ي ذلك عل��ى الدليل 
الصوف��ي وح��دة ، ألنه هو ال��ذي يضعنا وجهاً 
لوج��ه أمام الحض��رة إاللهية ، فالفلس��فة حينما 
تتحدث عن هللا ، فإن اإلله الذي تقدمه لنا هو أبعد 
م��ا يكون عن اإلله الذي يعبده الناس ، بحيث لو 
قدر لذلك اإلله الذي ينادي به الفالس��فة أن ينزل 
الى مجال التجربة لما أس��تطاع أحد أن يتعرف 
علي��ه ، أم��ا الصوفية فهم عل��ى العكس ، ألنهم 
حياة ومحبة ، تعبر عنهما تلك )الوثبة الحيوية( 
الت��ي تصدر عنها دياناته��م ، فالصوفية وحدهم 
هم الذين يس��عون الى تحقيق آمال اإلنسانية في 
حياة مس��تقرة مليئة بالمحبة والتعاطف والغبطة 
الروحي��ة ، وإذا كان الكثي��ر ال يج��دون ح��الً 
لمش��كلة الشر التي تؤرق عقولهم وقلوبهم ، فإن 
الصوفية هم الكفيل��ون بإظهارها على أن هناك 
ثمة غبط��ة روحية تعلوا على اللذة وااللم معاً ، 
وهذه هي الحالة النفسية النهائية التي يصل اليها 

الصوفي)23(.
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خالص���ة القول ، يختم بيرغس��ون فلس��فته 
األخالقية والدينية من خالل حديثة عن مجتمعنا 
المعاص��ر وآفات��ه األخالقي��ة والسياس��ية ، إذ 
يدعون��ا الى اإلعتدال في الس��عي وراء اللذات، 
والكمالي��ات ، وض��روب الت��رف ، والع��ودة 
ال��ى البس��اطة ، كونه��ا العالج الوحي��د لما في 
مجتمعاتن��ا م��ن تعقي��دات وتزاي��د مس��تمر في 
المطالب والحاجات، فهو ال ينكر أهمية اإلله في 
الحضارة الحديثة ،  ولكنه يريد أن تسير الروح 
الصوفي��ة جنب��اً الى جنب مع ال��روح العلمية ، 
ولك��ن الكثير من النقاد قد حمل على تلك الثنائية 
الواضح��ة ف��ي نظرية بيرغس��ون الت��ي تجعل 
)األخ��الق والدي��ن( أصلين مختلفي��ن، أحدهما 
أجتماعي، واالخ��ر روحاني ، لكن الواقع ليس 
لألخالق والدين سوى مصدر واحد، إذاً الفلسفة 
البرجس��ونية ثنائي��ة النزع��ة، ولكنه��ا آحادي��ه 
الجوهر، ألن الوثبة الحيوية تكمن وراء كالً من 
)األخالق المغلقة والمفتوحة( و )الدين السكوني 
والدين الحرك��ي(، فاالعتراض الذي يوجه الى 
نظريت��ه في الدين هو تهرب فيلس��وفنا من حل 
المش��كلة بإرج��اع معتقداتن��ا الغيبي��ة الى ملكة 
خاصة أطلق عليها أسم )الوظيفة االسطورية( ، 
إذ ليس من شك أن تحديد بيرغسون لخصائص 
تلك الملكة الميتافيزيقية ال يكفي لتفس��ير نش��أة 
الديانة الساكنة، من هنا نقول ، بأن فلسفته ماهي 
إال فلس��فة عملي��ة تنادى بأن الص��دارة للعمل ، 
وأن العق��ل قد جعل ألس��تخدام الم��ادة والتأثير 
على الكون ، ولكننا سرعان ما نجد أنفسنا أزاء 
نزع��ة صوفية تن��ادى بالحدس وتق��ول بأن من 
شأن الفلسفة أن تعلو بنا فوق المستوى االنساني.

الخاتمة واهم االستنتاجات:
 وج��د الباح��ث أن الفلس��فة البيرغس��ونية 
غني��ة بالتفاصيل الدقيق��ة والتحلي��الت العميقة 
والتش��بيهات البارع��ة ، فه��ي فلس��فة عضوية 
تطوري��ة تمي��ل ال��ى الغ��وص ف��ي األعم��اق 
وتح��رص دائماً على النفاذ الى صميم الديمومة 
الباطني��ة ، وم��ن هنا فهو ق��دم رؤيته عن الدين 
وفلس��فته وأصلة ونش��أته ، إذ وجدنا أنه يرتبط 
بموضوع��ات أخ��رى مثل )نظري��ة المعرفة(، 
الس��يما وأنه تبن��ى منهج��اً في المعرف��ة يقول 
بالح��دس ليفض��ي فيما بعد لتقدي��م رؤية محددة 

عن التصوف وفلسفته.

الحظن��ا أن بيرغس��ون كثيراً ما يستش��هد 
والدراس��ات  التاريخي��ة  البح��وث  بنتائ��ج  
االنثروبولوجي��ة وعل��م النف��س ، وانته��ى الى 
نتيجة وهي أن )الدين( ماهو إال أستجابة لحاجه 
أجتماعي��ة ومدعماً )لألخالق( ، ه��ذا يعني أن 
هناك ترابطاً قوياً بينهما والدليل على ذلك أنهما 
متالزمي��ن للوجود البش��ري ،  ألن الدين يالزم 
األخ��الق ، تالزماً بحيث يجع��ل األغلبية تقول 
بأن االخ��الق تقوم على الدين ، وأن من ال دين 
ل��ه ال أخ��الق له ، ه��ذا يعن��ي  أن األخالق قد 
تأثرت بالدين سيكولوجياً وأجتماعياً ، مثال على 
ذلك أن الحضارة األوربية )حضارة مسيحية( ، 
والحضارة العربية )حضارة إسالمية( ، بمعنى 
ان الدين قد صبغ الحضارة أو أن الحضارة هي 
نتاج الدين ، في حين ذهب بعضهم على خالف 
ذل��ك ، إذ ي��رون أن قيام الحض��ارة اإلغريقية 
والرومانية والصينية على س��بيل المثال تتباعد 
فيه��ا تأثيرات الدين على األخ��الق ، بمعنى أن 
األخ��الق يمك��ن أن تق��وم بمعزل ع��ن الدين ، 
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طالم��ا أن األخالق لم تك��ن في هذه الحضارات 
الس��ابقة أقل ش��أناً منها في الحض��ارة األوربية 
المس��يحية ، إذ يذه��ب هؤالء عل��ى تأثير الدين 

باألخالق وليس العكس.

توصلن��ا كذلك أنه بالرغم من كون األخالق 
الظ��روف  لتغي��رات  تبع��اً  ونس��بية  متغي��رة 
األقتصادي��ة واألجتماعية والسياس��ية ، إال أنها 
تعمل على صيانه المجتمع وبقائه ، ولهذا يسمي 
بيرغس��ون هذا الن��وع من الدين ب)الس��اكن(، 
إال أن ه��ذا اللفظ ال يعني أن البش��رية قد مكثت 
على عبادة األلهة نفس��ها وعلى القيام بالطقوس 
والمراس��يم نفس��ها ، ب��ل إنتقل��ت م��ن عب��ادة 
الحيوان��ات الى عبادة األرواح المش��خصة ، ثم 
م��ن اإليمان باألرواح المس��تقلة عن األجس��اد 
ال��ى اإلعتقاد بأرواح الموت��ى ، ثم من اإلعتقاد 
باألرواح غير المش��خصة ال��ى اإليمان باأللهة 
المتع��ددة – أنته��اًء الى األله الواح��دة ، إال أن 
أصراره على نعت ه��ذا الدين بالرغم من تعدد 
مظاهرة وأش��كاله هو راجع الى أن جوهر هذا 
الدين بقي واحداً وهو حماية الفرد والمجتمع من 
الخوف والقلق أمام مظاهر الكون وأمام مظاهر 
األف��راد والمجتمعات األخرى ، وهو بهذا عمل 
عل��ى أن يجعل م��ن المجتمع��ات – مجتمعات 

مغلقة.

عل��ى  قائم��ة  فلس��فته  أن  أيض��اً   وجدن��ا 
الديموم��ة ومنهجه��ا ه��و المنه��ج الحدس��ي ، 
وعلى هذا األس��اس أخذ بيرغس��ون يفرق بين 
)العل��م والفلس��فة( موضوعاً ومنهج��اً ، بحيث 
جع��ل موض��وع األول ه��و الم��ادة ومنهج��ه 
هو)التحلي��ل(، بينم��ا ذه��ب ال��ى أن موضوع 
الفلس��فة هو ال��روح ومنهجه��ا هو)الحدس( ، 

بمعن��ى أن��ه البد للفلس��فة ومثله��ا العلم من أن 
ينطلقا من )الواقع( في دراس��ة الظواهر، لذلك 
أخ��ذ ينتقد المذاه��ب العقلية كونه��ا تنطلق من 
التص��ورات قب��ل الواق��ع المحس��وس ، فضالً 
ع��ن أنه يرى أنه ال س��بيل الى تحصيل معرفة 
ميتافيزيقية حقيقية إال باالبتعاد عن التصورات 
العقلي��ة وااللتج��اء ال��ى الحدس ال��ذي هو في 
صميمة يعني االس��تغناء ع��ن الرموز وإدراك 
مباشر للواقع ، في حين نجد الفيلسوف مضطر 
ال��ى ان يس��تعمل لغة العق��ل ف��ي التعبير عن 
حدس��ه ، فضالً عن أنه يلتجأ ال��ى الميتافيزيقا 
كونه��ا عقلية وتس��تغني عن كاف��ة الرموز هذا 
من جانب ، ومن آخر فأن الفلسفة البيرغسونية 
ه��ي في صميمها كان��ت رد فعل ضد المذاهب 
الالأدري��ة الت��ي تن��ادي بنس��بية المعرف��ة أو 
أس��تحالة العل��م والميتافيزيق��ا ، وإذا كان��ت قد 
دعت الى الح��دس فذلك ألنها قد وجدت أننا ال 
نس��تطيع ان ندرك الروح إال عن طريق العيان 
العقل��ي ، أما الم��ادة فأن العلم كفي��ل بأدراكها 
بوس��ائله الخاصة ما دام في استطاعة العقل أن  
يق��دم لنا معرفة مطلقة ع��ن العالم المادي ، إذاً 
فليس الحدس س��وى فكر مرن بحيث اس��تطاع 
أن يتخلص من أوهام اللغة وجمود التصورات 

وآلية العقل.

 الحظنا أن بيرغس��ون يرى أن العقل يقوم 
بعمل��ه ، وهذا العم��ل يكون مزدوج��اً )إيجابياً 
وس��لبياً(، فاإليجابي هو الذي يجد لنا الطرائق 
الطبيع��ة وأنت��زاع  بالس��يطره عل��ى  الكفيل��ة 
خيراته��ا، أما الس��لبي فهو ال��ذي يتمثل بتثبيط 
عزائم األفراد من خالل عملية التفكير بالموت 
وهنا تتغل��ب المصلحة الفردية واألنانية لديه ، 
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إذ تب��رز الغري��زة هنا وتق��وم بخلق تصورات 
وهمي��ة داخ��ل العق��ل نفس��ه م��ن أج��ل تهدئه 
الخواطر وإحالل األطمئنان محل الخوف، هذا 
يعني أن الملكة الخرافية أو ما تس��مى بالوظيفة 
التخيلية ال تنتسب الى الدين من حيث التركيب 
والصنع ، بل هي نتيجة لدفع الغريزة  ولتفاعل 
جان��ب من جوانب العقل ، إذاً الوظيفة التخيلية 
ه��ي صنيعة الغري��زة وم��ن تدبيره��ا ولكنها 
موج��ودة داخل العقل وأن كانت مغايرة  له من 

حيث التركيب .

وجدنا ، أن بيرغسون قد عالج فكرة الخلط 
بي��ن )الفلس��فة والدي��ن( بش��كل غير مباش��ر، 
وله��ذا كان عل��ى الضد م��ن فك��رة الخلط بين 
)الفلس��فة والعل��م( التي أثارها بش��كل مباش��ر 
ف��ي كتابه )منبعا األخ��الق والدين( ، أذ أعتبر 
التصوف أمتداداً للفلس��فة وليس أمتداداً للدين ، 
ألن الدي��ن مختلف عن الفلس��فة في الموضوع  
وفي طريقة الكس��ب ، على أعتب��ار أن مفهوم 
الدين يش��كل عقيدة موحاة ، بينما الفلسفة تشكل 
رؤي��ة قائمة على التجرب��ة ، أما التصوف فهو 
تجرب��ة روحي��ة منبعه��ا الرؤي��ة ال الغريزة ، 
وغايتها االتصال بالصورة الحيوية ال التش��بث 
بالمجتمع ، وبذلك تك��ون الغريزة دون العقل، 
أم��ا الرؤي��ة فهي ف��وق العق��ل ، وهن��ا تكون 
الفلس��فة بعد التصوف أكثر عمق��اً وأن لم تكن 
أكث��ر دقة منه��ا بع��د التصوف، وبيرغس��ون 
نفس��ه أخذ يطلق على التجربة الفلسفية االولى 
)تجربة العالم االدنى ( ، أما التجربة الفلس��فية 
الصوفي��ة فيطلق عليها ) تجربة العالم االعلى(   
إذاً الفلس��فة بحس��ب رأيه ماهي أال وحدة قائمة 
بذاته��ا ال تن��زل عن ش��يء م��ن خصائصها ، 

ه��ذا االيمان يجمع بي��ن حقيقة ال��ذات وحقيقة 
الموض��وع ، بمعن��ى أن )ال��ذات( ليس��ت من 
نتائ��ج الموضوع ، وليس��ت مج��رد مجموعة 
من األثار الص��ادرة عن العالم الخارجي ، أما 
)الموض��وع( فهو حقيقة خارجية لها وجود في 
الواقع ومس��تقل عن ال��ذات المدركة، ومن هنا 
نالحظ أن بيرغسون قد مهد للحركة الوجودية 
عندم��ا أدرك أن العالقة بين الفكر والواقع أنما 
تنكش��ف لنا عن طريق معرفتنا لطبيعة الوجود 
ذات��ه ، ولم��ا كان الوج��ود ديموم��ة وتصوراً 
وتغيراً ، فإن المعرفة ذاتها لم تعد مجرد عملية 
عقلي��ة بحته تق��وم بها ملكة مج��ردة هي العقل 
وإنم��ا هي تجربة حية نختبر بها الواقع ونعانيه 

ونحتك به.

الحظنا أيضاً  أن الفلسفة البيرغسونية تقوم 
عل��ى التجرب��ة وما دام��ت التجرب��ة أو الخبرة 
الحسية هي األصل في كل معرفة سيكولوجية ، 
ونتيجة لذلك وسع بيرغسون من معنى التجربة 
فل��م يجعلها مقصورة على الخبرة الحس��ية كما 
فعل الوضعيون المناطقة ، بل أدخل في نطاقها 

)الخبرة السيكولوجية والخبرة الصوفية(.

وأخيراً توصلنا الى أن بيرغسون يحاول أن 
يس��تخرج من تجاري��ة الصوفية أدلة يخدم فيها 
مذهب��ه ، فأخذ يجتزئ م��ن أحوالهم ومقاماتهم 
بما يتفق مع فلسفته الحيوية ونظريته الخاصة، 
بالرغ��م من أن��ه أمضى ربع قرن في دراس��ة 
الصوفي��ة ومقارن��ة نتائجهم بنتائ��ج مذهبه في 
التط��ور الخال��ق ، وهذا جع��ل بعض مؤرخي 
ب��أن يقول��وا أن  الفلس��فة وبخاص��ة األلم��ان 

بيرغس��ون لم يفهم التصوف على حقيقته.
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متنوع��ة ، كم��ا تدلن��ا على ذل��ك أتجاه��ات التطور 

المتباين��ة . للتفصيالت يراجع : هنري بيرغس��ون ، 

التطور الخالق ، ترجمة د. محمود محمد قاس��م و د. 

نجي��ب بلدي ، دار الفك��ر العربي ، القاهرة 1960، 

ص105.

 14- هنري بيرغسون : منبعا االخالق والدين ، ص97.

15- هن��ري بيرغس��ون : التط��ور الخال��ق ، ص159 

ويقارن : د. موسى الموسوي ، فالسفة أوربيون من 

ديكارت الى بيرغسون ، دار الميسرة ، ط1 ، بغداد 

1980، ص122 وما بعدها.

16- هنري بيرغسون : منبعا االخالق والدين ، ص98.

17- المصدر نفس��ة ، ص112 وم��ا بعدها ويقارن : د. 

كمال يوسف الحاج ، هنري بيرغسون ، ص120.

18- منبعا االخالق والدين ، ص117.

19- المصدر نفسه ، ص125.

20-  المصدر نفسه ، ص225 ، وما بعدها ويقارن : د. 

كمال يوس��ف الحاج ، هنري بيرغسون ، ص104 

وما بعدها.

21- هن��ري بيرغس��ون : منبع��ا األخ��الق والدي��ن ، 

ص275.

22-  المصدر نفس��ه ، ص290 ويق��ارن : د. مصطفى 

غال��ب ، هن��ري بيرغس��ون ، دار مكتب��ة اله��الل، 

بيروت  1980 ص 122 وما بعدها.

23-  د. كم��ال يوس��ف الح��اج : هن��ري بيرغس��ون ، 

ص152 وللتفصيالت يراجع : هنري بيرغس��ون ، 

منبعا االخالق والدين ، ص293 وما بعدها ويقارن: 

د. مصطفى غالب ، بيرغسون ، ص225.
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The Concept of religion in western Contemporary thought
)Henri Bergson as an example( 

 Dr.Sabah Hamoudi

I would like to say that many western researches have been written about  
Henri Bergson )died 1941( and his Philosophy, but still need more to 

do and expose about Henri Bergson specially his ideas about religion and 
morality which represent the main topics in his works, in fact his readings on 
religion intersected with his theory of knowledge which adopted the intuition 
as a “path“ and also its vision of morality which related with intuition can 
interpret the source of religion ,but all his previous method couldn’t reach to 
‘’absolute truth’’ ,therefore we found that the philosophy of Henri Bergson 
has enriched with precise details and deep analysis and we can say about 
as a really “organic and evaluated“ philosophy which tended to dive to the 
deepest.

 The researcher try to expose the problem of the relation between morality 
and religion, can we found the morality on religion? Is it true that religion 
without morality is nothing? ..the researcher also try to clear the problems 
and exposed many hubs and link for example: Henri Bergson and his position 
against religion and intuition and finally reach to many conclusions. 
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مقدمة الُمترجم:
تع��ددت أش��كال العب��ادات وطقوس��ها في 
الُمجتمعات اإلنس��انية، فقد َعبَد اإلنس��ان الكثير 
من مظاهر الطبيعة وأرواح األس��الف وأنواعاً 
مختلفة من الحيوانات التي أحسَّ بالخوِف منها، 
أو أث��ارت في نفس��ِه اإلعج��اب، أو اعتقد أنَّها 
وراء م��ا ه��و فيه من خير، أو أنَّه��ا قادرة على 

حمايتِه مما يُحيط بِه من شرور ومخاطر.
والمتأم��ل في هذِه العبادات اإلنس��انية التي 
صبغ��ت معظم حي��اة الش��عوب القديم��ة - من 
المصريي��ن القدماء إلى الس��ومريين والبابليين 
إل��ى الهنود والصينيين والع��رب القدماء - يعلم 
أنَّها ليس��ت ن��زوة أو انحرافاً عابراً بقدر ما هي 
تعبير عن تجربٍة إنس��انية وإحساس قديم بوجود 
قوة عاقلة خلف هذِه المظاهر، وهي قادرة على 
حماية اإلنس��ان، ومدِّ يد العون له عندما تجتاحه 
مش��اعر الخ��وف والضع��ف، وه��ذِه األنم��اط 

الطفولي��ة للعب��ادة لم يكن أتباعه��ا يقصدون بها 
اإلساءة إلى أحد بقدر ما كانوا يبحثون عن ملجأ 

يلوذون إليه على قدر ُوسعهم البشري.
لقد احتاج اإلنسان إلى صورةٍ مادية ملموسة 
ينطلق منها، فكانت السماء - بنجومها وكواكبها 
النورانية التي تُبهر بصر اإلنسان - الجهة التي 
��ه إليها في عبادتِه، ظنَّ��اً منه أنَّها مقر عالم  توجَّ

اآللهة التي أوجدت العالم.

أش��ار القرآن الكريم إلى حاجة الناس جميعاً 
ٍة  إلى المناسك والعبادات، فقال تعالى: ﴿ َوِلُكّلِ أُمَّ
ِ َعلَٰى َما َرَزقَُهْم ِمْن  َجعَْلنَا َمْنَسًكا ِليَْذُكُروا اْسَم اللَّ
بَِهيَمِة اأْلَْنعَاِم ﴾ )سورة الحج، آية: 32(، كما أشار 
القرآن إلى الدوافع اإلجتماعية للعبادات الوثنية، 
نًا  ِ أَْوثَٰ ن دُوِن ٱللَّ بقولِه تعالى: ﴿ َوقَاَل إِنََّما ٱتََّخْذتُم ّمِ
َودَّةَ بَْينُِكْم فِي ٱْلَحيَٰوةِ ٱلدُّْنيَا ﴾ )سورة العنكبوت،  مَّ
آي��ة: 24(، معالجاً االعتقاد الش��ائع في العبادات 
القربانية، والذي يذهب إلى أنَّ اآللهة تحتاج إلى 

 بقلم : ألكسندر أ. غولدنفايزر

تقديم وترجمة
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القرابي��ن وأنَّها تتغذى عليها، فق��ال تعالى: ﴿ لَن 
ِكن يَنَالُهُ ٱلتَّْقَوٰى  َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَه��ا َولَٰ يَنَ��اَل ٱللَّ

ِمنُكْم ﴾ )سورة الحج، آية: 35(.

اهت��م ع��دد غي��ر قليل م��ن علم��اء األديان 
بدراس��ة العبادات والطق��وس الدينيَّ��ة، وعدَّها 
بعضهم مكوناً جوهري��اً من مكونات الدين؛ بل 
إنَّ بع��ض التعريفات أوش��كت أْن تجعل العبادة 

تستغرق الدين كلَّه.

وعلى هذا األساس يذهب الكاتب الروماني 
وخطي��ب روم��ا الممي��ز ماركوس سيس��رون 
)106-43ق.م(   Marcus Tullius Cicero
ف��ي تعريفِه للدي��ن، بأنَّه: »الرب��اط الذي يصل 
اإلنسان باهلل«]1[، ويقترب الالهوتي والفيلسوف 
 Friedrich األلمان��ي فريدري��ك ش��اليرماخر 
-1768(  Daniel Ernst Schleiermacher
1834م( من ه��ذِه الُمقاربة بين الدين والعبادة، 
عندم��ا يق��ول: »قوام الدي��ن ش��عورنا بالحاجة 

والتبعية الُمطلقة«]2[.
وما أش��ار إليه تعريف كّلٍ من سيس��رون 
ف��ي  وضوح��اً  أكث��ر  يظه��ر  وش��اليرماخر 
تعري��ف الُمستش��رق الفرنس��ي إميل برنوف
)1821-1907م(،   Émile-Louis Burnouf
عندما يق��ول: »الدين هو العبادة، والعبادة عمٌل 
مزدوج: فه��ي عمل عقلي بِه يعترف اإلنس��ان 
بقوةٍ س��امية، وعم��ل قلبي أو انعط��اف محبٍَّة، 

يتوجه بِه إلى رحمِة تلك القوة«]3[.
وفي تعريٍف رابع للدين، يصف الدين بأنَّه: 
»التأمل الصامت، والس��يطرة التامة على البدن 
لنيل الس��كينة النفس��ية، والوص��ول إلى جوهر 
النفس الُمطلق الالمح��دود«. فالتأمل الصامت، 
والبح��ث عن الس��كينة، والوص��ول إلى جوهر 
النف��س الُمطلق والالمحدود - هو تعبير عن أحد 

أعمق أش��كال العبادة، فالعبادة هن��ا هي الفكرة 
الت��ي ينف��ذ اإلنس��ان من خالله��ا إل��ى الحقائق 

الكبرى.
ويُعرفه الفيلس��وف واالقتصادي البريطاني 
 John Stuart Mill ِم��ل  ج��ون س��تيوارت 
الق��وي  »االتج��اه  بأنَّ��ه  )1806-1873م(، 
المتحمس للعواطف والرغبات نحو هدٍف مثالي 
أس��مى وأش��رف من كّلِ غرٍض أناني أو رغبةً 

ذاتية «]4[.
كم��ا يظهر معن��ى العبادة جلي��اً في تعريف 
»ِم��ل«، من خ��الل كونه��ا التجس��يد األوضح 
للجانب العاطفي أو الشعوري الذي يدفع الُمتدين 

إلى التواصل مع ذلك الهدف المثالي األسمى.

وال يش��ك الباح��ث ف��ي العقائ��د الدينيَّة في 
كون العب��ادة ه��ي العنصر األكث��ر أهميةً عند 
عموم أتباع األديان، س��واًء منها الكتابية أم غير 
الكتابية. فحتَّى األديان التي لم تنش��غل كثيراً في 
البحث ع��ن اإلله المف��ارق، كالبوذية والجاينية 
Jainism والكونفوشيوسية، نجدها قد اشتملت 

على أشكاٍل مختلفة من العبادة.

وكم��ا يق��ول دراز: »ليس هناك دي��ن - أياً 
كانت منزلته من الض��الل والخرافة - قد وقف 
عن��د ظاه��ر الح��س، واتخ��ذ المادة المش��اهدة 
معب��ودةً لذاتها، وإنَّه ليس أحد من ُعبَّاد األصنام 
واألوث��ان كان هدف عبادته في الحقيقة هياكلها 
الملموس��ة، وال رأى ف��ي مادته��ا م��ن العظمِة 
الذاتي��ة م��ا يس��توجب له��ا من��ه ه��ذا التبجيل 
والتكريم، وكلَّ أمره��م هو أنَّهم كانوا يزعمون 
أنَّ هذِه األش��ياء مهبط لقوةٍ غيبية، أو رمز لسّرٍ 
غامض، يستوجب منهم هذا التقديس البليغ«]5[.
والعبادة بمعناها الواسع تُعيد تشكيل المقدس، 
وتحول��ه م��ن فكرةٍ نظري��ة عن كائن��اٍت غيبية 
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منفصلة عن عالم اإلنس��ان إل��ى لحظة تواصل 
وانس��جام بين هذين العالمين، فالذات أو الذوات 
الغيبيَّ��ة التي يعتقد بها اإلنس��ان - والتي تتصف 
بكونها غيبيَّة وروحانية - يتصل اإلنسان بها من 
خالل العبادة »إلى ح��دِّ أنَّه يجعلها جزءاً حيوياً 
من كيانِه النفس��ي، ولذل��ك كلَّما حزبته حاجاته، 
وتعسَّ��رت علي��ه رغباته، تطلَّع إلى روحٍ أش��دَّ 

قوة، يلتمس منها تلك الحاجات والرغبات«]6[.
وي��رى العديد م��ن الباحثي��ن أنَّ النواة التي 
ل الجماعة البش��رية هي الدين، بل ويذهب  تُشّكِ
الكثي��ر منه��م إلى تأكي��د أنَّ »اإلنس��ان حيوان 
متديِّ��ن« ]7[، فق��د تكاتفت الجه��ود حول البحث 
عن أص��ل الدي��ن؛ فكلَّ عال��ٍم ربط��ه بالمجال 
ال��ذي يختصُّ بِه. فالدين في أصلِه لم يكن حكراً 
على مجاٍل واحد بل العديد من المجاالت س��واء 
اإلجتماعي��ة، واالقتصادية وحتَّى النفس��ية كما 
تبل��ور ذلك م��ع الطبيب النمس��اوي س��يغموند 
فرويد Sigmund Freud )1856-1939م( 
الذي حاول تطبيق التحليل النفسي على الظاهرة 
الدينيَّة، وبِه قد أضاف الجديد إلى فلس��فة الدين، 
التي أصبحت تدرس��ه من زاوية الحالة النفسية 

أو التكوين النفسي لإلنسان.
ويُع��د ال��رأي ال��ذي قدمه س��يغموند فرويد 
ضرب��ةً قاصمة للتصورات الكالس��يكية للدين، 
ومما ال شكَّ فيه أنَّ جانباً كبيراً من عبقرية فرويد 
تكمن ف��ي قدرتِه الهائلة عل��ى توظيف الرموز 
واألس��اطير في إضفاء المعاني والدالالت على 
مكونات الحياة األخالقية والنفسية في المجتمع، 
ق  حي��ث تتجلَّى هذِه العبقرية ف��ي التوليف الخالَّ
بي��ن الواق��ع واألس��طورة والتاري��خ والرم��ز 
والِعلم والدين في تفس��ير الجوانب الخفيَّة للحياة 
اإلجتماعية واألخالقية والس��يكولوجية في حياة 
الُمجتمع واألف��راد والجماعات. حيث أنَّه ببحثِه 

ف��ي الطوطم وعالقتِه بالح��رام يكون قد بدأ في 
بل��ورة تصورِه ال��ذي يقوم عل��ى التصدي إلى 
الدي��ن وإطالق العنان لس��لطة العق��ل، كما بيَّن 
ذلك في أهّمِ كتبِه )مستقبل الوهم(]8[، الذي يؤكد 
فيه أنَّ س��لطة العقل فوق سلطة الدين، وأنَّ هذا 
األخير ما هو إالَّ وهم الزم البشرية منذ بداياتها 
األول��ى. وهو ما عبَّ��ر عنه الفيلس��وف وعالم 
 David االجتم��اع الفرنس��ي إميل دوركهاي��م
Émile Durkheim )1858-1917م(  بتل��ك 
الثنائي��ات الت��ي تُعتب��ر أس��اس أيَّ��ة ظاهرة أو 
ش��عور دينيين؛ م��ن قبيل »الح��الل والحرام« 
و»الث��واب والعقاب« وغيرها م��ن المتقابالت 
األخ��رى، والتي توحي حس��ب منظور الكاتب 
ومؤرخ األديان والفيلس��وف الروماني ميرسيا 
)1907-1986م(   Mircea Eliade إلي��اد 
برغب��ة اإلنس��ان المتديِّن بالعيش ف��ي المقدس 
)الزمان والمكان المقدَّس��ين(]9[ . إنَّ المبدأ الذي 
ق��ام عليه فكر فرويد هو تحصيل أكبر  قدر من 
الَّلذة وجعل األلم اقل؛ بمعنى دعوة اإلنسان إلى 
الس��ير في طريق الرقي، ومن خالل هذا المبدأ 

بنى تصوراً جديداً  كلَّ الجدَّة عن الدين.

ظهرت البوادر األولى لُمصطلح الطَّوطمية 
م��ع اإلنثربولوج��ي االس��كتلندي م��اك لين��ان 
-1827(  John Ferguson McLennan
1881م(، ال��ذي ربط الطوطم بظاهرة الوش��م 
ا  وظاه��رة ال��زواج الخارجي كنتيج��ٍة لذلك. أمَّ
حسب س��يغموند فرويد فالطَّوطم هو ما يعوض 
الدي��ن في القبائل البدائية؛ فه��و مرحلة تمهيدية 
ينتق��ل فيها تاريخ البش��ر من المرحل��ة البدائية 
إلى المرحلة الوحش��ية ثمَّ إل��ى مرحلة الدين أو 
األبط��ال أو اآللهة؛ فالطَّوطمية خلقت دس��توراً 
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يُنظمه��ا ويحكمه��ا ووضعت له بن��وداً وقوانين 
ل التبعية للتوتم  ال يمكن تجاوزها، وبهذا »تُش��ّكِ

قاعدة لكّلِ اإللزامات اإلجتماعية«]10[.
وبالتالي، فقد عدَّ فرويد هذا الطوطم مصدر 
خطر وحماية في الوقت نفسِه، وسبباً في تقسيم 
الن��اس إلى عش��ائر وقبائل كل واح��دة تعترف 
بطوطم يمثلها فتُقدس��ه، جاع��الً من هذِه العقيدة 
الطَّوطمي��ة أصل ومنش��أ الدين. وهو م��ا أكَّده 
من خ��الل قولِه: »لدي أس��باب وجيهة وعديدة 
لالستنكاف عن عرض التطور الالحق لألديان، 
منذ عهد نش��أتها في ظ��ّلِ الطَّوطمية إلى حالها 

الحاضرة«]11[.
وف��ي المقابل، فق��د اعتمد الباحث��ون الذين 
يسندون إلى العرب نظام األمومة وتعدد األزواج 
– م��ن الرجال – في عصوره��م األولى، على 
أنَّ الس��اميين ومهدهم قلب ش��به الجزيرة نشأوا 
في فلواتها ومنها خرجوا فانتش��روا في الشرق 
األدنى، وتفرعوا عناصر وش��عوباً، فكان فرع 
منه��م العبريون وفرع آخر اآلراميون، وهؤالء 
انتش��روا في ش��مال الجزيرة من جه��ة ما بين 
بالد النهرين وبالد الش��ام وأرض كنعان، كانت 
حياتهم البدائية قائمة على أساس��ين: الطَّوطمية 
��ا كان العرب هم فرع  وال��زواج الخارجي. ولمَّ
من الدَّوحة السامية، قد بقوا في شبه الجزيرة ولم 
يخرج��وا منها إالَّ في صورة أمواج بش��رية في 
بعض أدوار التاريخ، إالَّ أنَّهم س��رعان ما كانوا 
ينحس��رون إلى قلب الجزيرة موطنهم وُمستقر 
ح الباحثون من  عنصره��م في التاريخ، لهذا رجَّ
الغربيين من هذِه األس��باب مجتمعةً: أنَّ العرب 
كانوا على نظام الطَّوطمية والزواج الخارجي.

��ا الطَّوطمية فهي مظهر احت��رام القبائل  أمَّ
الفطرية للكائنات التي تحفُّ بها واعتقاد القبائل 
بعالقة نس��ٍب بينها وبين واحٍد من هذِه الكائنات 

مع اعتقاد أفراد كّلِ شق من ذكور وإناث القبيلة 
بطوط��ٍم خاص. ويوج��د لكّلِ فرد زي��ادة على 
طوطم قبيلت��ِه وطوطم ش��قِّه طوطمه الخاص. 
ا طوطم القبيلة فيش��ترك في تقديسِه كل أفراد  أمَّ
القبيل��ة ويعتقدون بأنَّهم جميعاً من س��اللتِه وأنَّه 
جدَّهم األعلى وأنَّهم من دٍم واحد مرتبطين بعهوٍد 
متبادلة ترجع لذلك الطَّوطم الذي هو عادةً نبات 
أو حي��وان أو ما ش��اكل. وللطَّوط��م اعتباران: 
ا االعتبار  اعتبار دين��ي واعتبار اجتماع��ي. أمَّ
الدين��ي فهو مظهر ِلَما بي��ن الفرد وطوطمه من 
ا االعتبار االجتماعي فهو  العالقة الُمتبادلة، وأمَّ
مظه��ر للحقوق الُمتبادلة بين أف��راد القبيلة التي 
ترج��ع لطوط��ٍم واح��د]12[. والطَّوطمية كمظهر 

لهذا الجهل تقوم على ثالثة أُسس: 
اتف��اق القبيل��ة على كائ��ٍن تعتقد بأنَّ��ه الجد 

األعلى لها. 
1- االنتساب إلى هذا الكائن. 
2- عبادة هذا الكائن وتقديسه.

ومن شروط الطَّوطمية: الزواج الخارجي، 
أي اتخاذ النساء من أفراد طوطم آخر، لالعتقاد 
بأنَّه ال يمكن قيام ِصلٍة جنس��ية بين أفراد طوطم 
واحد لتخيل وجود هذِه القرابة بين أفراد الطَّوطم 
الواحد. كما أنَّ من شروط قيام النظام الطَّوطمي 
األمومة، أي االنتساب لألم، وبذلك تتقطع فكرة 
النَّس��ب واألنس��اب ف��ي المجتمع ال��دارج على 

النظام الطَّوطمي.
وبالتالي فإنَّ تعميم س��ريان ظاهرة االعتقاد 
الطَّوطم��ي ل��دى الش��عوب البدائي��ة وتطبيق��ه 
اجتماعي��اً ق��د جاء ب��ِه معظ��م الُمهتمي��ن بعلم 
األنساب وعلماء االجتماع الغربيين، متمسكين 
بحتمي��ة وجود هذِه الظاهرة بش��كلها الفاعل في 
المجتمع العرب��ي القديم، داعمين تصورهم هذا 
بوج��ود الدالئ��ل الواقعية الُمعبِّرة عن األُس��س 
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الث��الث الت��ي تقوم عليه��ا العقي��دة الطَّوطمية، 
ولعلَّ في مقدمة هؤالء الُمستش��رق االسكتلندي 
 William Robertson Smith روبرتسن س��ميث
)1846-1894م(، ال��ذي ذهب في كتابِه »دين 
الساميين«، صراحةَّ، أنَّ العرب ترجع أصولهم 
إلى قبائل »الطَّوطمية«، ش��أنهم في ذلك ش��أن 
القبائل البدائية المتوحش��ة في أستراليا وأفريقيا 
وأمري��كا، أولئك الذين كانوا ينتس��بون إلى آباٍء 
م��ن الحيوان��ات والنبات��ات، وكان��وا يعبدونها 

ون بأسمائها]13[. ويتسمَّ
بنى »سميث« نظريته في طوطمية العرب 
على انتش��ار أس��ماء قبائل مثل: بني أس��د، بني 
ثعلب، بن��ي جحش، بنو كلب، بن��ي حمامة...، 
زت لديه الش��ك ف��ي انتماء  وقائم��ة طويل��ة عزَّ
الع��رب ألصوٍل من الحيوان��ات. نافياً أن يكون 
نس��ب العرب يع��ود إلى إس��ماعيل وقحطان – 
من آباء التوارة – وحتَّى تسلس��ل أنساب القبائل 
كم��ا هو مع��روف تاريخياً ودينياً ف��ي الديانات 
اإلبراهيمية الثالث، مؤكداً أنَّ هذِه األنس��اب تمَّ 
تأليفه��ا في القرن األول الهجري لغرٍض ما في 

نفوس من قاموا بتأليفها]14[.
ووافق »سميث« على تصوراتِه العديد من 
الُمستشرقين، في مقدمتهم الُمستشرق الهولندي 
 George Alexander ويلك��ن«  »ج��ورج 
Wilken )1847-1891م(،ال��ذي اعتب��ر أنَّ 
األس��ماء المؤنث��ة للقبائ��ل العربي��ة إنَّما تُش��ير 
إل��ى نظرية األموم��ة التي تؤك��د أنَّ العرب ال 
ينتس��بون إل��ى رؤوس عائ��الٍت م��ن الذكور، 
ووفقاً لذل��ك فالحياة على الجزي��رة العربية في 
ً لصراع��اٍت كثيرة أهم بين  بدايته��ا كانت محالَّ
الذكر واألنثى، حيث كان الرجل العربي يُجامع 
المرأة على الطريقة الحيوانية، وباش��تراك عدَّة 
رجال في أنثى واحدة؛ ما كان يتس��بَّب في جهل 

ِه]15[. نس��ب األطفال ولهذا كان ينتس��ب إلى أّمِ
وم��ن جهٍة أخ��رى، ها ه��و صاحب كتاب 
»الطَّوطمية اآلن«]16[،عالم االجتماع الفرنس��ي 
 Claude Lévi-Strauss كلود ليفي ش��تراوس
)1908-2009م(، يؤك��د أنَّه ال يُش��اطر فوكو 
)1926-1984م(   Paul-Michel Foucault
منظوره المعرفي، وال يقتنع بفرضيات الُمحلِّل 
 Jacques Lacan النفس��ي الفرنسي جاك الكان
أعم��ال  إل��ى  ينظ��ر  )1901-1981م(،وال 
ر االجتماعي الفرنسي روالن  الفيلسوف والُمنّظِ
)1915-1980م(   Roland Barthes ب��ارت 
بإعج��اب. وه��و يع��رض ف��ي كتاب��ِه المذكور 
لُمختلف النظريات في تفسير الطَّوطمية، واجداً 
في تطبيق عال��م الحيوان والنبات والجماد على 
المجتمع وأنظمتِه مفتاح تفسيرِه للطَّوطمية على 
تها، كما  الخصوص. عاداً مشكلة الطَّوطمية برمَّ
ُوِصفَ��ت إلى اآلن، ضرباً من الوهم واالنخداع. 
ويرى بدالً من ذلك أْن ننظر إلى نظام عالقات؛ 
نظام تقابالت بين الحيوانات الطَّوطمية هو بمثابة 
طريق��ة لتنظيم العالم ثقافياً. فما يتم اس��تقصاؤه 
هن��ا هو طريقة ف��ي التفكير بواس��طة نظام من 
دها الحيوانات الطَّوطمية. وهذِه  األصناف، تجّسِ
طريقة في الُمقاربة تُبدي كثيراً من نقاط التشابه 
مع تلك الطريقة التي يس��تخدمها علماء المعرفة 
المهتمين باآلثار التي تتركها األنماط البدئية في 

التفكير]17[ .
خط��ورة ما قاله »س��ميث«، ومن وااله في 
هذِه القضية، جعل الباحثين العرب يجتهدون في 
البح��ث لتفنيد تلك الرؤية الش��اذة لواحٍد من أهّمِ 
باحثي األنس��اب في العالم، وخرج��ت مؤلَّفاٍت 
ش��تَّى اهتمت به��ذِه الجزئي��ة وردَّت عليها. من 
بين هؤالء األدي��ب والم��ؤرخ اللبناني جرجي 
زي��دان )1861-1914م(، ال��ذي َعِم��ل على 
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تفنيد تلك الرؤية، منتهياً إلى أنَّ »س��ميث« كان 
قد استش��هد بأدلَّ��ٍة ضعيفة، ون��وادر من تاريخ 
الع��رب، فجعل الش��اذ م��ن المروي��ات قاعدة، 
بينما أغفل الُمس��لَّمات العام��ة التي أجمع عليها 
النسَّابون العرب]18[. وفي مناقشٍة وتحليل علمي 
لهذِه اآلراء واالس��تنتاجات يُفنِّد األستاذ الدكتور 
ناجي حسن]19[ هذِه النظرية مبيناً »أنَّها لم تُطبَّق 
تطبيق��اً صحيح��اً عل��ى المجتمع العرب��ي، فإنَّه 
حقيقةً توجد قبائل لها أس��ماء حيوان أو نبات أو 
جماد، لكن هذِه األسماء أسماء أشخاص وليست 
أسماء رموز أو طواطم، فإنَّ القبائل التي تسمَّت 
بهذِه األس��ماء ل��م تعتقد بانحداره��ا عن حيوان 
أو نب��ات أو جماد، ف�)بنو أس��د( مث��الً يعتقدون 
ى »أس��د« وليس من  أنَّهم من نس��ل رجل يُس��مَّ
نس��ل األس��د الحيوان أو األس��د الرم��ز اإللهي 
»الطَّوط��م«، فقد ردوا »أس��د« نفس��ه إلى أٍب 
وإلى ج��دٍّ أعلى ولم يعتبروه جدَّاً إالَّ لهذِه القبيلة 
التي هي ف��رع من أصٍل كبير م��ردود إلى أٍب 
أعلى معروف بإنس��انيتِه. وكذلك الحال في بني 
فه��د وبني حنظل وبني صخ��ر وغيرهم. وهذِه 
األس��ماء مش��هورة متعددة عند العرب وليست 
أسماء آلهة، كما أنَّ هذِه القبائل لم تعبد آلهةً بهذِه 
األسماء بل ال يوجد من األصنام العربية من هو 

بهذِه األسماء...«]20[ .
ا بالنس��بة لموض��وع ال��زواج الخارجي  أمَّ
وال��ذي يتصل بنظري��ة الطَّوطمي��ة ومصداقية 
وج��ودِه في الُمجتمعات العربي��ة القديمة، حيث 
كان هناك تحريم للزواج من داخل القبيلة نفسها، 
أي أنَّ اإلنس��ان ال يتزوج م��ن قبيلتِه بل يتزوج 
م��ن خارجه��ا، تأكي��داً للعقي��دة الطَّوطمية التي 
كان يؤمن بها أف��راد القبيلة ُمعتقدين برجوعهم 
وانتسابهم إلى طوطٍم واحد وهم بذلك يرتبطون 
برابطة الدم واألخوة، ولكن من خالل نظرة إلى 

أنساب العرب نستطيع أْن ننقض هذا القول، من 
خالل ما يقدمه لنا الدكتور ناجي حس��ن في »أنَّ 
العرب لم يكون��وا يتجافون عن زواج القريبات 
تح��ت تأثير الفكرة الطَّوطمي��ة، وإنَّما كان ذلك 
تحت تأثير فكرة الوراثة التي تقول بأنَّ التزاوج 
بي��ن األق��ارب ي��ورث األوالد أضعف صفات 
الن��وع«]21[. ولعلَّ من دالئل ش��يوع هذِه الفكرة 
في المجتم��ع العربي، ما نقله لنا الماوردي عن 

لسان شاعٍر مجهول، قوله:
تََجاَوْزُت بِْنَت اْلعَِمّ َوِهَي َحبِيبَةٌ    

    َمَخافَةَ أَْن يُْضَوى َعلَيَّ َسِليِلي]22 [

العب��ادات  إنَّ  الق��ول  يمك��ن  وبالتال��ي، 
والطقوس قد أس��همت في تشكيل الهوية الثقافية 
لألُم��م والش��عوب وتدعي��م الروابط األُس��رية 
واالجتماعي��ة، وقد رافقت العبادة اإلنس��ان في 
مس��يرتِه الفكري��ة وُمعاناته اإلنس��انية، فكانت 
س��اذجة وطفولية ف��ي فترة س��ذاجتِه وطفولتِه، 
فكان��ت العب��ادات الطَّوطمي��ة وعب��ادة مظاهر 
الطبيع��ة وعب��ادة األس��الف، ثمَّ تط��ورت مع 
تطور الفكر اإلنساني، وتبلور تجربته الروحية 
فب��دأت تتجه نحو ذواٍت علوي��ة، راحت تتجرد 
عن ُمش��اكلة الخلق ومش��ابهته، ه��ذا وبالرغم 
مم��ا يبدو عليه هذا التفس��ير من قب��ول بالنظرة 
التطوري��ة للظاه��رة الدينيَّة، ف��إنَّ ذلك ال يعني 
أنَّ العناي��ة الربَّانية لم تكن تُرش��د اإلنس��ان بين 
الفينِة واألخرى إلى األمثل واألقوم من العبادات 

واالعتقادات.
وأخي��راً، ف��إنَّ المتأم��ل في عب��ادات األُمم 
والش��عوب لتأخذه الحيرة والدهش��ة ِلَما درجوا 
عليه م��ن طرائق ووس��ائل عبادي��ة تُخالف ما 
اعتاده المس��لم من عباداٍت وشعائر، إالَّ أنَّ هذا 
ال يعني بحال أنَّ الدوافع اإلنسانية والطموحات 
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البش��رية كانت ش��يئاً آخر غير الذي نطمح إليه 
جميع��اً، وعل��ى وجه العم��وم ما ت��زال معظم 
ع��ن االهتم��ام  بعي��دةً  الدراس��ات اإلس��المية 
باالعتب��ارات اإلنس��انية والموضوعي��ة الت��ي 
أس��همت في تطور الطقوس والش��عائر الدينيَّة، 
هذا بالرغم من التطور الكبير الذي َش��ِهدَته هذِه 
الدراس��ات وراء المتوس��ط، وحتَّ��ى فيما وراء 
األطلس��ي، لتأتي المقال��ة الُمترجمة كواحدةٍ من 

األمثلة المهمة عليها.

تعريٌف بمؤلِّف المقال الُمترَجم:

هو ألكسندر ألكسندروفيتش غولدنفايزر 
 Alexander Alexandrovich Goldenweiser

 المول��ود ف��ي 29/كانون الثان��ي/1880م، في 
مدينة كيي��ف Kiev، اإلمبراطورية الروس��ية 
)أوكراني��ا الي��وم(، وه��و اب��ن مح��اٍم. في عام 
1900م انتقل والده مع عائلتِه كلِّها إلى الواليات 
المتح��دة. وف��ور وصول��ِه، ق��رر غولدنفايزر 
الشروع بدراسة علم األنثروبولوجيا في جامعة 
Columbia University.كان  كولومبي��ا 

أستاذه هناك البروفيسور الشهير فرانز بواس 
Franz Uri Boas )1858-1942م( األلماني 
األصل، والذي كان له أثٌر كبير على غولدنفايزر، 
الذي حصل على درج��ة البكالوريوس في عام 
1902م، والماس��تر في عام 1904م، ودرجة 
الدكتوراه في ع��ام 1910م، لتصبح أطروحته 
للدكتوراه المتعلِّقة بالطَّوطمية على الفور عمالً 
معروف��اً، ُمحققةً له الش��هرة وذيوع الصيت في 

مجال هذا الحقل المعرفي المهم.
بعد حصول��ِه على ش��هادة الدكت��وراه، بدأ 
غولدنفايزر بمزاولة مهن��ة التدريس الجامعي، 
ف��كان أول منص��ب تدريس��ي ل��ه ف��ي جامعة 
وف��ي  )1910-1919م(.  للفت��رة  كولومبي��ا 

ع��ام 1919م انضم إلى مجموع��ٍة من العلماء 
البارزين، من بينهم: المؤرخ األمريكي تشارلز 
-1874(  Charles Austin Beard بي��رد 
1948م(، وعالم االجتماع النرويجي ثورستين 
-1857( Thorstein Bunde Veblen فيبلي��ن
1929م(، والم��ؤرخ األمريكي جيمس هارفي 
 James Harvey Robinson روبنس��ون 
)1863-1936م(، والفيلسوف األمريكي جون 
دي��وي John Dewey )1859-1952م(، في 
 New المدرس��ة الجديدة للبح��وث اإلجتماعية
School for Social Research، في مدينة 
نيويورك، حيث مكث هناك لمدَّة س��بع سنوات. 
في الوقت نفس��ِه كان محاضراً في مدرسة راند 
 Rand School for Social للعلوم اإلجتماعية
Science للمدَّة )1915-1929(. فكان يُعرف 
كمحاضٍر عظيم، مكمالً فصوله مع مجموعات 
المناقش��ة ح��ول الش��ؤون الجارية ف��ي العلوم 

اإلجتماعية.
بع��د أن ق��ررت المدرس��ة الجدي��دة ع��دم 
تعيي��ن موظَّفي��ن في هيئة التدري��س المتفرغين 
في مناصبهم، انتق��ل غولدنفايزر منها. ليصبح 
ف��ي البداية عض��واً في هيئة تحرير موس��وعة 
 Encyclopedia of the اإلجتماعي��ة  العل��وم 
Social Sciences، حي��ث س��اعد ف��ي إطالق 
هذِه الموس��وعة متعددة الُمجلَّدات. بعد ذلك قام 
 University بالتدري��س في جامعة أوريغ��ون
of Oregon للم��دَّة )1930-1938م(. َعِم��ل 
أيضاً كأس��تاذ زائر لعل��م االجتماع في كلِّية ريد 
Reed College )1933-1939م( وجامع��ة 
 University of Wisconsin ويسكونس��ن 
)1937-1938م(، ومحاض��راً في علم النفس 
 RAND واألنثروبولوجي��ا في مدرس��ة ران��د
عل��م  وأس��تاذ  )1915-1929م(،   School
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 University of اإلنس��ان في جامعة واشنطن
Washington )1923م(.

ح��ول  محاض��راٍت  غولدنفاي��زر  ألق��ى 
مجموع��ٍة متنوع��ة من المواضي��ع، من الِعرق 
والجن��س، إل��ى االنتش��ار الثقاف��ي والتحلي��ل 
النفس��ي. لم يش��غل منصباً أكاديمياً متفرغاً أبداً. 
وباإلضافة إلى التدريس، كتب العديد من الكتب 
والمق��االت واالس��تعراضات. وق��د َعَمدنا إلى 
إع��داد بيبلوغرافيا ش��املة لجميع ما كتب خالل 
حياتِه العلمية في نهاية هذا المقطع من الدراسة.
توفِّي غولدنفايزر في 6/تموز/1940م، في 
منزل��ِه في مدينة بورتالن��د Portland، بوالية 

أوريغون Oregon األمريكية.
ل��م يُع��رف غولدنفاي��زر باهتمام��ِه بالعمل 
الميدان��ي، حيث اقتصر جهده ف��ي هذا المجال 
بس��ّتِ رحالٍت قام بها خالل السنوات )1911-
 Iroquois )1913م( لدراسة قبائل ال�)إيراكوي
في محميَّة النهر الكبير ضمن مقاطعة أونتاريو 
زاً طاقته، في المقابل،  Ontario الكندي��ة. مرّكِ
عل��ى التدري��س. فكان من بين األس��اتذة األكثر 

شعبيةً في أّيِ جامعٍة َعِمل بها.
كان غولدنفاي��زر يعتقد أنَّ العالم المفاهيمي 
لألش��خاص البدائيي��ن ال يختل��ف جوهرياً عن 
عالم اإلنس��ان الحديث. فكان كتابه الصادر عام 
رة« )في عام  1922م بعنوان »الحضارة المبّكِ
��ت مراجعت��ه وإعادة تس��ميتِه ب�:  1937م، تمَّ
عل��م األنثروبولوجيا( من بي��ن الكتب المنهجية 
األولى في األنثروبولوجيا في الواليات المتحدة 
األمريكي��ة. موضح��اً في��ه وبعباراٍت بس��يطة 
وعملية حياة اإلنس��ان. وقد استُخدم هذا الكتاب 
ولع��دَّة أجيال من قب��ل علم��اء األنثروبولوجيا 
كمادةٍ منهجية أساس��ية في ه��ذا الحقل المعرفي 

المهم.

كما هو الحال مع الطَّوطمية والدين بش��كٍل 
ع��ام، اعتقد غولدنفاي��زر أنَّ العوامل النفس��ية 
تلع��ب دوراً هاماً في االنتش��ار الثقافي. رافضاً 
الفكرة التي أبداها العديد من زمالئِه المعاصرين 
��ر مرور  له بأنَّ االنتش��ار الثقافي يمكن أْن يُفّسِ
الِسمات من ثقافٍة إلى أخرى. معتقداً في المقابل 
أنَّ ذلك يعتمد جزئياً على قبول ثقافٍة ما لصفاٍت 
مميزة. األمر الذي حدا بِه إلى صياغة مصطلح 
 principle of »مبدأ االحتماالت المح��دودة«
نظري��ة  لمكافح��ة   limited possibilities
 hyper-diffusionist الُمف��رط  االنتش��ار 

.theory
يعتق��د غولدنفاي��زر أنَّ كلَّ ثقاف��ٍة هي نظام 
ُمغلق في حدِّ ذاتِه، مع قواعدها الخاصة وأنماط 
الس��لوك المميزة بها. على هذا النحو، يُنظر إلى 
أّيِ تغيي��ر ُمس��تحدث آٍت من الخ��ارج على أنَّه 
ع.  تهدي��د، وحتَّى االبت��كار من الداخل ال يُش��جَّ
التغيير، إذا ح��دث، هو مجرد تعديل طفيف في 
النمط الحالي، ولكن فق��ط مع عواقب محدودة. 
وخير مث��ال على ذلك هو الطق��وس، حيث يتم 
الحف��اظ عل��ى الممارس��ات الدقيق��ة على مدى 
آالف الس��نين. إذ تمَّ إج��راء التغييرات فقط عن 
طري��ق تعديل بع��ض األجزاء الصغي��رة منه، 
ولي��س تغيير الكل. معبِّراً عن ذلك بالقول: »إنَّ 
الثقافة في األجناس لم تتطور، ولكنها تنطوي«. 
وبالتالي، فقد كان بحس��ب منظورِه الخاص، أنَّ 
االبت��كار والتقدم كانا محدودين إل��ى حدٍّ ما في 
المجتمع��ات البدائية، بينم��ا كان التقليد محترماً 

من قبل الجميع]23[.

وأخيراً، فقد كان غولدنفايزر محاضراً شهيراً 
ذو أث��ٍر كبير وواضح في أجيال عدَّة من علماء 
بِه الباحثة  األنثروبولوجيا. ولعلَّ من أش��هر طالَّ
وأستاذة علم اإلنسان والفلكلور األمريكية روث 
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-1887( Ruth Fulton Benedict بندك��ت
رت نظري��ةً تذهب إلى أنَّ  1948م(، الت��ي طوَّ
أنماط الش��خصية ومعيار »الس��واء« النفس��ي 
تت��م صياغتها ثقافياً. وقد كانت مؤلَّفاتها ش��اهداً 
على عديد التطبيقات التي أنجزتها، انطالقاً من 
مفاهيم أو ُمخطَّط��ات وضعتها في مجال بحثها 
في الدوافع الثقافية وصلة الش��خصية بها؛ فهي 
��مة القومية«، وطبقته  من وضعت مفهوم »الّسِ
عل��ى الثقافة اليابانية. هذِه النظرية التي ال تزال 
تُدرس وتُعتمد اليوم ف��ي علم االجتماع والعلوم 

اإلجتماعية األخرى]24[.

بيبلوغرافيا الِنتاجات العلمية 
لغولدنفايزر ]25[
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1930-1934: Bastian، A.، Evolution، So-
cial، Goldenweiser، Alexander Solo-
monovich، Huxley، T. A.، Rivers، W. 
H. R.، Totemism، )Encyclopaedia of 
the Social Sciences(.

1935: Why I am not a Marxist، )Modern 
Monthly، 9(، pp.71-76.

1936: The Nature and Tasks of the Social 
Sciences، )Journal of Social Philoso-
phy، 2(، pp.5-35.

1938: The Concept of Causality in the 
Physical and Social Sciences، )Ameri-
can Sociological Review، 3(، pp.624-
636.

Critiques:

1. Radin، Paul، The Method and Theory of 

Ethnology، )New York، McGraw-Hill، 

1933(، pp.50-60، pp.135-142، p.183.

2. Sapir، Edward، Review of Totemism، 

An Analytical Study، )Psychological 

Bulletin، 9 1912(، pp.454-461.

3. Shelden، W. H.، Dr. Goldenweiser and 

Historical Indeterminism، )Journal of 

Philosophy، Psychology، and Scien-

tific Method، 16، 1919(، pp.327-330.

4. Wallis، Wilson D.، Culture and Prog-

ress، )New York، McGraw-Hill، 1930(، 

pp.151-154.

النص المترجم:  

وطمية  ]26[ أصل الطَّ
إط��الق  من��ذ   ]27[ ق��رن  نص��ف  مض��ى 
الطَّوطمية،  لمفهوم   McLennan ]28[ماكلينان
فيم��ا كانت تُع��د أكثر فترات عل��م األعراق]29[ 
)Ethnology ethnological( إثارةً. وخالل 
تلك الفترة، بقيت مسألة أصل الطَّوطمية األكثر 
ش��عبيةً، إضافةً إلى كونها األكثر تعرضاً للظلم 
من بين كافَّة المس��ائل العَقَدية والدينيَّة. يُضيف 
الكاتب أنَّ هناك نظريات جديدة تستمر بالظهور 
بمع��دٍل مخيف، ويش��تد الِجدال بش��أنها بش��كٍل 

شرس غير مسبوق.
الكثي��ر من تلك النظري��ات كانت جيدة، من 
حيث إشارتها إلى نقطة بدايٍة معقولة للعقيدة )أو 
الفكرة( الطَّوطمية؛ وكل النظريات سيئة، حتَّى 
ذل��ك الحين، كونها زعمت كش��فها نقطة البداية 
Hill- ]30[الوحيدة للطَّوطمي��ة. إذ عدَّ هيل توت
Tout الجانب الديني للطَّوطم الميزة المش��تركة 
مع الروح الفردية الحارس��ة والحيوان الحامي 
للمجتم��ع الديني، لكنه يرى؛ في الوقت نفس��ِه؛ 
ه��ذا العنصر الدين��ي الخاصية الثابت��ة الوحيدة 
س��ة في  للطَّوطمي��ة، باحث��اً ع��ن األصل المؤّسِ
ال��روح الفردية الحارس��ة. وبالتال��ي، فقد نجح 
هي��ل بإيجاد قضي��ٍة جي��دة لنظريت��ِه حتَّى ذلك 
الوقت من حيث إش��ارتها إلى suliaism قبائل 
ال��� »س��اليش«]Salish tribes ]31 في الجزء 
الداخل��ي من كولومبي��ا البريطاني��ة. كما يجب 
 Haddon ]32[ع��دم تجاه��ل فرضي��ة ه��ادون
باعتبارها مس��تحيلة، بين السكَّان األصليين في 
أميركا الشمالية، وذلك وفقاً لُمالحظات الدكتور 
ش��بيك]Dr. Speck ]33 غي��ر المنش��ورة، حيث 
اكتش��ف قان��ون للصي��د – لدى القبائ��ل أمريكا 
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األصليي��ن - اس��تناداً إلى المواق��ع والحيوانات 
والتي تقترب من فكرة هادون للطَّوطمية. قيدت 
تل��ك المحرم��ات الحيوانية لتعري��ف القبائل أو 
المواقع والتي تمث��ل الخطوة األولى في العقيدة 
دها أحد حس��ب علم  الطَّوطمي��ة، والت��ي لم يؤّكِ
الكات��ب. مع ذلك، فتلك الفرضي��ة مقبولة حالها 
ح��ال فرضياٍت أخرى. كما تأت��ي أهمية جانب 
م��ات للطَّوطمي��ة بين ع��دَّة قبائل أفريقية  الُمحرَّ
م��ن البانت��و]Bantu ]34، وتحدي��داً خصائ��ص 
م األبوي لقبائ��ل هيريرو  مث��ل الطوطم الُمح��رَّ
 Tshi وتش��ي   Bawili وباويل��ي   Herero
وبوش��ونغو Bushongo، تق��دم ه��ذِه األهمية 
م ألص��ل الطَّوطمية على  إدعاء نظري��ة الُمحرَّ
ق��دم الُمس��اواة مع نظري��اٍت أخ��رى. ندين إلى 
فري��زر]Frazer ]35 بثالثِة أصوٍل )أو مراحل( 
على األقل، أولها أظهرته دراس��اته عن الروح 
الثاني��ة. كما مثَّ��ل األصل الثاني مص��در إثارة 
 Spencer ]36[ومحفزاً لنتائج سبنس��ر وغيل��ن
and Gillen عن االحتفاالت الس��حرية لقبائل 
أراندا Aranda األس��ترالية. هذِه القبائل مجدداً 
م��ع معتقداته��ا الغريب��ة ع��ن مفه��وم األطفال 
مس��ؤولةٌ كذلك عن النظري��ة الثالثة واألخيرة، 
أي النظري��ة المفاهيمي��ة ألص��ل الطَّوطمي��ة. 
الدالئ��ل الُمتراكمة منذ أْن رأت نظرية االحتفال 
الس��حري الن��ور للم��رة األولى ل��م تعمل على 
تعزي��ز أرجحيته��ا حتَّ��ى مع اإلش��ارة إلى تلك 
ا بالنس��بة لنظريت��ي الروح  القبائ��ل نفس��ها. أمَّ
الثانية والمفاهيم، فهما ش��كالن مختلفان للرؤية 
التي تش��تق طوطمية القبيل��ة من أرواحٍ متصلٍة 
باألس��اس مع أفرادها، س��واء كانوا حراس��اً أم 
غير ذلك. حتَّى في ش��كلها العام فه��ذِه الرؤية، 
كما أُش��ير لها بأماكن أخرى، هي من بين األقل 
ا على ش��كل نظرية ال��روح الثانية  عقالنية؛ إمَّ

أو نظري��ة المفاهيم فتنخفض عقالنيتها أكثر بما 
يتناس��ب مع أوصافه��ا الُمفردة. وم��ن ثمَّ هناك 
نظري��ة أندرو النغ]Andrew Lang ]37، التي 
بموجبها تُشتق الطَّوطمية من أسماء الحيوانات 
والنباتات الميَّالة إلى جماعاٍت اجتماعية، كانت 
ف��ي األصل تجمع��اٍت محلية ومن ث��مَّ تطورت 
إلى قبائل. حيث تنتش��ر بالفعل أسماء حيواناٍت 
لمجاميع من الرجال كإحدى خصائص المجتمع 
البدائي، ووجود تلك األس��ماء ف��ي الُمجتمعات 
الطَّوطمية ميزة مستمرة، مع أنَّها ليست شاملة، 
إلى درج��ِة أنَّ نظرية النغ على الرغم من عدم 
ته��ا في ادعاءاته��ا الش��مولية، لكنها ربما  صحَّ
منحت تأكي��داً أقوى لتلك الش��مولية مقارنةً مع 

النظريات األخرى.
من الضروري عدم نس��يان أنَّ الحديث عن 
ل أصل الطَّوطمية،  ميزةٍ معينة باعتبارها تُش��ّكِ
ه��و أنَّ ما نقصده أنَّ تلك الميزة قد ظهرت أوالً 
ف��ي التنظيم االجتماعي الذي تط��ور الحقاً إلى 
مجموعٍة طوطمية. ل��م تتمكَّن تلك المجموعات 
م��ن الوص��ول إل��ى مرحل��ة النُّض��ج الكام��ل 
واحتض��ان منظوم��ٍة معقَّ��دة م��ن الخصائص 
الدينيَّة واالجتماعية واألس��طورية والشعائرية 
والفنية. إذ يجب اكتساب الخصائص واحدةً تلو 
األخرى؛ فبعضها مثل »الش��عار« ومواصفات 
 British رتبة الطَّوط��م لكولومبي��ا البريطانية
Columbia تحم��ل دلي��الً ال يقب��ل الخطأ عن 
ا الخصائص المذكورة س��ابقاً  أص��ٍل متأخر، أمَّ
فكّلٍ منها ظهر ربما قبل األخرى بعدَّةِ حاالت.

بمع��زٍل ع��ن ه��ذِه األولوي��ة ذات الترتيب 
الزمن��ي، فال توجد أهمية مرتبطة بالتوكيد على 
أنَّ خاصي��ةً معينة كانت أص��ل الطَّوطمية. تلك 
األص��ول ليس��ت مجموع��اٍت طوطمي��ة بدائية 
تحم��ل في طيَّاتها إمكانات التطور المس��تقبلي، 
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وال تُس��لِّط أيَّ ض��وٍء عل��ى الظروف النفس��ية 
المعين��ة؛ أي الج��و الع��ام من الفك��ر والعاطفة 
والذي على أساس��ِه يتش��كَّل التنظيم الطوطمي. 
أص��ول النغ وفريزر وه��ادون وهيل توت هي 
مج��رد نقاط بداية فحس��ب. م��ن البديهي القول 
أنَّ زي��ادة تراك��م مراحل التط��ور االفتراضية 
من أج��ل س��دِّ الفجوة بي��ن األص��ل الُمفترض 
والجماع��ة الطوطمي��ة الواقعي��ة ه��ي مج��رد 
مضاعف��ة للصعوب��ات وحرم��ان الفرضية من 
أس��اس األرجحيَّة الذي يُمنح ع��ادةً إلى األصل 

نفسه، بغياب نقطة البداية.

ي حدود الحقائق اإلثنولوجية  م��ن دون تخّطِ
المثبَّت��ة جيداً، ونُضيف له��ا الحقائق التاريخية، 
��د عل��ى أنَّ نم��و المجتم��ع الطوطمي على  نؤّكِ
ِغرار كل المؤسَّسات األخرى يعتمد على تعاون 
عناص��ر مختلفة كثيرة، س��واء كانت داخلية أو 
خارجي��ة، ويصطبغ بأحداٍث كثي��رة فريدة من 
نوعه��ا وفردي��ة، لذلك أيَّ محاول��ٍة إلعادة بناء 
عملية األُسس الفرضية هي مجرد عمل متهور.
بالتالي يبرز الس��ؤال التالي: هل أنَّ الحجم 
الواس��ع من البراع��ة الُمس��تخدمة بالتفكير في 
نظري��ات أص��ل الطَّوطمي��ة، وه��ل أنَّ عبء 
تزويدها باإلكسس��وارات الضروري��ة للحقائق 
والتناظ��ر الوظيفي واإليحاء، ق��د حقَّق النتائج 
ة ؟ لن يتردد أحد من متابعي النقاش��ات  المرجوَّ
الطَّوطمي��ة خالل ربع الق��رن األخير بالجواب 
ز اس��تيعابنا  عل��ى الس��ؤال بالسَّ��لب. لم يتع��زَّ
للظواه��ر الطَّوطمية بنظري��ات أصولها؛ وفي 
أحس��ن األح��ول أثبتت قيمة غير مباش��رة ِعبَر 
تحفي��ز البح��ث الطَّوطم��ي. عق��م البح��ث عن 
األصول األولى، س��واٌء كان��ت طوطمية أم ال، 
يمك��ن إدراكه إذا ما تخي��ل المرء للحظٍة أنَّ كلَّ 
األصول األولى للمؤسَّسات البشرية قد ُكشفت. 

يقدم ذلك بدون أدنى ش��ك صورةً مثيرة ومليئة 
بصفات الالاحتماالت وحتَّى المستحيالت. لكن 
ك المرء بالقيمة العلمية لهكذا اكتشاف.  قد يُش��ّكِ
األص��ول األولى هي مس��ألة »فرصة«، وهي 
أح��داث فردية مميزة تقدم القيل والقال بأحس��ن 
األح��وال. البحث ع��ن األصول األولى يش��به 
البحث عن المشتغل بالكيمياء القديمة، فهو عديم 

الجدوى)1(.
بدون االعتراض على النقاش السابق القائل 
أنَّ كلَّ إعادات التش��كيل االفتراضي��ة لعملياٍت 
ا  معين��ة هي بدون ج��دوى، فربما نتس��اءل عمَّ
إذا كان هناك مبدأ عام وأساس��ي مش��ترك بكّلِ 
العملي��ات الطَّوطمية لم يمكن إيجاده. اكتش��اف 
هذا المبدأ س��يزيد فهمن��ا للظواه��ر الطَّوطمية 
ويع��رض توجيهاً قيماً لدراس��ة تل��ك العمليات 
الطَّوطمية التي ما تزال ُمتاحةً للبحث المباشر.

اقترح الكاتب أْن يُسلِّط اهتمامه على وجود 
ه��ذا المبدأ، وعلين��ا أْن نتذكَّر أنن��ا نجد في كّلِ 
المجتمع��ات الطَّوطمي��ة مجموع��ةً تحولت إلى 
قبائل،وتعرض عدَّة خصائص طوطمية تختلف 
بمحتوًى معيَّن لكنها متماثلة بالشكل والوظيفة)2(. 
هل يمكن تصور أنَّ تلك الخصائص قد تطورت 
في القبائل المختلفة بش��كٍل مستقل؟ عندما يعتقد 
أحدهم أنَّ قبائل ذات تنظيٍم طوطمي متشابك جداً 
ل نظاماً متكامالً؛ وأنَّ تناظر القبائل  بحيث تُش��ّكِ
من الناحيتين الموضوعي��ة والذاتية هو الحقيقة 
األكثر وضوحاً بشأن التنظيم الطَّوطمي، فيجب 
إدراك أنَّ أيَّة سلس��لٍة مش��ابهة م��ن التطورات 
المس��تقلة تقع كلِّياً وراء مدى االحتمال. لكن إذا 
رف��ض افت��راض التطور المس��تقل لخصائص 
القبيلة الطَّوطمية، فيجب علينا قبول االفتراض 
البديل الوحيد لعملية االنتشار. من جهٍة أخرى، 
ال يمك��ن اعتب��ار الخصائ��ص الطَّوطمية نمواً 
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معاص��راً؛ فيم��ا يتعلَّ��ق بترتي��ب ظهورها في 
التجمع الطَّوطمي، ويج��ب تصور الخصائص 
كسلس��لٍة زمنية. بناًء على هذي��ن االفتراضين، 
نتص��ور اآلن العملية الطوطمية بمرحلٍة مبكرةٍ 
جداً من النمو. تحول��ت القبيلة إلى عدَّة وحداٍت 
اجتماعي��ة أو عش��ائر. الج��و النفس��ي ُمش��بع 
باإلمكانات الطَّوطمية)3(. المس��رح ُمعد لألصل 
األول للطَّوطمي��ة، ومعظ��م نظري��ات أص��ل 
الطَّوطمية ربما تدَّعي حقها بتقديم ذلك األصل، 
لكننا لسنا مهتمين بها هنا. األصل األول - سواء 
كان اس��م حيوان أو أحد الُمحرم��ات أو حيوان 
مقدس أو أس��طورة الن��زول - يُفترض حصوله 
ف��ي عش��يرةٍ واحدة أو عش��ائر قليل��ة. مع ذلك 
ال توج��د طوطمية، لكن بعد فت��رةٍ وجيزة ومع 
وجود ظ��روف نفس��ية مالئمة، تتبنَّى عش��يرة 
أخرى الخاصي��ة، وتتلوها عش��يرة بعد أخرى 
إل��ى أْن تمتلكه��ا كلَّ العش��ائر. الخصائص في 
العشائر المختلفة ليست متطابقة لكنها متساوية، 
وتصب��ح صفات خاص��ة بالعش��ائر - أي ذات 
طاب��ع اجتماعي. ب��دأت العملي��ة الطَّوطمية)4(، 
وتب��دأ معها خصائ��ص أخرى بالتط��ور بنفس 
الطريقة. ربما تنش��أ في عش��يرةٍ أو أخرى ِعبَر 
النمو »الداخلي« أو ربما تأتي من الخارج ِعبَر 
د تطور أو  االتص��ال مع قبائل أخ��رى. بُمج��رَّ
تبنِّي عش��يرة لخاصيٍة معين��ة، حتَّى يبدأ دورها 
باالنتش��ار إل��ى أْن تحتويها العش��ائر األخرى. 
وبالتالي ينم��و ويزداد تعقيد التنظيم الطوطمي، 
د  وفي الوقت نفس��ِه كلَّ خاصيٍة بالعش��يرة تُجّسِ
التضامن الفعَّال، ومع مضاعفة عدد الخصائص 

سيزداد التضامن.
من جهٍة أخرى، يمكن لتناظر العش��يرة أن 
يكتس��ب تعقيداً وكماالً أيض��اً، وقد يميل تحقيق 
هذا التناظر إل��ى البروز في وعي الطَّوطميين. 

ال يوجد س��بب لالفتراض أْن تظهر ميزة جديدة 
دائماً بنفس العش��يرة، لكن من الُمحتمل جداً أْن 
يتطور هذا الميل. بالتالي تتولَّى عشيرة أو أكثر 

وظيفة ضبط الشكل الطَّوطمي)5(.
يج��ب أن يكون نش��ر خاصية جدي��دة ِعبَر 
نظ��ام العش��يرة عملية بطيئة ف��ي األيام األولى 
للتجم��ع الطَّوطمي. لكن مع تدعيم كّلِ عش��يرةٍ 
نفس��ها من خ��الل التراك��م الُمس��تمر للوظائف 
المش��تركة، فعملية النش��ر هذِه يجب أْن تصبح 
س��ريعة وسلس��ة. مع نمّوِ ميزةٍ بع��د أخرى في 
العش��يرة، فانتش��ارها إلى عشائر أخرى يصبح 
إج��راًء ُمصادق��اً عليه بص��ورةٍ تقليدية، وربما 
يصبح مس��ار واتج��اه االنتش��ار ثابت��اً ونمطياً 

أيضاً)6(.
النقطة المحورية في النظرية المذكورة أعاله 
عن أص��ل الطَّوطمية تقع في مفهوم أنَّ إنش��اء 
تجم��ع طوطمي يتك��ون من سلس��لِة خصائص 
طوطمية تظهر واحدةً تلو األخرى، وتنتشر من 
عشيرةٍ إلى أخرى وتصبح ذات طابع اجتماعي 
ف��ي العش��ائر ويمتصه��ا التجم��ع. تصب��ح كلُّ 
خاصيٍة جديدة، عند ظهورها بالعش��يرة، نمطاً 
تتبعه عشائر أخرى حتَّى تكتسحهم جميعاً موجة 
االنتش��ار. وربما من المناسب تس��مية النظرية 
»نظرية النم��ط« pattern theory عن أصل 
ً وس��طاً بين وجهات  الطَّوطمية. وربما تُعد حالَّ
اقين إلى تفس��يراٍت ال يمكن إش��باعها  نظر التوَّ
ب��أّيِ ش��يٍء ما ع��دا األص��ل األول، ووجهات 
نظر الذين ال يؤمنون بإعادة البناء االفتراضية. 
نادراً ما تنج��ح محاوالت التصالح ِعبَر الحلول 
الوسط في العلوم، وتبدو النظرية مرفوضةً من 
د الكات��ب على جانبي  ِكال الطرفي��ن. لذل��ك يؤّكِ
النظري��ة التي ينبغي أْن تحظ��ى باهتمام علماء 
إثنولوجي��ا الطَّوطمية. اقتن��ع الكاتب أنَّ البحث 
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ع��ن األص��ول األولى مس��عًى ب��دون جدوى، 
لذل��ك خلص نظريتهُ من كافَّة االفتراضات فيما 
يتعلَّق بالصف��ة الُمحددة لألص��ل األول للتجمع 
الطوطم��ي. الجان��ب الثاني المهم م��ن النظرية 
ه��و مفهوم موجات االنتش��ار والتي من خاللها 
اس��توعب التجم��ع كلَّ خاصي��ٍة جدي��دة. ه��ذا 
المفهوم افتراضي محض، وال يمكن تأكيده بأّيِ 
ش��يٍء نعرفه على أنَّه حصل فعلي��اً في التجمع 
الطَّوطم��ي، لكن يدعمه ما نعرفه عن علم نفس 
العملي��ات اإلجتماعية. إذ يبدو في الواقع أنَّ هذا 
المفه��وم يص��وغ الطريقة الوحي��دة التي يظهر 

التجمع الطَّوطمي ِعبَرها للوجود.
تع��رض النظرية تفس��يراً جاه��زاً للحاالت 
الطَّوطمية الش��اذة والمختلفة. فعندما يجد المرء 
أنَّ مجتمع��اً طوطمياً لدي��ه طواطم حيوانية فقط 
ومجتمعاً آخر له طواطم طيور فحس��ب، فهناك 
رة للموضوع. فال  ميل للبحث عن أس��باٍب متجذِّ
يمك��ن رفض أنَّ بعض الخصوصية في بيئة أو 
معتقدات جماعية ربما تؤدي إلى هكذا تطوراٍت 
خاصة. ربما يكمن التفس��ير أيضاً في حقيقة أنَّ 
مجتمع��اً م��ا فيه أس��ماء حيواناٍت قليل��ة، تبنَّتها 
عش��ائر عديدة، وساهمت في تثبيت النمط الذي 
اتَّبعته عش��ائر أخرى؛ وهن��اك مثال آخر حيث 
حصل الش��يء نفسه مع أسماء الطيور. نجد في 
أمثل��ٍة أخرى كثيرة أنَّ رمز األس��ماء لم يصبح 
نمطياً إلى أْن أخذت أس��ماء بع��ض الحيوانات 
والطيور والنباتات، مما أدى إلى توزيع األسماء 
الموج��ودة بكثرة ف��ي الُمجتمع��ات الطَّوطمية. 
يمكن للطَّواطم الثنائية؛ كما في قبائل باغاندا]38[ 
Baganda؛ أو الرباعي��ة كم��ا ف��ي حالة قبائل 
��ر  ماس��يم Massim م��ن غينيا الجديدة أْن تُفّسِ
االتج��اه ذاته. ال يعني ذل��ك أنَّ الطَّواطم الثنائية 
أو الرباعي��ة ق��د ش��كَّلت الحالة األساس��ية لتلك 
الُمجتمعات. ف��ي المراحل األولى من تطورها، 

ربما امتلك��ت تلك التجمعات الطَّوطمية الجانب 
الطبيع��ي المؤلَّف من عش��يرةٍ واح��دة وطوطٍم 
واحد. لك��ن بعد ذلك تضاعف��ت الطَّواطم بفعل 
»سبٍب« معيَّن غير تقليدي في عشيرةٍ أو أكثر، 

وحذت عشائر أخرى حذوها.
يثق الكات��ب أنَّ نظرية النمط قد تُعد نظرية 
أص��ل الطَّوطمي��ة فقط بق��در ما تمث��ل محاولة 

إلظهار آلية العمليات الطوطمية.

هوامش المؤلِّف:
)1( نالحظ أنَّ ه��ذا النقاش افترض الطوطمية ذات 
أصٍل متعدد المصادر. أس��باب ه��ذا الرأي مذكورة 

بمراجع أخر، أنظر:

Totemism، an Analytical Study، Journal of 
American Folk-lore، 1910، Pp.264 sq.

في مقالٍة عن الزواج من خارج العشيرة:

Archiv für Rechts – und Wirtschafts phi-
losophie، April، 1912.

د فوندت]Wundt ]39 أنَّ التش��ابه الملحوظ للظواهر  يؤّكِ
الطوطمي��ة ف��ي كّلِ أنح��اء العال��م يؤدي حتم��اً إلى 
افتراض وحدةٍ أساس��ية للمؤسَّسات الطَّوطمية. لكن 
هذا التش��ابه ق��د يكون أيضاً نتيج��ة التقاء تحت نفوٍذ 
توجيهي لعامل مهم وهو الميل إلى تنش��ئٍة اجتماعية 

معينة. راجع:

Totemism and Exogamy defined: a Rejoin-
der، American Anthropologist، 1911، 
p.596; Andrew Lang on Method in the 
Study of Totemism، ibid.، 1912، p.384.

)2( Andrew Lang on Method in the Study 
of Totemism، American Anthropolo-
gist، 1912، p.384.

)3( قبل ربع قرن على هذا الكتاب أشار أندرو النغ 
Andrew Lang إلى أنَّ الطَّوطمية نهضت في جّوٍ 
نفس��ي متجانس مع بدايته��ا ونموها. في ورقٍة قرأها 

الكاتب أمام االتحاد البريطاني للتقدم العلمي
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 British Association for the Advancement 
of Science:)Portsmouth، 1911; see ab-
stract in Man، October، 1911(

أش��ار إلى تحليل الظروف النفسية واالجتماعية األساسية 
للطَّوطمية باعتبارها أكبر مس��ائلها وأكثرها أهميةً. 
المب��ادئ النظري��ة الموج��ودة ب��كّلِ تل��ك المس��ائل 
ناقش��ها ببراعة ليفي ب��رول]Lévy-Bruhl ]40 في 
 Les fonctions mentales des sociétés
��ا المحاول��ة البنَّ��اءة األولى بهذا  inférieures، أمَّ
االتجاه، فيما يتعلَّق بالدراس��ات الطَّوطمية، فأجراها 

ثورنوالد]Thurnwald ]41، أنظر:

Die Denkart als Wurzel des Totemismus، 
Korrespondenz-Blatt der deutschen 
Gesellschaft für Anthropologie، Eth-
nologie und Urgeschichte، Bd. XLII، 
Pp.173-179.

)4( تجب اإلش��ارة أكث��ر إلى أنَّ انتش��ار الخصائص ال 
يتقدم هنا من ش��خٍص إلى آخر فحسب؛ وهي بالفعل 
طريق��ة انتش��ار الع��ادات ِعب��َر المجتم��ع. األفراد 
ه��م الوح��دات النهائي��ة الذين تتح��ول إليهم وظائف 
الخصائ��ص الطَّوطمي��ة. لك��ن انتش��ار الخصائص 
الطَّوطمية يتقدم من عش��يرةٍ إلى أخرى؛ وأفراد كل 
عش��يرة، عندم��ا يحين دوره��م، ال يتبنَّون الخاصية 

نفسها وإنَّما نظيرها.

)5( يج��ب أن يك��ون ممكن��اً التأكد من م��دى تبرير هذا 
المفه��وم ِعب��َر األح��داث الواقعية ف��ي المجتمعات 

الطَّوطمية.

)6( الق��ارئ الُمل��م بالموضوع ربما الح��ظ أنَّ افتراض 
نظ��ام العش��يرة الموجود ُمس��بقاً عند بداي��ة التجمع 
الطَّوطمي ال يمكن تبريره على نفس أساس افتراض 
األصل األول. هذا اإلج��راء ُمصطنع بالفعل. يمكن 
تص��ور أنَّ جزءاً على األقل م��ن العملية الطَّوطمية 
يسبق زمنياً تشكيل نظام العشيرة الصارم، وامتالك 
مصدره��ا ف��ي التنظيم المحل��ي الرخو ال��ذي انبثق 
من��ه كل نظام قبلي. في س��ياق التط��ور االجتماعي 
ف��إنَّ تحول هذِه المجاميع المحلي��ة الرخوة إلى نظاٍم 
قبل��ي يجب حدوثه بع��دٍد ال يُحصى من المرات. مع 

زيادة التضامن فالمجاميع المحلية س��تتولَّى تدريجياً 
صفة أول��ى الوح��دات اإلجتماعي��ة الُمبهم��ة. ِعبَر 
التواصل والتزاوج بين الجماعات، سواٌء كان زواج 
أق��ارب أو لم يكن، فأف��راد الجماعات س��يتوزعون 
عل��ى مواقع مختلف��ة. بالتالي، يوضع أس��اس لنظام 
العش��يرة، ويصبح ثابتاً وصارماً في الوقت المحدد. 
م��ن الُمرجح كذلك في حاالٍت محددة أن تبدأ العملية 
الطَّوطمي��ة بينما ما ت��زال الجماع��ات لديها صفتها 
المحلي��ة األصلي��ة. يجب أن تك��ون العملي��ة بطيئة 
ج��داً. مضاعفة الخصائ��ص وتدعي��م كل مجموعة 
وبروز الش��عور بالُمس��اواة بي��ن الجماع��ات، كلَّها 
جوان��ب للعملية الطَّوطمي��ة التي ال يمك��ن إيجادها 
ف��ي الُمجتمعات المحلية وهي مادة وروح التحوالت 
الطَّوطمية، وهي متوفرة بغزارة في نظام العش��يرة. 
ف��ي س��ياق إع��ادة توزيع الجماع��ات الُمش��ار إليها 
أع��اله، فالخصائص والمي��ول الطَّوطمية أثبتت أنَّها 
أدوات قوية في زيادة تحويل وتدعيم العشائر؛ عندئٍذ 
تتولَّى العملية الصفة المذكورة في النص. إضافةً إلى 
ذلك، فالعمليات الطَّوطمية س��واٌء قبل أو بعد تشكيل 
نظام العشيرة، لن تختلف في المبدأ ولكن في سرعة 
وسالس��ة تطوره��ا. بالتال��ي، تعمل ه��ذِه الُمالحظة 
كإسهاٍب للنظرية المطروحة في النص، بدون تعديل 

النص في أّيِ عنصٍر أساسي منه.

 هوامش المترجم:
]1[ دراز، محمد عبد هللا، الدين.. بحوث ممهدة لدراس��ة 
تاري��خ األديان، )القاهرة، مؤسَّس��ة هن��داوي للتعليم 

والثقافة، 2014م( ص34. نقالً عن: 

La religion est le lien qui unit l’homme a 
Dieu، )Ciceron، de Legibus، I، XV(.

]2[ المرجع نفسه، ص34. نقالً عن:

 L’essence de la religion consiste dans le
 sentiment de notre dependanc absolue،
 )Schleirmacher، Discours sur la

.)Religion، second Discours
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]3[ المرجع نفسه، ص35. نقالً عن:

La religion est un octe d’adoration et 
l’adoration est a la fois un acte intel-
lectuel par lequel l’homme reconnaft 
une puissance superieure et un acte 
d’amour par lequel .il s’adresse a sa 
bonte، )Emile Burnouf، Science des 
Religions، ch. XII(.

]4] Mill، John Stuart، Nature The util-
ity of religion and Theism، London: 
Longmans Green Reader and Dyer، 
1874، p.7; Carr، Robert، The Religious 
Thought of John Stuart Mill: A Study 
in Reluctant Scepticism، Journal of the 
History of Ideas، Published by: Uni-
versity of Pennsylvania Press، Vol. 23، 
No. 4 )Oct. - Dec.، 1962(، Pp.475-495.

]5[ دراز، الدين، ص42-41.

]6[ المرجع نفسه، ص44.

]7[ يُنظ��ر: عب��د المول��ى، نصي��رة، الطق��وس البدائية 
وعالقته��ا بالممارس��ات الدينيَّة المعاص��رة.. زيارة 
األضرحة في الجزائر أنموذجاً، رس��الة ماجس��تير 
غي��ر منش��ورة، جامعة وه��ران )الجزائ��ر(، كلية 
العل��وم اإلجتماعي��ة، 2014م، ص )أ(. وف��ي ه��ذا 
الس��ياق، يقول الفيلس��وف األلماني فريدريك هيجل 
-1770( Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1831م(: »إنَّ اإلنس��ان وح��ده هو ال��ذي يمكن أن 
يك��ون له دين، وإنَّ الحيوان��ات تفتقر إلى الدين بقدر 
افتقاره��ا إلى القانون واألخالق«. موس��وعة العلوم 
الفلس��فية، ترجمة: إمام عبد الفت��اح إمام، )بيروت، 

دار التنوير، 1983م(، ص48-47.

]8] Sigmund Freud، The Future of an Il-
lusion، translated by: James Strachey، 
New York: W. W. Norton & Company. 
INC.، 1961.

]9] Mircea، Eliade، Le sacré et le profane، 
Collection FOLIO / ESSAIS، No.82، 
Editions Gallimard، Paris: 1965، p.31.

]10[ فروي��د، س��يغموند، الطوطم والتاب��و، ترجمة: بو 
علي ياسين، )الالذقية، دار الحوار للنشر والتوزيع، 

1983م(، ص31.

]11[ فروي��د، س��يغموند، الطوط��م والح��رام، ترجمة: 
جورج طرابيش��ي، )بي��روت، دار الطليعة، د.ت.(، 

ص191.

]12[ أدهم، إسماعيل أحمد، أعمال مختارة، إعداد: خالد 
المعال��ي ومصطفى الش��يخ، )بي��روت، دار الجمل، 

2010م(، ص263.

]13[ س��ميث، روبرتس��ون، محاض��رات ف��ي ديان��ة 
الس��اميين، ترجمة: عبد الوهاب عل��وب، )القاهرة، 
المجلس األعلى للثقافة، 1997م(، المشروع القومي 

للترجمة، ص47-46.

]14[ للتفصيل، يُنظر: المرجع نفسه، ص59-51.

]15[ ويلك��ن، جورج ألكس��ندر، األموم��ة عند العرب، 
ترجمة: بندل��ي صليبا الجوزي، )قازان، 1902م(، 

ص ص7-3.

]16] Le Totémisme aujourd'hui، Paris: 
Presses Universitaires de France، 1962.

األدب  البُنيوي��ة..  ب��ؤس  ليون��ارد،  جاكس��ون،   ]17[
والنظرية البُنيوية، ترجمة: ثائر ديب، ط2، )دمشق، 

دار الفرقد، 2008م(، ص134-133.

]18[ لمزيٍد من التفاصيل، يُنظر: زيدان، جرجي، تاريخ 
التمدن اإلسالمي، مراجعة: حسين مؤنس، )القاهرة، 

دار الهالل، د.ت.(، ج3، ص272-240.

]19[ ه��و: األس��تاذ الدكتور ناجي حس��ن ه��ادي مهدي 
الموس��وي، من مواليد مدين��ة الناصرية – العراق، 
ع��ام 1358ه�/1939م. أس��تاذ التاريخ اإلس��المي 
ف��ي جامعة بغ��داد / كلية اآلداب من��ذ العام 1965م 
وحتَّى اآلن. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 
أدنبرة University of Edinburgh في بريطانيا 
عام 1973م، عن أطروحتِه المعنونة: )دور القبائل 
العربي��ة في المش��رق في العصر األم��وي(. له من 
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المؤلَّفات: »ثورة زيد بن علي«، »األثر االقتصادي 
في الحياة السياس��ية في الدولة العربية اإلسالمية«، 
»مالم��ح وش��خوص طري��ق اإلم��ام الُحس��ين )ع( 
إل��ى طّفِ كرب��الء«، »الرس��ائل الُمتبادلة في وقعة 
صفين«. إضاف��ةً إلى تحقيقِه مجموعة كبيرة ومهمة 

من مخطوطات التراث العربي اإلسالمي.

]20[ محاض��رات غير منش��ورة، ألقاه��ا الدكتور ناجي 
حس��ن على طلبة مرحلة الدكتوراه في قسم التاريخ / 
كلية اآلداب / جامعة بغداد، للعام الدراسي )2012-

2013م(.

]21[ المرجع نفسه.

د بن حبيب  ]22[ الم��اوردي، أبو الحس��ن علي ب��ن ُمحمَّ
)ت450ه�/1058م(، أدب الدنيا والدين، )بيروت، 

دار المنهاج، 1434ه�/2013م(، ص259.

]23] Wallers، Wilson D.، “Goldenweiser، 
Alexander A.“، American Anthro-
pologist Journal، American Anthropo-
logical Association )AAA(، Arlington 
)Virginia(:1941، Vol.43،Pp.250-253; 
Vincent، Joan،»American anthropol-
ogy«، in: Encyclopedia of Social and 
Cultural Anthropology، edited by: Alan 
Bernard and Jonathan Spencer، Lon-
don & New York: Routledge، 2002، 
Pp.33-36.

]24] Silverman،Sydel،Totems and Teach-
ers: Key Figures in the History of An-
thropology، Maryland: Rowman Al-
tamira، 2004، p.118.

]25] Wallers، “Goldenweiser، Alexander 
A.“، Pp.253-255.

]26] Goldenweiser، A. A.، The Origin of 
Totemism، American Anthropologist، 
New Series، Published by: Wiley on 
behalf of the American Anthropologi-
cal Association، Vol.14، No.4 )Oct. - 
Dec.، 1912(، Pp.600-607.

]27[ أي حتَّ��ى ع��ام 1912م، وه��و وقت كتابة ونش��ر 
الدراسة التي بين أيدينا.

]28[ يقص��د ب��ِه: عال��م االجتم��اع االس��كتلندي ج��ون 
 John Ferguson ماكلين��ان  فيرغس��ون 
كان  وال��ذي  )1827-1881م(.   McLennan
ألعمالِه األثر البالغ في تطور دراس��ة تاريخ الدين، 
 The Worship of وخصوصاً من خالل دراس��تِه
-1869  Animals and Plants )two parts
70(، مش��يراً إل��ى وج��ود صل��ة وثيقة بي��ن البُنى 
اإلجتماعي��ة الحالي��ة والديان��ات البدائي��ة. ليصوغ 
بالتالي مصطل��ح )totemism( الطَّوطمية، تعبيراً 
ع��ن الوظيف��ة اإلجتماعية للدين البدائ��ي. لمزيٍد من 

التفاصيل، يُنظر:

McLennan، John F.، Primitive Marriage.. 
An Inquiry into the Origin of the 
Form of Capture in Marriage Ceremo-
nies، Chicago: 1970 ]1865]; Diction-
ary of National Biography، edited by: 
Sidney Lee، New York & London: 
Macmillan and Co. & Smith، Elder and 
Co.، 1893، Vol.35، Pp.210-211; Stren-
ski، Ivan، Thinking About Religion.. 
An Historical Introduction to Theories 
of Religion، Malden، MA.، Blackwell 
Publishing، 2006، Pp.18-21.

]29[ ه��و: عل��م الثقاف��ات المق��ارن، وه��و عل��م يُعنى 
بخصائص وإنجازات الشعوب وأحوالهم الحضارية 
والثقافي��ة ومعتقداته��م. م��ن أهدافِه إع��ادة صياغة 
تاريخ اإلنس��ان ومعرفة التغي��رات الثقافية الطارئة 
على س��طح األرض مع تغير األجيال. في بريطانيا 
والوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة يُرمز لعلم دراس��ة 
األع��راق باإلناس��ة )علم اإلنس��ان( الثقافي��ة، على 
الرغم م��ن أنَّ المصطلحين ال يحمالن المعنى ذاته. 

لمزيٍد من التفاصيل، يُنظر الموقع اإللكتروني:

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnology .

]30[ يقصد بِه: أستاذ علم األعراق والفلكلور البريطاني 
 Charles Hill-Tout األصل تشارلز هيل – توت
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)1858-1944م(. وال��ذي كان رئيس��اً ألكاديمي��ة 
 British Columbia كولومبيا البريطانية للعل��وم
Academy of Science ف��ي ع��ام 1914م. في 
 Royal عام 1903م نشرت الجمعية الملكية في كندا

Society of Canada دراسته حول الطَّوطمية:

Hill-Tout، Charles، Totemism.. A Consid-
eration of its Origin and Import، To-
ronto: J. Hope & sons، Ottawa; The 
Copp-Clark Co.، 1903.

يُنظر:

Banks، Judith Judd، Comparative Biogra-
phies of tow British Columbia Anthro-
pologists: Charles Hill-Tout and James 
A. Teit، A Thesis Submitted in Partial 
Fulfillment of the Requirements for the 
Degree of Master of Arts، University 
of British Columbia، Department of 
Anthropology and Sociology، 1970، 
Pp.9-39.

 :The Salish people )Séliš( 31[ شعوب الساليش[
هي مجموع��ة عرقية – لغوية تقطن مناطق ش��مال 
غ��رب المحي��ط اله��ادئ. ت��مَّ تحديده��ا م��ن خالل 
استخدامها للغات الساليش المشتركة، والتي تنوعت 
من Proto-Salish لما بين )3000-6000( س��نٍة 

مضت. يُنظر:

Constitution and Bylaws of the Confeder-
ated Salish and Kootenai Tribes of the 
Flathead Reservation Montana، United 
States، Department of the Interior Of-
fice of Indian Affairs، Washington: 
Government Printing Office، 1936.

]32[ يقصد ب��ِه: عالم اإلنثروبولوجي��ا البريطاني ألفرد 
-1855( Alfred Cort Haddon كورت هادون
1940م(. الذي حقَّق أه��م أعماله الميدانية بالتعاون 
-1864( William Halse Rivers Rivers مع
 Charles Gabriel Seligman 1922م(، 
 Sidney Herbert Ray )1873-1940م(، 

توري��س  ج��زر مضي��ق  ف��ي  )1858-1939م(، 
Torres Strait Islands. ليع��ود بعدها للدراس��ة 
 .Christ's College، Cambridge ف��ي 
��س مدرس��ة اإلنثروبولوجيا. وقد كان ألعمال  ليؤّسِ
ه��ادون الميداني��ة التأثي��ر الكبي��ر والواض��ح على 
عالمي��ة اإلثنولوجي��ا األمريكية كارولي��ن فورنيس 
 Caroline Augusta Furness جاي��ن 
Jayne )1873-1909م(. ف��ي ع��ام 2011م ت��مَّ 
إضاف��ة مالحظ��ات ومش��اهدات ه��ادون المعنونة: 
)تس��جيالت رحل��ة كامبري��دج اإلنثروبولوجية إلى 
 The Recordings )مضي��ق توري��س، 1898م
 of the Cambridge Anthropological
Expedition to Torres Straits إل��ى الس��جل 

الوطني لألفالم واألصوات في أستراليا 

 National Film and Sound Archive of Aus-
tralia )NFSِA(   

والمحفوظة حالياً في المكتبة البريطانية

.British Library 

Fleure، H.J.، «Alfred Cort Haddon )1855-
1940(«، Biographical Memoirs of Fel-
lows of the Royal Society، The Royal 
Society، London: 1941، vol.3 )9( 
Pp.448-465.

 Frank 33[ يقص��د ب��ِه: فران��ك غولدس��ميث ش��بيك[
Gouldsmith Speck )1881-1950م(. عال��م 
اإلنثروبولوجيا األمريكي واألستاذ في جامعة بنسلفانيا 
المتخص��ص   .University of Pennsylvania
 Algonquian and Iroquoian بدراس��ة قبيلتي
من الس��كَّان األصليين للقارة األمريكية، إضافةً إلى 
قبائل المناطق الش��مالية الش��رقية من القارة )كندا(. 
تمَّ جمع أوراق ومالحظات ش��بيك عن قبائل السكَّان 

األصليين من قبل الجمعية الفلسفية األمريكية

 American Philosophical Society )APS(  

والتي كان عضواً فيها. من أعمالِه:

• The Study of the Delaware Indian Big 
House Ceremony، )1931(، Harrisburg : 
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Pennsylvania Historical Commission.

• Naskapi: The Savage Hunters of the Lab-
rador Peninsula، )1935، reprint 1977(.

• Contacts between Iroquois Herbalism 
and Colonial Medicine، )1941(.

• The Tutelo Spirit Adoption Ceremo-
ny، )1942(، Harrisburg: Commonwealth 
of Pennsylvania، Dept. of Public In-
struction، Pennsylvania Historical Com-
mission.

• »Songs from the Iroquois Longhouse«، 
)1942(، Program notes for an album of 
American Indian music from the eastern 
woodlands، Washington، DC: Library of 
Congress.

• The Roll Call of the Iroquoi 
Chiefs، )1950(.

• Symposium on Local Diversity in Iro-
quois Culture، )1951(، Washington، DC: 
US Government Printing Office.

• The Iroquois Eagle Dance: an Offshoot 
of the Calumet Dance، )1953(.

• The False Faces of the Iroquois، )1987(.

• The Great Law and the Longhouse: a 
political history of the Iroquois، )1998(.

• The Little Water Medicine Society of the 
Senecas، )2002(.

Look: Bruchac، Margaret M.، “Indian Sto-
ries: Gladys Tantaquidgeon and Frank 
Speck“، In: Savage Kin: Indigenous 
Informants and American Anthropolo-
gists، 2018، Pp.140-175. Tucson: Uni-
versity of Arizona Press.

]34[ واح��دة م��ن المجموع��ات الِعرقية التي تس��توطن 
جن��وب قارة أفريقي��ا، ويتألَّفون م��ن )600-300( 
مجموعة ِعرقية. ويتكلَّمون لغات البانتو، وينتشرون 

من البحيرات العظمى األفريقية ش��ماالً إلى سواحل 
رأس الرجاء الصالح جنوبي أفريقيا.

Ehret، Christopher، An African Classical 
Age: Eastern and Southern Africa in 
World History.. 1000 B.C. to A.D. 400، 
London: James Currey، 1998، Pp.38-
41.

 Sir 35[ يقص��د ب��ِه: الس��ير جيمس ج��ورج فري��زر[
)1854-1941م(.   James George Frazer
عال��م إنثروبولوجي��ا إس��كوتلندي كبير. ألَّ��ف كتابه 
 The Golden )المشهور والضخم )الغصن الذهبي
Bough، وهو عبارة عن دراسة في السحر والدين، 
ع��ام )1890م(. وضَّح فيه أنَّ كثير من األس��اطير 
الدينيَّة والش��عائر الدينيَّة يعود أصلها إلى أيام ظهور 
الزراع��ة في عصر ما قب��ل التاري��خ. وأنَّ التطور 
العقلي البش��ري مرَّ بثالِث مراحل: السحر البدائي، 
والدي��ن، والعلم. كان لمؤلَّفاتِه األثر الكبير والواضح 
في تط��ور علم اإلنثروبولوجيا، وكذلك على كتابات 
الطبي��ب وعال��م النفس النمس��اوي س��يغموند فرويد 
Sigmund Freud )1856-1939م(. ال��ذي ألَّف 
كتاب��اً بعنوان: )الطَّوطم والتابو(. ومن أبرز مؤلَّفاتِه 

األخرى:

Man، God، and Immortality )1927(; Ta-
boo and the Perils of the Soul )1911(; 
The Gorgon's Head and other Literary 
Pieces )1927(; The Worship of Na-
ture )1926(; Folk-lore in the Old Testa-
ment )1918(; The Belief in Immortality 
and the Worship of the Dead، 3 volumes 
)1913–24(; The Golden Bough، 3rd 
edition: 12 volumes )1906–15; 1936(; 
Totemism and Exogamy )1910(; To-
temism )1887(.

Look: Fleure، H. J.، »James George 
Frazer 1854-1941«، Obituary No-
tices of Fellows of the Royal Society، 
1941، Vol.3 )10(، Pp.896–914.
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 Sir 36[ يقص��د بهما: الس��ير والت��ر بالدوين سبنس��ر[
-1860(  Walter Baldwin Spencer
واإلنثروبولوجي��ا  األحي��اء  عال��م  1929م(. 
البريطاني – األس��ترالي. وفرانس��يس جيمس غيلن 
)1855-1912م(.   Francis James Gillen
عال��م اإلنثروبولوجيا األس��ترالي. الل��ذان َعِمال معاً 
بش��كٍل وثيق جداً لمدَّة عش��ر س��نوات، تمكنا خاللها 
من الحص��ول على مجموع��ٍة هائلة م��ن المقتنيات 
واآلث��ار والمص��ورات الت��ي تخص قبائل الس��كَّان 
األصليين ألس��تراليا. هذِه المجموعة التي تمَّ التبرع 
بها في نهاية المطاف إلى المتاحف األسترالية، وهي 
متداول��ة اآلن في متاحف أخرى بجميع أنحاء العالم. 
كما نتج عن رحالتهم��ا المتواصلة وضع العديد من 

التقارير والمؤلَّفات المشتركة بينهما، هي:

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1897(، 
The Engwura. Nature، 56:136-9.

•  Spencer، Baldwin، & Gillen، F. J.، 
)1897(، An account of the Engwurra or 
fire ceremony of certain Central Austra-
lian tribes، Royal Society of Victoria، 
Carlton.

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1897(، 
Notes on certain initiation rotes of the 
Arunta tribe، Proceedings of the Royal 
Society of Victoria: 10:142-74.

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1898(، 
Some Aboriginal Ceremonies، Journal of 
the Anthropological Institute، 27:131-5.

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1899(، 
Some Remarks on Totemism as Applied 
to Australian tribes، Journal of the An-
thropological Institute، 28:275-80.

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1899(، 
The Native Tribes of Central Australia، 
London: Macmillan.

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1904(، 
The Northern Tribes of Central Australia، 
London: Macmillan.

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1912(، 
Across Australia، )vols I and II(، London: 
Macmillan.

•  Spencer، W.B. & Gillen، F.J.، )1927(، 
The Arunta، )vols I and II(، London: 
Macmillan.

ما ع��دا مؤلَّفاتهما المنفردة. لمزيٍد م��ن التفاصيل، يُنظر 
المواقع اإللكترونية:

http://spencerandgillen.net

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_
James_Gillen

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_
Baldwin_Spencer

]37[ هو: الش��اعر والروائي والناقد األدبي االسكتلندي 
)1844-1912م(. له مساهماٌت في اإلنثروبولوجيا. 
وقد اكتس��ب ش��هرته من خ��الل الحكايات الش��عبية 
يت المحاضرات التي  والخيالية التي ألَّفها، حتَّى ُس��ّمِ
 University of ألقاها في جامعة س��انت أن��دروز
St. Andrews باس��مِه بعد وفاتِه. أقدم منش��وراته 
Custom and Myth )1884(. وفي األسطورة، 
 Ritual and )كتابه »الطق��وس والدين« )1887م
Religion، أوضح فيه العناصر غير العقالنية من 
األس��اطير كما الناجين من أش��كاٍل أكثر بدائية. تأثر 
النغ في صنع الدين وبشكٍل كبير بفكرة القرن الثامن 
عشر عن »الوحش��ية النبيلة«: في ذلك، حافظ على 
ى بالس��باقات  وجود أفكار روحية عالية بين ما يُس��مَّ
المتوحشة، راسماً أوجه الشبه مع االهتمام المعاصر 
بالظواهر الس��رية في إنكلت��را. كان كتابه: »الجنية 
الزرق��اء« )1889م(  Blue Fairy عب��ارةً ع��ن 
نسخة رائعة ومثيرة من القصص الخيالية على النمط 
الكالسيكي. تبع ذلك العديد من المجموعات األخرى 
من القصص الخيالية، والمعروفة باس��م أندرو النغ 
 .Andrew Lang's Fairy Books في��ري للكتب
كما بحث النغ أصول الطوطمية في كتابِه »األصول 
اإلجتماعية« )1903م( Social Origins. يُنظر:

Hensley، Nathan K.، »Andrew Lang and 
the Distributed Agencies of Literary 
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Production«، Victorian Periodicals 
Review، Published by: Johns Hopkins 
University Press، Baltimore )Mary-
land(: Vol.48، No.3، 2015، Pp359-382.

)باغن��دا(  أو   ،Ganda people غان��دا  ش��عب   ]38[
 Bantu ه��م مجموعة البانت��و الِعرقية :Baganda
 ،Buganda التي تنتمي إلى بوغندا ethnic group
وهي مملكة دون س��يادةٍ وطنية داخل أوغندا. تتألَّف 
م��ن )52( قبيلة )على الرغم من أنَّه منذ اس��تطالع 
ع��ام 1993م، ل��م يتم التعرف إالَّ عل��ى )46( منها 
فق��ط(، والباغن��دا ه��ي أكب��ر مجموع��ة ِعرقية في 
ا  أوغن��دا، وتض��م 16.9% من مجموع الس��كَّان. أمَّ
عن أصولهم األولى، فهن��اك نظرية تقول أنَّ الغاندا 
هم أحفاد ش��عٍب جاء من الش��رق أو الشمال الشرقي 
حوالي العام 1300م، وذلك وفقاً لما سرده لنا السير 
أبولو كاغوا Apolo Kagwa )1864-1927م(، 
أح��د أب��رز علم��اء اإلثنوغرافيا في بوغن��دا. يُنظر 
https://en.wikipedia. اإللكترون��ي:  الموق��ع 

org/wiki/Baganda

]39[ يقصد بِه: الفيلس��وف وعال��م النفس األلماني ويليام 
 Wilhelm Maximilian Wundt فون��ت 
)1832-1920م(. وال��ذي يُعد مع األمريكي ويليام 
)1842-1910م(   William James جيم��س 
 Experimental س��ي علم النف��س التجريب��ي مؤّسِ
psychology، وه��و الذي أنش��أ معمالً في جامعة 
اليبزغ األلماني��ة Leipzig University إلجراء 
تج��ارب عملي��ة عل��ى أش��خاص حقيقيين ف��ي عام 
1879م، ليُع��د هذا التاريخ بداي��ة اعتبار علم النفس 
علم��اً، وقد ج��ذب المعم��ل العديد من ش��باب أوربا 
وأمري��كا الذي��ن ج��اؤوا إل��ى فون��ت وتعلَّم��وا منه 
وحصلوا على الدكتوراه. وحتَّى منتصف الثالثينيات 
من القرن الماضي كان معظم علماء النفس في العالم 

من تالمذة فونت. من أبرز مؤلَّفاتِه:

•  Lehre von der Muskelbewegung )The 
Patterns of Muscular Movement(، 
)Vieweg، Braunschweig 1858(.

•  Beiträge zur Theorie der Sinneswahrne-

hmung )Contributions on the Theory of 
Sensory Perception(، )Winter، Leipzig 
1862(.

• Vorlesungen über die Menschen- und 
Tierseele )Lectures about Human and 
Animal Psychology(، )Voss، Leipzig 
Part 1 and 2، 1863/1864; 4th revised ed. 
1906(.

• Lehrbuch der Physiologie des Menschen 
)Textbook of Human Physiology(، )Enke، 
Erlangen 1864/1865، 4th ed. 1878(.

• Die physikalischen Axiome und ihre 

Beziehung zum Causalprincip )Physical 

Axioms and their Bearing upon Causality 

Principles(، )Enke، Erlangen 1866(.

• Handbuch der medicinischen Physik 

)Handbook of Medical Physics(، )Enke، 

Erlangen 1867(. )Digitalisat und Volltext 

im Deutschen Textarchiv(

• Untersuchungen zur Mechanik der Ner-

ven und Nervenzentren )Investigations 

upon the Mechanisms of Nerves and 

Nerve-Centres(، )Enke، Erlangen 1871-

1876(.

• Grundzüge der physiologischen Psychol-

ogie )Principles of physiological Psy-

chology(، )Engelmann، Leipzig 1874; 

5th ed. 1903-1903; 6th ed. 1908-1911، 3 

Vols(.

• Essays )Engelmann، Leipzig 1885(.

• Ethik. Eine Untersuchung der Tatsachen 

und Gesetze des sittlichen Lebens. )Eth-
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ics(، )Enke، Stuttgart 1886; 3rd ed. 1903، 

2 Vols.(.

•  System der Philosophie )System of Phi-

losophy(، )Engelmann، Leipzig 1889: 4th 

ed. 1919، 2 Vols.(.

• Grundriss der Psychologie )Outline of 

Psychology(، )Engelmann، Leipzig 1896; 

14th ed. 1920(.

• Hypnotismus und Suggestion. )Hyp-

notism and Suggestion(. )Engelmann: 

Leipzig 1892(.

• Kleine Schriften )Shorter Writings(، 3 

Volumes، )Engelmann، Leipzig 1910-

1911(.

• Einführung in die Psychologie. )Dürr، 

Leipzig 1911(.

• Probleme der Völkerpsychologie )Prob-

lems in Cultural Psychology(. )Wie-

gandt، Leipzig 1911(.

• See: Wolfgang G. Bringmann، W.D. 

Balance، R.B. Evans، »Wilhelm Wundt 

1832–1920: a brief biographical sketch«، 

Journal of the history of the behavioral 

sciences، New Jersey، Vol.11 )3(، 1975، 

Pp.287–297.

Lucien Lévy- 40[ هو: لوس��يان ليفي – بريل[  

وعال��م  الفيلس��وف  )1857-1939م(.   Bruhl

االجتم��اع واإلثنولوجي الفرنس��ي. كان أس��تاذاً في 

جامعة الس��وربون Sorbonne منذ العام 1899م. 

م��ن أبرز مؤلَّفاتِه: )الوظائف العقلية في المجتمعات 

 Les fonctions mentales )البدائي��ة، 1910م

)العقلي��ة   ،dans les sociétés inférieures

 .La mentalité primitive البدائي��ة، 1922م( 

لمزي��ٍد م��ن التفاصيل، يُنظ��ر الموق��ع اإللكتروني: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_

 Lévy-Bruhl

 Richard ثورنوال��د  ريتش��ارد  ب��ِه:  يقص��د   ]41[

 Thurnwald

واالجتم��اع  اإلنثروبولوجي��ا  عال��م  )1869-1954م( 

النمساوي، المعروف بدراساتِه المقارنة للمؤسَّسات 

اإلجتماعية. من أبرز مؤلَّفاتِه:

•  Bánaro society; social organization and 

kinship system of a tribe in the interior of 

New Guinea، 1916.

•  Economics in primitive communities، 

1932.

•  )with Diedrich Westermann( The mis-

sionary and anthropological research، 

1932.

•  Black and white in East Africa; the fab-

ric of a new civilization; a study in social 

contact and adaptation of life in East Af-

rica، 1935.

•  Profane literature of Buin، Solomon Is-

lands، 1936.

•  Look at the website: https://en.wikipedia.

org/wiki/Richard_Thurnwald 



دراسات األديان    ةملك /34
 66

Alexander A. Goldenweiser 
)1880-1940(
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د. عادل عبد الستار عبد الحسن الجنابي)*( 

)*( أ.م.د.كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد

المنهج الدراسي اإلسالمي والتحديات المعاصرة

المقدمة 

إن دراس��ة المنه��ج الدراس��ي ف��ي النظ��ام 

والتحدي��ات  اإلس��المي  والتعليم��ي  الترب��وي 

المعاص��رة ج��اءت بداف��ع التع��رف عل��ى هذا 

المنه��ج وأهميتة ودوره األساس��ي ف��ي تزويد 

األفراد بالمه��ارات المختلفة. وتس��ليط الضوء 

عل��ى أبرز التحديات المعاص��رة التي يتعرض 

لها المنهج الدراس��ي ومن ثم إبراز دور المنهج 

الدراس��ي في مواجهة ه��ذه التحديات من خالل 

إعداد األفراد إعداداً جيداً بحيث يكونون قادرين 

على مواكبة تط��ورات عصر العولمة وإحداث 

التغيي��ر ف��ي مجتمعه��م والمش��اركة في وضع 

اسس مسيرة التقدم والبناء. وأكدت هذه الدارسة 

عل��ى دور وأهمي��ة المناه��ج الدراس��ية عموماً 

والمنهج الدراس��ي االس��المي بشكل خاص في 

بن��اء الش��خصية واكتس��اب المه��ارات وتربية 

وتعلي��م األجيال ثم أه��م التحدي��ات التي تواجه 

هذا المنهج وه��ي ذات بعدين خارجية من قبيل 

التدخ��ل في تغيي��ر المناهج واس��تهداف الهوية 

واس��تدماج القي��م العالمي��ة، وتحدي��ات داخلية 

منها تدني مس��توى التعلي��م، والعجز التربوي، 

والمفه��وم القديم للمناهج الت��ي مازالت أهدافها 

تركز على الحفظ واالستظهار أكثر من التحليل 

واالستنتاج وحل المشكالت وأن أساليب التقويم 

مازالت تعتمد على االختبارات التحصيلية التي 

تركز على قياس الحفظ واالس��تظهار أكثر من 

قياس��ها للعمليات العقلية العليا فيكون هدف هذه 

الدراسة هو التعرف على واقع المنهج الدراسي 

اإلسالمي وما يتعرض له من تحديات وضرورة 

الرجوع إلى المنهج التربوي اإلسالمي الذي لو 

أمكن تفعليه بشكل جيد ألمكن من خالله مواجه  

التحديات 
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المبحث األول: مفهوم المنهج 
الدراسي االسالمي واهدافه 

وخصائصه

المطلب األول: مفهوم المنهج الدراسي 
االسالمي واهدافه

أوالً: المنهج في اللغة: المنهج  والمنهاج: 
الطريق الواضح، ونهج: وضح واستبان  

وورد ف��ي الق��رآن الكريم في قول��ه تعالى: 
))ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاجاً (()1( أي سبيال 
وسنة والشرعة والمنهاج الطريق الواضح)2( . 
ثانياً: المنهج في االصطالح : » فن التنظيم 
الصحيح لسلس��لة من األفكار العديدة، من أجل 

الكشف عن الحقيقة  «)3(. 

وه��و أيضاً: » طريق كس��ب المعرفة « أو 
» الطريق المؤدي إلى الكش��ف عن الحقيقة في 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، تهيمن 
على س��ير العقل، وتح��دد عملياته، حتى يصل 

إلى نتيجة معلومة « )4( .

ثالثاً: تعريف المنهج الدراسي االسالمي : 
يعرف المنهج الدراس��ي االسالمي بأنه الحقائق 
المس��تمدة من الكت��اب والس��نة الخاصة بجميع 
األم��ور الغيبي��ة، وجميع المعارف واألنش��طة 
التي تنظمها المؤسس��ة التعليمية وتشرف عليها 
بقص��د إيصال كل متعل��م إلى كماله اإلنس��اني 

بإقراره بالعبودية هلل سبحانه)5(. 
والمفه��وم اإلس��المي للمنهج ه��و مجموع 
الخب��رات والمع��ارف والمه��ارات التي تقدمها 
مؤسس��ة تربوية إس��المية إل��ى المتعلمين فيها 
بقص��د تنميته��م تنمية ش��املة متكاملة جس��مياً 
وعقلي��اً ووجداني��اً وتعديل س��لوكهم في االتجاه  
وهذا المفهوم ال��ذي يمكنهم من عمارة األرض 

وف��ق منه��ج هللا تعال��ى وش��ريعته والمفه��وم 
اإلس��المي للمنه��ج يرتكز عل��ى مجموعة من 
األس��س والمب��ادئ وأبرزها أن ه��دف المنهج 
تزوي��د المتعل��م بالحقائ��ق الثابت��ة، والخبرات 
والمع��ارف والمهارات والمفاهيم المتغيرة التي 
توصل اإلنس��ان إلى تقوى هللا ومحبته وخشيته 
واإلسهام بفاعلية في تعمير األرض وتطويرها 

وفق منهج هللا)6( .
والمفه��وم اإلس��المي للمنه��ج ينبث��ق م��ن 
التصور اإلس��المي للكون ولإلنس��ان وللحياة، 
ويشتق أساساً من مصادر التربية اإلسالمية في 
القرآن الكريم والس��نة المطهرة وسيرة األئمة( 
عليهم الس��الم( ولذلك فإن المنه��ج في المفهوم 
اإلس��المي يس��تهدف تثبي��ت القي��م والمفاهي��م 
والحقائ��ق المتعلق��ة به��ذا التصور، وإكس��اب 

المتعلمين والدارسين المهارات المناسبة. 
ان المفهوم اإلس��المي للمنهج تخطى كثيراً 
م��ن األف��كار التقليدي��ة والتقدمية الت��ي طرأت 
عل��ى تطبيق��ات المناهج المختلف��ة في الماضي 
والحاضر، فاش��تمل هذا المفهوم على نظريات 

مهمة من أبرزها)7(: 

1 - أن العل��م مس��خر لمرض��اة هللا تعال��ى 
وتحقيق مبادئ االستخالف على األرض .

2 - أن دراس��ة بع��ض الحقائق واكتس��اب 
بع��ض المه��ارات مهم��ة وضروري��ة لمعرفة 
حقائق أخرى واكتساب مهارات أخرى جديدة .

3 - أن كل المواد الدراسية ذات فائدة علمية 
يستفيد منها اإلنسان في عالقته بربه وفي تحقيق 

استخالف هللا له على األرض .

4 - أن العلوم والمعارف تتفاضل في قيمتها 
وأهميتها .
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5 - أن العل��وم والمعارف ليس��ت وقفاً على 
فئة دون أخرى مهما كانت حقيقة االختالف بين 

الناس 

رابع���اً: أه���داف المنهج االس���المي : أن 
المنهج اإلسالمي يستهدف تنمية العقل وتزكيته 

من خالل تحقيق األهداف اآلتية)8( :

المنه��ج  يس��تهدف   : ال��روح  تزكي��ة   -1
اإلس��المي تقوية الطاقة الروحية لدى اإلنس��ان 
عن طري��ق إيجاد صلة قوية ودائمة بين الروح 
ف��ي اإلنس��ان وبين الخال��ق عن طري��ق تقوية 

الطاقة الروحية لدى اإلنسان. 

2 - تنمية التفكير وإعمال العقل والتدبر في 
آيات هللا في الكون والحياة واإلنسان.

3 - تنمي��ة القدرة ل��دى المتعلم على التجديد 
واالبتعاد عن التقليد األعمى .

4 - تنمي��ة القدرة على التفكي��ر الناقد الذي 
يس��هم في إص��الح المتعلم ومجتمع��ه، ومن ثم 

أمته اإلسالمية. 

5 - حماي��ة العق��ل م��ن أس��باب ال��زوال 
والضياع .

المطلب الثاني: خصائص المنهج الدراسي 
االسالمي

يتمي��ز المنه��ج الدراس��ي االس��المي ع��ن 
م��ن  بالكثي��ر  االخ��رى  الدراس��ية  المناه��ج 

الخصائص أهمها:

أوالً:- الربانية: المناهج اإلس��المية ربانية 
اله��دف والغاي��ة ألن اله��دف الذي تس��عى إليه 
ه��و تحقي��ق العبودي��ة بمعنى أن ال��ذي حدد لنا 
ه��ذا المنهج هو هللا س��بحانه وتعال��ى، من أجل 

أن يتكي��ف اإلنس��ان به��ذا المنهج م��ع الحياة، 
ويعمل بمقتضياته فيه��ا، ويالحظ على المناهج 
االس��المية أيضاً غلبة الطاب��ع الديني والخلقي 
عل��ى محتويات��ه وطرق��ه وأس��اليبه، ف��كل ما 
ي��درس ويمارس في إطارها يتم في إطار الدين 

واألخالق  وفي ضوء الكتاب والسنة )9(. 

التربي��ة  منه��ج  ان  العالمي���ة:   - ثاني���اً: 
االس��المية يهدف إل��ى تربية اإلنس��ان الصالح 
المؤم��ن وال يقتصر عل��ى تربية المواطن الذي 
يكون محصوراً في حدود وطنه فقط فهو يمتاز 
عن س��ائر مناهج التربية لكونه يربي اإلنس��ان 
تربي��ة عالمي��ة بحي��ث يس��تطيع أن يعي��ش في 
كل مكان وهذا يتمش��ى م��ع عالمية هذه المنهج 
وه��و ما قرره الق��رآن الكريم. إن هذه الخاصية 
للمنهج اإلس��المي أصبحت في الوقت الحاضر 
م��ن مس��تلزمات التربي��ة التي تقتض��ى تربية 
حب الس��الم والتعايش م��ع اآلخرين في نفوس 
الناش��ئة، وذل��ك نتيجة س��هولة االتصاالت بين 

أرجاء المعمورة)10( . 

ثالثاً: –الش���مول: فهو يهتم بتنمية وتوجيه 
كافة جوانب ش��خصية المتعلم الجسمية والعقلية 
والنفس��ية واالجتماعية والروحية، وكذلك يهتم 
المنهج اإلس��المي بش��مولية المعرفة ووحدتها 
في شتى مجاالت العلوم والفنون بما يخدم الفرد 

ومجتمعه)11( .

رابعاً: - التكامل: إن تكامل جوانب الخبرة 
اإلنسانية في منهج التربية يتفق مع فكرة اإلسالم 
ع��ن الكون والحياة واإلنس��ان، فالوجود صادر 
عن اإلرادة المباش��رة هلل، وهذا الوجود الصادر 
ع��ن اإلرادة المطلقة وح��دة متكاملة، كل جزء 
فيه متناس��ق ومتكامل مع بقية األجزاء وتكامل 
جوانب الخبرة اإلنسانية في منهج التربية يجب 
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أن يتماش��ى مع تصور اإلس��الم لوحدة الوجود 
وتكامل أجزائه)12(

خامس���اً: - الت���وازن: ف��ان منه��ج التربية 
اإلس��المية ي��وازن بي��ن الجوان��ب الروحي��ة 
والجوانب المادية لدى الفرد والمجتمع، ويمتاز 
بخاصية التوازن النس��بي بين محتويات المنهج 
م��ن العلوم والفن��ون أو المق��ررات والخبرات 

وأوجه النشاط التعليمية المختلفة)13(

سادساً: - الواقعية : يتسم المنهج اإلسالمي 
بالواقعي��ة، ألن��ه يتعامل مع وقائ��ع ذات وجود 
حقيق��ي يقين��ي، مث��ل الحقيقة اإللهي��ة والحقيقة 
الكونية والحقيقة اإلنس��انية، فالمنهج اإلسالمي 
يوج��ه اإلنس��ان للك��ون الواقعي ال��ذي يدركه 
ويتأمله بما فيه، وهو ينظر إلى اإلنس��ان بشكل 
واقعي بحقيقته الموجودة بعقله وروحه ونوازعه 
ورغباته وقدراته واستعداداته، ويحدد له منهجاً 
يتمشى مع حدود طاقاته وطبيعة تكوينه. وهكذا 
يكون المنهج اإلس��المي منهج��اً واقعياً ومنهج 

حياة وحركة وعمل وإنتاج وتطور)14( . 

المنهج  بن���اء  أس���س  الثالث:  المطلب 
الدراسي اإلسالمي

إن كل م��ا في المجتمع اإلس��المي من نظم 
بما ف��ي ذلك النظ��ام التعليمي يجب أن يس��تمد 
فلس��فته وأهدافه ومناهجه من الدين اإلس��المي 
وما تضمنه من مب��ادئ وتعاليم تتعلق بالعقيدة، 
والعبادات، والمعامالت والعالقات التي تتم في 

نطاق المجتمع. 

والمنهج الدراسي اإلسالمي يقوم على عدد 
من األس��س ومنها يستمد وجوده وعلى أساسها 
تقوم تنمي��ة كل من الفرد والمجتم��ع وفيما يلي 

عرض لهذه األسس:

أوالً: األساس العقائدي 
إن األس��اس العقائ��دي هو األس��اس األول 
والركيزة األم لبقية األسس، والعقيدة الصحيحة 
هي أصل دين اإلسالم وأس��اس الملة، والعقيدة 
الصحيح��ة هي التي جاء بها الرس��ل الكرام في 
كل زمان ومكان وهي األس��اس لقبول األعمال 
يَماِن فَقَْد  واألق��وال، قال تعالى: [ َوَمْن يَْكفُْر بِاإْلِ
َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِي اآْلَِخَرةِ ِمَن اْلَخاِس��ِريَن[)15(. 
والعقيدة هي أمور علمية يجب على المس��لم إن 
يعتقدها في قلبه، ألن هللا تعالى أخبره بها بطريق 

وحيه إلى الرسول )ص( بالكتاب والسنة)16(. 

ثانياً: التشريعي والتعبدي
األس��اس التش��ريعي ه��و من أهم األس��س 
الفكرية العامة حيث يستند إلى اإلحكام المنظمة 
الت��ي ش��رعها هللا النتظام أم��ور الناس وضبط 
تصرفاتهم في القول والعمل ولكي يس��ير الناس 
عل��ى هداها فعال وتركا، والش��رع ف��ي القرآن 
الكريم هو س��ن التعالي��م الدينية وبي��ان العقيدة 
التي يجب اإليمان بها، وعبادة هللا على أساسها، 
وإصدار األوامر والنواهي التي تحقق ذلك كله، 
وهو من ش��أن هللا عزوجل وهذا مما يميزه عن 
القوانيين الو ضعية، قال تعالى: [ َشَرَع لَُكْم ِمَن 
ي��ِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما  الدِّ
ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَس��ى َوِعيَس��ى أَْن أَقِيُموا  َوصَّ
قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْش��ِرِكيَن َما  ي��َن َواَل تَتَفَرَّ الدِّ
ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه  تَْدُعوُهْم إِلَْيِه اللَّ

َمْن يُنِيُب [)17( . 

أما األس��اس التعبدي وهو مرتبط باألساس 
العق��دي واألس��اس التش��ريعي حيث ان��ه يمثل 
اإلط��ار التطبيق��ي العملي لما ورد ف��ي العقيدة 
و الشريعة اإلس��المية واألساس التعبدي يتمثل 
ف��ي فعل المأم��ورات وترك المنهي��ات ويتمثل 
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ف��ي معنى العبودي��ة هلل تعالى بمعناها الش��امل 
فه��ي اس��م جامع لكل ما يحب��ه هللا ويرضاه من 
األقوال واألفعال الظاه��رة والباطنة وهي بهذا 
المعن��ى ال تقتص��ر علي الش��عائر التعبدية إنما 
تش��مل جميع أفعال الفرد وأقواله إذا اس��تحضر 
فيها النية الصالحة واإلخالص وذلك أن ش��رط 
قب��ول العبادة ه��و اإلخالص)18( ، ق��ال تعالى: 
يَن  َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِّ [َوَما أُِم��ُروا إِالَّ ِليَْعبُ��دُوا اللَّ
َكاةَ َوذَِلَك ِديُن  اَلةَ َويُْؤتُوا الزَّ ُحنَفَ��اَء َويُِقيُموا الصَّ

اْلقَيَِّمِة [)19(. 

ثالثاً: األساس الخلقي 
تع��د األخ��الق الفاضلة من أه��م مرتكزات 
الدين االسالمي ومقومات المجتمع المسلم، وقد 
أكدّ اإلس��الم على التمس��ك بمكارم األخالق لما 
له��ا من أثر على حي��اة الف��رد والمجتمع وذلك 
ف��ي العديد م��ن اآليات القرآنية ، ق��ال تعالى :[ 
َوَس��اِرُعوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِم��ْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها 
السََّمَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن الَِّذيَن يُْنِفقُوَن 
اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن  رَّ اِء َوالضَّ فِي السَّرَّ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن [)20(.  َعِن النَّاِس َواللَّ

إن األس��اس الخلق��ي يع��د من أهم األس��س 
الفكري��ة ف��ي بن��اء المناه��ج وتطويره��ا إل��ى 
األحسن، ألنه. يؤدي إلى توجيه المناهج توجيها 

مثمرا لصالح الفرد والجماعة)21(. 

رابعاً: األساس االجتماعي
األس��اس االجتماع��ي فق��د اهت��م اإلس��الم 
بالمجتمع اهتمام��اً كبيرا بدأ من نواته الصغيرة 
وهي األس��رة حيث ق��ام بتنظي��م العالقات بين 
أف��راده وبي��ان الحق��وق والواجب��ات ل��كل من 
الزوجي��ن على اآلخ��ر ثم حق��وق األوالد وكل 
ماهو متعلق باألس��رة ودعا إلى اإلحس��ان إلى 

الوالدي��ن حقوق األبناء وحق��وق األرحام حيث 
اوج��ب صلة الرحم وحذر من قطعها كذلك دعا 
إلى اإلحسان للجار وحسن التعامل معه ، انتهاء 
بالمجتم��ع الكبي��ر ال��ذي تمثله الدول��ة أو األمة 
ووثق عالقة المس��لم بأخيه المسلم ورتب عليها 
ع��دداً من الحق��وق والواجبات، وذل��ك ألهمية 
المجتمع في حياة اإلنس��ان فاإلنس��ان اجتماعي 

بطبعه.

والمنه��ج الترب��وي يمث��ل دوراً اجتماعي��اً 
خطيراً بفض��ل ما يتحمله من مس��ؤولية بارزة 
ف��ي العملية التربوية من ناحي��ة وبفضل تعويل 
النظ��ام االجتماعي عليه ف��ي تحقيق افتراضات 
أساس��ية تتصل بأهدافه وصيانة كيانه ومواجهة 
التغي��رات االجتماعية المتس��ارعة م��ن ناحية 
أخرى، فهو الس��بيل إلى إع��داد األفراد لمجتمع 
معاصر ب��كل مقوماته ومجتمع المس��تقبل بكل 
آمال��ه وطموحات��ه وتطلعاته لذل��ك يراعي في 
ه��ذا األس��اس إدخ��ال العناص��ر الت��ي تجع��ل 
المنه��ج مرتبطا بالنظ��ام االجتماعي كي يكون 
أداة فعال��ة تم��د المتعلمين بالحقائ��ق والمفاهيم 
وتكس��بهم المه��ارات واالتجاه��ات والقيم التي 
تجعل منهم مشاركين في التجديد الثقافي والتقدم 
التكنولوجي كما تمكنهم من مواجهة المتغيرات 

التي تطرأ على النظام االجتماعي)22(. 

المبحث الثاني: التحديات 
المعاصرة التي تواجه المنهج 

الدراسي االسالمي
الحدي��ث  اإلس��المي  عالمن��ا  يتع��رض 
والمعاص��ر إلى الكثير م��ن التحديات التي ينتج 
عنها مجموعة القيم المتناقضة مع هوية اإلنسان 
المس��لم، والتي تهدد قيمنا الروحية واألخالقية، 
وتس��عى إلى تحطي��م القيم والتقالي��د التي تحدد 
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معالم الشخصية اإلسالمية كقيم الوالء والتعاون 
واالنتماء . كما أنها تستهدف توسيع الفجوة بين 
األجيال بشكل ينجم عنه صراع يقوض جوانب 
التماسك االجتماعي، وينمي الفردية، ويضعف 
الوالء االجتماع��ي، كما أنه يدعو إلى التطرف 
في الفك��ر والس��لوك والعقيدة وهك��ذا يتبين لنا 
خطورة هذه التحديات على األفراد والش��عوب 
وذلك ألن مكانة األمة أيا كانت إنما تقاس بمدى 
محافظتها على قيمها األصيلة والدفاع عنها)23(.

المطلب األول: مفهوم التحديات وأهدافها

أوالً: مفهوم التحديات
ويطل��ق التح��دي وقد ي��راد ب��ه: مجموعة 
الممارس��ات والضغوط الظاهرة والمبطنة من 
قب��ل أمة أو مجتمع متط��ور ضد أمة أو مجتمع 
أقل تطوراً به��دف إخضاعه أو الهيمنة الفكرية 
عليه بقصد س��لب هويته الفكري��ة أوالحضارية 
والوص��ول إلى حالة يجد نفس��ه منق��اداً وتابعاً 
لحضارة أو ثقافة األمة األقوى وإن اختلف معها 

في العقيدة والتاريخ والسلوك .
والس��لوك كما يعني التحدي الت��زام أمة أو 
مجتم��ع بمجموعة من اإلجراءات ضد ظروف 

طارئة أو غريبة أوجدتها أمة أخر )24( 
ويطل��ق مفه��وم التحدي��ات عل��ى: القضايا 
التي تثير جدال في األوس��اط العلمي��ة والدينية. 

واالجتماعية بين مؤيد ومعارض لها.

ثانياً: أهداف التحديات
إن التحدي��ات التي تواجه األمة اإلس��المية 
على مختلف أنواعها ومجاالتها تهدف إلى عدد 

من األهداف منها)25(: 

1- تمزيق الوحدة اإلسالمية .
2- إذاب��ة كل المقوم��ات اإلس��المية ف��ي بوتقة 

الثقافات والحضارة الغربية .
المس��لمين وأرواحه��م  اس��تعمار عق��ول    -3

باألنظمة التعليمية ومناهجها الغربية .
4-  إزالة الهوية اإلسالمية من روح األجيال .

المطلب الثاني: تحدي العولمة
تش��هد البش��رية اليوم ظاهرة عالمية غربية 
تس��مى العولم��ة تس��عى لتوح��د فك��ري ثقافي 
واجتماع��ي واقتصادي وسياس��ي، تحمل تحدياً 
قوياً لهوية اإلنس��ان المسلم خاصة بما يستهدف 
الدي��ن والقي��م والمث��ل والفضائ��ل م��ن خالل 
التركي��ز على الناحية الثقافية وتوظيف وس��ائل 
االتصال ووس��ائل اإلعالم، واإلنترنت والتقدم 
التكنولوج��ي، مما حول العالم إلى قرية صغيره 
كم��ا يقولون، فلم يعد هناك أي حواجز جغرافية 

أو تاريخية أو سياسية أو ثقافية .

وأصبح العالم يخض��ع لتأثيرات معلوماتية 
وإعالمي��ة واح��دة تحم��ل قيم��اً مادي��ة وثقافية 
ومب��ادئ التتالئ��م مع قيمن��ا ومبادئن��ا ، منافية 
للدين اإلسالمي، كما أن هناك توجهاً استهالكياً 
مفرطاً نحوها. دون وعي أو تميز لنوعية المادة 
المس��تهلكة وتأثيرها على تربي��ة وثقافة األفراد 
المس��تهدفة تحت تأثير إغراء اليقاوم من التدفق 
الصوري واإلعالمي المتضمن انبهارا يس��تفز 
ويس��تثير حواس ومدركات األف��راد، بما يلغي 
عقوله��م ويجع��ل الصورة التي تحط��م الحاجز 
اللغوي هي مفت��اح الثقافة الغربية الجديدة الذي 
تستهدفه العولمة، األمر الذي يدعو إلى ضرورة 
سرعة مقاومة ذلك الغزو لحماية الهوية الثقافية 
اإلسالمية، والعناية بالتربية والتعليم في مختلف 

مستوياتهما وإشكالهما)26( . 
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وق��د تع��دّدت تعاري��ف العلم��اء والباحثين 
لمفهوم العولم��ة، وذلك ناتج عن حداثة المفهوم 
وجدّته، وتوّس��ع مجاالته، وتس��ارع تطبيقاته، 
واتّس��ام بعض آلياته بع��دم الش��فافية لدرجة لم 
يتمك��ن أحد من صياغة أو بل��ورة مفهوم محدد 
للعولمة، وهناك من يرى أن العولمة هي مرحلة 
ما بعد االس��تعمار، وهي مرتبط��ة عضوياً مع 
وس��ائل االتّص��ال الحديثة لنش��ر ثقافتها القائمة 

على االختراق .

وأوض��ح تع��رف للعولم��ة هو أنه��ا نظام 
عالم��ي جدي��د يق��وم عل��ى العق��ل اإللكتروني 
والث��ورة المعلوماتي��ة القائمة عل��ى المعلومات 
واإلب��داع التقني غي��ر المح��دود، دون اعتبار 
لألنظمة والحضارات والثقافات والقيم والحدود 

الجغرافية والسياسية القائمة في العالم)27( 

أنه��ا زيادة الترابط وااللتح��ام بين األجزاء 
السياس��ية  النواح��ي  م��ن  للكوك��ب  المكون��ة 
واالقتصادي��ة والثقافي��ة بص��ورة ل��م تش��هدها 
البش��رية من قبل، وأصبح اتخاذ قرار سياس��ي 
ف��ي بلد ما يمك��ن أن يؤثر على حياة ماليين من 
البشر في أماكن بعيدة بحيث أصبح العالم كقرية 
صغي��رة نتيجة الث��ورة المعرفي��ة والتقنية التي 

ربطت أجزاء العالم بعضه ببعض .
ويرمز مصطلح العولمة اليوم إلى جملة من 
المتغي��رات والتط��ورات الحاصلة في مجاالت 
الحي��اة المختلف��ة وه��ي ظاهرة ش��املة تش��مل 
االقتص��اد والتجارة والمال والسياس��ية والثقافة 
ومج��ال االتص��االت واألعالم وأنم��اط الحياة 
المختلفة وتروم هذه الظاهرة تنميط المجتمعات 
اإلنس��انية ف��ي مختل��ف مجاالتها وف��ق نموذج 

حضاري محدد)28( . 

وما نت��ج عن العولم��ة من تحدي��ات ثقافية 
وتقني��ة  وسياس��ية  واقتصادي��ة  واجتماعي��ة 
وغيره��ا، انها تعمل إلبعاد الناس عن الدين من 
خالل تش��جيع القيم المادية وفلس��فة االستهالك 
الت��ي تفت��ح الب��اب عل��ى مصراعي��ه للغرائز، 
كم��ا أنها تنش��ر الرذائل والمفاس��د، وتدعو إلى 
أنم��اط اجتماعية فيما يتعلق باألس��رة والزواج 
واإلنج��اب والعالقات اإلباحية التي فيها خروج 
ع��ن الدي��ن وه��ي بذلك ت��ودى إل��ى اإلضرار 
بأهم أنظمة المجتمع وهي األس��رة وتعمل على 
انهيارها ونشر الفساد والرذيلة في المجتمع)29( .

الدراسية  المناهج  الثالث: دور  المطلب 
تحدي���ات  مواجه���ة  ف���ي  االس���المية 

المعاصرة 
تواج��ه العال��م اإلس��المي في ه��ذا العصر 
العديد من التحديات ف��ي مختلف المجاالت مما 
جاءت به العولم��ة، وفرضه التقدم التكنولوجي 
والمعرفي وثورة االتصاالت وتحرير التجارة، 
وهذه التحديات تتناول كافة شؤون الحياة، منها 
ما يتصل بالجانب العقائدي والش���رعي والذي 
يتمث��ل باألفكار العلماني��ة وااللحادية، ومنها ما 
يتص��ل بالجانب األخالق���ي والقيمي ومن أبرز 
مظاه��ره االباحية والش��ذوذ، ومنه��ا ما يتصل 
بالجانب السياس���ي واألمني وال��ذي يتمثل في 
إضعاف الس��لطة العامة.للدولة وإش��اعة الفرقة 
بين أج��زاء العالم اإلس��المي، ومنها ما يتصل 
بالجانب الثقافي والمعرفي والذي يتمثل بالغزو 
الفكري والثقافي واالعالم��ي، ومنها ما يتصل 
بالجان��ب االقتصادي وال��ذي يتمثل في ضعف 
اإلنت��اج المحل��ي ووق��وع العدي��د م��ن ال��دول 
اإلسالمية تحت سيطرة أطراف دولية واالتجاه 
إلى الفكر الرأس��مالي في االقتص��اد . وإن هذه 
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التحدي��ات تتطل��ب الوعي الداخل��ي وتحصين 
وتوعية المجتمع المسلم بدينه وتاريخه وثقافته، 

من خالل نافذة منهج التدريس االسالمي . 
وقد تركت التحديات المعاصرة بش��كل عام 
وتحدي العولمة بش��كل خاص ع��دداً من اآلثار 
على المجتمع في البالد االسالمية وذلك من حيث 
أنه أوجد قيم غريبة عن المجتمع االسالمي مثل 
قيم المصلحة والسوق والعرض والطلب وزيادة 
اإلنتاج وزيادة االستهالك، والقيم التى تدعو إلى 
الفردية والتنافس غير المثمر وبث قيم الالمباالة 
واالستس��الم والخضوع للواقع، ونتج عن ذلك 
بداي��ة تدهور األخالق وقيم الخير كما أن تحدي 
العولم��ة وال��ذي كان نتيج��ة ث��ورة المعلومات 
واالتص��االت وماتبع ذلك من القنوات الفضائية 
وش��بكات اإلنترنت التي أصبح لها تأثيراً كبيراً 
ع��ن طريق ماتبثه من أن��واع الثقافات المختلفة 
والتي تحمل في طياتها الكثير من القيم واألفكار 
والت��ي أدت بدورها إلى وجود خلل في التوازن 

بين ماهو مادي وروحي. )30(

إن هذه التحديات التي فرضها التقدم العلمى 
والتكنولوجي في ش��تى مجاالت الحياة المختلفة 
تؤثر على المنهج التربوي والتعليمي الذي يلعب 
دوراً كبيرأً في عملية التنشئة الثقافية واألخالقية 
. وه��ذا ب��دوره يلق��ى عبئ��اً أكبر عل��ى المنهج 
الدراس��ي من حيث أن عليه مساعدة الفرد على 
التكيف م��ع هذه المتغيرات وما فرضته من قيم 
جديدة والتأكيد على القيم اإلسالمية وهذا بدوره 
يتطلب إيالء النظ��ام التعليمي عناية فائقة وذلك 
لدوره الكبير في مس��اعدة األفراد على التكيف 
مع متغي��رات العصر الحاض��ر وتحقيق التقدم 
واالزدهار. والمنهج الدراس��ي يقع عليه العبء 
األكبر في ذل��ك ألن نهض��ة المجتمع محكومة 
بنوعي��ة المناه��ج التي تش��كل أبناءه��ا وتعدهم 

للمس��تقبل ال��ذي يعتمد عل��ى المعرف��ة العلمية 
المتقدمة وه��ذا بدوره يتطلب إع��ادة النظر في 
مناهجن��ا والتدقيق في محتواه��ا وفي الطرائق 
وأس��اليب التقويم والوس��ائل وتحديدها وجعلها 
مواكب��ة لعصر العولم��ة، وغرس مب��دأ التعلم 
الذاتي في نفس المتعلم والتفكير الناقد لسلوكيات 
حياته اليومية، واالهتم��ام بالبحث العلمي على 
مختلف المستويات المعرفية، والتمسك بالتراث 

الثقافي القائم على الكتاب والسنة)31( .

وتقوم قنوات التعليم الرس��مي ببناء األجيال 
م��ن خالل إكس��ابهم القيم واالتجاهات الس��ائدة 
ف��ي المجتم��ع، والعملية التعليمية هي الوس��يلة 
الفعال��ة لتغيير هيكل المجتمع وتش��كيل س��ماته 
وثقافت��ه وتأهي��ل العناص��ر البش��رية الق��ادرة 
عل��ى النه��وض بالمجتم��ع، وف��ي ظ��ل تطور 
وس��ائل االتصال وعولمة الثقافة، واالكتشافات 
العلمية والتكنولوجية وتطور أس��اليب اإلنتاج، 
والتغيي��ر االجتماعي والعالق��ات االجتماعية، 
وظهور معايير جديدة تحل محل القيم والمبادئ 
والمعايي��ر القديم��ة، أصبح حتم��اً علينا تطوير 

المناهج التربوية والتعليمية  .

من هذا المنطلق أصبح التعليم حجر الزاوية 
في هذه المرحلة التي تس��توجب توجيه الجهود 
وتس��خيرها لتطوي��ر عملي��ة التربي��ة والتعليم 
وتحسين مناهجها الدراسية في مختلف المراحل 
التعليمي��ة م��ع االهتم��ام بالنوعي��ة وم��ا يوافق 
متطلبات العصر واحتياجات المتعلمين في ظل 
العولم��ة للتصدى له��ا والمواجهة خالل التنمية 
العلمية التربوية والتقني��ة للمعلومات وتوظيفها 
في عملية التعليم والتعلم مرتكزين على أس��اس 
ومبادئ التربية اإلس��المية ويس��توجب للتنمية 
والتربي��ة أوالً خلفي��ة فلس��فيه وسياس��ية عامة 
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تتوافق والتصور اإلس��المي م��ع اعتبار طبيعة 
المعرف��ة واإلنس��ان اتجاهات��ه األخالقية، وأن 
تتص��ف التربية المس��تقبلية التنموية المنش��ودة 
العرب��ي  اإلنس��ان  حاج��ة  تلب��ي  بخصائ��ص 
إلى النم��و الش��خصي واالجتماع��ي، والوعي 
والمش��اركة والفكر النقدي والكفاية االقتصادية 
واإلنتاجية واس��تمرار ه��ذه التربية مدى الحياة 
حس��ب الحاجة دون إضرار باآلخرين وبالبيئة 

الطبيعية واالجتماعية)32(

ويتحدد دور المنهج الدراسي اإلسالمي في 
مواجهة التحديات من خالل)33(: 

أوالً: إن المنهج الدراسي يستطيع أن يؤدى 
دوراً كبي��راً وذل��ك م��ن حيث إكس��اب المتعلم 
المه��ارات والخب��رات التي تمكنه م��ن التفاعل 
الجي��د مع متغيرات العصر الحاضر وما تركته 
من آث��ار وتحدي��ات وذلك عن طري��ق تطوير 

عناصره المختلفة

ثانياً: محاولة فهم حقيقة العولمة من خالل 
دراسة مصطلحاتها وآلياتها ومرتكزاتها .

ثالثاً: محاولة معرفة طبيعة التحديات التي 
تحدثها العولمة على المجال الثقافي والتربوي .

رابعاً: محاولة إبراز دور التربية اإلسالمية 
للتصدي للتحديات الت��ي تفرضها العولمة وفق 

معيار اإلسالم 

الخاتمة
يمكن تحديد النتائج المستفادة من هذا البحث 

الموجز في النقاط اآلتية:

الحال��ي  المفه��وم  ف��ي  النظ��ر  -إع��ادة   1
للمنهج وعدم اعتباره مرادفا للكتاب المدرس��ي 
والتوصيف الدقيق للمصطلحات المنهجية التي 
تمثل متطلبات أساس��ية عند التخطيط والتطوير 

للمنهج .

المج��االت  طبيع��ة  تغيي��ر  مراع��اة   -2
والحاجات والجوانب التربوية للمنهج .

3-  إن المناه��ج الدراس��ية مازالت ينطبق 
عليه��ا المفه��وم القدي��م للمناه��ج منه��ج المواد 
الدراسية أكثر من المفهوم الحديث منهج النشاط 

والخبرة .

4 - أن أهدافه��ا مازال��ت تركز على الحفظ 
واالس��تظهار أكثر من التحليل واالستنتاج وحل 

المشكالت .

5-  أن أس��اليب التقويم مازالت تعتمد على 
االختب��ارات التحصيلية الت��ي تركز على قياس 
الحفظ واالس��تظهار أكثر من قياس��ها للعمليات 

العقلية العليا .
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التوصيات
انته��ى البح��ث بالتأكي��د عل��ى جمل��ة م��ن 

التوصيات يمكن اجمالها بما يلي:
1- أن الحاجة بات��ت قائمة وملحة أكثر من 
ذي قبل إلى بعث وإحياء القيم اإلسالمية األصيلة 
في نف��وس أجيال األم��ة من خالل إع��ادة بناء 
هي��كل تربوي وتعليمي ويتماش��ى في معطياته 
وتطبيقاته ووسائله مع معطيات العصر .يستمد 

قوته وحيويته من األصول اإلسالمية للتربية.
2- اس��تثمار معطي��ات التقني��ة الحديثة في 
استنباط أساليب تربوية وطرائق جديدة للتعليم .
3 - الحاج��ة الش��ديدة إل��ى مناهج عصرية 
تتناس��ب وتتواك��ب م��ع التحدي��ات لمواجه��ة 
المتغي��رات العالمية وإع��ادة النظر في المناهج 
ومضامينها في ضوء روح العصر ومتطلباته، 
وفي ض��وء الخصوصيات الثقافي��ة لألمة، مع 
تحقي��ق التوازن بين التقدم العلمي والتكنولوجي 

والدين اإلسالمي .
4 - التأكي��د ف��ي المناه��ج الدراس��ية على 
إكس��اب الدارس��ين القيم والمضامين اإلنسانية 
والعالمي��ة دون إغفال القيم اإلس��المية األصلية 

التي توجه التعليم في مجتمعنا .
5 - إكساب الطالب مهارات البحث العلمي 
– والتفكير الناقد والعلمي منذ الصغر وذلك من 

خالل عناصر المنهج .
6 - االسترش��اد بالمنهج التربوي اإلسالمي 
عن��د تصميم المنهج الدراس��ي الع��ام في جميع 

مراحل التعليم .
7 - ب��ث التربية الديني��ة في جميع مقررات 
المنهج وان التقتصر على المقررات الشرعية 

المناه��ج  تتص��ف  أن  ينبغ��ي   -8
الدراسيةاالس��المية بعدة خصائص بحيث تلبي 
حاجات الفرد المسلم إلى النمو المتكامل وتنمية 

المهارات واستمرار التربية مدى الحياة .
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The aim of this study is Learn about the reality of the Islamic curriculum, 
And the importance of the overall curriculum And the Islamic curricu-

lum in particular In building personality and acquiring skills, raising and 
educating generations, And contemporary challenges to the curriculum, 
And the need to refer to the Islamic educational curriculum, which if it can 
be done well enough to meet the challenges.

The educational curricula in the Islamic world face many challenges in vari-
ous fields, such as globalization, technological advances, the revolution 
of communications and trade liberalization, these challenges include all 
aspects of life, including the ideological and legitimate For example secu-
lar ideas and atheism, including the ethical and moral aspects the most 
prominent of which are pornography and homosexuality. These include 
the political and security aspects of weakening the general authority of 
the state and spreading divisions among the Islamic world, Including the 
cultural and cognitive aspect, which is the intellectual, cultural and media 
invasion, including the economic aspect which is the weakness of local 
production and the occurrence of many Muslim countries under the con-
trol of international and the trend to thought Capitalism in the economy. 
And these challenges require internal awareness and immunization and 
awareness of the Muslim community with its religion, history and culture, 
through the window of the Islamic teaching curriculum.

The role of the Islamic curriculum in the face of challenges is determined 
by: The curriculum can play a large role in terms of providing the learner 
with the skills and experiences that enable him to interact well with the 
variables of the present age and the effects and challenges it has left by de-
veloping its various elements and trying to understand the reality Global-
ization through the study of terms and mechanisms and their basis, and try 
to know the nature of the challenges posed by globalization on the cultural 
and educational field, and try to highlight the role of Islamic education to 
address the challenges posed by globalization according to the standard of 
Islam.

Dr . Adil AbdulSattar Aljanabi

Islamic curriculum and contemporary challenges
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المقدمة
الحم��د هلل رب العالمين والصالة والس��الم 
على أش��رف المرسلين س��يدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين ، وبعد : 

إّن التربية ضرورة بشرية البد منها من أجل 
بقاء اإلنس��ان وبناء األجيال وتطورها ، وتأكيد 
القي��م األصيل��ة وص��الح األخ��الق والنفوس، 
وللتربية منهجها الكامل وطريقتها المتميزة في 
بناء اإلنسان الصالح روحياً ، وخلقياً ، وعقلياً ، 
وجسمياً ، واجتماعياً ليكون إنسانا متوازناً سوياً 
ومواطن��اً ق��ادراً على النه��وض بمجتمعه على 

أساس علمي وعمل مستقيم . 
وقد برز إهتمام األمم والش��عوب في أنحاء 
العالم بجميع عناصر ومكونات العملية التربوية 
لحاجته��ا الملحة الى التربية الس��ليمة ، وازداد 
ه��ذا االهتمام مع تطور العالم وتقدمه في ش��تى 
المجاالت الصناعية ، والزراعية ، والتجارية، 
وفي ميادين االختراعات ، واالبتكارات التقنية، 
وفي عالمنا المعاصر أطردت الحاجة الى الدين 

كضرورة تربوي��ة لتحقيق الت��وازن بين المادة 
وال��روح لتنمي��ة الجانب الروح��ي ، والخلقي ، 
فلن تستقيم الحياة  إال إذا التزم اإلنسان بالدين ، 

وطبق شريعة هللا .
 لقد وضع اإلس��الم للتربي��ة منهجاً متكامالً 
ومتوازن��اً ، كما منح اإلنس��ان نظام حياة كامالً 
ومفصالً في القرآن ، والس��نة إذا اتبعه اإلنسان 
بقلب سليم ، ونية صادقة إستحق أن يكون خليفة 
هللا في األرض ، ولكي يتبع اإلنسان هذا النظام 
ويطبق��ه تطبيقاً صحيحاً فإنه يحت��اج الى تربية 
ينش��أ عليه��ا طفولته في البي��ت ، وفي المجتمع 
الذي يعيش فيه ، وان تكون هذه التربية ش��املة 
لروحه وعقله ، وجميع حواسة، إن التربية هي 
رعاية اإلنس��ان في جوانبه الجسمية ، والعقلية، 
والعلمية ، والوجدانية ، واالجتماعية، وتوجيهها 
نحو الصالح  والخير ، وغاية التربية اإلسالمية 
تحقيق العبودية الخالصة هلل على مستوى الفرد، 
والجماعة ، واإلنسانية ، وقيام   اإلنسان بمهامه 
المختلفة لعمارة الكون وفق منهج هللا ، ومفهوم 
العبادة في اإلسالم مفهوم شامل جامع ال يقتصر 

التربية القرآنية
  أثرها فا سدوك  ةفرك   ةعجتعع

زينب نوري إبراهيم )*(

)*( م.م. / وزارة التربية / مديرية تربية الكرخ االولى 
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على أداء الفرائض التعبدية فحس��ب ، بل يشمل 
أيضاً نش��اط اإلنس��ان كله من فك��ر ، واعتقاد ، 
وتصور ، وعمل ما دام اإلنسان يبتغي وجه هللا 

بهذا النشاط ، ويلتزم فيه شريعته ، ومنهجه . 
وان المناه��ج التربوي��ة تؤث��ر ف��ي طريقة 
التعلم ، والس��لوك ، وتتأثر أيضاً عند نشأتها بما 
هو راس��خ في المجتمع من س��لوك ، وفلس��فة ، 
وطريق��ة في العلم ، والفهم ، ف��ال ريب إن هذه 
المناهج ال تتناس��ق إال مع المجتمع الذي نشأت 

فيه وتفاعلت معه .
وإن ديننا اإلسالمي ينهض في جملة عقائده 
ومبادئه على أس��س ومقتضي��ات عقلية ثابتة ، 
يس��تنهض لفهمها المنطق والفك��ر ، ولو أخذنا 
للتربي��ة الديني��ة عندن��ا م��ن المناه��ج األخرى 
كاألوربي��ة مثالً والتي تقوم على منهج العاطفية 
واالجتماعي��ة المج��ردة ، لباءت أسس��ه بفش��ل 

ذريع ، ولما أورثت أي نتيجة تربوية سليمة .
والمنهج التربوي القرآني موضوع كبير في 
جزيئاته وتفرعاته يطول بنا الش��رح والتفصيل 
فيها لذلك س��وف أقوم ببحثي بأخذ جزيئات من 

خصائصه وأساليبه وأهدافه ودعائمه الكلية .

الهدف من البحث :-

 ه��و بيان منهج الق��رآن الكريم التربوي 
وأثره على السلوك اإلنساني والسيما ونحن 
ف��ي عص��ر العولم��ة والفلس��فات المادية ، 
وضرورة نش��أت الجيل المسلم على مبادئ 
األيمان الروحية واإلنسانية لحماية المجتمع 
المس��لم م��ن التفكك واالنح��الل األخالقي ، 

والفراغ الروحي .

المبحث األول: تمهيد في معنى 
التربية لغة واصطالحًا

التربية لغة :- إذا رجعن��ا إلى معاجم اللغة 
العربي��ة وجدن��ا لكلم��ة التربية أص��والً لغوية 

ثالثة:-
األصل األول :- ربا يربو بمعنى زادَ ونما ، 
فتكون التربية ُهنا بمعنى النمو والزيادة كما في 

قول��ه تعال��ى :  چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  
ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       چ )1( .

األصل الثاني :- ربَى يربي على وزِن خفى 
يخفي ، وتكون التربية بمعنى التنشئة والرعاية، 

كم��ا في قول��ِه تعال��ى : چ ىئ  ی   ی  ی  ی  
جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  چ )2( .

األصل الثالث :-  رَب ي��رِب بوزن مدّ يمدُّ 
بمعن��ى أصلح��ه ، وتولى أمره ، وساس��ه وقام 

علي��ه ورعاه ، كما في قول��ه تعالى :  چ ڦ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
چ)3(،  ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ  

ڄ   ڄ   ڄ   تعال��ىچ  وقول��ه 
ڃ  ڃ  چ )4( .

التربي���ة اصطالح���اً :- تختل��ف اآلراء في 
تحدي��د مفه��وم التربي��ة باخت��الف الظ��روف 
التأريخية ، والحضارية ، وباختالف األماكن . 
كما تختلف باختالف نظرة المتخصصين ، وقد 
وردت تعاري��ف كثيرة للتربية من قبل فالس��فة 

وعلماء اجتماع وسياسيين ونفسانيين . 
 ولك��ن ال تخ��رج تعريفاتهم ب��أي حال من 
األح��وال . المعنى اللغ��وي للكلمة فق��د عرفها 
البيضاوي)5( :  الرب في األصل بمعنى التربية 
وهي تبليغ الش��يء إلى كماله ش��يئاً فش��يئاً ، ثم 

وصف به تعالى للمبالغة )6( .
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وعرفها الراغب األصفهاني )7( : الرب في 
األصل التربية وهو إنش��اء الش��يء حاالً فحاالً 

إلى حد التمام )8( .
وعرفها بعضهم بأنها عملية يقصد بها تنمية 
وتطوي��ر ق��درات ومه��ارات األف��راد من أجل 
مواجه��ة متطلبات الحياة بأوجهه��ا المختلفة )9( 
أو هي عملية بناء ش��خصية األفراد بناًء شامالً 
كي يستطيعوا التعامل مع كل ما يحيط بهم ، أو 
التأقلم والتكيف مع البيئة التي يعيشون بها )10( .. 
وعرفها علماء التربية الحديثة :) التربية ( بأنها 

تغيير في السلوك )11( . 

كما أن هذا المصطلح لم يس��تعمل في تراثنا 
اإلس��المي الس��يما القديم منه ؛ وإنما أشار إليه 
بع��ٌض من كت��ب في المج��ال الترب��وي بألفاٍظ 
ومصطلحاٍت أُخرى قد تؤدي المعنى المقصود؛ 
أو تك��ون قريب��ة منه ، فقال بعضه��م : ))تعتبر 
كلمة التربية بمفهومها االصطالحي من الكلمات 
الحديث��ة الت��ي ظهرت ف��ي الس��نوات األخيرة 
مرتبط��ة بحرك��ة التجدي��د التربوي ف��ي البالد 
العربي��ة في الربع الثاني من القرن العش��رين ؛ 
ولذلك ال نجد لها استخداماً في المصادر العربية 

القديمة (( )12( . 
- أم��ا األلف��اظ والمصطلحات الت��ي كانت 
تس��تخدم في كتابات الس��لف للداللة على معنى 

التربية ؛ فمنها ما يلي :-
1-  مصطل��ح التنش��ئة : ويقص��د بها تربية 
ورعاية اإلنسان منذ الصغر ؛ ولذلك يقال : نشأ 
فالن وترعرع وممن اس��تخدم ه��ذا المصطلح 
العال��م عب��د الرحمن ب��ن خلدون  ف��ي مقدمته 

الشهيرة )13(  .
2-  مصطلح االصط��الح:- ويعني التغيير 
إل��ى األفض��ل ، وهو ض��د اإلفس��اد ، ويقصد 

ب��ه العناي��ة بالش��يء والقيام علي��ه واصطالح 
اعوجاجه )14( .

3- مصطل��ح التأدي��ب أو األدب : ويقص��د 
ب��ه التحل��ي بالمحامد م��ن الصف��ات و الطباع 
واألخ��الق ؛ واالبتعاد عن القبائ��ح ، ويتضمن 

التأديب معنى اإلصالح والنماء )15( .

المبحث الثاني :  مصادر التربية 
اإلسالمية

إّن التربية اإلس��المية هي التنظيم النفسي ، 
واالجتماعي الذي يؤدي إلى إعتناق اإلس��الم ، 
وتطبيقه كلياً في حياة الفرد ، والجماعة . فالتربية 
اإلس��المية ضرورة حتمية لتحقيق اإلسالم كما 
أراده هللا أن يحق��ق ، وه��ي به��ذا المعنى تهيئة 
النفس اإلنسانية لتحمل هذه األمانة ، وهذا يعني 
بالضرورة أن تكون مصادر اإلسالم هي نفسها 
مص��ادر التربية اإلس��المية ، وأهمه��ا القرآن 

الكريم والسنة النبوية . )16( 

أوالً : القرآن الكريم : 

والقرآن لغةً : قرءاً ، وقراءةً ، وقرآناً ، فهو 
قارٌئ من قراءةٍ وقَراٍء ، وقارئين )17( . 

والقرآن : هو الكالم المنزل على الرس��ول 
) ص( المكت��وب في المصاحف ، المنقول عنه 
نقالً متواتراً بال شبهة ، والقرآن عند أهل الحق 

هو العلم اإلجمالي الجامع للحقائق كلها )18( . 
وهو األصل األول الذي تس��تمد منه التربية 
اإلس��المية مبادئها وأسس��ها ، ويمكن أن نوجز 

منهج القرآن الكريم في التربية فيما يأتي :

1-  يرى الق��رآن أن العلم نعمة يمن هللا بها 
عل��ى عباده ، كما قال في حق الرس��ول )ص(:      
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جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    چ 
حئ  مئ  چ )19( 

ويبي��ن الق��رآن أيض��اً فض��ل العلم��اء قال 
مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   تعال��ى:چ 

ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  چ )20(  . 

2-  وقد أش��ار الق��رآن ال��ى آداب رفيعة ؛ 
ليتأدب بها ط��الب العلم منها الدعاء ، والرجاء 
أن يزيدهم علماً ، وان يلهمهم ذكراً إذا ما نس��وا 

ش��يئاً قال تعال��ى : چ ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ  )21( 

ومنه��ا أيضاً التركيز على القدوة الحس��نة ، 
ق��ال تعال��ى : چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  

ٺ چ )22( . 
والق��رآن الكري��م يرب��ي العق��ل والعاطف��ة 
متمش��ياً مع فطرة اإلنس��ان في البساطة وطرق 

باب العقل مع القلب مباشرةً )23( . 

ثانياً : السنة : 
وه��ي المص��در الثاني ال��ذي تس��تقي منه 

التربية اإلسالمية منهجها التربوي .

الس���نة لغةً :هي الطريقة واألسلوب والمنهج، 
والسنة : السيرة حسنةً كانت أو قبيحة )24( . 

الس���نة اصطالح���اً : هي مجموع��ة ما نقل 
بالسند الصحيح من أقوال الرسول الكريم )ص(، 
وأعماله ، وتركه ، ووصفه ، وإقراره،  ونهيه، 
وم��ا أح��ب ، وما كره ، وغزوات��ه ، وأحواله ، 
وحياته )25( . والس��نة جاءت في األصل لتحقيق 

هدفين هما )26( :

1- إيض��اح ما جاء في الق��رآن ، والى هذا 

المعنى أش��ار الق��رآن الكريم في قول��ه تعالى : 
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ    چ 

ڤ  ڦ   چ )27( . 
2-  بيان التشريعات ،وآداب اخرى كما ورد 
في قوله تعالى :چ ٹ  ڤ  ڤچ)28(  
والطريقة العلمية التي تتحقق بها تعاليم القرآن، 
وكما ورد في قول الرس��ول )ص(: ))اال وإني 

أُتيُت الكتاب ومثله معه (( )29( . 

المبحث الثالث  : أساليب المنهج 
التربوي اإلسالمي 

يمكن للباحث أن يهتدي الى بعض ما اختطته 
العناية اإللهية في القرآن العظيم ، والسنة النبوية 
من أس��اليب مؤثرة ، وبليغ��ة ، ربت النفوس ، 
وارتقت بالهمم ، حتى حدت ببضع عشرات من 
أُل��وف المؤمنين أن يفتحوا قلوب البش��ر للهدي 
األله��ي ، وللحضارة اإلس��المية ، ومكنت لهم 
في األرض في سعتها ، وفي عمق الزمان ما لم 
يتح لغيرهم من أُمم األرض أن يتمكنوا فيه )30( . 

وم���ن أهم أس���اليب المنه���ج التربوي 
اإلسالمي: 

أوالً : أسلوب الحوار القرآني والنبوي 
الح��������وار : ه��و أن يتناول الحدي��ث طرفان أو 

أكث��ر ، ع��ن طريق الس��ؤال والجواب بش��رط 
وح��دة الموضوع أو الهدف )31( وقد إعتمد عليه 

القرآن كثيراً ومثله : 
أ – ح��وار هللا لمالئكت��ه المكرمي��ن بقول��ه 

تعال��ى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  )32( .
ب-  ح��وار بين هللا وأنبيائ��ه ) ع( ، قال تعالى:  
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ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   
ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  چ)33( 

ج-  ح��وار بين الرس��ل وأقوامهم ، قال تعالى : 
چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    ڦ  
ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  
ک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  
ڳ   ڳ     ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   ک  
ڻ   ڻ    ڻ         ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۓ   ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  چ )34( 
د- ح��وار بين أهل الن��ار چ ھ  ے  ے     
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ                
ې           ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ         ۋ  

ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ )35 ( . 

فيأخ��ذ الس��امع م��ن ذل��ك العب��رة ، ويك��ون 
لنفس��ه موقفاً مؤث��راً فيتتبع الموضوع بش��غٍف 
واهتمام)36(، وللحوار أثر بالغ في نفس الس��امع 
أو الق��ارئ ، ال��ذي يتتب��ع الموض��وع  وذل��ك 

ألسباب كثيرة أهمها : 
1- ع��رض الموضوع عرض��اً حيوياً ، إذ 
يتناول��ه الخصم��ان باألخذ وال��رد ، مما ال يدع 
مجاالً للملل ، بل يدفع الس��امع لإلهتمام والتتبع 
لم��ا يتوقع��ه م��ن جدي��د أو م��ن إنتص��ار أحد 

الخصمين على األخر )37(  .
2-  إغراء القارئ والسامع بالمتابعة بقصد 
معرف��ة النتيجة ، وهذا ايض��اً يبعد الملل ويجدد 

النشاط )38(  .
 3- إيقاظ العواطف واالنفعاالت مما يساعد 
على تربيته��ا ، وتوجيهها نح��و المثل األعلى، 

كم��ا يس��اعد عل��ى تأصي��ل الفكرة ف��ي النفس 
وعمقها )39(  . 

4- عرض الموضوع عرضاً واقعياً بشرياً، 

تتبن��اه فئ��ة مؤمنة ، وتدافع عن��ه ، أو تحكي لنا 
أث��ره في س��لوكها ، وحياته��ا مما يجع��ل لهذا 

الحوار نتائج سلوكية طيبة )40( 

وقد تعددت أنواع الحوار ، وأس��اليبه ، وأشكاله 
في القرآن الكريم ، والسنة ومن أهمها: - 

أ – الحوار الخطابي التعبدي 
ب – الحوار الوصفي 

ج – الحوار القصصي 
د – اسلوب ضرب األمثال . 

وقد بينت في كل ح��وار جوانبه التعليمية ، 
وآثاره التربوية ليجن��ي المربي فائدة كل حوار 
في تنمية الناش��ئ م��ن جميع جوانب��ه العاطفية 
الربانية ، والعقلية الربانية ، والسلوكية الربانية. 

أ – الحوار الخطابي أو التعبدي : 
أن��زل هللا الق��رآن الكري��م ليك��ون هداي��ة 
للبش��رية ، وبش��رى للمتقين ، وق��د خاطب هللا 
عباده المؤمنين في عشرات المواضع من كتابه 
مص��دراً خطابه بنداء التعري��ف باأليمان : »يا 
أيها الذين آمن��و » ، وكلما قرأه مؤمن لهج قلبه 
بالج��واب : “ لبيك يا رب “ ولذلك اعتبرت هذا 

األسلوب حواراً ، وقد يجري العكس )41( 
فإذا خاطب المؤمن ربه داعياً إياه في بعض 
آيات القرآن ، أجابه الحق جل جالله بما يناسب 
المقام ، واألدلة عل ذلك واضحة وأش��هرها ما 
ورد ع��ن النب��ي ) ص ( قال :  ق��ال هللا تعالى: 
)) قس��مت الص��الة بيني وبين عب��دي نصفين، 
ولعب��دي ما س��أل . فإذا قال العب��د: } الحمد هلل 
رب العالمي��ن { ق��ال هللا تعال��ى )) حمدن��ي 
عب��دي((، وإذا ق��ال :}الرحم��ن الرحيم{، قال 
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هللا تعال��ى : ))أثن��ى علَي عب��دي(( ، وإذا قال: 
} مال��ك يوم الدين {:قال :)) مجدني عبدي ((، 
ف��إذا قال:}إي��اك نعب��د وإياك نس��تعين{ ، قال:             
)) هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما س��أل (( ، 
ف��إذا قال : } إهدنا الصراط المس��تقيم . صراط 
الذين أنعم��ت عليهم غير المغضوب عليهم وال 
الضالي��ن { ، قال :)) هذا لعب��دي ، ولعبدي ما 

سأل (( )42( . 

وكان رس��ول هللا ) ص( إذا ق��رأ : چ ڭ  
ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ)43( ، ق��ال  س��بحانك 
فلبى ، وإذا قرأ چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ )44( ، قال 

))سبحان ربي األعلى (( )45( 

فهذان دليالن على الحوار التعبدي ، أحدهما 
دليل على إجابة الرب لعبده ، واألخر دليل على 
تلبي��ة العب��د لنداء رب��ه ، أو س��ؤاله أثناء تالوة 

القرآن )46( . 

ب – الحوار الوصفي وآثاره التربوية : 
أن الحوار الوصفي ال��ذي صرح فيه بذكر 

المتحاوري��ن ، وقصد من الحوار إثبات وصف 
حي لحالة نفسية ، أو واقعية لهؤالء المتحاورين 
بقص��د االقت��داء بصالحه��م ، واالبتع��اد ع��ن 
شريرهم ، والتأثر بهذا الجو تأثراً وجدانياً ينمي 
العواطف الربانية ، والسلوك اإلنساني التعبدي 
الفاض��ل ، واألمثلة على ه��ذا الحوار كثيرة في 
الق��رآن الكريم منها قوله تعال��ى في حوار أهل 

النار: چې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
ىئ  ىئ  ىئ           ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ    
ىئ  يئ  چ )47( ، فالح��وار هنا بين الحق جل 
جالله ، وبين مالئكته ، والحديث عن الظالمين 
الذين اس��تحقوا عذاب جهنم ، لقد إس��تفاقوا من 
قبوره��م ، فأدركوا أن هذا الي��وم هو يوم الدين 

، وج��اء الن��داء الربان��ي لزبانية جهن��م ليدلوا 
الظالمي��ن الى طريق النار ، ثم اس��تمر الحوار 
لبيان ضعفهم ، واالس��تهزاء به��م بعد أن ينالوا 

حس��ابهم في ذلك الموقف . قال تعالى : چحبخب  
مب  ىب  يب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ)48(  

وعج��زوا عن الج��واب ، فأخبرن��ا هللا جل 
جالله عن حالهم : چ پ    پ  پ    پ  چ )49(، ثم 
دار الحوار بين قادة الظلم والباطل ، وبين السوقة 
الذين استس��لموا للباطل في الدنيا، فحش��روا في 

الع��ذاب جميعاً . قال تعالى : چ ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ           ٿ  ٿ  ٹچ)50(، 
وتنص��ل قادة الظلم من المس��ؤولية ق��ال تعالى: 

چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  
ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ         ڌچ   )51( 

ج – الحوار القصصي :  
وه��و ال��ذي يأتي في طي��ات قصة واضحة 
في شكلها وتسلس��لها القصصي ، وهذا الحوار 
ال يتع��دى أن يكون جزءاً من أس��لوب القصة ، 
أو عناص��ر ف��ي القرآن ، فأم��ا أن يكون هنالك 
قص��ة كلها حوار على غرار ما يس��مونه اليوم 
ب��� » المس��رحية « ، ولم يرد في الق��رآن بهذا 
الشكل المسرحي ، ولكن بعض القصص جاءت 
في بع��ض المواض��ع يغلب فيها الح��وار على 

األخبار)52( .
وللقص��ة القرآنية أغ��راض ينبغ��ي للمعلم 
أن يحققه��ا في نفس مس��تمعيه ليربي عقولهم ، 

وعواطفهم )53( 
الغرض األول : إثبات الوحي والرس��الة ففي 

أول سورة يوس��ف قال تعالى : چ ہ  ھ  ھ  
ھ   ھ  ے  چ )54(  ،وف��ي قصة نوح 

ق��ال تعال��ى: چ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  
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ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀ چ )55( . 

فالنب��ي محمد ) ص ( هذا النبي األمي الذي 
ال يق��رأ ول��م يجلس الى معلم بش��ري قط ، يتلو 
على قوم��ه هذه القصص أع��ذب الكالم وأبلغه 
في اسلوبه ونظمه ، وفي غايته ، ومقصده )56( . 

الغ���رض الثان���ي : تثبي��ت حملة الرس��الة 
وتس��ليتهم عم��ا يالقون��ه م��ن المصائ��ب قال 

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   تعالى:چ 
ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃڃ   ڃ  

ڇ  چ )57( 
الغ���رض الثال���ث : االعتب��ار بالح��وادث 

التأريخية : 

وما أعظ��م هذه الحوادث التي توجه المتعلم 
الى معرفة المغزى : 

1- كمعرف��ة س��نة هللا في إهالك المفس��دين 
بسبب فسادهم ، وظلمهم ، وإبقاء الصالحين قال 

تعالى : چ ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  
گگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  چ )58( 

2-  معرفة سنة هللا في نصر عباده المؤمنين 
العاملي��ن بش��رعه چ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  چ )59( 

3- معرف��ة س��نة هللا ف��ي إلح��اق الهزيم��ة 
بالكافري��ن إذا تمس��ك المؤمن��ون بش��رعه قال 

ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ                 ۈئ  ۈئ    ېئ   تعال��ى :چ 
ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  

حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىب  چ )60( 

4-  إذا تمادى مرضى القلوب ) المنافقون( 
في إفس��اد المؤمنين وإنش��اء الفتن واإلشاعات 

الكاذب��ة فإن س��نة هللا فيهم الهالك ق��ال تعالى : 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   چ 

ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
ەئ   ائەئ    ائ   ى   ى      ې    ې  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ )61( 

5 – البحث عن أثر إصالح النفس البش��رية 
وتربيته��ا في مج��رى الح��وادث التأريخية قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   تعال��ى :     چ 
ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ  
ٿچ)62( وم��ن أمثلة القص��ص القرآني قصة 
النبي يوس��ف ) ع ( ، فهي القصة الوحيدة التي 
وردت بكامله��ا وطوله��ا ف��ي س��ورة واحدة ؛ 
ألن القصص القرآني حتى وإن ورد في س��ور 
أُخرى بكامله��ا فإنه يأتي مجمالً ، ومختصراً ، 
ولك��ن القصة الوحيدة التي وردت بالتفصيل في 
س��ورة واح��دة هي قصة يوس��ف ، فهي القصة 
الوحيدة التي تتجسد فيها مالمح الواقعية في كل 
شخصية ، وفي كل موقف ، بل وفي كل كلمة . 
فق��د عرضت القصة الش��خصية الرئيس��ية 
ب��كل واقعية م��ن أول لحظة الى آخ��ر لحظة ، 
ابتداًء م��ن فتنة اإللقاء في غياب��ت الجب ، قال 

عز وج��ل : چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  ۋ  
األخي��ر  وف��ي  ائچ)63(  ى       ى   ې  

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   :
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ      پڀ  
ٿچ )64(  وم��روراً بفتنة البيع بثمن بخس: 
ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   چ 
ھ  ے  ے  چ)65( ، وم��روراً بفتنة التربية 

في بي��ت المل��ك : چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ  
وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   
وم��روراً   ،  )66( چ  ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ  
بأعصف فتنة مرت بهذا البطل ذي الش��خصية 
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الطاهرة الكريمة �، وكانت الفتنة في أول األمر 
تتمث��ل في امرأة واحدة ، ث��م بعد ذلك تضخمت 
الفتن��ة فاجتمع��ت عليه النس��وة ، فالتجأ الى هللا 

ڳ      ڳ   گ         گ   گ   گ   وق��ال:چ 
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ        ڳ   ڳ  
،وم��روراً   )67( چ  ہ     ۀ        ۀ   ڻ       ڻڻ  

بفتنة الس��جن :چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   
ۇچ )68( ، ومروراً بفتنة الملك والوزارة مرة 

اخرى : چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  
ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ)69( وبعد ذلك 
تنهي القصة الحديث عن هذه الش��خصية الفذة، 
وع��ن ه��ذا العبد الصالح ، وكي��ف نجاه هللا من 
كل هذه الفتن ، وكيف خرج طاهراً من كل هذه 

االبتالءات )70( . 

وأيض��اً مما يدل على أهمية ودور القصص 
النب��وي ، وكيف يق��ف المربي الناص��ح ليأخذ 
ال��دروس التربوي��ة من القصة النبوي��ة ، فيتعلم 

أبناءه وأتباعه وتالميذه . 

ومن أمثلة القصص النبوي : 

وردت قص��ة جميلة ف��ي صحيح البخاري، 
ومس��لم م��ن حديث اب��ي هري��رة ) رض ( أن 
النب��ي ) ع ( ذكر للصحابة قصة حدثت في بني 
إس��رائيل فق��ال : إن ثالث��ة من بني إس��رائيل : 
أبرص ، وأق��رع ، وأعمى أراد هللا أن يبتليهم، 
فأرسل إليهم ملكاً ، فأتي الملك األبرص فقال له 
الملك : أي شيئ أحب اليك؟ قال له : أحب شيئ 
إلي لون حس��ن ، وجلد حسن، وان يذهب عني 
ال��ذي قد قذرني الناس – يعني يذهب هذا البالء 
عني ، فمسحه – أي الملك ، فأعطي لوناً حسناً، 
وجل��داً حس��ناً ، ثم قال له الملك : أي ش��يئ من 

الم��ال أحب إليك ؟ ق��ال : اإلبل ، فأعطاه الملك 
ناق��ة عش��راء ، فقال له : ب��ارك هللا لك فيها، ثم 

انصرف .  
ث��م أتى الملك األق��رع وقال له : أي ش��يئ 
أحب إليك ؟ قال له : شعر حسن ، ولون حسن ، 
ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس ، فمسحه – 
أي الملك ، فأعطي ش��عراً حسناً ، ولوناً حسناً ، 
ثم قال له : أي األموال أحب إليك ؟ قال : البقر ، 
فأعطاه الملك بقرة حامالً ، وقال : بارك هللا لك 
فيه��ا ، ثم انصرف ، ثم أتى الملك األعمى وقال 
له : أي ش��يئ أحب إليك ؟ قال : أن يرد هللا إلي 
بصري فأُبصر الناس ، فمس��حه الملك فرد إليه 
بص��ره ، ق��ال : أي من المال أحب إليك ، قال : 
الغنم ، فأعطاه الملك شاةً والداً ، وقال : بارك هللا 
ل��ك فيها . فأنتج هذان ، وولد هذا ، فأصبح لهذا 
واٍد من اإلبل ، وأصبح لهذا – أي الثاني واٍد من 
البقر ، وأصبح لهذا – أي الثالث واٍد من الغنم – 
ما ش��اء هللا األموال كثرت ، وبورك فيها، فأتى 
الملك الرجل األول في صورته التي كان عليها 
من قبل – يعني : بصورة رجل أبرص مس��كين 
فقير ، وقال له : مس��كين وابن سبيل ، انقطعت 
بي الحبال – أي األسباب في سفري ، وال بالغ 
لي اليوم اال باهلل ثم بك ، فأس��ألك بالذي أعطاك 
اللون الحس��ن ، والجلد الحس��ن ، والمال بعيراً 
أتبلغ به في س��فري ، قال ل��ه : الحقوق كثيرة ، 
فقال له الملك : إن كنت كاذباً فصيرك هللا الى ما 
كن��ت ، يعلق الحافظ ابن حجر على هذا ويقول: 
ظاه��ر النص النب��وي : أن هللا قد صيره الى ما 
كان ، فأتى الملك الرجل الثاني ، وقال : مسكين 
واب��ن س��بيل ، انقطعت بي الحبال في س��فري، 
وال ب��الغ ل��ي الي��وم األ ب��اهلل ثم بك ، فأس��ألك 
بالذي أعطاك اللون الحس��ن ، والشعر الحسن ، 
والم��ال بقرة واحدة أتبلغ بها في س��فري ، فقال 



87  ةترييل  ةقررليل

ل��ه كما ق��ال األول ، فقال الملك : إن كنت كاذباً 
فصي��رك هللا الى ما كنت ، ثم أتى الملك الرجل 
الثالث وقال : مس��كين ، وابن س��بيل ، انقطعت 
بي الحبال في س��فري ، وال ب��الغ لي اليوم اال 
باهلل ثم بك ، فأسألك باهلل الذي رد عليك بصرك 
وأعطاك المال ،شاةً واحدة أتبلغ بها في سفري،  
فق��ال : لقد كنت أعمى ف��رد هللا علَي بصري ، 
وكنت فقيراً فأغناني هللا ، فخذ ما ش��ئت ، ودع 
ما شئت ، فو هللا ال أجهدك اليوم في شيئ أخذته 
هلل عز وجل ، فقال الملك : أمس��ك عليك مالك ، 
فإنما ابتليتم ، فقد رضي هللا عنك ، وسخط على 
صاحبي��ك )71( ، ففي هذه القصة العجيبة دروس 
تربوي��ة بليغة ، ينبغي أن يس��تخرجها التربوي 

ليفيد بها الناشئة .

د – أسلوب ضرب األمثال : 
المث���ل : هو أص��ل المث��ول واإلنتصاب ، 
والممث��ل : المص��ور عل��ى مثال غي��ره ومنه 
قول��ه ) ص ( : ))من أح��ب أن يمثل له الرجال 
قياماً فليتب��وأ مقعده من الن��ار (()72( ، والتمثال 

الشيئ المصور ، قال تعالى : چ ڌ  ڎ  ڎ   
ڈچ)73( 

وعرف الراغ��ب األصفهان��ي المثل : بأنه 
عبارة عن قول ش��يئ يش��به قوالً في شيئ آخر 
بينهما مش��ابهة ليبين أحدهما األخر ، ويصوره 

نحو قولهم : الصيف ضيعت اللبن )74( . 
واألمث��ال القرآني��ة يفصل هللا به��ا آياته من 
الحجج ، والعب��ر فمنها ما أُورد مثالً لبيان حال 
الدني��ا وما ت��ؤول اليه )75( ، حيث ق��ال تعالى :      

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چ 
ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  ىئ            ی  ی  

ی  ی  چ )76( ، وبين س��بحانه وتعالى 

أن األمثال من حجته البالغة على عباده ، وأنه لم 
يع��ذب أمةً بتكذيبها األ بعد أن يبين لها األمثال، 

قال تعال��ى :  چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ  
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ )77(. 

وقيل في تفسير قوله تعالى : چ چ  چ  چ  چ  
 : ڌچ)78(  ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
))وضرب المث��ل عبارة عن إيقاع��ه ، وبيانه، 
وهو ف��ي ال��كالم أن يذكر“ إليض��اح حال من 
األحوال “ما يناس��بها ، وما يش��ابهها ، ويظهر 
من حس��نها أو قبحها ما كان خفي��اً ، واختير له 
لف��ظ “ الضرب“ ؛ ألنه يأتي عند إرادة التأثير، 
وهي��ج االنفع��ال ، كأن ض��ارب المثل يقرع به 
أُذن الس��امع قرعاً ينفذ أثره ال��ى قلبه ، وينتهي 
ال��ى أعماق نفس��ه ، ولكن في ال��كالم قلباً حيث 
جعل المثل هو المضروب ، وانما هو مضروب 

به (( )79(  . 

المبحث الرابع : خصائص المنهج 
اإلسالمي

إن من أهم الخصائص للمنهج اإلسالمي : 

أوالً : الربانية :
 وإنه��ا لم تتغي��ر ولم تتب��دل ، وهذا يطمئن 
النف��س أنها خيٌر ألنفس��نا ، وان الس��عادة تكمن 
في تنفيذها ، وان الش��قاء يترت��ب على تركها . 
فالخي��ر، والبركة ، والس��عادة ، ووفرة اإلنتاج 
كلها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على هذه 

العقي��دة ، قال تعالى  چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
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ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  )80( 
ول��و أن أه��ل القرى آمن��وا بم��ا جاءهم به 
النبي��ون، وصدقوه��م ، واتبع��وا الن��ور ال��ذي 
جاءوه��م ب��ه م��ن عن��د ربه��م ، واتق��وا بفعل 
الطاعات ، وترك المحرمات ، ألمطرت السماء 
عليهم بإذن ربها ، ولفاضت األرض بالخيرات 
، ولكنه��م كذب��وا رس��لهم ، فعاقبه��م  هللا عل��ى 
ذل��ك ، بإهالكه��م على ما ارتكبوه م��ن اآلثام ، 

والمحرمات )81( . 
وقال تعالى : چ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ  
ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ  

ڃ  چ )82( . 
أي ول��و أنهم عمل��وا بما في الكت��اب الذي 
أُنزل اليهم ، كما جاء من عند هللا ، دون تحريف 
أو تبديل ، لقادهم ذلك الى إتباع الحق ، والعمل 
بمقتض��ى ما جاء ب��ه النبي محمد ) ص ( ؛ ألن 
كالً م��ن التوراة واإلنجيل بش��ر بنبي يكون من 
أوالد إسماعيل ، ولو أنهم اتبعوا الحق ، وآمنوا 
برس��الة محمد الذي بش��ر به كتابهم ، لوسع هللا 
عليهم رزقهم ، وألغدقت السماء عليهم مطرها 
وبركتها ، وألخرجت له��م خيراتها ، ولكن قلةً 
منه��م مؤمن��ة ، وملتزمة بأحكام وش��رع هللا ، 
وأكثره��م طغاة مجاوزون ألوامر هللا ، وس��اء 

عملهم )83( . 

إّن هاتي��ن اآليتين تق��رران أصالً كبيراً من 
أص��ول التص��ور اإلس��المي ، وم��ن ث��م فهما 
تمث��الن حقيقة ضخمة ف��ي الحياة اإلنس��انية ، 
ولعل الحاجة الى جالء ذلك األصل ، والى بيان 
هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم، والعقل 
البش��ري ، والموازي��ن البش��رية ، واألوضاع 

البش��رية تتأرج��ح ، وتضط��رب ، وتت��وه بين 
ضباب التصورات ، وض��الل المناهج ، بإزاء 
هذا األمر الخطير ، وهكذا يتبين أن ليس هنالك 
طريق مس��تقل لحس��ن الج��زاء ف��ي اآلخرة ، 
وطريق آخر مس��تقل لصالح الحياة في الدنيا ، 
انم��ا هو طريق واحد تصلح به الدنيا واآلخرة ، 
ه��ذا الطريق هو األيم��ان ، والتقوى ، وتحقيق 

المنهج اإللهي في الحياة الدنيا )84(  . 

ثانياً : الشمول والتكامل : 
إن طريقة اإلس��الم ف��ي التربية هي معالجة 
الكائ��ن البش��ري كل��ه معالجة ش��املة ال تترك 
منه ش��يئاً و ال تغفل عن ش��يئ جسمه ، وعقله، 
وروح��ه ، وحيات��ه المادي��ة ، والمعنوية ، وكل 

نشاطه على األرض )85( 
إنه يأخذ الكائن البش��ري كله ، ويأخذه على 
ما هو عليه بفطرته التي خلقه هللا عليها ال يغفل 
ش��يئاً من هذه الفطرة ، وال يفرض عليها ش��يئاً 

ليس في تركيبها األصيل )86(  . 

وحين يس��تعرض اإلنسان وس��ائل اإلسالم 
ف��ي التربية يعجب للدقة العجيبة التي يتناول بها 
الكائن البش��ري ، الدقة الت��ي تتناول كل جزيئه 
عل��ى حدة كأنها متفرغة لها ، ليس في حس��ابها 
سواها ، ثم الشمول على هذا المستوى من الدقة، 
الش��مول الذي يتناول الجزيئ��ات جميعاً ، وفي 
وقت واح��د )87( ، إنها دقة معجزة ال تصدر إالّ 

عن الخالق المدبر العظيم قال تعالى :چ ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  

ې  ې  چ )88(  . .
فهي ال تقتصر على جانب واحد من شخصية 
اإلنس��ان، وتخاطب حواسه جميعاً ، قال تعالى: 

ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چ 
ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  چ )89( 
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فالتربي��ة اإلس��المية تدع��وا ال��ى االهتمام 
بالجس��م ونظافت��ه والعناي��ة به ، وتأم��ر العقل 
بالنظر في ملكوت هللا الواسع ، للتفكر ، والتدبر، 
والنظر ؛ ألن اس��تخدام العقل يؤدي الى تنميته، 

ق��ال تعال��ى : چ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک     گ  گ  چ)90(.  
كم��ا إن التربية الدينية للقل��ب وإيقاظه إنما 
تأتي مع عناية تربوية وحسن توجيه وتعهد منذ 
الصغر بممارسة الفضائل وااللتزام باألوامر ، 
واالنته��اء عن النواهي ، وتعوي��د النفس ما فيه 
كلفة ظاهرة حتى تتمرن وتتعود )91( ، فعن عمر 
بن ش��عيب عن أبيه عن جده قال ، قال رس��ول 
هللا ) ص( : )) مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء 
س��بع س��نين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 

سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ((  )92( .

ثالثاً : التوازن : 
مع ش��مول هذه العقيدة وترابطها فهي تتسم 
أيض��اً بالتوازن ، ويبدو هذا التوازن كذلك على 

مجموعة من المحاور المختلفة منها  : 
أ – ت��وازن بين ال��روح والجس��د، أو عالم 

المعنويات ، وعالم الحس . 
ب – ت��وازن بي��ن عال��م الغي��ب ، وعال��م 

الشهادة . 
ج – ت��وازن بي��ن األيمان بالق��در ، واألخذ 

باألسباب . 
د – ت��وازن بي��ن جوان��ب الحي��اة المختلفة 

السياسية ، واالقتصادية ، واالجتماعية )93( 
وس��وف أتطرق الى هذه التوازنات  بشكل 

مختصر  : 

أ – التوازن بين الروح والجسد أو عالم 
المعنويات ، وعالم الحس : 

فاإلنس��ان قبضة من طين األرض ، ونفخة 
من روح هللا ، وهناك توازن دقيق بين عنصرية 
المكوني��ن ل��ه ، يخت��ل إذا أعطين��ا أحدهما من 
العناية أكثر من حق��ه ، والجاهليات دائما تختل 
في هذا األمر ، فتؤكد على جانب الروح وحدها 
كالهندوس��ية ، والبوذية ، أو جانب الجسد وحده 
كالجاهلية المعاصرة في شرق اوربا ، وغربها 

سواء )94( .
ولكن من خصائص العقيدة اإلس��المية انها 
توازن بينهما التوازن الصحيح ، فمن ناحية هي 
تمزج بين عالم الجسد ، وعالم الروح وتشركهما 
مع��اً في مج��ال العمل ، ومجال التعبد س��واء ، 
فع��ن أنس ، ))أن نفراً من أصحاب رس��ول هللا 
) ص( ق��ال بعضهم لبع��ض : ال أتزوج ، وقال 
بعضهم: اصلي وال أنام ، وقال بعضهم : أصوم 
وال أُفطر ، فبلغ ذلك النبي )ص ( فقال : ما بال 
أق��واٍم قال��وا كذا وكذا ، لكني أص��وم، وأُفطر ، 
وأُصلي وأنام ، وأتزوج النساء، فمن رغب عن 

سنتي فليس مني (( )95( . 

ب – التوازن بي���ن عالم الغيب ، وعالم 
الشهادة : 

يتطلب اإلس��الم األيم��ان بالغيب ؛ ألنه عن 
طريق��ه يؤمن ب��اهلل ، واليوم األخ��ر ، ولكنه ال 
يتطل��ب منه أن يهمل عالم الش��هود ، بل إنه في 
عرض��ه لحقائق العقيدة بكثير من اإلش��ارة الى 
آيات الكون لكي يتدبرها اإلنس��ان، ويصل عن 

طريق تدبرها الى األيمان باهلل )96( . 

إن اإلس��الم ال يفصل بي��ن الدنيا واآلخرة ، 
ف��إن هذا الربط ذاته هو ال��ذي يوازن بين الدنيا 
واآلخرة في هذه العقيدة ، إذ يحدث عدم التوازن 
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حي��ن تنفص��ل عن اآلخ��رة في حس اإلنس��ان، 
فيق��وم بأعمال على انها للدني��ا وحدها منفصلة 
عن اآلخ��رة ، وأعمال أخرى على انها لآلخرة 
وحده��ا منفصل��ة عن الدني��ا ، عندئ��ٍذ ال بد أن 
يح��دث االختالل في حس��ه فتغلب مجموعة من 

األعمال على األخرى . 

وإنم��ا يحدث التوازن الذي يش��ير اليه قوله 
تعالى  چ ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  
ېئ    ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    

يئ   ىئ   مئ   حئ    یجئ   ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ    ېئ  

جب  چ )97(  ،  فحي��ن ترب��ط الدنيا باآلخرة 

في حس اإلنسان فيعمل لآلخرة وهو يعمل للدنيا 
ف��ي ذات الوقت ف��ال يهمل العب��ادة ، وال يهمل 

عمارة األرض )98(  . 

ج-  التوازن في حس المسلم بين األيمان 
بالقدر ، وبين األخذ باألسباب : 

وهو من أجمل خصائص العقيدة اإلسالمية، 
أن المتواكلين يزعم��ون انهم يتوكلون على هللا 
ثم يهملون األخذ باألس��باب جملة ، فيصيبهم ما 
يصيبه��م من فقر ، وم��رض ، وعجز ، وهوان 
ف��ي األرض ، وان الجاهلي��ة األوربي��ة م��ن 
جان��ب آخر تأخ��ذ باألس��باب منقطعة عن هللا ، 
وق��دره، فتنتج انتاجاً مادياً ضخماً ، وما يصيبها 
م��ن قلق، واضط��راب ، وأم��راض عصبية ، 
ونفس��ية، وجنون ، وانتح��ار ، وضياع ؛ ألنها 
تفق��د الطمأنينة التي يجده��ا المؤمن لذكر هللا ، 

ولقدر هللا )99( .

د-  الت���وازن بي���ن جوان���ب الحياة 
اإلنسانية المختلفة : 

 ف��ال يطغى منها جانب عل��ى جانب آخر ، 
فكما أن الجانب الروحي ال يطغى على الجانب 
الم��ادي ، فكذل��ك الجان��ب السياس��ي ال يطغى 
عل��ى الجان��ب االقتص��ادي ، وال االقتص��ادي 
عل��ى الخلقي وهكذا بل تت��وازن جوانب الحياة 
كلها على محور العقي��دة الرئيس الذي مقتضاه 
األيم��ان باهلل ، وااللتزام بما أنزل هللا ، فتس��ير 
كلها متوازية ، ومتوازنة في آن واحد )100(  .  

فعندم��ا أم��ر هللا تعالى باألخ��الق الفاضلة 
حذر اإلنس��ان من الرذائل ، وشرع له الطرق، 
والس��بل إلقام��ة ذل��ك الت��وازن فأباح ل��ه مثالً 
ال��زواج ، وتع��دد الزوجات ال��ى أربع ، وحذر 
م��ن رذيلة الزنا ، ووضع له حداً في الش��رع ، 
ولحاجة اإلنس��ان للمال أحل له التجارة ، وحثه 
على الكس��ب الحالل ، وح��رم عليه الربا ، قال 

تعال��ى :  چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ  
چ   چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ  

ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ )101( . 
ولحاجة اإلنسان الى الطعام أحل له الطيبات 
من ال��رزق وحرم عليه الخبائث من األطعمة ، 

واألشربة ، قال تعالى : چ گ  گ  ڳ  ڳڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  
ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ )102( 
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ثالثًا : الواقعية المثالية : 

إن اإلس��الم يأخ��ذ الكائن البش��ري بواقعه 
ال��ذي هو عليه ، يعرف حدود طاقاته ، ويعرف 
مطالب��ه، وضروراته ، ويق��در هذه وتلك ، قال 
تعالى: چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ )103(، 
ويع��رف هللا ضعفه إزاء المغري��ات قال تعالى 

ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   چڻ  
ھ     ھ   ہ   ہ    ہ  
 ،  )104( ےچ  ے   ھ   ھ  

وضعف��ه إزاء التكاليف قال تعال��ى : چ ٺ  ٺ  
 )105( ٹچ  ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ     ٺ  
يعرف كل ذلك فيس��اير فطرته في واقعها ، وال 
يف��رض عليه م��ن التكاليف ما ين��وء به كاهله، 

ويعج��ز ع��ن أدائ��ه )106( ، ق��ال تعال��ى  چہ  
ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ)107( ، 
ويجعل التكليف الملزم في حدود الطاقة الممكنة 
ولكن��ه مع ذلك ال يترك��ه لفطرته الضعيفة دون 
تقويم ، فتظ��ل تهبط ، وتتراجع عن موقفها الى 
موق��ف دون ، كال إنه في واقعيت��ه يأخذ الواقع 
األكب��ر لإلنس��ان ، الواق��ع الذي يش��مل لحظة 
الضعف ، ولحظة القوة ، لحظة الهبوط ولحظة 
األرتف��اع . إن مزية اإلنس��ان الكب��رى في هذا 
االس��تعداد الدائم للصع��ود هو االس��تعداد ألن 
يتف��وق على نفس��ه ، ويرتفع عل��ى “ الواقع “ 
ليبل��غ المث��ال ، وقد ال يبلغه في كل مرة ، بل قد 
ال يبلغ��ه في أية مرة ، ولكنه يظل يحاول ما دام 
يوج��ه الى الطريق ، وفي محاولته تلك يرتقي ، 

ويرتفع في األفاق )108( .

المبحث الخامس : وسائط التربية 
اإلسالمية 

وسأتطرق في هذا المبحث الى أهم الوسائط 
لم��ا لها من األثر الكبير في تحقيق هدف التربية 

اإلسالمية : 

أ – األسرة المسلمة ومهمتها التربوية : 
تعتبر األس��رة المعقل األول الذي ينش��أ فيه 
الطفل في جو التربية اإلسالمية ، وعندما نقول 
“األس��رة المس��لمة “ فم��ن البديهي أنن��ا نعني 
األس��رة التي إلتقى ركناها عل��ى تحقيق الهدف 
الذي ش��رع من أجله تكوين األسرة ، ولو تأملنا 
بعض آيات القرآن ، وأحاديث الرسول ) ص ( 
في هذا الموضوع لوجدنا أن أهم أهداف تكوين 

األسرة هو : 

1- إقامة حدود هللا : 

أي تحقي��ق ش��رع هللا ، ومرضات��ه في كل 
ش��ؤونهما ، وعالقتهما الزوجي��ة ، وهذا معناه 
إقامة البيت المسلم الذي يبني حياته على تحقيق 
عب��ادة هللا ، أي عل��ى تحقي��ق الهدف األس��مى 

للتربية اإلسالمية )109(  . 

وق��د ورد تعليل إباحة الط��الق حين تطلبه 
الم��رأة بالخوف من عدم إقام��ة حدود هللا ، قال 

تعالى : چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ   ائ چ  )110( ، كما انه سبحانه علل إباحة 
الرجوع الى الزوج بعد أن تتزوج المرأة زوجاً 
غي��ره ، بتوقع إقامة حدود هللا ، أي إقامة الحياة 
الزوجية على تقوى من هللا ، كالتعفف ، وحسن 

المعش��ر ، وغض البصر ، ق��ال تعالى :   چ خب  
جث   يت    ىت   مت      خت    حت   جت   يب   ىب    مب  

مث  ىث چ  )111( . 
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2-األثر التربوي لتحقيق هذا الهدف : 
وذلك لينشأ الطفل ، ويترعرع في بيت أُقيم 
على تقوى من هللا ، ورغبة في إقامة حدود هللا، 
وتحكيم ش��ريعته ، فيتعلم ، ب��ل يقتدي بذلك من 
غي��ر جه��د أو معاناة ، إذ يمتص ع��ادات أبوية 
بالتقليد ، ويقتنع بعقيدتهما اإلسالمية حين يصبح 

واعياً )112( .

3- تحقيق السكون النفسي والطمأنينة : 
ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   چ  تعال��ى  ق��ال 
 ، چچ)113(  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ف��إذا اجتمع الزوجان على أس��اس من الرحمة، 
واالطمئن��ان النفس��ي المتب��ادل ، فحينئذ يتربى 
الناش��ئ في جو س��عيد يهبه الثقة ، واالطمئنان، 
والم��ودة ، بعي��داً ع��ن القل��ق ، وع��ن العق��د ، 
واألمراض النفسية التي تضعف شخصيته )114( 

4- تحقيق أمر رسول هللا ) ص( بإنجاب النسل 
المؤمن الصالح : 

ليباه��ي بنا األمم ي��وم القيام��ة ، وهو قوله 
)ص( : ) تناكح��وا ، تكث��روا ، فإني أُباهي بكم 

األمم يوم القيامة ( )115(  . 

وهذا دليل واضح على إن البيت المسلم يجب 
عليه أن يربي أبناءه تربية تحقق هدف اإلسالم، 
وأركان األيمان في نفوس��هم ، وس��لوكهم ؛ ألن 

المباهاة إنما تكون بكثرة النسل الصالح . 

5-إرواء الحاجة الى المحبة عند األطفال : 
إن الرحم��ة باألوالد من أه��م الغرائز التي 
فط��ر عليه��ا اإلنس��ان، والحي��وان وجعلها هللا 
أساساً من أُس��س الحياة النفسية ، واالجتماعية، 
والطبيعي��ة لكثير من الكائن��ات الحية . وتتحمل 
األس��رة وقوامه��ا األب��وان مس��ؤولية رحم��ة 

األوالد، ومحبته��م ، والعط��ف عليه��م ؛ ألن 
ه��ذا من أهم أُس��س نش��أتهم ، ومقومات نموهم 

النفسي، واالجتماعي نمواً قويماً سوياً )116(  . 
لذل��ك ضرب لن��ا رس��ول هللا ) ص ( مثالً 
أعلى ف��ي محبة األطفال ، ورحمتهم ، والصبر 
عل��ى مداعبتهم ، وهذه بع��ض األدلة من حياته 
)ص ( : روى البخ��اري ف��ي صحيح��ه الى أن 
قال: حدثنا أبو قتادة قال : ))  خرج علينا النبي، 
وأُمام��ة بنت أب��ي العاص عل��ى عاتقه ، فصل 
ف��إذا ركع وضعه��ا ، وإذا رفع رفعها ((  )117(، 
وروي أن أبا هريرة ) رض ( قال : قبل رسول 
هللا ) صلى هللا عليه وس��لم ( الحس��ن بن علي ، 
وعنده األقرع بن حابس التميمي جالس��اً ، فقال 
األقرع : “ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أح��داً “ فنظ��ر اليه رس��ول هللا ) ص ( ثم قال:  

)من ال يَرحم ال يُرحم (  )118( 

6-صورة فطرة الطفل عن الزلل واالنحراف : 
لق��د اعتبر اإلس��الم األس��رة مس��ؤولة عن 
فطرة الطفل ، وان كل انحراف يصيبها مصدره 
األول األبوان ، أو من يقوم مقامهما من المربين 
، ذل��ك أن الطفل يولد صافي الس��ريرة ، س��ليم 
الفطرة ، وفي هذا المعنى يقول الرسول ) ص( 
فيم��ا رواه أبو هريرة )) م��ا من مولود إال يولد 
عل��ى الفطرة، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو 
يمجس��انه ، كما تنتج البهيم��ة بهيمة جمعاء هل 

تحسون فيها من جدعاء (( )119( . 

ب – المسجد : 
يتمت��ع المس��جد بمنزل��ة كبيرة ف��ي تاريخ 
اإلس��الم ، وف��ي الحياة اإلس��المية بوجه عام ، 
فمهمة المسجد تحقيق رس��الة اإلسالم الكبرى، 
وه��ي عب��ادة هللا عز وج��ل بمعناها الش��امل ، 
فالمسجد يعد المدرسة األولى في اإلسالم ، وقد 
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إزدهر دور المسجد في مهد الدعوة اإلسالمية، 
وف��ي عه��د الخلفاء الراش��دين ، ثم أخ��ذ دوره 
يتضاءل تدريجياً حتى أصبح األن مكاناً للعبادة 
فقط ، وعلى الرغم من ذلك فطالما يجد المس��لم 
في��ه فرصة تربي��ة النفس ، والتأس��ي باألخالق 
الفاضلة ، واألداب وحس��ن السلوك التي يجدها 
ف��ي بعض من يأم��ون المس��جد ، وفي بيت هللا 
يختلط المس��لم بفئات مختلفة من البشر ، وربما 
يأنس بهم ، ويلتمس عندهم النصح ، واألرشاد، 
والمشورة ، وفي المس��جد يتحاور المسلمون ، 
ويتناقشون ، ويطرحون المشكالت الدينية التي 
تواج��ه المس��لمين ، وهم في كل ذل��ك يعملون 
الفك��ر ، ويش��حذون القريح��ة ، ويبحث��ون عن 
الحلول فتثرى خبراتهم وتزكوا ثقافتهم ، وتتسع 
مداركهم ، وقد يجدون فيما يس��معون سبيالً الى 
تعديل س��لوكهم ، وتغيير نظرته��م الى األمور 

وإتباع جادة الصواب )120(  .

ج – المدرسة في التربية اإلسالمية : 
لم تصل اإلنس��انية الى إيجاد المدرسة على 
الشكل الذي نراه اليوم اال بعد أن مرت بمراحل 
طويل��ة ، وتجارب عديدة ، فق��د كان الطفل في 
الحي��اة البدائية يتعلم من أبوي��ه ، ومجتمعه كل 
شيئ بأسلوب غير مقصود ، وغير منظم ، تارةً 
ع��ن طريق التقليد ، وتارةً ع��ن طريق التأمل، 
والمح��اكاة المقص��ودة ، والتك��رار ، واإلعادة 
بقص��د اإلتقان بيد أن��ه كان للدين الفضل األول 
ف��ي إيجاد تربي��ة هادفة مقص��ودة ؛ وذلك حين 
أوج��د الدين الركنين األساس��يين لعملية التربية 

المقصودة وهما : 
عبادة هللا وح��ده ، والتعريف به ، واأليمان 
به ف��ي جميع األدي��ان الس��ماوية ، والمنهج أو 
المادة الفكرية ، والس��لوكية المعينة المقصودة، 
وهو االستسالم لتشريع هللا وأوامره التي أنزلها 

على رسله ، ليحفظها الجيل ويعمل بمقتضاها، 
ث��م ينقله��ا الى الجي��ل ال��ذي بع��ده ، وتتابعت 
األجيال تتناقل ش��ريعة هللا وأوامره، واس��لوب 
عبادت��ه بالحف��ظ ، والتعلم ، والتقلي��د واألتباع 
فرداً عن فرد ، وجمعاً عن جمع في الس��احات، 
والمواس��م، والصوامع ، والبيع ، والمس��اجد ، 
ولم تك��ن الكتابة قد انتش��رت ف��ي أول األمر، 
ف��كان التعليم مقصور عل��ى الصغار ، بل كان 
الصغار والكباريتلقون التعاليم الدينية من رسل 
هللا ، وأتباعه��م ، ويلقنونها ألبنائهم  ومن يليهم 
ف��كان نش��ر الدي��ن فريضة ديني��ة ، وضرورة 
الموح��د  المؤم��ن  المجتم��ع  ألن  اجتماعي��ة؛ 
مهاج��م، وأه��ل الحق قل��ة في أكث��ر العصور 

قال تعال��ى :چخب  مب  ىب  يب   جت  
حتچ )121( . ف��إذا لم يدافعوا عن أنفس��هم 
بالدع��وة ال��ى عبادة هللا وح��ده ، وبيان الحق ، 
والبره��ان عليه، غلبوا وغ��زو في عقر دارهم  
واتهموا ف��ي صمي��م عقيدته��م وأفكارهم، ولم 
يخصص للتعليم أماكن خاصة ، اال إذا إعتبرنا 

المعابد دوراً للتعليم )122( . 
ولق��د اش��تق من المعاب��د أماك��ن ملحقة بها 
تخصص لتخري��ج مختصين بالدعوة الى الدين 
ينقطعون للعب��ادة ، ويزهدون بالدنيا ، وقد ذكر 
لنا القرآن هذه الفئة من الدعاة بقوله مش��يراً الى 

أتباع رسول هللا عيسى بن مريم ) ع( چ ڑ  
گ     گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   

ۀہ   ہ  ہ  ہ  چ )123( . 
وق��د وردت في القرآن إش��ارات الى تربية 
بعض الرس��ل ألبنائهم ، وما علموهم من توحيد 
هللا ، وعبادت��ه كوصية يعق��وب لبنيه ، ووصية 

النب��ي إبراهيم من قبله ق��ال تعالى چ ہ  ہ    
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ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  چ )124( . 

المدرسة في عصر الرسول )ص(  : 
وبق��ي األم��ر كذل��ك حتى ظهر اإلس��الم ، 
واس��تقر حكمه في يثرب مدينة الرس��ول )ص( 
ف��كان المس��جد أول مدرس��ة جماعي��ة منظمة 
عرفه��ا الع��رب لتعلي��م الكب��ار ، والصغ��ار ، 
ولتربية الرجال والنس��اء )125(  ، وكان في الليل 
ينام من ي��أوي إليه من األرياف، أو من الفقراء 
“ كأه��ل الصفة “ ، فيجمعون بين التعليم الديني 
، والدني��وي ، حتى إذا أتقنوا حرفة ، أو وجدوا 
عم��الً ذهبوا يطلبون ال��رزق ، وبقوا يترددون 
الى مدرس��تهم ف��ي النهار لطلب العل��م ، وأداء 
العبادة، وكانت األلعاب والتمارين الحربية تقام 
في س��احة المس��جد أحياناً ، كم��ا فعل األحباش 
ورس��ول هللا ) ص( ينظ��ر اليهم م��ن حجرته ، 
ويقول لهم : دونكم يابني أرفدة “ والسيدة عائشة 

تنظر إليهم مع النبي ) ص( )126( . 

المدارس في العصر العباسي 
المتأخر : 

فلما استقلت الدويالت عن الخالفة العباسية 
ب��دأ بعضه��ا يبن��ي م��دارس للعلم كل مدرس��ة 
ت��أوي عش��رات من طالب العل��م ، وكان نظام 
هذه الم��دارس داخلياً يقوم على االنقطاع لطلب 
العلم، فكان في دمشق وحدها مثالً زهاء ثالثمائة 
مدرسة في سفح جبل قاسيون ما تزال آثار كثير 
منها على شكل قباب تشرف على بعض الحدائق 
العام��ة ، هذا عدا عن الم��دارس التي كانت في 
قلب المدينة ، كالمدرس��ة الظاهري��ة التي بناها 
الملك الظاه��ر )127( ، والمدرس��ة النورية التي 
بناها نور الدي��ن الزنكي )128( ، وبقي التعليم في 

هذه المدارس حراً ال مركزياً من حيث المناهج، 
والكتب، واألس��اليب مع إرتباطها مالياً بالدولة 
الت��ي تج��ري له��ا الجراي��ات ، وتخصص لها 
األوقاف ، والهبات دون أن تقيدها بنظام معين، 
أو مناه��ج محددة ، ثق��ةً منهم بالعلم��اء األفذاذ 

الذين كانوا يديرونها ، ويغذونها بالعلم )129(  . 
وبقي األم��ر كذلك زهاء عش��رة قرون حتى 
ج��اء اإلس��تعمار الغرب��ي الى بالدن��ا ، فعم 
الموح��دة ، والتعلي��م  المدرس��ة  فيه��ا نظ��ام 
المركزي التابع لمرك��ز العاصمة في البالد، 
وللمستش��ارين األجان��ب ف��ي األقط��ار التي 

اس��تعمرت عس��كرياً )130( . 

المدرسة المعاصرة : 
إّن م��ن األس��باب الت��ي دع��ت ال��ى وجود 
المدرسة الحديثة بهذا الشكل الذي نراه اليوم هو 
تغير نظام الحياة السياس��ية ، فقد هيمنت الدولة 
على كل امور الشعب ، واعتبرت نفسها مسؤولة 
عن غذائه ، وموارد رزقه، وثرواته، واتجاهاته 
السياسية ، وتكتالته االجتماعية فضالً عن أمنه 
واس��تقراره ، وتحقيق حرياته، وكرامة أفراده، 
وكرام��ة الدول��ة نفس��ها أمام ال��دول األخرى ، 
وه��ذه األم��ور كلها تبن��ى بالتعلي��م، والتربية ، 
فبالتربية تنمي الثروة البش��رية كما يس��مونها ، 
بحيث تكون سبباً لكل أنواع الثراء : حيث تنمي 
أف��راد المجتمع عل��ى حب العمل ، واس��تغالل 
خيرات األرض، وثروات الوطن بأسلوب تقني 
يعط��ي أكبر منت��وج ممكن وبأق��ل جهد ، وفي 
أسرع وقت ممكن وبالتربية يمكن إيجاد المحبة 
بي��ن جميع طبقات الش��عب ، وطوائفه ، وفئاته 
، فيتحق��ق التجان��س ، واألمن ، واالس��تقرار ، 
ويرب��ى الجيل عل��ى إحترام األم��وال العامة ، 
والملكيات ، واألعراض ، واألرواح ، فيس��تقر 

بذلك األمن )131( . 
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الخاتمة 
إّن من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث : 
1-  يتن��اول البح��ث التربي��ة اإلس��المية ، 
والنها ه��ي العالج ويوضح مفهومها ، ومفهوم 

الدين واإلسالم ، والعالقة بينه وبين التربية . 
2- إن من أهم المصادر للتربية اإلس��المية 
ه��ي الق��رآن الكريم ال��ذي يحتوي منه��ج حياة 
متكام��ل إذا ما التزم به الناس ، والس��نة النبوية 
الش��ريفة ، وبيان أسس��ها الفكري��ة ، ومميزات 
التص��ور اإلس��المي ع��ن اإلنس��ان، والكون ، 

والحياة . 
3-  الجانب التعبدي هو سلوك المسلم الذي 
يحقق به التصورات ، واألهداف ، والضوابط، 
واألوامر التش��ريعية ، وأن عملي��ة التربية هي 
تنمية شخصية اإلنس��ان على أن تتمثل كل هذه 

الجوانب في انسجام وتكامل . 
4- يربى القرآن في نفوس الناش��ئة بواسطة 
الح��وار التعبدي ،أو الخطابي أموراً هامة على 
المدرسين ، والمربين ، وقراء القرآن أن ينتبهوا 
إليها ، ويراعوا مدى تأثر الناشئين بها ، وعلمهم 

بمقتضاها . 
5- ّن للقّص��ة في التربية اإلس��المية وظيفة 
تربوي��ة ال يحققه��ا ل��ون آخر من أل��وان األداء 
اللغ��وي ؛ وذل��ك ألنها تش��د الق��ارئ ، وتوقظ 
انتباه��ه دون ت��واٍن ، أو ت��راخٍ ، وتجعل��ه دائم 
التأم��ل في معانيها ، والتتب��ع لمواقفها ، والتأثر 
بش��خصياتها، وموضوعاته��ا حت��ى آخر كلمة 

فيها. 
6-  إن لألمث��ال القرآني��ة ، والنبوية دوافع 
تح��رك العواط��ف ، والوج��دان ، ويدفعها الى 
عمل الخي��رات ، واجتناب المنك��رات ، وبهذا 
تس��اهم األمثال في تربية اإلنسان على السلوك 

الخير، وتهذيب نزعاته الش��ريرة فتس��تقيم حياة 
األفراد ، والمجتمعات . 

7-  إّن من أهم وس��ائط التربية اإلس��المية 
هي المس��جد ، والمدرس��ة ، والمربي المسلم ، 
ومجتمع م��درك مس��ؤوليته التربوي��ة ، ودور 

النشاط المدرسي في التربية .  

قائمة الهوامش والمصادر : 
)1( سورة البقرة اآلية 276.

)2( سورة الشعراء اآلية 18.

)3( سورة البقرة اآلية 31.

)4( سورة آل عمران اآلية 48.

)5( البيض��اوي :- ه��و محم��د بن عبد هللا ب��ن أحمد بن 
محمد القاضي ، أبو عبد هللا البيضاوي ، من بيضاء 
ف��ارس، أحد مش��ايخ الش��يخ أبي اس��حاق ، س��كن 
بغ��داد وكان يدرس بها ويفتي ، ول��ي القضاء بربع 
الكرخ،   ينظر طبقات الفقهاء الش��افعية ألبي عمرو 
ب��ن الص��الح )المتوفى : 643ه���( ، تحقيق : محي 
الدين علي نجيب، الناشر : دار البشائر اإلسالمية – 

بيروت ، الطبعة األولى : 1/ 177 

)6( ينظر ان��وار التنزيل واس��رار التأويل ألبي عبد هللا 
بن محمد الشيرازي البيضاوي ، تحقيق : محمد عبد 
الرحمن المرعش��لي ، الناش��ر : دار احي��اء التراث 
العربي – بيروت ، الطبعة األولى 1418ه� :1/ 28 

)7( الراغ��ب األصفهان��ي :-هو الحس��ين ب��ن محمد بن 
المفض��ل ، اب��و القاس��م األصفهان��ي ، المع��روف 
بالراغ��ب ، ادي��ب م��ن الحكم��اء العلم��اء ، س��كن 
بغداد، واش��تهر حتى كان يقرن بالغزالي ، من كتبه 
) محاض��رات األدب��اء ( ، و ) الذريع��ة الى مكارم 
الشريعة ( و ) األخالق ( . ينظر : األعالم للزركلي 
خي��ر الدي��ن ب��ن محم��ود الزركل��ي ، ) المتوف��ى : 
1396ه� ( ، الناشر : دار العلم للماليين : 2/ 255

)8( ينظر مفردات غريب القرآن ألبي القاس��م الحس��ين 
بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني ، الناش��ر : 

موقع يعسوب / 184 .
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)9( ينظ��ر الخالصة في أصول التربية اإلس��المية لعلي 
ب��ن نايف الش��حوذ ، الطبع��ة األول��ى 1420 ه� _ 

2009 م، بها نسج _دار المعمور ، ماليزيا 8/1 .

)10( المصدر نفسه .

)11( ينظ��ر مناه��ج التربي��ة ، أسس��ها وتطبيقاتها لعلي 
أحمد مدكور ، الناش��ر : دار الفكر العربي ،  الطبعة 

1421 ه�_ 2001 م /64.

)12( التربي��ة اإلس��المية أصولها وتطوره��ا في البالد 
العربية لمحمد منير مرس��ي ، الناشر : عالم الكتب ، 

الطبعة : 1425 ه� / 48 

)13( ينظر مقدمة إبن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن 
محم��د ، إبن خلدون أبو زيد ، ولي الدين الحضرمي 
األش��بيلي  )المتوف��ى :808  ه���(  ، الناش��ر: موقع 

الوراق : 1/ 364 .

 )14( ينظر الخالصة في أصول التربية اإلسالمية لعلي 
بن نايف الشحوذ /9.

)15( المصدر نفسه .

)16( أص��ول التربية اإلس��المية وأس��اليبها ف��ي البيت 
والمدرس��ة والمجتم��ع لعب��د الرحم��ن النحالوي ، 
الناش��ر : دار الفكر ، الطبعة الخامس��ة والعش��رون 

1428ه� – 2007م  / 23 .

)17(القام��وس المحي��ط لمجد الدين اب��و طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي ) المتوفى : 817ه� ( ، تحقيق 
: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، بإشراف: 
محمد نعيم العرقسوس��ي ، الطبعة الثامنة 1426ه� – 
2005م / 49 ، وت��اج العروس من جواهر القاموس 
لمحمد بن عبد الرزاق الحس��يني ، الملقب بمرتضى 
الزبي��دي ) المتوفى : 1205ه� ( ، تحقيق : مجموعة 

من المحققين ، الناشر: دار الهداية : 1/ 365 .

)18( التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين ، الشريف 
الجرجان��ي ) المتوفى : 816ه� ( ، تحقيق : جماعة 
من العلماء ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت – 
لبنان ، الطبعة األولى 1402ه� – 1983م   / 174

)19( سورة النساء : اآلية  113 .

)20(  سورة المجادلة : اآلية 11.

) 21( سورة الكهف : اآلية 24 .

)22( سورة النساء : اآلية 135 

)23( ينظر التربية اإلسالمية أصولها ومنهجها ومعلمها 
لعاطف السيد / 29 .

)24( لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي ، ابو الفضل، 
جم��ال الدي��ن ابن منظ��ور األنص��اري  )المتوفى : 
711ه� (  ، الناش��ر: دار صادر – بيروت ، الطبعة 

الثالثة 1414ه�  : 13 / 226.

)25( ينظ��ر التعريف��ات للجرجان��ي 1/ 122، أص��ول 
التربية وأساليبها لعبد الرحمن النحالوي / 26. 

)26( ينظ��ر أص��ول التربي��ة وأس��اليبها لعب��د الرحمن 
النحالوي / 26 .

)27( سورة النحل : اآلية 44 .

)28( سورة الجمعة : اآلية 2 .

)29( أخرجه األمام احمد بن حنبل في مس��نده ) المتوفى 
: 241ه��� ( ، تحقي��ق : ش��عيب األرن��ؤوط ، عادل 
مرش��د، وآخ��رون ، الناش��ر : مؤسس��ة الرس��الة ، 
الطبعة األولى 1421ه��� – 2001م .28 / 410 ، 
واخرج هابي داود س��ليمان بن األشعث السجستاني 
في سننه ، باب في لزوم السنة ، الناشر : دار الكتاب 

العربي – بيروت  : 4 / 328 .

)30( ينظ��ر أص��ول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 
الرحمن النحالوي / 166 .

)31( ينظر تقويم اس��اليب تعليم الق��رآن الكريم وعلومه 
للكتور : محمد حس��ن محمد سبتان ، الناشر : مجمع 
المل��ك فه��د لطباع��ة المصح��ف الش��ريف بالمدينة 

المنورة :  / 21 

)32( سورة البقرة : اآلية 30 .

)33( سورة المائدة : 109 .

)34( سورة األعراف : اآلية 59 – 64 .

)35( سورة غافر : اآلية 47 ، 48 .

)36( ينظر تقويم أس��اليب تعليم الق��رآن الكريم وعلومه 
للدكتور  محمد حسن / 22 .
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)37( ينظ��ر أص��ول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 
الرحم��ن النح��الوي / 167 ، وتقويم اس��اليب تعليم 
القرآن والكريم وعلومه للدكتور محمد حسن / 22.

)38( ينظر المصادر نفسها .

)39( ينظ��ر أص��ول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 
الرحم��ن النح��الوي / 167، وتقويم اس��اليب تعليم 
الق��رآن الكري��م وعلوم��ه للدكت��ور محم��د حس��ن 

محمد/22 .

)40( ينظر المصادر نفسها .

)41( ينظ��ر أص��ول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 
الرحمن النحالوي / 168

)42( أخرجه األمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ، 
النيسابوري في صحيحه ) المتوفى : 261ه� ( ، تحقيق 
: محمد ف��ؤاد عبد الباقي ، الناش��ر: دار احياء التراث 
العرب��ي – بيروت ، في باب وجوب قراءة الفاتحة في 

كل ركعة ، رقم الحديث )395 ( : 1 / 296 . 

)43( سورة القيامة : اآلية 40 .

)44( سورة األعلى : اآلية  1 .

)45( أخرجه ابو داود في سننه ، باب الدعاء في الصالة، 
رق��م الحدي��ث ) 883 ، 884 ( ، وفي التعليق حكم 
األلبان��ي بأنه حديث صحي��ح ، والبيهقي ، احمد بن 
الحس��ين بن علي بن موس��ى الخراس��اني ، ابو بكر 
البيهق��ي ) المتوفى : 458ه� ( ، تحقيق : محمد عبد 
القادر عطا ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت -  
لبنان ، الطبعة الثالثة 1424ه� – 2003 م في سننه 
الكب��رى ، باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب 
وآية التس��بيح ، رقم الحدي��ث ) 3691، 3692 ( : 

. 440 /2

)46( ينظ��ر أص��ول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 
الرحمن النحالوي / 169  .

)47( سورة الصافات : اآلية 20 – 23 .

)48( سورة الصافات: اآلية 24 ، 25 .

)49( سورة الصافات : اآلية 26 .

)50( سورة الصافات : اآلية 27 ، 28 .

)51( سورة الصافات : اآلية 29 – 32 .

)52( ينظ��ر أص��ول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 
الرحمن النحالوي / 179 .

)53( ينظر تقويم اس��اليب تعليم الق��رآن الكريم وعلومه 
لمحمد حسن محمد / 27 .

)54( سورة يوسف : اآلية 2 .

)55( سورة هود : اآلية 49 .

)56( ينظ��ر تقويم اس��اليب تعليم الق��رآن الكريم لمحمد 
حسن محمد / 27 .

)57( سورة هود : اآلية 120 .

)58( سورة هود : اآلية 102 .

)59( سورة غافر : اآلية 51 .

)60( سورة الفتح : اآلية 22 ، 23 .

)61( سورة األحزاب : اآلية 60 ، 61 .

)62( سورة األنفال : اآلية 53 .

)63( سورة يوسف : اآلية 11 – 12 .

)64( سورة يوسف : اآلية 15 .

)65( سورة يوسف : اآلية 20 .

)66( سورة يوسف : اآلية 21 .

)67( سورة يوسف : اآلية 33 – 34 .

)68( سورة يوسف : اآلية 35 – 36 .

)69( سورة يوسف : اآلية 54 – 55 .

)70( ينظر سلس��لة التربية لمحمد بن إبراهيم بن إبراهيم 
بن حسان 5/ 6 .

)71( أخرج��ه البخاري في صحيح��ه ، في باب ما ذكر  
ع��ن بني اس��رائيل ، رق��م الحدي��ث )3464( : 4 / 
171، ومسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق 

رقم الحديث ) 2964 ( : 4/ 2275 .

)72( أخرجه ابو داود سليمان بن األشعث بن اسحاق بن 
بش��ير السجستاني في س��ننه ) المتوفى : 275 ه�(، 
تحقي��ق : محم��د محيي الدين عبد الحميد ، الناش��ر: 
المكتب��ة العصري��ة – بي��روت ، ب��اب قي��ام الرجل 

للرجل، رقم الحديث ) 5229 ( : 4 / 358 .

)73( سورة مريم : اآلية جزء من اآلية 17 .
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)74( ينظر مفردات غريب القرآن ألبي القاس��م الحسين 
ب��ن محمد المعروف بالراغب األصفهاني 1/ 462، 
وجمه��رة األمثال ألب��ي الهالل الحس��ن بن عبد هللا 
بن س��هل بن س��عيد بن يحيى بن مهران العس��كري 

)المتوفى: 395ه� ( ، الناش��ر : دار الفكر – بيروت 

. 575 /1 :

)75( ينظ��ر جام��ع البيان ف��ي تأويل الق��رآن لمحمد بن 

جري��ر ب��ن يزيد ب��ن كثير ، اب��و جعف��ر الطبري ) 

المتوفى : 310ه� ( ، تحقيق : احمد محمد ش��اكر ، 

الناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى 1420ه – 

2000م :   15 / 55 .

)76( سورة يونس : اآلية 24 .

)77( سورة إبراهيم : اآلية 44 ، 45 .

)78( سورة البقرة : اآلية 26 .

)79( ينظر تفس��ير القرآن الحكيم لمحمد رش��يد بن علي 

رض��ا بن محمد ش��مس الدين القلموني الحس��يني ) 

المتوف��ى : 1354ه��� ( ، الناش��ر : الهيئة المصرية 

العامة للكتاب : 1 / 197 .

)80( سورة األعراف : اآلية 96.

)81( ينظر أيسر التفاسير ألسعد حومد 1/ 1051 .

)82( سورة المائدة : اآلية 66 .

) 83( ينظر أيسر التفاسير ألسعد حومد 1/ 736 .

)84( ينظر الخالصة في أصول التربية اإلس��المية لعلي 

بن نايف الش��حوذ ، الناشر : بهانج – دار المعمور، 

ماليزيا ، الطبعة األولى 1420ه – 2009م  /  28 .

)85( ينظر منهج التربية اإلس��المية لمحمد بن قطب بن 

إبراهيم ، الناش��ر : دار الشروق ، الطبعة : السادسة 

عشرة / 18 .

)86( المصدر نفسه 

)87( ينظر الخالصة في أصول التربية اإلس��المية لعلي 

بن نايف الشحوذ  / 18  .

)88( سورة الروم : اآلية 30 .

)89( سورة اإلسراء : اآلية 36 .

)90( سورة آل عمران : اآلية 190 .

)91( ينظر الخالصة في أصول التربية اإلس��المية لعلي 

بن نايف الشحوذ / 44 .

)92( أخرج��ه ابو داود في س��ننه ، في ب��اب متى يؤمر 

الغ��الم بالصالة ، رقم الحديث ) 495( : 1/ 185 ، 

وفي التعليق حكم األلباني بأنه حديث حسن صحيح . 

)93( ينظر الخالصة في أصول التربية اإلس��المية لعلي 

بن نايف الشحوذ / 57 .

)94( ينظر المصدر نفسه .

)95( أخرج��ه األم��ام احمد في مس��نده ، الجزء الحادي 

والعشرون ، رقم الحديث ) 14045( : 21 / 437 

)96( ينظر الخالصة في أصول التربية اإلس��المية لعلي 

بن نايف الشحوذ / 58 .

)97( سورة القصص : اآلية 77 .

)98( ينظر المصدر السابق .

)99( ينظر الخالصة في أصول التربية اإلس��المية لعلي 

بن نايف الشحوذ / 60 .

)100( ينظ��ر الخالصة ف��ي أصول التربية اإلس��المية 

لعلي بن نايف الشحوذ /  60 .

)101( سورة البقرة : اآلية 275 .

)102( سورة المائدة : اآلية 4 .

)103( سورة البقرة : اآلية 286.

)104( سورة آل عمران : اآلية 14 .

)105( سورة النساء : اآلية 28 .

)106( ينظر منهج التربية اإلسالمية لمحمد بن قطب بن 

إبراهيم 1/ 32 .

)107( سورة الحج : اآلية 78 .
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)108( ينظر منهج التربية اإلسالمية لمحمد بن قطب بن 

إبراهيم 1/ 32 .

)109( ينظر أصول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 

الرحمن النحالوي / 111 .

)110( سورة البقرة : جزء من اآلية 229 .

)111( سورة البقرة : جزء من اآلية 230 .

)112( ينظر أصول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 

الرحمن النحالوي / 111 .

)113( سورة األعراف : جزء من اآلية 189 .

)114( ينظر أصول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 

الرحمن النحالوي / 111 .

)115( أخرج��ه اب��و بكر عبد الرزاق ب��ن همام بن نافع 

الش��ميري الصنعان��ي ) المتوف��ى : 211ه��� ( ف��ي 

مصنف��ه، تحقي��ق : حبيب عبد الرحم��ن األعظمي ، 

الناش��ر : المكت��ب اإلس��المي – بي��روت ، في باب 

وجوب الن��كاح وفضله ، رق��م الحديث ) 10391( 

. 173 / 6 :

)116( ينظ��ر أصول التربية اإلس��المية لعب��د الرحمن 

النحالوي / 113 .

)117( أخرج��ه البخ��اري في صحيحه ف��ي باب رحمة 

الولد وتقبيله ومعانقته رقم الحديث ) 5996 ( :7/8 

)118( أخرج��ه البخ��اري في صحيحه ف��ي باب رحمة 

الولد وتقبيله ومعانقته رقم الحديث ) 5997 ( : 7/8 

)119( أخرج��ه البخاري في صحيحه في باب اذا اس��لم 

الصبي فمات ، هل يصل��ى عليه وهل يعرض عليه 

اإلسالم رقم الحديث ) 1358 ( : 2 / 94 .

)120( ينظ��ر التربي��ة اإلس��المية أصوله��ا ومنهجه��ا 

ومعلمها لعاطف السيد / 33 .

)121( سورة يوسف : اآلية 103 .

)122( ينظر أصول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 

الرحمن النحالوي / 116 .

)123( سورة الحديد : جزء من اآلية 27 .

)124( سورة البقرة : اآلية 132 .

)125( ينظر أصول التربية اإلس��المية وأس��اليبها لعبد 

الرحمن النحالوي / 118 .

)126( أخرج��ه البخ��اري في صحيحه ، ب��اب الحراب 

والدق يوم العيد ، رقم الحديث )950 ( : 2 / 16.

)127( المل��ك الظاهر : هو أبو الفتح ابومنصور غازي 

بن الس��لطان صالح الدين يوس��ف بن أيوب الملقب 

بالملك الظاهر غياث الدين صاحب حلب ، كان ملكاً 

مهيباً حازماً متيقظا كثير اإلطالع على احوال رعيته 

واخبار الملوك ، عالي الهمة حسن التدبير والسياسة 

باس��ط العدل محباً للعلماء مجيزاً للش��عراء ، اعطاه 

وال��ده مملكة حلب س��نة اثنتين وثمانين وخمس��مائة 

بعد أن كانت لعمه الملك العادل فنزل عنها وتعوض 

غيرها ، توفي س��نة ثالث عش��ر وس��تمائة .  ينظر 

وفيات األعيان البن خلكان 4/ 6 .

)128( ن��ور الدين الزنكي : هو أبو القاس��م محمود بن 

عم��اد الدي��ن زنكي بن آق س��نقر ، الملق��ب بالملك 

الع��ادل ن��ور الدي��ن وكان كريم��اً محب��اً للحدي��ث 

وس��ماعه،  معتني��اً بالعلم ، مكرم��اً ألهله  .  ينظر 

وفي��ات األعيان البن خلكان 5/ 184 ، وش��ذرات 
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   دور االقليات الدينية 
في  المجتمع العراقي في العهد الملكي

 ةطائفل  ةيهوكمل ألعوذجًا

د. سؤدد كاظم مهدي )*(     

المقدمة                                
  ي��دور موضوع دور االقلي��ات الدينية في 
المجتم��ع العراقي في تاريخ العراق المعاصر ، 
حول جانبا  مهما من تاريخ ظاهرة التعدد العرقي 
والديني في المجتمع العراقي ، التي قل ما يخلو 
منها مجتمع من المجتمعات وذلك ألهمية دورها 
في واقع الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية. 
بفعل ما تش��كله من تنوع وما تضيفه من اثراء، 
وه��و االمر الذي يخالفه آخ��رون  عندما تذهب 
رؤاهم الى عدّ ظاهرة التنوع بؤرة حيوية لتغذية 
عامل الفرقة واالنفص��ام بين مكونات المجتمع 
غافلين في ذلك التوظيفات السياس��ية للتنوع من 
قبل الس��لطة التي تفضي الى سوء فهم لما تمثله 

الظاهرة من اضافة حضارية.

    عاش��ت المكون��ات الديني��ة الس��ماوية  
)الصابئ��ة واليه��ود والنص��ارى ( عب��ر حقب 
التاريخ وعلى اخت��الف مذاهبها جنبا إلى جنب 
م��ع الثقاف��ة اإلس��المية ، متجاوزتي��ن النظرة 

منه��ا  االحتف��اظ كل  م��ع  والديني��ة،  العرقي��ة 
بخصوصيتها ، وهو ما ولّد  تجانس�ا في القاعدة 
االجتماعية وشراكة بين فئات التنوع األخرى، 
عندما أس�هموا  بدور في تكوين العراق الثقافي 
واالجتماع��ي الحدي��ث والمعاص��ر  من خالل 
مش��اركة مصلحيهم وعلماؤهم في ذلك الحراك 
المختلف االبعاد ، وكي��ف كان اليهود –نموذج 
الدراس��ة –النتاج المتجانس لهذا الخليط الديني 

واالجتماعي والطيف الوطني  . 

    حاول الموضوع تتبع المراحل التاريخية 
المختلفة التى مرت بها االقلية اليهودية التي تعد 
من اق��دم الطوائف في العالم ، بدءا من الس��بي 
البابل��ي في عهد نبوخذ نصر في القرن الخامس 
قب��ل المي��الد ، وم��رورا بالعصور االس��المية 
والحك��م العثمان��ي ال��ذي دام اكثرم��ن اربع��ة 
قرون  ،وانتهاءاً بالتعايش الس��لمي االسالمي – 
اليه��ودي ف��ي العهد الملك��ي  . وذلك من خالل  
توضي��ح طبيع��ة ومس��ارات عالق��ة االقليات 

)*( أ.م.د.مركز المس��تنصرية للدراسات العربية 

والدولية / الجامعة المستنصرية
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الدينية وادوارهم الوطنية فى ظل انظمة سياسية 
متباين��ة توالت على حكم الع��راق من اجل بناء 
الدولة العراقية الحديثة ومواجهة التحديات التي 
واجهتها ،حت��ى باتت  تلك المكون��ات أنموذجاً 
بين دول عربية واس��المية اخرى ،عندما حافظ 
جمي��ع العراقيين على وجودهم بقدر ما يس��مح 
به التج��اور على بقعة جغرافية واحدة ،غير ان 
تقاربه��م وتنافرهم فى احيان معينة لم يفض الى 
حد الهجرة القس��رية واس��قاط الجنسية العراقية 
ومصادرة ممتلكاتهم كما حدث بعد عام 1951.

أواًل :_ تاريخ الوجود اليهودي في 
العراق 

    اقت��رن وجود االقلية اليهودية في العراق 
بج��ذوره التاريخي��ة ال��ى عه��د االمبراطورية 
االش��ورية عندما قام الملك االش��وري تجالت 
بالص��ر الثال��ث )745_ 727 ق .م ( ومن ثم 
الملك س��رجون الثاني )722 _  705 ق.م ( ، 
باس��ر اكثر من )27( الف ش��خص  وتوزيعهم 
عل��ى المدن والقرى ف��ي المناط��ق الجبلية في 
ش��مال العراق للحيلول��ة دون تجمعهم ثانية في 

مكان واحد )1(.

    وعلى اثر س��قوط الدولة االش��ورية سنة 
)612( ق. م . وتاسيس الدولة الكلدانية في بابل 
بي��ن س��نتين )612 - 589 ق.م( ، فتح صفحة 
جديدة من تاريخ يه��ود العراق ،حيث اعاد الى 
الوجود االس��ر اليهودي الى العراق ،عندما قام 
المل��ك البابل��ي نبوخذ نص��ر)631-586ق.م( 
. بالقض��اء عل��ى مملك��ة يهودا ، واس��ر اغلب 
سكانها  وذلك عبر حملتين ، عرفت في التاريخ 
بالسبي البابلي لليهود  االولى سنة 597 ق. م ، 
وكانت الثانية سنة 586 ق .م وتم نقلهم الى بابل 

وقدر عددهم حينذاك ب)60( الف يهودي )2(.

    تمي��ز حك��م البابلين عن االش��وريين في 
سياس��تهم تجاه اليهود بحس��ن المعاملة ، وعدم 
التش��تت في توزيع اماكنهم في مناطق مختلفة ، 
فقد سمح البابليون لهم بممارسة طقوسهم الدينية 
واال قت��داء بأنبيائهم ،والحري��ة الثقافية والدينية 
واالجتماعية ، بل وحتى السياس��ية عندما تولى 
بعضه��م المناصب العليا والحساس��ة في الدولة 
. وكان ذل��ك عامال مهما في اس��تمرار الوجود 
اليه��ودي ف��ي الع��راق ، واس��تمرارية الديانة 
اليهودي��ة بعد ان دونت الت��وارة باللغة البابلية ، 
ووض��ع التلمود في المدارس الدينية )المثيبات( 
في مدن العراق القديم )3( . اسهمت هذه العوامل 
في س��رعة اندماج اليهود ف��ي المجتمع البابلي، 
وتأثيره��م بعادات��ه وحضارته ، ال س��يما وانه 
كان م��ن  ضم��ن اليه��ود  رجال دي��ن وعمال 
وفالحون وحرفيون وعاملون في مجال التجارة 

والصناعة والمعامالت المالية )4( . 

ثانيا : اليهود في العراق في ظل 
حكم الدولة االسالمية .

   ج��اءت الموج��ه الثالث��ة من اليه��ود الى 
الع��راق في عه��د الخليف��ة الراش��دي عمر بن 
الخط��اب )13_23 ه�(. عندما اخرجت القبائل 
اليهودي��ة من الجزي��رة العربية ال��ى العراق ، 
واس��تقرت على الف��رات في س��وريا والعراق 
وبالتحدي��د في عانه ودير الزور ثم اتجه  جنوباً 
نحو الضفة الغربية لنهر الفرات سالكين طريق 

الهجرات نحو جنوب العراق )5( .

    كان اغل���ب القبائل اليهودية من القومية 
العربية ، الذين اختلطوا بعد مجيئهم الى العراق 
بالمزارعي���ن العرب . وكان ذل���ك  االرتباط 
عام���ال قويا ف���ي حمل هؤالء الع���رب اليهود 
على اعتناق االس���الم واالندماج بالبيئة العربية 



103    ك ر  القدياد  ةلمليل 

االس��المية . ف��ي حين بق��ي القلي��ل منهم على 
اليهودية ، ويرى البعض ان العامل الذي ش��جع 
اليهود على الدخول لإلس��الم ، هو التخلص من 
دفع الجزية الت��ي كانت تفرض على اهل الذمة 
بموجب الش��ريعة االسالمية لقاء الدفاع عنهم ، 
علماً ان الجزية كانت تفرض على البالغين دون 

االطفال والنساء والشيوخ عنهم )6( . 

   وقف اليهود عند الفتح االسالمي للعراق 
عام 15هجرية موقفا ايجابيا . عندما س��اعدوا 
الجيش االس��المي وقدموا له المس��اعدة وكتبهم 
الدينية، فتمتع يهود العراق باالعتراف بهم أهل 
كتاب . وفي ظل الخالفة الراش���دة اتخذ قرار 
اسالمي صادر عن الخليفة علي بن ابي طالب  
)عليه السالم ( )36 -40 ( ه�� يقضي بتنصيب 
رئي���س علماء الطائف���ة اليهودية ف���ي الكوفة 
، وتعيين اماد اس���حاق حاخام���ا اكبر للكوفة  
ورئيس���ا لليهود في الدولة االسالمية ، واستمر 
ه���ذا المنصب تحت القاب متش���ابهة كا )راس 
الجالوت (، )وراس المثيبة ( او )النس���يئ( اي 

االمير او )النجيد ( اي المكرم )7( .

    وعلى الرغ���م من ندرة المعلومات عن 
وض���ع اليهود في العه���د االموي )132-40(
هجرية ، إالّ ان  االدبيات اليهودية لم تس���جل 
اية ش���كوى يهودية عن حال���ة اضطهاد خالل 
العهدين  االموي او العباسي ، بل على العكس 
م���ن ذلك عاش الفكر اليهودي ازهى مراحله ، 
عندما بدأت في العصرين االموي والعباس���ي 
مرحلة المدققين والمفسرين  والشراح ، وكان 
له���ؤالء )الجاثيم ( ومعناه���ا العالمة المتبحر 
والمعظ���م ، مركزا في العراق ، باعتباره  مقر 
الدولة العباس���ية  وكان نفوذه���م يمتد الى كل 

الدولة االسالمية وبقية دول العالم )8(.

  اما بالنس���بة لمركز اليه���ود االجتماعي 
والسياس���ي والمالي في الدولة االس���المية فقد 
ش���ارك اليهود المس���لمين في مختلف مجاالت 
الحياة في العهد العباسي ، عندما اسهم الفالسفة 
والباحث���ون والعلماء م���ن كل االديان في هذه 
الحضارة ، واس���تفاد العباسيون من اهل الذمة 
ف���ي الدوواي���ن االدارية والمالي���ة وكذلك في 
مهنة الطب والهندس���ة وعندما اعتلى المأمون 
العباس���ي الخالف���ة ابدى تس���امحا   ليس تجاه 
اليهود فقط بل ش���مل هذا التسامح كل الرعايا، 
وقد اس���س في عهده المركز العلمي المشهور 
بيت الحكم���ة ، وكان لليهود دور في الترجمة 
ضمن المصنفات التي ترجمت من الس���ريانية 
الى العربية في الق���رن االول كتاب كناش في 
الطب ،وم���ن علماء اليهود الفل���ك هو الفلكي 
المعروف باس���م ) ماشاء هللا( في زمن الخليفة 

ابو جعفر المنصور 136 - 158 ه�� )9(  .

    كم��ا ارتق��ى اليه��ود لبع��ض المناصب 
الحكومي��ة الرفيعة في الدولة ، وبرز منهم عدد 
من الشخصيات التي لعبت دورا مهما في مجال 
التج��ارة والم��ال ومنهم يوس��ف ب��ن منخاس ، 
وهارون بن عمران في عهد الخليفة المنصور ، 
كما انشا الوزير علي بن عيسى مصرفا رسميا 
للدولة السياسية استند اليها مهمة ادراته ، وعلى 
الرغ��م من عدم تقليد اليه��ود الوزارة ، اال انهم 
كانوا من القوة التي س��اهمت في اتس��اع نشاط 

الدولة التجارية )10( . 

    ام��ا م��ن الناحي��ة الديني��ة فقد مارس��ت 
الطائف��ة اليهودي��ة حريتها الديني��ة والتعليمية ، 
عندم��ا كان للطائفة في بغ��داد وحدها في زمن 
الرحال��ة بنيامي��ن التطيلي  اليه��ودي الذي زار 
بغداد في القرن العاشر الميالدي  عشر مدارس 
مهم��ة  اما عدد الكنائ��س اليهودية فكانت )28( 
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كنيسة قسم منها في جانب الرصافة واالخر في 
جانب الكرخ ، ويوضح عدد المدارس والكنائس 
وطبيع��ة بناءها وعمرانها دالل��ة واضحة عما 
كان يتمت��ع به اهل الذمة عام��ة واليهود خاصة 
من حرية دينية وتس��امح  ديني وتعايش س��لمي 

بين اليهودية والمسلمين )11( .

    ف��ي ظل ه��ذه االجواء الداعية الى االمن 
والمعاملة الحسنة التي عاشها اليهود في بغداد، 
كان عدد اليهود حس��ب تقدير التطيلي 50-40  
الف نسمة عام )1170( ميالدية )12( .من جانب 
اخ��ر اليعن��ي  ان اليهود كغيرهم م��ن االقليات 
او المذاه��ب االخ��رى الت��ي ل��م تتع��رض الى 
الضغ��ط او االضطه��اد من قبل بع��ض الحكام 
ونقص��د به فترة حكم الخليفة المتوكل العباس��ي 
)232- 247( ، ال��ذي اتب��ع سياس��ة عنصرية 

تجاه االقليات الدينية والمكونات االخرى )13(.

   تغي��ر وضع يهود الع��راق كبقية قومياته 
ومذاهب��ه ف��ي عهد المغ��ول الذي ب��دا في عام 
)656 -1258( بدخول هوالكو الى بغداد وما 
رافق��ه من تدمير وقتل ، وكان لليهود حصة في 
ذلك ، لكنه لم يستمر االمر طويال بالنسبة لليهود 
بع��د وصول الطبيب س��عد الدول��ة الذي اصبح 
مستشارا للسلطان ارغون )1284 - 1291م( 
للقضايا المالية ، وكان له تأثيراً كبير في تسيير 
امور الدولة وش��ؤونها المختلفة وهو ماانعكس 
جلي��ا على وض��ع الطائفة اليهودي��ة عموما في 

البالد )14( .

ثالثًا : دور اليهود في المجتمع 
العراقي في ظل الحكم 

العثماني 
   عن��د احتالل العثماني��ون العراق في عام 
)1534( غ��دا اليه��ود جزءا م��ن رعايا الدولة 
العثمانية الت��ي عاملتهم كطائفة دينية وفق نظام 
الملة المستنبطه احكامه من الشريعة االسالمية، 
ال��ذي بموجبه من��ح ) راس الجال��وت ( رئيس 
الطائفة اليهودية صالحيات واس��عة غير مقيدة 
ف��ي ادارة ش��ؤون طائفت��ة الديني��ة واالداري��ة 

والقضائية )15( . 
   ولذلك  تش���كلت وح���دات ادارية يهودية 
قامت على اساس ديني تتمتع بنوع من االدارة 
الذاتية ،  س���اعدت هذه الكيانات على تبس���يط 
عمل الحكومة العثمانية االداري بدرجة كبيرة 
من جهة ، وان ترسخ بدرجة تزيد عن المعتاد 
تعلق تل���ك الطوائف بدينها ولغته���ا وعاداتها 
م���ن جهة اخرى،طالما ان هذه االمور تش���كل 
االساس الذي يوحدها ويجعل منها شعوبا قائمة 

بذتها )16( . 
   كما س���اعدت هذه المجاميع شبه المستقلة 
ان يعيش اليه���ود نوعا من العزلة ، وان تبتعد 
اكث���ر فاكثر ع���ن رعايا الدول���ة العثمانية من 
المس���لمين ، وهو ما انعكس جليا في المشاركة 
الضعيفة الى حد كبير في مش���اركة اليهود في 
االحداث التاريخية التي كانت تش���هدها المدن 

العراقية )17( . 
ع��اش العراق ف��ي تلك المرحل��ة التاريخية 
نموذج��ا للعالقات والمواقف المتبادلة بين فئات 
الس��كان االخرى ، وهو ما تشير اليه المصادر 
التاريخية بهذا الش��أن الى ع��دم حدوث اية فتنة 
بي��ن المس��لمين واليهود طيلة عه��د حكم الدولة 
العثماني��ة في الع���راق )1534- 1918( كما 
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يس���جله الرحالة والمبش���رون االجانب  اثناء 
مشاهداتهم حالة التسامح التي تمتعت بها الفئات 
الدينية غير المس���لمة في العراق ، فقد اورود 
دوبري���ه )) Dupre (( احد االباء اليس���وعين 
الفرنس���يين المتش���ددين ال���ذي زار بغداد عام 

1685 عن حياة اليهود بهذا الصدد قائال:- 
»ان مسيحي ويهود بغداد يتمتعون بقسط وافر 
من الحرية يحس��د عليه المسيحيون واليهود في 

ارجاء االمبراطورية العثمانية االخرى« )18( .
      لكن ذلك ال يعني ان العثمانيين معفويين 
م��ن معاملة رعاي��ا الطائف��ة اليهودي��ة معاملة 
تختل��ف ع��ن معاملة المس��لمين ، فمث��ال كانت 
تس��مى المس��لمين تبعة وغير المس��لمين رعايا 
وكانت ش��هادة غير المسلم على المسلم ال تقبل، 
كم��ا كان��ت تف��رض ضريبة الجزي��ة على تلك 
الطوائ��ف مقاب��ل الدفاع عنهم ، وال تس��مح لهم 

باالنخراط في الخدمة العسكريه )19( .

وعلى الرغم م��ن تلك الحريات التي منحها 
العثمانيون لألقليات الدينية في القضايا الدينية ، 
واالحوال الش��خصية ، والتعليمية ، والقضائية 
والمؤسس��ات الخيري��ة فان كثيرا م��ن اتهامات 
التفرقة قد وجهت للدولة العثمانية من قبل الدول 
االوربية االس��تعمارية في القرن التاسع عشر،  
كعدم قيامها بتطبيق القوانين على جميع رعاياها 
بصورة متس��اوية ، والتمييز بين هؤالء الرعايا 
ف��ي حق التملك وف��رض الجزية ، وقد تذرعت 
تل��ك الدول االوربية بذريعة التفرقة هذه للتدخل 
في الش��ؤون الداخلية العثمانية ، مانحة نفس��ها 
ح��ق حماية مس��يحي الدولة العثماني��ة والدفاع 
عنهم)20(، فاقدمت الدولة العثمانية منذ نهاية العقد 
الرابع من القرن العشرين على اصدار عدد من 
المراسيم والقوانين التي اكدت فيها عزمها على 
تطبيق اصالحات بنيوية هيكيلية في مؤسس��ات 

الدولة العثمانية ، ورغبتها في تطبيق المس��اواة 
عل��ى رعاياه��ا كافة م��ن المس��لمين وغيرها . 
فاصدر مرسوم كولخانه  في ) 3 تشرين الثاني 
1839( ، ومرس��وم همايون الصادر في) 18 
ش��باط 1856(، واالصالح��ات والتنظيم��ات 

الصادرة في) 14 كانون االول 1874( )21(. 
   تحس��نت اوض��اع يه��ود الع��راق بع��د 
التط��ورات السياس��ية في الدول��ة العثمانية بعد 
االصالح��ات والتنظيم��ات التي كان��ت بمثابة 
مرحلة من مراحل التحديث في الدولة العثمانية، 
التي تركت اثارها على العراق وس��كانه عندما 
اكدت على مسالة في غاية االهمية وهي معاملة 
رعاي��ا الدولة العثمانية معاملة متس��اوية بغض 
النظ��ر ع��ن ديانته��م ومذاهبه��م ، وبذلك منح 
اليهود حقوق متس��اوية، ساعدها في ذلك جملة 
م��ن العوامل المختلفة التي ط��رأت في العالم ، 
انعكس��ت بموجبه��ا  عل��ى اليهود ف��ي العراق 
لتحتل فيما بعد  مكانه متميزة في الحياة العراقية 
بجوانبها المختلف��ة وكان ابرزها ، وكما حددها 
الباحث اليهودي العراقي ميربصري في جانبين 

هما :-
- قيام جمعي��ة االليانس اليهودية في باريس 
بتاس��يس مدرس��ة االليان��س ف��ي بغ��داد ع��ام 
)1865( الت��ي هي��أت للش��باب اليه��ودي تعلم 
اللغ��ات االجنبي��ة ومنها الفرنس��ية واالنكليزية 
والتركي��ة  واالنط��الق الى نح��و التاثير داخليا 
وخارجيا. كما رك��زت المدارس اليهودية على 
تنويع المناهج الدراس���ية وف���ق نظام المدارس 

االبتدائية االوربية .
- افتت��اح قناة الس��ويس ع��ام)1869( التي 
كانت انعطافة مهمة في مجرى التجارة العراقية  
عندما ربطت ميناء البصرة مباش���رة باالقطار 

االوربية والبريطانية وبالد الشام وغيرها. 
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           ادت تل��ك الخط��وات ان تتب��وء الطائفة 
اليهودية المفاصل المهمة في الحياة االقتصادية 
والتجاري��ة والصناعي��ة . عندم��ا س��اهم قطاع 
التعليم على مس��توى متقدم عما كان عليه سائدا 
من التعليم في الع��راق الذي تحدد حينذاك على 
الكتاتي��ب والمالل��ي  ، ألن يحت��ل يهود العراق 
مكانة متميزة في المجتمع العراقي )22( ومناهج  
دراس��ية،ومالك تعليم��ي متمي��ز ق��ادر عل��ى 

النهوض بهذه االعباء الوظيفية .
 اخ��ذت الطائف��ة اليهودي��ة ف��ي توفي��ر تل��ك 
المس��تلزمات الدامة  العملي��ة التربوية . عندما 
اسس الحاخام عزرا لوبين دنكور عام) 1904(
مطبع��ة تع��د من اق��دم المطابع االهلي��ة ، طبع 
فيه��ا كتب الصالة وس��ائر الكتب الدينية وبدأت 
المساهمة الشكلية لليهود في الحياة السياسية في 
العراق في عه��د الوالي العثماني مدحت باش��ا 
)1869- 1872( . من خالل ممارس��ة بعض 
فعاليات الحياة السياس��ية ، عندما وضع مدحت 
باشا تنظيما للتقسيم االداري للعراق ، يقوم على 
تنظيم اش��راك االهالي في ادارة ش��ؤون البالد 
وف��ق قان��ون الوالي��ات الخاصة، واش��رك في 
عضوية هذه المجالس ثالثة من غير المسلمين ، 
وكان منا حيم صالح دانيال عضو مجلس والية 

بغداد في سنة) 1869 _ 1872( )23( .
   وشهدت اوضاع اليهود تطورا مهما اخر بعد 
انق��الب جمعية االتحاد والترقي في ) 23 تموز 
1908( ال��ذي يعد نقطة تحول مهمة في تاريخ 
الدول��ة العثمانية ، عندما اعلن الدس��تور الجديد 
الذي اكد على المس��اواة في الحقوق والواجبات 
بين كل رعايا الدولة العثمانية . انتخب ساسون 
حس��قيل  نائب��ا عن بغ��داد  في مجل��س النواب 
العثمان��ي االول ف��ي كان��ون االول )1908 (، 
واس��تمر في منصبه الى نهاية الحرب العالمية 

االولى  )24( .

رابعًا - يهود العراق في ظل 
الحكم البريطاني  للعراق       

 1920 - 1918

    تعود الجذور التاريخية لعالقة اليهود مع 
البريطانيين الى بداية نشاط القنصلية البريطانية 
في بغداد عام 1920 ، ممثلة بقنصلها  كلوديوس 
جيمس ري��ج  ، الذي تمك��ن ان يربط القنصلية  
البريطانية بعالقات مهمة مع شخصيات يهودية 
عراقي��ة )25(، وعند االحتالل البريطاني للعراق 
1914 -1918 ، تزاي��د حج��م العالق��ة بي��ن 
الطرفين وهو ماتش��ير اليه غروترود جوناثان 
بل ، ف��ي تقريرها ع��ن  االدارة البريطانية في 
ب��الد ما بين النهرين ، الذي اوضحت فيه اهمية 
هذه الطائفة في المجتمع العراقي ، خاصة وانها 

تشكل نسبة مهمة من سكانه )26( .

    ف��ي المقابل اظهر اليهود والءاً  واضحا 
للقوات البريطاني��ة المحتلة ، عندما ازداد حجم 
وج��ود اليهود في المؤسس��ات الحكومية وعمل 
كثي��ر منهم ف��ي هيئ��ة البري��د والمواصالت ، 
واخرون م��وردون لتزويد معس��كرات الجيش 
البريطان��ي كحاجات��ه المختلف��ة م��ن االطعمة 
محققين بذلك م��ردودا ماليا كبيرا ، بل واالكثر 
من ذلك انضم بعض اليهود الى صفوف القوات 
البريطاني��ة ، عندما وجدوا فيه��م  المنقذين كما 

قاموا باستقبالهم بالتهليل والترحيب )27( .

ب��ل وعدوا يوم االحت��الل البريطاني لبغداد 
ف��ي )11 اذار 1917( ، ي��وم دخ��ول الق��وات 
البريطاني��ة بغ��داد بقي��ادة الجن��رال م��ود يوم 

»المعجزة« )28( كما اطلق عليه اليهود .

   تمثل��ت الزي��ارات العدي��دة لش��خصيات 
بريطاني��ة مختلفة لم��دارس اليهود ، تعبيراً عن 
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االهتم��ام الخ��اص للبريطانيين تج��اه اليهود ، 
وهو ما اس��هم في تطور جان��ب التعليم في تلك 
المرحل��ة ، وزاد ع��دد الم��دارس وارتفع عدد 
الطلبة المقبولين فيها ، كما اتس��عت دائرة تعليم 

الفتيات اليهوديات )30( . 

   كان ترحي��ب اليه��ود بالبريطانيي��ن نابعا 
من ارادة التخلص من الس��يطرة العثمانية التي 
دامت اكثر من اربعة ق��رون للعراق )1534-
1918(، فتوق��ع اليه��ود ازده��اراً  اقتصادي��اً 
وتحس��ناً في وضعهم السياس��ي وهو ما حصل 
فع��الً عندم��ا ق��رب البريطانيون اليه��ود اليهم 
واسندوا لهم المناصب والمهام في الحياة العامة 
الحكومي��ة والتجارية ، بس��بب المامهم باللغات 
االجنبية وحصولهم على مستوى جيد من التعليم 
من جهة )31( ولرغبة الحكم البريطاني المباش��ر 
آنذاك )1918 - 1920 ( تقريب االقليات الدينية 
المس��يحية واليهود اليهم في الحكم على حساب 
مكونات العراق االخرى ، بس��بب نظرة الحاكم 
العس��كري البريطاني ارنولد ولس��ن للعراقيين 

بانهم غير مؤهلين للحكم بأنفسهم )32( . 

    لذلك لم يشارك مندوبو اليهود والمسيحيين 
في التوقيع على المضبط��ة التي نضمها بعض 
العناص��ر الوطني��ة ف��ي  بغ��داد وبع��ض مدن 
العراق الرئيس��ة ، التي طالبت بتشكيل حكومة 
وطنية عراقية ، ونظموا س��را مضبطة خاصة 
به��م ، طالبوا فيها بالحكم البريطاني المباش��ر ، 
او الحماي��ة البريطانية في حال تأس��يس الحكم 
الذات��ي وكان نتيجة هذا ظهور اربعة مضابط ، 
واحدة يهودية ، وواحدة شيعية ، واثنان سنيتان، 
وكلها تطالب بالحكم البريطاني المباشر ، وعدم 
الس��ماح بقيام حكومة وطني��ة عراقية )33(. وقد 

فس���رت الطائفة  اليهودية  ذلك الى االس���باب 
االتية : -

1-  ان العراقيي��ن غي��ر قادرين على تحمل 
المسؤولية السياسية . 

2- ال يمتلك��ون الخب��رة االداري��ة الكافي��ة 
لتول��ي ش��ؤون الب��الد ، وهو ينس��جم فعال مع 
حرمان العثمانيين لسكان الواليات العراقية من 
المشاركة الحقيقية في االدارة المدنية لوالياتهم .

3- الخش��ية م��ن ان يك��ون ف��ي الع��راق 
متعصبون وغير متسامحين )34( . 

ف��ي ع��ام 1920 ،ح��دث تغيي��ر مهم على 
الس��احة العراقي��ة ، احدث انعطاف��ة بارزة في 
تغيي��ر السياس��ة البريطاني��ة تج��اه الع��راق ، 
وهو اندالع ثورة العش��رين ف��ي )30 حزيران 
ع��ام 1920(، وكان��ت نتيجة للضغط الش��عبي 
واالنتفاضات ضد االحتالل البريطاني ، وكانت 
لهذه الثورة نتائج هامة بالنسبة للعراقيين عندما 
اصبحت الثورة جزءا من مرحلة تأسيس الدولة 

العراقية الحديثة )35(.

    كان لبع��ض اليه��ود دور ف��ي اح��داث 
الثورة والوقوف الى جان��ب اخوانهم الثائرين، 
عندما كلف بع��ض االهالي جيرانهم من اليهود 
للوس��اطة بينهم وبين البريطانيين ، وذلك النهم 
كانوا يجيدون اللغ��ة االنكليزية ، وهو ما حدث 
في منطقة الشامية ، وابي صخير ، عندما شنت 
الطائ��رات البريطانية غ��ارات كثيفة على هذه 
المنطقة وعلى مدى ثالثة ايام . فاجتمع ش��يوخ 
ووجه��اء البلدة مع العش��ائر القريب��ة  وقرروا 
ع��رض الهدنة م��ع االنكليز ، واخت��اروا لذلك 
يهوديا من س��كان البلدة وكان اس��مه ) منش��ي 
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الياه��و ع��زرا خالصج��ي ( . ال��ذي ذهب مع 
الشيخ سلمان العبطان  الى الكوفة ، وقابال القائد 

البريطاني ، ونجحت بذلك جهود الهدنة )36(.

خامسًا : دور الطائفة اليهودية 
في تأسيس الدولة العراقية 

الحديثة 

1-  النشاط السياسي

   استقبلت الطائفة اليهودية في بغداد تتويج 
فيصل بن الحس��ين ملكا عل��ى العراق بحفالً له 
اقي��م ف��ي مدرس��ة االليانس في بغ��داد  في 18 
تم��وز 1921 ، تحدث فيه فيصل بن الحس��ين 
مؤك��داً عل��ى ض��رورة التعايش بي��ن االقليات 
وتعزيز اواصر الوطنية بي��ن العراقيين جميعا 
باعتباره االس��لوب االمثل للحياة الحديثة ، وهو 
ما اشار اليه قائال :-» اني اطلب من ابناء وطني 
العراقيي��ن ان اليكونوا اال عراقيين ...   »  كما 
اضاف « انه ال ش��ي في عرف الوطنية اس��مه 
مس��لم ومس��يحي ويهودي بل هناك شي يقال له 

العراق ...«)37(

ف��ي هذه المناس��بة انش��د الش��اعر والكاتب 
اليه��ودي المعروف انور ش��اؤول قصيدة كان 

فيها البيت االتي :

    يا ديارا حبها تيمني       

لك في قلبي غرام ابدي)38(     

 وكجزء من مراس��يم التكريم للملك ، قام كبار 
كهنة المعبد اليهودي بفتح مخطوطة تورا تية ، 
الت��ي قام الملك فيصل بتقبيله��ا . وقال ان يهود 

العراق يشكلون الروح المحركة  للبالد )39(

   دخ��ل اليهود المجال السياس��ي في العهد 
الملك��ي ) 1921 - 1958(  م��ع بنود االتفاقية 
العراقي��ة - البريطاني��ة لع��ام ) 1922(، الت��ي 
اشترط فيها المندوب السامي البريطاني برسي 
كوكس على ض��رورة حرية العباده ، والتعليم، 
وال��راي ،وتش��كيل الجمعيات العام��ة ، وانه ال 
ف���رق بين العراقيين في الحق���وق امام القانون 
وان اختلفوا ف���ي القومية والدين واللغة ، وهو 
ما نص عليه القانون االساسي العراقي الصادر 
ف���ي العام) 1925( في المادة السادس���ة ، فبدا 
اليهود كبقية االقليات  الدينية  بممارسة دورها 
في بناء الدولة العراقية ، واتاح لهم المس���توى 
التعليم���ي العالي الذي يتمتع���ون به ومعرفتهم 
باللغ���ات االجنبية تبوء الكثي���ر من المناصب 
والوظائ���ف المهمة في الدول���ة . وخاصة في 
مجال وزارة المالية وقطاع المحاسبات العامة 
واالشغال والمواصالت والبريد وميناء البصرة 
والس���كك الحديد والكمارك. كما لم تخل منهم 
دوائ���ر وزارة الداخلية والمع���ارف والصحة 
والش���رطة والدفاع )40(، وكشأن االقليات  كان 
لليه��ود تمثي��ل ف��ي مجل��س الن��واب واالعيان 
بموج��ب قانون انتخ��اب النواب الص��ادر عام 
1924 . وح��دد التمثيل النياب��ي  باربعة مقاعد 
اثن��ان لبغداد وواحد لكل من البصرة والموصل 
،ثم ارتفع عدد النواب الطائفة في مجلس النواب 
عندما اصبح س��ته اعض��اء بع��د التعديل على 
القان��ون الس��ابق بموجب قانون رقم 11 لس��نة 
1946 )41(، وكان لالنفتاح السياسي الذي شهده 
العراق بعد الحرب العالمية الثانية ، واالزدهار 
الذي عاش��ته الطائفة اليهودية في تلك المرحلة 
ف��ي المج��االت المختلف��ة ، ولعل زيادة س��كان 
الطائف��ة كان ل��ه ال��دور المهم في زيادة نس��بة 
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التمثي��ل النياب��ي  لليهود في مجل��س النواب في 
حين كان لهم ممثل واحد في مجلس االعيان . 

وم��ن االس��ماء اليهودي��ة الب��ارزة في تلك 
المرحلة ساسون حسقيل الذي كان وزيرا للمالية 
وعضوا في مجلس النواب  منذ مرحلة تأس��يس  
الدول��ة العراقي��ة الحديثة وتش��كيل اول حكومة 
عراقي��ة مؤقتة في ع���ام )1920 ( ولغاية عام 
)1932(،وميناحيم دانيال مثل يهود العراق في 
مجلس االعيان العراقي منذ عام) 1925( حتى 
عام )1932( وتم استبداله بابنه عزرا ميناحيم 
دانيال ،وداود س���مره الذي عين عام )1923( 

عضواً في محكمة االستئناف العليا )42( . 
  بعد اس���تقالل العراق ف���ي عام )1932( 
استمرت بعض االسر اليهودية الثرية المتنفذة 
المش���اركة في السياس���ة العراقية ، ومن تلك 
االس���رة ال زلخه وبيت الوي وحاييم ناثانيل ، 
الذين كانت لهم عالقات وثيقة مع العائلة المالكة 
وبعض كبار رجال الدولة . كما مارس اليهود 
نشاطا سياس���يا واضحاً في الحزب الشيوعي، 
عندما ب���دأوا  بتولي مراكز مهم���ة في اللجنة 
المركزية  للحزب للمدة ما بين عامي )1941 
-1947 ( ولألع��وام المتتالي���ة ، ولك���ن بعد 
اعتقال س���كرتير الحزب وهو عراقي مسيحي 
واسمه سلمان يوسف سلمان والمعروف باسمه 
الحركي )فهد( بدأ النش���اط السياسي اليهودي 
في الحزب باالنكماش ، كما كان لليهود ادوارا 
مهم���ة اخرى في لجان مختلف���ة وادوار قيادية 
كيهود ش���يوعيين في لجن���ة »عصبة مكافحة 
الصهيوني���ة« ، وف��ي »  رابط���ه المراة « ، 

المرتبطتين بالحزب الشيوعي العراقي )43(. 

  كذلك ال يمكن اغفال دور المثقفين اليهود 
في جماعة االهالي ذات التوجهات االشتراكية 
-الليبرالية  في ثالثينيات القرن العش���رين من 
كتاب وصحفيين كنعيم صالح ويعقوب كوهين 
ويوس���ف مكح���ل ، وكان لصحيف���ة االهالي 
الناطق���ة باس���م جماعة االهالي اث���را واضحا 
في الراي العام العراقي . وال يمكن ان ننس���ى 
العالق���ة الحميمة التي كان���ت تربط بين كامل 
الجادرجي السياس���ي العراقي المعروف واحد 
مؤس���س جماعة االهالي وبين يعقوب كوهين 
ال���ذي كان الجادرجي يقدم���ه بوصفه  الدماغ 
والس���اعد االيم���ن لالهالي ،واس���تمر يعقوب 
كوهين  في عمله السياس���ي والصحفي مدافعاً 
عن افكاره الوطنية بعد اعالن اس���قاط الجنسية 
العراقية ع���ن اليهود في ع���ام )1951 ( ولم 
يهاجر الى اسرائيل إالّ بعد انقالب عبد السالم 

عارف )1963( 

2- دور اليه���ود ف���ي اقتص���اد الدولة 
العراقية الحديثة .

   انتش��ر يه��ود العراق في الم��دن والقرى 
العراقية المختلفة وال سيما في بغداد والموصل   
والبص��رة وكركوك ، وكانوا يزاولون االعمال 
االقتصادي��ة المختلف��ة ، وكان��ت له��م عالقات 
تجاري��ة مع دول الج��وار كايران وبالد الش��ام 
فضال عن الهند . ازدهر دور اليهود االقتصادي 
بعد افتتاح قناة السويس عام) 1869( ، وتصاعد 
بشكل اكبر بعد االحتالل البريطاني للعراق عام 

. )44( )1918(

   شهدت التقارير البريطانية بمهارة اليهود 
االقتصادية المتفوقة في عمليات البيع والش��راء 
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، اذ كان المجم��وع الع��ام لعدد اعض��اء اللجنة 
االدارية لغرفة تجارة بغداد خالل الس��نة المالية 
1935 - 1936 ه��و )18( عضوا ، منهم )9( 
يهود ، وخالل عام 1936 كان من اصل )39( 
صرافاً مس��جالً في بغداد  ، )35( من اليهود ، 
ام��ا خالل الس��نة المالي��ة 1938 _ 1939 بلغ 
مجم��وع عدد اعض��اء غرفة تج��ارة بغداد من 
جميع درجات العضوية الس��تة )498( عضوا 

منهم )215( عضوا منهم اليهود )45( .

وف��ي المجال الزراعي تمي��ز يهود العراق 
عن غيرهم من يهود العالم بامتالكهم االراضي 
الزراعية والبس��اتين من��ذ العهد العثماني وهذا 
دليل على اس���تقرار اليهود في البالد من جهة 
وعدم وجود االضطهاد والتمييز ضدهم بشكل 
يجعلهم يعيش���ون في اماكن تعرف ب) جيتو(، 
الت��ي تحدد فيه��ا مقاطعة لعي���ش اليهود فقط . 
وكانت اغلب تلك الممتلكات الزراعية في بغداد 
والحل���ة والديواني���ة ، وكان  من ابرز مالكي 
االراض���ي اليهود هم مناحيم ودانيال ، وعزرا 

داود ، يوسف شحطوب ، وغيرهم )46(.

كما اس��تورد اليهود احدث اآلالت والمكائن 
الزراعية ، ونصب المكائن وتحديث الزراعة . 
واقرضوا المزارعين االموال إلحياء اراضيهم 
وتوزيع منتجاتهم . وفي مجال الصناعة اس��س 
المستثمرون واليهود معامل لصناعة الصابون 
والمنس��وجات الصوفي��ة والس��جائر والجل��ود 

وصياغة الذهب والفضة )47(.

    اش��تغل اليه��ود بالرب��ا  وجم��ع االموال 
وظه��رت طبقة يهودية ثرية تعم��ل اكثرها في 
الصيرفة ، وكان الكثير من المالك والمزارعين 

يودعون لديهم االم��وال قبل ظهور المصارف 
وكان��وا يتقاضون معدالت عالية جدا من الفائدة 
على تل��ك االموال ، ولذلك اس��س اليهود بنوك 
كثي��رة م��ن ابرزها بن��ك )زلخا ( ال��ذي كانت 
فروع��ه تمتد م��ن العراق وس��وريا ولبنان الى 
مصر  وبنك  )كريدت (و )ادوار عبودي( وبنك 
)ح��اردث ( ، وه��ي البنوك الت��ي اصبحت من 

ابرز المؤسسات المالية في العراق )48( .

    ام��ا فيم��ا يتعلق بالش��ركات والوكاالت 
التجارية ق��ام يهود العراق بتأس��يس العديد من 
الش��ركات التجارية . فضال عن فتح العديد من 
الوكاالت لبعض الشركات االجنبية الي رؤوس 
امواله��ا يهودي��ة ، وقد بلغت نس��بة الش��ركات 
والجل��ود  لألقمش��ة  والمس��توردين  والتج��ار 
والس��يارات وال��ورق ما بي��ن )95 - 100 (، 
بينما بلغت نس��بتهم في مجال استيراد الصابون 
والمس��احيق نح��و 29% ف��ي حين بلغت نس��بة 
التج��ار اليه��ود المصدرين للحب��وب والتمور 
والبقوليات حوال 83% بينما بلغت نسبة التجار 

اليهود المصدرين للتبوغ حوالي %33 )49 ( .

    كم��ا اهت��م اليه��ود بقط��اع الس��يارات ، 
ومن ابرز هذه الش��ركات هي شركة صفودي، 
وعزرا ميرالدي وش��ركة ساس��ون ، وش��ركة 
شاؤول يوس��ف وجوان وغيرها . وكذلك اولى 
اليه��ود اهتماماً خاصا بش��ركات النقل والتامين 
وذل��ك كحاجاته��م ال��ى اتجاه حلقات تس��هم في 
تفعيل للنش��اط التج��اري داخل الع��راق وتاتي 

شركة زلوف في مقدمة هذه الشركات )50( .

   ام��ا فيم��ا يتعل��ق بالطباع��ة والصح��ف 
والنشر كان لليهود دور كبير في حركة المجتمع 
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والتط��ور،  فقد اهت��م اليهود به��ذا الجانب بدءا 
من اس��تيراد الورق والمواد االولية التي تدخل 
في الطباعة واصدار الصحف ، مرورا بنش��ر 
الكتب الثقافية ومن ابرز تلك الش��ركات شركة 
التايمز للطباعة والنشر . وانتهاءا بتاسيس دور 

السينما في بغداد )51(

3- النش���اط الثقافي ليه���ود العراق في 
العهد الملكي .

ش��هد القرن العش��رين م��ع نهاي��ة الحرب 
العالمي��ة االول��ى نهض��ة ثقافي��ة يهودي��ة ف��ي 
المجاالت التعليمية والثقافية واالجتماعية ، فيما 
يتعل��ق باس��تخدام اللغة العربية ، اتجه الش��باب 
اليهودي في العراق الى البحث العلمي والتأليف 
االدبي بالعربي��ة ، ممثلين بذلك دعما للتغيرات 
العلمانية التي س��ادت العراق آنذاك كما شهدت 
ه��ذه المرحلة زيادة عدد االطف��ال اليهود الذين 
ينهون دراستهم في المدارس االبتدائية والثانوية  
وثم معاهد التعليم العالي ، بما في ذلك الفتيات 
اليهوديات حيث ش���هد العام ) 1941( تخرج 
اول يهودي���ة من كلية القان���ون في بغداد . وال 
توجد اية دالئل رقمية تشير الى اعداد االطفال 
اليه���ود الذين تخرجوا من جميع المؤسس���ات 

التعليمية في العراق )52(

    ق��در عدد الم��دارس اليهودية في العراق 
خالل العام 1949 بعشرين مدرسة وعدد الطلبة 
اليه��ود بنح��و )10 ( االف طال��ب  وبميزانية 
اجمالي��ة  تبل��غ )80( الف دين��ار عراقي، وفي 
الع��ام الدراس��ي 1949 \ 1950 بل��غ جمي��ع 
الط��الب اليه��ود الذين درس��وا ف��ي المدارس 
اليهودي��ة والحكومية واالجنبية في بغداد )15( 

ال��ف طالبا يهودي ، هذا فض��الً عن )3( االف 
طال��ب يهودي درس��وا في الم��دارس اليهودية 

والحكومية في مدن العراق المختلفة )53( .

    حقق��ت الطائفة اليهودي��ة قدرا كبيرا من 
التق��دم عندما بدأت مؤسس��اتها التعليمية تخرج 
ك��وادر ثقافية متميزة في مج��ال االدب والعلوم 
واللغة . وتمتع  بحقوق مدنية متساوية مع الرعايا 
العراقيي��ن ، وكانت عاداته��م قريبة من عادات 
العراقيين المس��لمين ، وكانوا محترمين من قبل 
العراقيين  وكانت لهم تقاليدهم ومجالسهم  ، كما 
شهد في هذه المرحلة مستوى عالي من المعيشة 
وقد قال الكاتب امل مراد اليهودي العراقي عن 

الطائفة اليهودية في بغداد قائال :-

» كانت جالية  منظمة بمؤسس��اتها المختلفة 
التعليمي��ة واالجتماعية والصحي��ة وكان  تعداد 
ابن��اء هذه الجالية قبل هجرتها خالل الس��نوات 
االول��ى بعد قيام الكيان الصهيوني )120( الف 
نس��مه ، وقد تركت اثرها على دافع العاصمة ، 
وكانت االقلي��ة اليهودية في العراق بلغ تعدادها 
ف��ي ذلك الحين )180( الف نس��مه من س��كان 
عددهم )4( مالي��ن احدى االس��س المهمة في 

اقتصاد الدولة والحياة العامة واالدارة ...« )54(
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  The role of religious minorities in Iraqi society in 
the royal era

  The Jewish community is a model

Dr. Suadd Kahdum Mahdi

Ihe Role of Minorities The issue of Iraqi religion in the history of 
contemporary Iraq revolves around an important aspect of the history 

of the phenomenon of multi-ethnic and religious diversity in Iraqi society, in 
which society is less important than its role in the reality of social, cultural 
and political life. Because of the diversity and enrichment they add. This 
is something that others disagree with when their visions turn to diversity 
as a vital focus to nurture the factor of division and division among the 
components of society. They are oblivious to the political exploitation 
of diversity by the Authority, which leads to a misunderstanding of the 
phenomenon. Civilization.

    The subject attempts to follow the various historical stages experienced 
by the Jewish minority, which is one of the oldest communities in the world, 
from the Babylonian captivity during Nebuchadnezzar in the fifth century 
BC, through the Islamic era and the Ottoman rule, which lasted more than 
four centuries, The Royal Covenant. By clarifying the nature and course of 
the relationship of religious minorities and their national roles under various 
political regimes that have dominated the rule of Iraq in order to build the 
modern Iraqi state and face the challenges it faced. These elements became 
a model among other Arab and Islamic countries, when all Iraqis maintained 
their existence Neighboring is allowed on one geographical spot, but their 
rapprochement at times does not lead to forced emigration, the revocation of 
Iraqi citizenship and the confiscation of their property, as happened after

 1951.



117 أسفار  ةيهوك ير   رفهأ

عواد قاسم رسن)*( 

مقدمة

 الحم��د لّلّ الواحِد األح��د الفرِد الصمِد الذي 
ال ي��ؤدي حق��ه المجتهدون وال يحص��ي نعمائهُ 
العادون والصالة والس��الم على أشرف األنبياء 
والمرس��لين محمد وعلى آهل بيته الذين أذهب 
هللا عنه��م الرج��س وطهره��م تطهي��را وعلى 

صحبه األخيار.

ُس��وَل  َّبِعُ��وَن الرَّ  ق��ال تعال��ى )) الَِّذي��َن يَت
يَّ الَّ��ِذي يَِجدُونَهُ َمْكتُوبً��ا ِعْندَُهْم فِي  النَّبِ��يَّ اأْلُّمِ
ْنِجيِل يَأُْمُرُه��ْم بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهاُهْم  التَّ��ْوَراةِ َواإْلِ
ُم َعلَْيِهُم  َعِن اْلُمْنَك��ِر َويُِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَ��اِت َويَُحّرِ
اْلَخبَائِ��َث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُه��ْم َواأْلَْغاَلَل الَّتِي 
ُروهُ َونََصُروهُ  َكانَْت َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن آََمنُوا بِِه َوَعزَّ
َواتَّبَعُ��وا النُّ��وَر الَّ��ِذي أُْن��ِزَل َمعَ��هُ أُولَئِ��َك ُهُم 

اْلُمْفِلُحوَن(( )األعراف 157 ( .  

القدام��ى  اإلس��الميين  المؤرخي��ن  إن    
كاليعقوبي )ت 278ه�( والدينوري )ت 282ه�(  

والطبري )ت 310ه�( والمسعودي)ت 346ه�( 
ومسكويه )ت 421ه�( وكذلك المتأخرين كأبن 
األثير )ت630ه�( وابن الجوزي )ت 654ه�( 
ال��وردي  الف��داء )ت 732ه���( واب��ن  وأب��ي 
)ت749ه���(  وابن كثي��ر  )ت 774ه�(  وابن 
خلدون )ت808ه�( جرت عادتهم على أن يبدأو 
بقصص األنبياء )ع( ابتداًء بآدم )ع(، باعتبارها 
جزء م��ن التاريخ اإلس��المي العام،مضافا إلى 
م��ا ذكره الق��ران الكري��م من قص��ص األنبياء 
السابقين ألجل الوعظ والعبر ولكن مع ذلك نجد 
المؤرخي��ن ف��ي العصور المتأخ��رة يقتصرون 
التأريخ اإلسالمي على سيرة النبي محمد )ص( 
وآه��ل بيته وأصحابه والتابعين، وقد أكد القرآن 
الكري��م عل��ى إس��الم األنبي��اء الس��ابقين كنوح 
وموس��ى وعيسى وإبراهيم وس��ليمان ويعقوب 

وغيرهم من األنبياء.
 فف��ي قول ن��وح )) َوأُِم��ْرُت أَْن أَُك��وَن ِمَن 

اْلُمْسِلِميَن(( سورة يونس )71(  .

أسفار اليهود تراث مبهم

)*( باح��ث/ الجامع��ة المس��تنصرية / كلي��ة التربية 

االساسية - قسم التربية االسالمية  
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)) َوَوصَّى بَِه��ا إِْبَراِهيُم بَنِيِه َويَْعقُوُب يَا بَنِيَّ 
يَن فاََل تَُموتُ��نَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم  َ اْصَطفَ��ى لَُك��ُم الدِّ إِنَّ اللَّ

ُمْسِلُموَن  ((  سورة البقرة )132( .
 ِ  )) َوقَاَل ُموَس��ى يَ��ا قَْوِم إِْن ُكْنتُ��ْم آََمْنتُْم بِاللَّ

فَعَلَْيِه تََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْسِلِميَن(( سورة يونس )84(   .
)) ..ع��ن س��ليمان ُه��َو َوأُوتِينَ��ا اْلِعْل��َم ِمْن 
قَْبِلَه��ا َوُكنَّا ُمْس��ِلِميَن  ((  س��ورة النم��ل )42( وهو قول 

الحواريين)1(.
وألج��ل ذل��ك إرتأي��ت أن اكت��ب ف��ي علم 
األدي��ان والتطلع عليها إجمالياً لمعرفة قيمة هذه 
األديان من خالل عرضها على العقل ومدركاته 

وموازين النقل والتحقيق .

المبحث آألول/

المطلب أألول/ اليهود أحداث وحقائق
 بالرغ��م م��ن س��عة الكت��اب المق��دس لدى 
اليه��ود وال��ذي يس��مى كت��اب العه��د القدي��م، 
وكثرة أس��فاره،مضافاً للش��ريعة الشفوية وهي 
))التلمود(( االّ أنّها خالي��ة من العقائد والقواعد 
الفقهي��ة وإنّما هي قص��ص وروايات تحمل في 

طياتها التناقضات المنطقية والعقلية .

كما أّن فيها س��رد تاريخي خ��اٍل من الثمرة 
والعب��رة، فنجد فيه��ا إن هللا تعالى � حاش��ا من 
ذلك � ضعيف ويندم على فعله وصنعه، وكذلك 
أنبياء هللا تعالى تم التقول عليهم واالساءة لهم .

وق��د عب��دوا غي��ر هللا تعالى ف��ي فترات 
وهذا يكش��ف عن تأث��ر اليه��ود بالوثنية  قال 
تعال��ى ))  َوقَاَل اْلَمأَلُ ِمْن قَ��ْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر 
ُموَس��ى َوقَْوَمهُ ِليُْفِس��دُوا فِي اأْلَْرِض َويَذََرَك 

َوآَِلَهتَ��َك(( )2( .
والشك أّن جميع األديان تؤمن بأن الشريعة 
س��ماوية وليس��ت وضعية م��ن وضع واضع ، 
ولكن بفعل التحريف الذي حصل على الشرائع 

الس��الفة ووجود ما يؤكد ذلك في القرآن الكريم 
� يجعلن��ا نقف أمام كتاب اليه��ود وتحليله بدقة 
وموضوعي��ة وأن نتج��رد ع��ن إلح��اق التُه��م 
دون دلي��ٍل يُذك��ر، والغرض من ذل��ك التطلع 
على حقيق��ة األمر ومعرفة الص��واب وإتباعه 
ومعرف��ه المش��تركات بي��ن هذه األدي��ان، كما 
أنن��ا الننكر بطروء تغيي��ر معين لتوجيه بعض 
المطال��ب الكالمي��ة والعقائدية مؤخ��راً، ومن 
أش��هر علماء اليهود في العصر اإلسالمي هو 
س��عيد بن يوسف الفيومي)س��عاد يا(  الذي نزه 
هللا تعال��ى من الصفات المادية التي وردت في 
الت��وراة وحملها على المجازي��ة كما في كتاب 

))األمانات واالعتقادات((.

األندلس��ي  ميم��ون  ب��ن  موس��ى  وكذل��ك 
ال��ذي وض��ع األصول الثالثة عش��ر وس��ماها 
أركان الدي��ن اليهودي، كما ف��ي كتاب )) داللة 
الحائرين((  وبه قد ارتقى بمستوى علم التوحيد 
وعلم الكالم لدى المس��لمين وهؤالء قد طوروا 
الفك��ر اليه��ودي بع��د أن عاش��ا منفتحين على 

اإلسالم وأفكاره .

كم��ا إن مفك��ري اإلس��الم كان لهم الس��بق 
في بح��وث األديان المقارن وذلك لعدة أس��باب 
منه��ا: ورد في القرآن الكريم  إش��ارات متعددة 
إلى أديان مختلف��ة وكانت موجزة،فلذلك أرادوا 
ألتوس��عةَ والتحقيق ومنها دع��وة القرآن الكريم 
إلى التفكر وه��ي تتضمن التعرف على األديان 
األخرى ليتسنى معرفه الحق من الباطل، ومنها 
كون اإلس��الم خات��م األديان يس��تدعي التعرف 
على س��لبيات األديان األخرى ومعرفه االتفاق 
واالختالف معها،ومنها إثبات الدين اإلس��المي 
ه��و الحق كما صرح به القرآن وذلك يس��تدعي 
التع��رف عل��ى األديان األخ��رى إلثبات صحة 

المبادئ القرآنية .
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وم��ن أهم الكتب والبحوث اإلس��المية التي 
كتب��ت ف��ي ه��ذا المج��ال � كت��اب )) الفرق (( 
للنوبخت��ي و) الفصل ف��ي الملل و النحل ( ألبي 
عيسى الوّراق و ) الملل والنحل ( للشهرستاني 
ت549ه�،والمسعودي ت346ه� في )الديانات(
واب��و منصور البغ��دادي ت429ه��� في)الملل 
والنح��ل( وإب��ن ح��زم االندلس��ي) ت456ه�( 

في)الفصل في الملل واالهواء والنحل( .

سلسلة األحداث التاريخية 
المختصرة للعبرية

لكي نتعّرف على مواقف وأحداث وأس��ماء 
وعقائ��د وس��لوك العبرية،ينبغ��ي التعّرف على 
حركة العبرية التاريخية لالحداث،ومس��ار تأثر 
حركتهم بمجريات أالمور، وإنعكاس ذلك على 
عقائدهم،وتبدل مواقفهم،وإليك سلسلة أألحداث 
بأختصار مفيد ونافع لكي يتسنى لنا التعرف على 
تفاصي��ل وجزئيات كثيرة ومناقش��تها،ومعرفة 

موقعهم من ذلك .

والعبراني��ون جماعة من الس��اميين نزحوا 
م��ن بوادي الجزيرة العربية الى بالد كنعان في 

ثالث هجرات هي:

األول���ى :� ف��ي الق��رن الثام��ن عش��ر قبل 
الميالد،وه��و عص��ر أنتش��ار الهكس��وس ف��ي 
الساحل الش��رقي للبحر المتوسط،أي في مصر 

تحديداً .

الثانية :� تسمى فترة األباء وتمتد من هجرة 
إبراهيم من بالد الرافدين وحتى هجرة يوس��ف 
)ع( إلى مصر اثناء حكم الهكس��وس في القرن 
الرابع عشر قبل الميالد.                                                                                                         

الثالثة :� خروجهم من مصر بقيادة موس��ى 
)ع( وهارون )ع( ويوش��ع،أواخر القرن الثالث 

عشر قبل الميالد )3( .

م��ن  العمالي��ق  الرع��اة  ه��م  والهكس��وس 
األعراب الذي��ن نزحوا من الجزي��رة العربية، 
وكان ذلك أيام انحالل األسرة الفرعونية الثالثة 

عشر .

وكّونوا بعد ذلك أربعة أُسر، أي حت���������ى 
األس��رة الس��ابعة عش��ر، ب���عد ذلك أس��تطاع 
الق�ائ��د المصري ) كام��س ( وأخيه  ) أحمس( 
م��ن االنتص��ار عل��ى الهكس��وس ف��ي معركة 
شرسة حسب الوثائق المكتشفة عام )1954م(، 
وأخرجه��م م��ن مصر،وخ��الل فت��رة تواج��د 
الهكس��وس ف��ي مص��ر هاج��ر العبرانيون من 
أرض كنعان بس��بب القحط الذي أصابهم ،وكما 
يقول الدكتور أحمد ش��لبي ان هذا يدل على أنّه 
ُلي��س هدف العبرانيي��ن أرض كنعان وإنّما هي 
كأي أرض أخ��رى ينتقلون اليه��ا ألجل الزرع 
وخصوبة األرض،وفي مصر وجد العبرانيون 
الترحيب من الهكس��وس وع��اش إبراهيم )ع( 
بينهم وازدادت ثروته ومواش��يه ،في الس��احل 

الشرقي من البحر المتوسط في مصر،

أّما ف��ي الجنوب فكانت الس��لطة الفرعونية 
قائمة وقوية،ولذلك حينما طمع ملك الهكس��وس 
ف��ي ) س��ارة ( زوج��ة إبراهيم )ع( لم يس��تطع 
الهرب الى جنوب مصر خوفاً من الفراعنة،ألنه 
ق��د عاش فت��رة واضحة بين الهكس��وس،فلذلك 
رج��ع إبراهي��م )ع( م��ع ) س��ارة ( و) هاجر ( 
الت��ي أُهديت الى ) س��ارة ( م��ن أرض كنعان، 
وقد أنجب من ) هاجر ( ) إسماعيل ( الذي نشأ 
في مكة ومن نس��له جاء العرب ) المس��تعربة( 
وبعده بأكثر من ثالثة عش��رعام ولد ) إسحاق( 
م��ن  )س��ارة ( ث��م توف��ي إبراهي��م )ع( وترك 
إس��ماعيل ف��ي أرض الحج��از وإس��حاق ف��ي 
أرض كنعان ، فأنجب ولدين ) عيس��و ويعقوب 
المسمى إس��رائيل( وكان ليعقوب عدّة زوجات 
منها )راحيل ( أم ) يوسف وبنيامين ( ومن بقية 
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زوجاته أنجب أثنا عشر أبناً،وبسبب حسد أخوة 
يوسف له،رموه في الُجب، فألتقطه بعض الناس، 
ثم ُس��جن فأخرج��ه فرعون من ملوك األس��رة 
السادس��ة عش��ر،فأصبح عل��ى خزائن االرض 
م��ن الطعام والمال،وهذا المنصب جعل يعقوب 
وبنيه ان يرحلوا الى مصر،مضافاً للقحط الذي 
أصابهم،كم��ا ح��دث مع إبراهي��م )ع( من قبل، 
وهناك تكاثر بنو إس��رائيل بس��بب وفرة الخير 
من يوسف الذي تكفل بهم،وحينما قامت األسرة 
التاس��عة عش��ر، والتي من ملوكها ) رمس��يس 
الثاني ( ظهر العداء ضد بني إس��رائيل ألسباب 
كثيرة،م��ن أهمها زي��ادة نس��بتهم وفتنتهم،حتى 
قرر فرعون قتل الذكور منُهم،وتزويج النس��اء 
من المصريين،وكان موسى )ع( من مواليد هذه 
الفترة فنجاه هللا تعالى كما ذكره القرآن الكريم،

وهن��ا بدء الص��راع بين موس��ى وفرعون 
بع��د أن ترعرع في قص��ر فرعون ، ثم هروبه 
ال��ى َمدين ولقائه ) بش��عيب ( )ع( وزواجه من 
أبنته، بعد أن مضى تسع سنين قرر موسى )ع( 
الرجوع الى مصر ليساعد قومه العبرانيين،لعل 
المصريين قد نس��وا ما فعله موس��ى )ع( حينما 
قت��ل مصري��اً دفاعاً ع��ن العبري،وحينما رجع 
موس��ى )ع( ح��ث قومه على توحي��د هللا تعالى 
فعِلم بذلك فرعون )منفتاج بن رمس��يس الثاني(  
ولك��ن موس��ى )ع( وقوم��ه، قد عزم��وا على 
الخ��روج م��ن بط��ش الفراعن��ة س��راً ، ولَِحق 
به��م فرعون حت��ى خلي��ج الس��ويس، وأقترب 
منه��م فإنفلق البح��ر لموس��ى )ع( وقومه بأمر 
هللا تعالى،حينم��ا ض��رب موس��ى )ع( بعصاه 
البحر،فدخل موسى)ع( وقومه وغرق فرعون 
وجنوده . وبعد الخروج ش��عر قوم موسى )ع( 
بالجوع والعطش،ولم يكن يعتبرون موسى )ع( 
نبياً بقدر ما كانوا يعتبرونه قائداً يريد خالصهم 
من بط��ش الفراعن��ة،وكان أيمانه��م وعقائدهم 
متذبذب��ة كما هو الع��ادة عنده��م، ولذلك ندموا 

عل��ى خروجهم من مصر مع موس��ى )ع( مما 
جعلهم يصرخون بوجه موس��ى )ع( )ليتنا متنا 
بيد الرب ف��ي أرض مصر حيث كنا عند قدور 
اللحم .... فلَم أخرجتنا إلى هذه البرية لتقتال هذا 
الجمه��ور كل��ه بالج��وع ( )3( . وكذلك ) ونزلوا 
فيدي��م ولم يكن ثمَ ماء يش��ربه الش��عب،فخاصم 
الشعب موس��ى وقالوا أعطونا ماًء نشربه،فقال 
لهم موس��ى ِلَم تخاصمونني وِلَم تجّربون الرب 
...وقال��وا ِل��َم أصعدتنا من مص��ر لتقتلنا وبنينا 
ومواش��ينا بالعطش ،فصرخ موس��ى إلى الرب 
قائ��الً ما أصنع بهؤالء الش��عب إنه��م عن قليل 
يرجمون��ي ( )4( . وغي��ر ذلك، من عبادة العجل 
ورجوعهم إلى الوثنية، وحينما أراد موسى )ع( 
الس��ير بهم إلى فلس��طين ووصل��وا على مقربة 
خاف القوم من دخول فلس��طين،ألنهم أصبحوا 
مكروهين لدى المجتمعات خصوصاً فلسطين، 
وقال��وا أن فيها قوماً جبارين وأنا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها ثم قالوا)أذهب أنت وربك فقاتال أنا 
هاهنا قاعدون ( فشكا موسى )ع( ربه فجاء حكم 
الرب ) أنها محرمة عليهم أربعين  سنة يتيهون 
في األرض فال تأس على القوم الفاسقين، وخالل 
فترة التيه مات موسى وهارون )ع( على مقربة 
من فلسطين دون أن يدخالنها ،وتولى يوشع بن 
نون قيادة بني إسرائيل وكان أحد أصفياء موسى 
)ع( وقد أختاره لذلك،وفعالً دخل فلسطين وقتل 
أغل��ب أهلها، ويق��ول الباحث��ون أن القوم الذين 
كان��وا مع موس��ى )ع( كلهم ماتوا ف��ي التيه االّ 

أفراد منهم يوشع( . 

أّم��ا الذي��ن دخلوا فلس��طين فهم م��ن الذين 
ولدوا خ��الل التيه والعبيد وم��ن التحق بهم في 
الطريق،ألن هللا تعالى قد حّرمها على أصحاب 
التيه،وبع��د ذلك بدأ الصراع بين بني إس��رائيل  
والفلس��طينيين المنتش��رين حتى مات يوشع بن 
نون وبعد حكم القضاة الذين ينتخبهم الش��عب ثم 
حكم المماليك الذي كان أولهم ) صموئيل( الذي 
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في القرأن الكريم ) طالوت ( الذي كان داود من 
رجاله ثم بعد ذلك أنقس��مت المملكة إلى جنوبية 
أسمها )يهوذا ( وعاصمتها ) أورشليم ( ومملكة 
ش��مالية )أس��رائيل ( عاصمتها ) شكيم ( وكان 
ذالك بعد وفاة س��ليمان )ع( 935 قبل الميالد)5( 
تقريباً،الذي بنى بيت الرب وهيكل س��ليمان بعد 
خروج موس��ى )ع( من مصر ب��� )480( عام 
حي��ث كان الخ��روج مابي��ن )1210-1213( 
أي بُن��ي الهيكل ع��ام )733( قبل الميالد تقريباً 
والذي كان طول��ه )60( ذراع وعرضه )20( 

ذراع وأستغرق بناؤه سبع سنين )6(  .        

وف��ي عه��د س��رجون الثان��ي ملك أش��ور 
س��قطت مملكة إس��رائييل،  وفي ع��ام )608( 
قبل المي��الد إحتل فرعون مص��ر مملكة يهوذا 
ومملك��ة اس��رائيل،ثم زحف مل��ك بابل )نبوخذ 
نص��ر ( فهزم فرعون مص��ر وأحتل المملكتين 
ودمرهما وهدم أورش��ليم ومعبد سليمان وسبى 
أكثر الس��كان إلى بابل،وس��مي باألسر البابلي، 
وب��ه أنتهى ملك اليهود في فلس��طين، وفي عام 
)538( قبل الميالد أحتل )قورش ( ملك الفرس 
بالد بابل فأصبحت فلس��طين تحت س��يادته وقد 
س��مح لليهود العودة إلى فلس��طين وبناء المدينة 
المقدس��ة ثم حصل قتال داخلي ومناوشات حتى 
أحتل الرومان فلس��طين عام )63( قبل الميالد 
بقي��ادة )بامبي��وس( ث��م ج��اء القائ��د الروماني 
)تيط��س ( فدّمر ) اورش��ليم ( والهيكل وأقاموا 
مكان��ه إل��ه الرومان ) جوبيت��ار  ( عام )135( 

ميالدي )7( . 

 وفي عام )636( فتح المس��لمون فلس��طين 
وأخذوها م��ن الرومان،وبعد ذلك بدأت الحرب 
الصليبي��ة في أواخر)1100( مي��الدي فاحتلوا  
بي��ت المق��دس وم��ن ث��م أس��تُردت ف��ي واقعة 
)حطي��ن( )1187( م وبقي��ت فلس��طين عربية 
أسالمية حتى قيام دولة إسرائيل عام ) 1947-

1948( بواس��طة مس��اعدة برطاني��ا وحلفائها 
المستعمرين للبالد األسالمية والعربية. 

إل��ى هن��ا نضع بي��ن يدي الق��ارئ خالصة 
التدرج التاريخي العب��ري والتحرك الجغرافي 
لهم ليتس��نى للقارئ المعرف��ة اإلجمالية للعبرية 
التي س��ميت باليه��ود خالل إحت��الل) قورش( 
الفارسي لبابل ورجوع األسرى من بني إسرائيل 
من بابل إلى أرض كنعان،وبهذا سوف نخوض 
ب��أذن هللا تعال��ى ف��ي صمي��م الديان��ة اليهودية 
وعقائدهم وفق الكتاب المقدس عندهم وعرض 
األدل��ة على العقل والنقل والمقارنة،لكي نعرف 
الح��ق م��ن الباط��ل والخي��ر من الش��ر وموقع 
اإلنسان من األديان والتشريعات السماوية التي 
من المفروض االَّ يأتيها  الباطل ال من بين أيديها 
وال من خلفها. وس��وف ال نتع��رض إلى جميع 
تفاصيل وجزئي��ات ه��ذه األديان،وإنّما بمقدار 
الضرورة وأإلحاطة بأهم العقائد وإال فتاريخهم 
طوي��ل في��ه الكثي��ر م��ن األس��فار وه��و معقد 
جداً،ألن��ه خليط من التراث الديني واألس��اطير 
والرؤى الحاخامية وتنبؤاتهم،واختالط  المفهوم 
الحاخامي ) التلمود ( الذي هو الشريعة الشفوية 
لموسى كما يدعون،وهو من وضع البشر،وبين 
المفه��وم  الدين��ي للت��وراة الت��ي هي الش��ريعة 
المخطوطة من السماء كما المدعى،حتى أصبح 
التلمود في عرض واح��د مع التوراة بل أفضل 
منه، وهذا من األسباب الّتي أدّت إلى تعدد الكتب 
واألس��فار عند اليهود، لما أدخلوه من إجتهادات 
شخصية أصبحت بمرور الزمن وحياً إلهيا كما 
إّن ضخام��ة التلمود الش��رقي البابلي الذي يبلغ 
ع��دد كلماته مليوني��ن ونص��ف كلمة،والتلمود 
الفلسطيني الذي يبلغ ثلث التلمود البابلي،تسبب 
ف��ي تولد مش��كلة وهي ع��دم اإلس��تفادة الفعلية 
منه،ولذلك قامت عدّة محاوالت للتذليل من هذه 
الصعوبات أّولها )القوانين المقررة ( المنس��وبة 
إل��ى )يه��وداي( وكذل��ك ) القواني��ن العظمى ( 
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المنسوبة إلى ) سيمون كيارا ( وهي محاولتان 
لتلخي��ص التلمود،ومنها محاولة  )موس��ى بن 
ميم��ون ( الذي كان يرجح بين األراء الروائية 
المح��اوالت  م��ن  ذل��ك  العقل،وغي��ر  بحك��م 

)1135-1204م(  . 

 أّما المس��يحيون فلم يكتشفوا التلمود أال في 
أزمنة متأخ��رة وبعد أن إعترف��وا بكتاب العهد 
القدي��م أي في أواس��ط القرن الثالث عش��ر،عن 
طريق اليه��ود المتنّصرين،ومنذ ذل��ك التاريخ 
أصبح التلمود محل سخرية عند المتدينين،ألنهم 
يرون��ه مج��رد خراف��ات وأوهام،مضاف��اً لم��ا 
في��ه من إس��اءة بح��ق الس��يد المس��يح والعقيدة 
المس��يحية،حيث كان يصف��ه باليه��ودي الكافر 
وان أمهُ قد حملت من س��فاح من جندي روماني 
أس��مه )بن��دارا(  وان اليهود ه��م الذين صلبوا 
المس��يح،ويوجد ف��ي األدعية ) الثمانية عش��ر( 
التي أهم أجزاء الصالة عند يهود )األش��كناز ( 
دعاء الثاني عش��ر الذي يسمى )بركات هامنيم( 
وهو دعاء عل��ى الكفار � ويقصدون المس��يح � 
الَمتنّص��رون م��ن اليهود  )فليح��ط أإلله اليأس 
عل��ى قل��وب المرتدين،وليهلك كل المس��يحيين 
ف��ي التو( ثم عدل��وا عن هذا الدع��اء تحت ظل 

الحكومات )8( . 

  المطلب الثاني :قراءةٌ فيما قاله الدكتور 
أحمد سوسة حول اليهود :

وهو يه��ودي عراقي أعلن إس��المهُ ، قال: 
إن أكب��ر الكت��ل المتهودة في قبائ��ل ) الخزر ( 
وه��م من األتراك المغول يس��كنون بالد الخزر 
الواقع��ة جنوب روس��يا جوار نه��ر الفولتا في 
بحر قزوين، وكان ذلك في العصور الوس��طى 
حت��ى أواخ��ر القرن العاش��ر المي��الدي، وأقدم 
معلومات وصلتنا عن يهود الخزر وصلتنا عن 

طري��ق الرحالة العربي ) اب��ن فضالن ( الذي 
أوف��ده الخليف��ة العباس��ي المقتدر ب��اهلل 309ه� 
921م الى ملك البلغ��ار وفي طريق العودة مّر 
بمملك��ة الخزر ويقول أنه��م وان كانوا يهود االّ 
إن الطاب��ع الغالب على أخالقهم الوثنية . ثم قام 
الروس بحملة ضدهم فقضت عليهم وانتش��روا 
في روس��يا وألمانيا ،وكان الروس موطن اكبر 
ع��دد من اليهود يس��ميهم الدكتور محمد دروزة 
ب� ) الش��كناز( وكانوا يعتم��دون على األصول 
المنح��درة م��ن فلس��طين وروم��ا مرجع��اً لهم 
ويتكلم��ون اللغة االس��بانية الممزوجة بالعبرية 
وتس��مى ) الدين��و ( وه��م أكثر اليه��ود تعصباً 
حتى بي��ن ملتهم وتعن��ي كلمة )ش��كناز( الفكر 
اليهودي . وفي قبال ذلك يوجد يهود )السفرديم( 
الذين س��كنوا حوض البحر األبيض المتوس��ط، 
خصوصاً في أقطار العالم اإلس��المي، وهؤالء 
أعتم��دوا عل��ى األص��ول المنح��درة م��ن بابل 

كمرجعٍ لُهم .
 أما الحركة الصهيونية السياس��ية اليهودية 
الحديث��ة التي تق��ود اليهود في أرض فلس��طين 
فإنهم يدّعون إنتس��ابهم إلى بني إسرائيل القدماء 
وه��ي حركة تاريخي��ة واحدة ت��دور في رحى 
فلس��طين ويجعلون ذلك مبرراً لهم إلقامة دولة 
لهم في فلس��طين � وهي دعوى ليس لها مس��تند 
تاريخي وال علم��ي، بل الدليل على العكس من 
ذل��ك أن وجودهم في فلس��طين في تل��ك الفترة 
كانت بالعارض وكان طارئاً، أِلّن فلسطين كانت 
غاصةً بالسكان . كما أن معظم الفئة القليلة التي 
بقيت في فلس��طين، لم يبَق لها وجود بعد تدمير 
الروم��ان لهم قرابة القرنين بعد الميالد، مضافاً 
إلى الس��بي البابلي وتدميرهم ،حيث أن أكثرهم 
إعتنقوا المسيحية ثم إعتنقوا أإلسالم، وإندمجوا 
في س��كان تلك الب��الد، وخصوصاً في الجزيرة 
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العربية ومصر والشام وغيرها من البلدان . بل 
الدليل على العكس أن الكثير من أألصل أآلري 
في أسيا وأوربا اتخذت اليهودية ديناً قبل الميالد 
وبعده، وأن الدم اإلس��رائيلي اليوم هو من بقايا 
الجن��س اآلري )9( . وهذا ما أكده الدكتور أحمد 
سوس��ة كم��ا ذكرنا، ب��أن أكبر الكت��ل المتهودة 
ه��ي قبائل ) الخزر ( وهي من األتراك المغول 
وأكثرهم يس��كنون في روسيا و ألمانيا وغيرها 
من دول أوربا . وقد حاول كتبة التوراة أإلشارة 
إل��ى أن بن��ي إس��رائيل عندما غ��ادروا مصر، 
رجع��وا إلى أرض أألب��اء واألج��داد بزعم أن 
إبراهي��م عندما غادر العراق إلى فلس��طين كان 
مع��هُ آباء وأجداد اليهود األوائل . ومن ثم غادر 
ه��ؤالء مع يعق��وب إلى مصر، وه��ذا يعني أن 
اليه��ود حينما تركوا مصر رجع��وا إلى أرض 
أألباء وأألجداد )10(. ولذلك يقول ) فرويد ( نقالً 
عن احمد سوس��ة، أن كتبة التوراة أدخلوا أألباء 
أألولين ف��ي ديانتِهم وإعتبروهم من أس��الفهم، 
بغي��ة إعطاء دليل على ان اليهود ليس��وا غرباء 
عل��ى أرض كنع��ان )11( . كم��ا يجب اإلش��ارة 
إل��ى ان بني إس��رائيل كان لهم نف��س وثني، لم 
يستطيعوا التخلص منه، حتى مع وجود األنبياء 
في أوس��اطهم، ذلك لطبيعته��م المنغلقة وجهلهم 

وقساوتهم لبني البشر، باستثناء أنفسهم . 
نجدهم قد عبروا النهر مع موسى )ع( وكان 
أغل��ب من هرب مع موس��ى )ع(، لي��س إيماناً 
بدين موس��ى، وإنّما لخوفه من جبروت فرعون 
وغضب��ه عليه��م . وكذلك ألنهم ال يس��تطيعون 
العي��ش إالّ مع أبناء جلدتهم ،وقد ش��اهدوا كيف 
إنفل��ق البح��ر وظهرت اليابس��ة وكي��ف رجع 
الم��اء على فرع��ون وجنوده،وك��م هي معجزة 
عظيمة،ولكنهم مع ذلك طلبوا من موس��ى )ع( 
وه��ارون )ع( عدّة مرات بأن يصن��ع لهم الهةً 

وخصوصاً حينما صعد موس��ى )ع( إلى الجبل 
بأمر من هللا تعالى ألخذ األلواح والتعاليم وتأخرَّ 
عنهم أربعين ليلة فأرادوا قتل هارون إن لم يقبل 
طلبهم،ثم صنع الس��امري العجل الذي له خوار 
فعبدوه،ولذلك سلط هللا تعالى عذابه عليهم بالتيه 
أربعي��ن عاما، ف��ي صحراء النق��ب وصحراء 
س��يناء، واستقر موس��ى )ع( ف��ي منطقه جبلية 
قريبة منهم تس��مى األن ) وادي موسى ( . ومن 
هنا نقول أن كل ما يحدث من إرش��اد س��ماوي 
وعصيان بشري وعقوبة دنيوية ما هو إال إبتالء 
وإمتح��ان ، وهك��ذا األح��داث التاريخية، فهي 
تمحيص وتصني��ف لدرجات اإليم��ان والتعقل 
لدى البشر،ومنها وعد هللا تعالى لموسى )ع( بأن 
يصوم ثالثين ليلة ليحص��ل على األلواح،ولكن 
هللا تعال��ى زاده عش��رة أيام إختب��اراً وإمتحاناً، 
فوج��دهُ عبداً طائعاً، فتّم ميقات هللا تعالى،مع أن 
جميع جهود موس��ى )ع( ذهبت أدراج الرياح، 
حينما عاد إليه��م فوجدهم يعبدون الِعجل.ولذلك 
نعرف الحكمة من تاخير موسى )ع( من قِبل هللا 
تعالى أربعين ليلة، هي إختباٌر وإمتحاٌن وكشٌف 
للس��رائِر،وكل ذلك يجعلن��ا نتفّحص عن األمر 
الس��ديد، وفقاً للعقل، والمنطق السليم، والحكمة 
الواضحة،والتناس��ق المس��تقيم،وال نط��رح أي 
دعوى إالّ بدلي��ل، أو نص توراتي، أو إنجيلي، 
أو قراني، أو ما هم يجعلونهُ أصالً في التش��ريع 
مثل ) التلمود (، وهي الشريعة الشفوية لموسى 
)ع( كم��ا يدّع��ون، وال��ذي نتعام��ل معه نحن 
كدلي��ل،  هو الموجود آألن فعالً في مصادرهم، 
وليس ما نقل عنُهم،وهذا هو أألصل في النِقاش 
العلم��ي الموضوعي الُحر، ف��ي تناول البحوث 

وإبراز الثمرة منها .
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المبحث الثاني 

المطلب االول )الكتاب المقدس( بعهديه:  
العه��د القدي��م :� ه��و كت��اب اليه��ود ال��ذي 
يُضم تس��عة وثالثين ِس��فراً تقريب��اً وهم اليهود 

العبرانيون .                   
العه���د الجدي���د :� وه��و كت��اب النصارى 
)المس��يح ( وهي األناجي��ل األربعة،فإذا أُطلق 
لفض الكتاب المقدس فيقصدون به كال العهدين 
الكت���اب المقدس عند اليهود :�  عند اليهود 
العبرانيي��ن ه��و ) تناك (  وح��رف )ت( يرمز 
إلى توراة موس��ى )ع(  وهي األس��فار الخمسة 
) التكوي��ن والعدد والخروج والالوين والتثنية ( 
والح��رف )ن( يرمز إلى األنبياء ) نبييم ( وهي 
تس��عة عش��ر س��فراً،والحرف )ك( يرم��ز إلى 

الكتاب ) كتوبيم ( وهي أحدى عشر كتاباً .
أما الكتاب المقدس عند اليهود السامريين 
هو التوراة بأسفاره الخمسة وِسفر يوشع فقط،وهم 
فرقة أقلّية،كما أن )للتناك ( العهد القديم ترجمات 
تاريخية مهمة،فالمشهور عند اليهود العبرانيين 
الترجم��ات اآلرامية وهي ترجمة ) اونقيلوس (
و) عزيل ( وترجمات إغريقية أشهرها ترجمة 
) س��بتواجنت ( المنس��وبة إلى أكثر من سبعين 
عالم��اً يهودياً،والترجم��ة العربي��ة المعروف��ه 
بترجمة ) س��عاديا ( وهو كبير حاخامات اليهود 
في القرن الثالث الهجري، كتبها بحروف عبريٍة 
غير معروفٍة عند العرب،وقد طبعت أِلول مرة 
بالعربية سنة 1648 ثم ُطبعت بحروفها العبرية 
سنة 1872م، ومثل ذلك كتب الكثير من علماء 
اليه��ود في مصر والعراق واليم��ن ُكتباً باللغة 
العربي��ة وبح��روف عبري��ة منهم موس��ى بن 

ميمون الفارس��ي وغيره )12( .
أما اليهود الس��امريين فلديهم ترجمة واحدة 

باالرامي��ة .

المشنا :
ال��ذي  المش��نا(   ( الثان��ي  كت��اب  وه��و   
جمع��ه يهوذا الناس��ي، وهو بمعنى الُس��نة عند 
المس��لمين،ويعتقدون بأنّ��هُ وح��ٌي اله��ي تلق��اه 
موس��ى)ع( كما تلقى التوراة،وعلّمها للشيوخ، 
لألنبياء،واألنبي��اء أعطوها  والش��يوخ علموها 
ل��رجال ) السنهدرين ( وهي المحكمة اليهودية 
العليا، التي تأسس��ت بعد الس��بي البابلي أواخر 
القرن الخامس قبل الميالد، وقد قسمها الى ستة 
أقسام هي : سيدر زراعيم ) الزراعة (، وسيدر 
موعي��د )العي��د (، وس��يدر ناش��يم ) النس��اء(، 
وس��يدر نزقين ) األضرار (، وس��يدر قداش��يم 

)المقدمات(،  وسيدر طهورات ) الطهارة ( .
جمارا :

وهوالكت��اب األخي��ر ) الجم��ارا (، وه��ي 
ش��روح العلم��اء عل��ى ) الِمش��نا (، وبجم��ع 
))المش��نا والِجمارا(( يتألف كتاب ) التلمود( ، 
وه��و تلمودان:) تلمود أورش��ليمي ( وهو نفس 
)المشنا(، ولكن فيه زيادات حاخامات فلسطين.و 
) تلم��ود بابل��ي (، وهو نفس ) المش��نا (، ولكن 
فيه زي��ادات حاخامات بابل، وهو المتداول بين 
اليهود، وينصرف إلي��ه إطالق التلمود، كما أّن 
اليهود بالغوا في مكانة التلمود كعادتهم في تعظيم 
األش��ياء،فلم يقبلوا كونهُ ش��ريعة ش��فوية ُمنزلة 
على موس��ى )ع( كما نزل��ت التوراة مخطوطة 
على موس��ى )ع( بل جعلوها أسمى من التوراة 
حت��ى قال البعض منه��م ) ال خالص لمن ترك 
تعاليم التلمود واش��تغل بالتوراة فقط،ألّن أقوال 
العلم��اء في التلمود أفضل مما جاء في ش��ريعة 
موسى )ع((.                                                                                  
ب��ل لم يكتف��وا بذلك، وإنّما ذهب��وا إلى أكثر 
من��ه، فقالوا ) إن أقوال الحاخامات هي قول هللا 
الحي،وإن هللا يستشير الحاخامات عند ما توجد 
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مس��الة، ال يمكن حلّها في الس��ماء،ومن يخالف 
ش��ريعة موس��ى )ع( خطيئته ق��د تُغفر،أما من 

يخالف التلمود فيُعاقب بالقتل ( )13( .
وال��ذي يّطل��ع على فك��ر وعقائ��د وأحكام 
التلمود، فإنّهُ يكون على بيّنٍة من األمر،وأن كل 
م��ا قيل فيه َهو ِمن وضع الحاخامات وتكهناتهم 

التي التستند إلى دليل عقلي أو علمي أو نقلي.
نُب��ذة  تأمل،والي��ك  بأدن��ى  وه��ذا واض��ح 
منهُ،فق��د ورد في��ه:) ب��أن هللا قد نَ��دم لما أنزل 
على اليه��ود بالهيكل فقال تبّاً لي ألني ّصرحت 
بخراب بيتي وإح��راق الهيكل ونهب أوالدي(،                             
وأن هللا غي��ر معص��وم ،وق��د اس��تولى علي��ة 
الش��يطان ذات مرة، فحلف بحرمانهم من الحياة 
األبدية، ولكنّةُ ندم على ذلك، بعد أن هدأ غضبة. 
ويذكر التلمود أن هللا مصدر الشر والخير، 
فلذلك إن داود الملك الذي ورد ذكره في التوراة، 
لم يرتك��ب الخطيئة بقتلة ) أوريا (، ومضاجعة 

زوجتِه، إلّن هللا هو السبب في كل ذلك )14( .
ويذك��ر أن أرواح اليهود  جزٌء من هللاِ، كما 
أن اإلبن جزٌء من أبيه،وكذلك يجب أن يتس��لط 
اليهود على األرض، والبدّ من جعل اليهود في 
حرب مع باقي الشعوب، حتى يدخل الجميع إلى 
دين اليهودية ويُقبلون جميعاً، ما عدا المسيحيين 

ألنّهم من نسل الشيطان )15(.
 وكذلك ورد فيه، أّن اإلسرائيلي معتبر عند 
هللا أكثر من المالئكة، وأّن اليهود جزٌء من هللا، 
ف��إذا ضرب أميٌّ إس��رائيلياً فكأنّهُ ضرب العزة 
اإللهية،والفرق بين اإلنسان والحيوان هو بقدر 
الفرق بين اليهود وغي��ر اليهود، ولليهودي في 
األعي��اد أن يطعم الكلب وليس لهُ أن يُطعم غير 
اليهودي والش��عب المختار هو الشعب اليهودي 
فقط وأما باقي الش��عوب فه��م حيوانات، ويمنع 
التلمود الس��الم على غير اليهودي،ويُبيح النفاق 
مع غي��ر اليه��ودي وتحرم الصدق��ة على غير 

اليهودي كما أّن األديان تؤمن بان المال والملك 
هلل ولم��ا كان التلمود يق��رر إن اليهود جزء من 
هللا إذاً جمي��ع األرض ملك لليه��ود بالنيابة عن 
األلِه،وكذلك على اليهود أّن يأخذوا نتاج العمل، 
وعلى األميي��ن أن يعملوا،وقال الحاخام )رش( 
لليه��ودي أن يغ��ش غير اليه��ودي، ويحلف له 

أيماناً كاذبة.
وج��اء ف��ي التلم��ود ) إن هللا ال يغف��ر ذنباً 
ليهودي يرد لألمي مال��ه المفقود ( وجّوز الربا 
ٌم على  م��ع غي��ر اليهودي،وقد ورد في��ه ) محرَّ
��ي أحداً من األميين، من هالك  اليهودي إن يُنّجِ
أو يخرج��ه من حفرة ( والس��بب ف��ي ذلك، إن 
س��كان أرض كنعان الذي قضت التوراة بقتلهم 
جميع��اً، لم يموتوا بأجمعِهم وإنّما هرب البعض 
منه��م وإختلط م��ع غيره من األم��م، فلذلك البُدّ 
من قت��ل غير اليهودي، إلحتم��ال أن يكون من 
هؤالء الهاربين، سبحان هللا تعالى عما يصفون 
حكمه،ف��إّن قانون الغاِب أرح��ُم وأرقى وأكمل، 
من قانون التلمود،فال يمكن إن يكون واضع هذا 
التلمود َرُجالً مستقيماً أو عادالً أو أنساناً، يحمل 
معنى اإلنس��انية في وجدان��ِه وفي ضميرِه،فهي 
قوانين تناسب ملوك الشّر والعدوان،فكيف تُنسب 
ه��ذه اإلحكام إل��ى خالق الس��ماوات واألرض، 
وإلى أنبي��اء الرحمة والف��الح والصالح، وهذا 

مخالف للعقل والمنطق والنقل الحكيم . 
وقد ذك��ر التلمود أن اليه��ودي ال يخطئ إذا 
إعتدى على عرض األجنبي، ألنها عقود فاسدة، 
وكل ام��رأة غير يهودية فه��ي بهيمة، وال يصح 
العقد على البهائم، وهذا ما صّرح به الحاخامات 
)رشى،وبشاي،وليفي،وجرسون( وأكدهُ الحاخام 
) ميمان��ود ( ب��ان لليهودي الح��ق في اغتصاب 
النساء المسيحيات  والمسلمات )16(، وغيرهنَّ من 
األديان األخرى،كما إن يمين اليهودي وقسمة في 
البي��ع مع غي��ر اليهودي، ال يُعد يمين��اً ألنه كان 
قَس��ماً لحيوان،وكذلك لهُ أن يَحل��ف زوراً مادام 
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المقابل غير يهودي، وأّن هناك يوم للغفران عن 
هكذا ذنوب بين فترة وأخرى .

وج��اء ف��ي التلم��ود : أّّن يس��وع الناصري 
موج��ودٌ في لجات الجحيم بين القار والنار،وإّن 
أُم��هُ مري��م أتْت ب��ِه من العس��كري � بان��دارا � 
عن طري��ق الخطيئ��ة، وأّن الكنائ��س هي مقام 
الق��اذورات، والواعظ��ون فيها أش��به بالكالب 
النابحة،وأن قتل المس��يح من األم��ور المأمور 
بها،وأن العهد مع المس��يحي ال يُعد عهداً، وأنّهُ 
البدّ من أن يلعن اليهودي ثالث مرات رؤس��اء 
المذهب النصراني،بل الغريب أن التلمود يحدد 
أن��واع م��ن الطهر، ال يص��ل لها اليه��ودي إال 
  . باستعمال الذبائح البشرية من المسيحيين )17( 

تعُدد مصادر التوراة :
وهذا واضح لدى المحققين منذ القرن السابع 
عش��ر حيث إن التوراة الحالي��ة تتكون من ِعدّة 
رواي��ات تعود إلى َمص��ادر مختلفة،وهذا يعني 
أنها ليس��ت نَتاج كاتب  واحد،وهذا األمر اليوم 
أصب��ح من المس��لّمات التي يعت��رف بها علماء 

ألالهوت أنفسهم والمصادر هي :
أوالً :�  مص��در يحمل اس��م ) يهوه ( يرجع 
إل��ى الق��رن التاس��ع قب��ل المي��الد ورواته من 

الجنوب مما كان يسمى ) مملكة يهوذا ( . 
ثانياً :� مصدر ) الوهيم ( ويرجع إلى القرن 

الثامن قبل الميالد . 
ثالث���اً :� مص��در ) تثنية الش��ريعة ( كتبت 
في القرن الس��ابع قبل الميالد،وأُعتُبر جزءاً من 

التوراة عام 621 قبل الميالد .
رابعاً :� مصدر ) حواش��ي الكهنة ( وترجع 
إل��ى الق��رن الخامس قب��ل الميالد،وأُضيف إلى 
الت��وراة في عهد ) ع��زرا ( و) نحميا ( أي بعد 
الع��ودة من الس��بي البابلي وهي فترة س��يطرة 

الكهنة على اليهود )18(. 

 العبرانيون   :
إختل��ف المؤرخون والمحقق��ون في جذور 

هذه التسمية على أقوال منها :
األول :� أطل��َق عل��ى إبراهي��م )ع( بع��د 
عب��وره نهر الفرات ودخوله أرض كنعان  فهو 
مأخوذ من الفعل )َعبر( وقد أطلق هذه التس��مية 

الكنعانيون ، وقيل أنّهُ عبر نهر األردن )19( .
الثاني :� نسب إلى ) عابر ( أو ) ِعبْر ( الجد 

الخامس إلبراهيم )ع( )20( . 

وُردَّ هذا القول لعدم استناده إلى دليل علمي 
أو تاريخي وأنه مجرد حدس،واألولى أن ينسب 
إلى سام أشهر أجداد إبراهيم وليس إلى عابر  .

الثال���ث :� يق��ول الدكتور ) ولفنس��ون ( أن 
هذا االس��م ال يرجع إلى حادثة معينة أو شخص 
بعين��ه، وإنم��ا يرج��ع إلى مع��ان، منه��ا: قطع 
المسافة والطريق والنهر بإعتباره أحد مصاديق 
األصل��ي  الموط��ن  أن  الفعل)َعبر(.ومنه��ا: 
لبن��ي إس��رائيل هو الصح��راء والب��داوة وعدم 
اإلس��تقرار، ولذل��ك كان الكنعاني��ون والعرب 
لعالقته��م  بالعبري��ة،  يس��مون  والمصري��ون 
بالصحراء والترحل،وحينما استقروا في أرض 
كنعان ) غرب فلس��طين ( أصبحوا ينفرون من 
كلم��ة ) عبري (، ألنّها تذكرُه��م بذلك،ورغبوا 
بأن يسمونُهم بني إسرائيل وكانت فترة الترحل 

) 2000 � 1200 ( قبل الميالد .

الرابع :� م��ا أوردهُ بولس األفغالي أس��تاذ 
الاله��وت والفلس��فة وه��و ) أم��ا بن��و عامر �  
عبي��رو عن��د المصريين � فقد ظهر أس��مهم في 
) كب��اد وكي��ة ( تركية اآلن، حول��ي 200 قبل 
المي��الد، وُعِرف��وا لصوص��اً وقطاعي طرق، 
ولهذا س��لمتهم بعض الملوك، مواقع ستراتيجية 
يحمونها م��ن أعدائهم، وأقاموا في عيالم وبالد 
الرافدين في القرن الثامن عشر وتكاثروا، يشبه 
وضعهم القانون��ي، وضع العبيد عند العبرانيين 
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..... هذا ما قالته نصوص تلك المقارنة في بني 
عابر الذين هم العبرانيون ( )21( .

تسمية اليهود :� 
قي��ل س��موا ) يه��ودا ( ألنهم يته��ودون أي 
يتحركوا عند قراءة التوراة أي يحركوا رؤوسهم 
،وقي��ل إنّهم حينما تابوا ع��ن عبادة العجل قالوا 
) إنّ��ا ُهْدنَا إلَْي��َك ( أي تبن��ا ورجعنا،ومنه قوله 
تعالى} أنا هدنا إليك{)22( وهو الرجوع والتوبة 
كما يقول إبن فارس في معجم مقاييس اللغة )23( 
وقيل نس��بته إلى يهودا االبن الرابع ليعقوب 

وقد َرجح بعض المحققين ذلك .

تسمية إسرائيل :ـ 
نس��بة إل��ى يعقوب بن إس��حاق وه��ي كلمه 
عبري��ة مركب��ة م��ن ) أس��ر ( بمعن��ى عبد أو 
صفوة،وم��ن ) أي��ل ( بمعن��ى هللا أي عب��د هللا 
وصفوة هللا،ويس��مى أوالد يعقوب الذكور إالثنا 

عشر األسباط )24( . 
كم��ا أن العبرانيي��ن والعرب واألش��وريين 
والنب��ط واآلراميين والس��ريان ينح��درون من 
العِرق السامي،ويتضح ذلك للباحثين من خالل 
تق��ارب ثقافتهم وآدابه��م وعاداتهم،وكانت بالد 

العرب مهد الساميين .
وكان��ت الحضارة الس��ومرية واالكدية هي 
الس��ائدة كم��ا إن العرب اليوم � كما يقول س��مث� 
يمثل��ون مالم��ح الس��اميين القدماء الجس��مانية 
بخ��الف اليهود ف��أن التزاوج م��ع الحيثيين في 
أس��يا الصغ��رى قد أثر فيهم وأخف��ى الكثير من 

المالمح السامية .
وكذل��ك من الصف��ات التي كان��ت مالزمة 
للعبرانيي��ن من��ذ نش��أتهم وللي��وم ه��ي العزلة 
واالنكماش،وكما يق��ول احدهم إن االندماج في 
األمم يعني فقدان الذاتية،وهذا االندماج نخش��اه 

أكثر مما نخش��ى المذابح واالضطهاد )25( وهذا 
األم��ر جعله��م يقدس��ون جماعاته��م أكث��ر من 
وطنهم،مما تسبب ذلك في كراهية األمم لهم .    

اْلِفرق اليهودية /  الفريسيون :
ق��وم إنعزاليون، ظه��روا نح��و قرنين قبل 
الميالد،وه��م الذين إبتدعوا الش��ريعة الش��فوية 
) التلم��ود ( وأتبع��وا الحاخ��ام ) ع��زرا (، وال 
يتزوجون وأنّما يتبن��ون غيرهم للمحافظة على 
وجودهم، وهم أشد من وقف بوجه عيسى )ع(، 
ولكنهم رجع��وا وأمنوا بالمس��يح المنتظر،وهم 
متعصب��ون ض��د االم��م واألدي��ان وه��م الذين 
تامروا على المس��يح وصلبوه،وكان لهم التاثير 
الفكري الواس��ع على اليهود،ويعتقدون بالبعث 
لكي يش��ارك المؤمن��ون المس��يح المخلّص في 
ملكه،ويعتقدون بالعدل االلهي واالخرةويقولون 
واج��ب اليهودي الينحصر بالع��ودة الى ارض 
الميعاد وإنّم��ا في تطبيق الت��وراة،وال تنحصر 
العبادة في الهيكل وتقديم القرابين،وقد إستفادوا 
من الفك��ر البابلي والهليني،ويقول��ون أّن النبوة 
وصل��ت الى نهايته��ا وأنّهم أق��رب الى حكماء 
الحض��ارة الهيلينية،ويدعون ال��ى تطبيق العقل 
في تفسير التوراة وأإلبتعاد عن التفسير الحرفي 
ل��دى فرق��ة الصديقين،وق��د آم��ن الفريس��يون 
بوح��دة الخالق وبخلود الروح والثواب والعقاب 
والمالئكة،ول��م تك��ن فرقة مغلق��ة كباقي الفِرق 
وكان��ت رس��التهم مس��اعدة الش��عوب أألُخرى 
عل��ى معرفة الخال��ق الواحد وعملوا بالتبش��ير 
خارج فلس��طين ف��ي القرن االول قب��ل الميالد 
واالول بع��د المي��الد،وال يؤمن��ون بالحلولي��ة 
الوثنية،كم��ا أنّهم يقولون أن مهمة اليهود نش��ر 
وصاي��ا نوح،وق��د صارع��وا الصدوقيين على 
المكان��ة وأإلمتيازات،ويختنون أطفالهم،كما أن 
أألس��يويين والغيوريي��ن وعصب��ة الخناجر ُهم 
أجنحةٌ متطرفةٌ من الفريسيين السياسيين)26( .                                                                                                                                               
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الصدوقيون :ـ  
ويق��ال أنّهم أتباع ) ص��ادق بن أخيطوب ( 
الذي عيّنه داود كاهناً، وإستمر في زمن سليمان، 
وهم فرقة وحزب سياس��ي ظهر قبل عدّة قرون 
من والدة المسيح،ويرتبطون بالهيكل ويدافعون 
عن الحلولية الوثنية، وأنكروا البعث والحس��اب 
والجنة والنار،وتؤمن بجسمانية هللا تعالى،وتكره 
المسيح وال تؤمن بالتلمود،ويعيشون على نذور 
الهيكل والمحاصيل والضرائب والهدايا،وقالوا 
ب��أن هللا اليكت��رث بأعم��ال الش��ر، وإنّما ذلك 
م��ن عمل  أإلنس��ان ولذلك ق��ال بحرية أإلرادة 
اإلنس��انية،وال يهتم��ون بدراس��ة الت��وراة، وال 
يهتم��ون بالصالة،وهم المس��ؤلون عن محاكمة 
المس��يح في الس��نهدرين،وقد إختفت هذه الفرقة 
به��دم الهي��كل ع��ام )70( مي��الدي إلرتباطهم 
العض��وي به،وق��د دخل��وا في صراع��ات مع 
أج��ل  م��ن  الكثي��ر  بحي��اة  أودت  الفريس��يين 
أإلمتي��ازات والج��اه والس��لطة، وأإلل��ه عندهم 

قومي لخصوص إسرائيل)27( .

السامريون :ـ 
هم بقايا اليهود الضعفاء في فلسطين بعد السبي 
ال��ى هارون)ع(،وانتخبوا  البابلي، وينتس��بون 
كاهن أعظم اسمه ) الوي( وسبب التسمية نسبة 
ال��ى ) س��امره ( القديمة وهي الي��وم ) نابلس ( 
وكان��ت عاصمة مملكة إس��رائيل المنش��قة عن 
س��ليمان بع��د وفاته وكانت تس��مى قبل مجيىء 
العبرانيين ) ش��كيم ( وهم ال يؤمنون بالش��ريعة 
التي ج��اءت بعد موس��ى)ع( ألنّه��ا من وضع 
البشر،باس��تثناء يوش��ع بن نون،كم��ا أن كتابهم 

المقدس هو األسفار الستة فقط  )28(. 

وهي أسفار موسى )ع( الخمسة وسفر يوشع، 
ويعتبر موسى )ع( خاتم األنبياء،ويعتقدون بان 
هللا تعالى اليتجزء واليقبل القسمة وليس بجسم ، 

ويؤمنون بأن جبل ) جرزيم ( هو القبلة الحقيقية 
والحس��اب  بالقيام��ة  ويؤمن��ون  )ع(  لموس��ى 
والمس��يح المنتظر، وهم الي��وم طائفة صغيرة، 
ويعتب��رون الصهيونية كفر، وه��و أمتداد لكفر 
داود وسليمان،والتلمود يسميهم ) كوتيم ( وتعني 
الغرباء،وهم يسمون أنفسهم بني إسرائيل أوبني 
يوس��ف ألنُّهم من نسل يوس��ف،وهم لم يرحلوا 
عن فلس��طين عند تدمير المملكة الش��مالية عام 
722 قب��ل الميالد،وق��ام أألش��وريون بتوطين 
قبائ��ل من بالد عيالم وس��وريا وب��الد العرب، 
محل المهجري��ن في الس��امرة، وإندمجوا بهم، 
وإتح��دت معتقداتهم مع عبادة ) يهوه ( وإختلفوا 
ع��ن بقية اليهود وتنازعوا معهم، خصوصاً بعد 
ع��ودة عزرا ونحميا من باب��ل، حيث دافعا عن 
العرق اليهودي،وهم أكثر الفرق تمسكاً بتوحيد 
هللا تعال��ى وقال��وا ) ال ال��ه االّ هللا ( ويرمزون 
للخالق ب� ) إل ( أو ) ألال ( وهي قريبة من كلمة 
) هللا ( ولكنّهم يس��مونهُ ) يه��وه ( وال يعترفون 
بكت��ب اليه��ود القديم��ة وال أنبيائهم،واألس��فار 
الت��ي عنده��م تختل��ف ع��ن األس��فار المتداولة 
بس��تة أالف موضع، ويؤمنون بعودة الماشَّ��يح 
� المس��يح � برغم أنّهُ التوجد في أس��فار موسى 
الخم��س أية اش��ارة الي��ه، واليعتقدون بقدس��ية 
جبل صهيون،كما أن البعض ال يس��ميهم يهوداً 
ويعاملونه��م معامل��ة أألغيار،وه��م م��ن أعداء 
اليه��ود الحاخاميي��ن ويقولون ب��أن الحاخامات 
ه��م الذين أضاف��وا في التوراة بما يتماش��ى مع 
أهوائهم،وه��م جماعة ش��به منقرضة اليتجاوز 
عددهم خمس��مائة نفر، يعيشون في نابلس وتل 
أبي��ب، وفي بعض طبع��ات التلمود توضع بدل 
كلم��ة ) األغي��ار ( كلمة ) الس��امريين ( وذلك 
للعداء العنصري الموجه للسامريين .                                    
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القراءون :ـ 

فرقة أسس��ها ) عنان ب��ن داود ( احد علماء 
اليه��ود في بغداد في عه��د ابي جعفر المنصور 
وال يعترفون بالتلمود،وهي ال تقول ان عيس��ى 
زندي��ق كما قال��ت الفريس��ييِن،ولم يدعي النبوة 
وإنّم��ا كان مصلحاً يحافظ عل��ى التوراة،وقالوا 
ان نبوة محمد حق وكانت النبوة لبني إس��ماعيل 

فقط )29( .
وهن��اك ف��رق أخ��رى م��ن اليه��ود، مث��ل 
يه��ود الهند الذي��ن اليؤمنون بالتلم��ود، وكذلك 
يه��ود تركيا وتس��مى) الدونم��ه ( وغيرها من 
الفرق،وتسمى جميع هذه الفرق بالفرق القديمة.

أإلصالحيون :ـ 
وهي فرق��ة يهودي��ة تطّورت م��ع التطور 
األوربي،وبس��بب م��رارة العيش في األوس��اط 
المس��يحية في أوربا،حيث عزلوه��م في أماكن 
غي��ر قابلة للتوس��عة تس��مى ) الجيت��و ( فلذلك 
أرادوا اإلنفت��اح والخروج من هذه العزلة فلذلك 
تبنّ��وا خط��وات تواف��ق الديانة المس��يحية حتى 
تط��وروا ث��م إنفصلوا ع��ن اليهودي��ة 1885 م 
أثناء مؤتمر مدينة ) بيتس��بورج ( حيث عرض 
الحاخ��ام أالصالحي) كوهلر ( دس��تور حركته 

اإلصالحية وأهم عقائدهم هي )30(:
1� إنكار نظرية المس��يح وإستبدالها بنظرية 

األمل اإلنساني .
2 � تأوي��ل تدمي��ر الدول��ة اليهودية على يد 
الروم��ان ب��أن اليه��ود هرب��وا إلى ب��الد العالم 

لينشروا رسالة السماء .
3 � إنكار إسرائيل بالعودة الى بناء الهيكل .

4 � إنكار نظرية البعث الجسماني .
5 � توس��عة فكر الش��عب المخت��ار لتصبح 

عالمية .
6 � ان الكت��اب المق��دس لي��س م��ن صن��ع 

هللا وإنم��ا م��ن صنع البش��ر ولذلك فيه الحس��ن 
والضعيف .

7 � وجوب التعاون مع الديانات األخرى . 
8 � ع��دم االلتزام بش��ريعة اليهود من مأكل 

ومشرب وطهارة الكهنة .
9�  تُقام ش��عيرة الس��بت ي��وم الجمعة لكي 

اليعطلوا العمل في السبت .
10 � عدم االلتزام بلبس الش��ال في الصالة 

للنساء .
القومي��ة  بالصهيوني��ة  اليؤمن��ون  وه��م   
ويتواج��دون ف��ي امي��ركا وكندا،وتوج��د فرقة 
المحافظي��ن أيضاً في الماني��ا وهي فرقة حديثة 
ايض��اً واليؤمنون بي��وم البعث،وتؤم��ن بخلود 

الروح البشرية .

كتاب العهد القديم )تناك (
ويشمل :

أوالً :أس��فار موسى الخمسة وهي المعروفة 
ب� ) التوراة ( وهي ) التكوين والخروج والالوين 
والعدد والتثنية ( وتسمى )البنتاتوكس 9 ( وهي 

تسمية متأخرة.
ثانياً :أس��فار األنبياء)31( )1300- 2000( 
قبل الميالد،أي من موت موسى )ع( وحتى هدم 
الهيكل منهم األنبياء المتقدمون وعدد أس��فارهم 
س��تة،وهي ) يوش��ع بن نون � يشوع � والقضاة 
� وصموئي��ل األول والثان��ي والمل��وك األول 
والثاني (  ومنهم األنبياء المتأخرون وهم خمسة 
عشر سفراً )أشعياء وأرمياء وحزقيال وهوشع 
ويوئي��ل وعام��وس وعوفدي��ا ويون��س وميخا 
وناح��وم وحبق��وق وصفني��ا وحج��اي وزكريا 

ومالخي ( . 
ثالث���اً : كتب��ه الحكمة واألناش��يد وهي أحد 
عش��ر س��فراً،وللعلم يختلف ترتيب العهد القديم 
عند الكاثوليك عنه عند البروتس��تانت بسبب إن 
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الكاثوليك يؤمنون بالترجمة الس��بعينية اليونانية 
مضاف��ا لألصل العبري  بينما البروتس��تانت ال 
يؤمن��ون بها وال يدخلونها في العهد القديم،وهي 
نسخة كتبت باليونانية مترجمة عن اللغة العبرية 
ع��ام 285 قب��ل الميالد،بأم��ر بطلم��وس فيالد 
لف��وس ملك مصر،وفيها إضافات غير موجودة 
في النس��خة األصلية س��ميت ) أبو كريفا ( وقد 
إش��ترك بالترجمة اثنان وسبعون شخصا،وهي 
أقدم ترجمة، وقد أستحس��نهُ المس��يح الكاثوليك 
واألرثوذكس دون البروتس��تانت، ألنّهُ سيبسط 
رب��ط العهد الجدي��د بالعهد القديم،وهي عش��رة 
أس��فار،ومع ذل��ك يق��ول المس��يحيون أن كال 
العهدي��ن يمثالن عهد هللا الذي أخذه على الناس 

وسموه عهداً . 

المطل���ب الثاني :مش���كلة تدوين العهد 
القديم:

ومنش��أ ه��ذه المش��كلة ه��و أن نص��وص 
العهد القدي��م تم تناقلها ش��فاهة،وبالتالي دخلتها 
التناقض��ات والغرائ��ب ،فحصل ع��دم تجانس 
األس��لوب في كثير من الموارد، مضافاً إلى أن 
التدوين بدأ في فترة زمنية تبعُد عن موسى )ع(
مئات الس��نين، قرابة خمسمائة عام مع صعوبة 
وكث��رة اإلحداث،وكذل��ك إن عملي��ة التدوين لم 
تت��م دفعة واحدة،فيرى البع��ض أّن أّول  تدوين 
كان ألس��فار موس��ى )ع( ويق��ال إن العملي��ة 
تم��ت في بابل خالل فت��رة التهجير )587( قبل 
الميالد،ول��م تكن التوراة لها ذكرفي االحتفاالت 
الخاص��ة في فت��ح الهيكل،وأول ق��راءة للتوراة 
كان��ت ع��ام )444( قب��ل الميالد وه��ي قراءة 
)ع��زرا ( الذي كتب الت��وراة لخوفه من ضياع 
الهوية ف��ي بابل،مما يفقدهم أملهم بالرجوع إلى 
فلسطين،لذلك يمكن تس��مية هذه التوراة بتوراة 
الكهنة،ألنهم وضعوها وأضفوا عليها القداس��ة  
وفرضوها على أبنائهم بعد الرجوع إلى فلسطين 
فكان الكاهن ) عزرا (، كاتب آلهة الس��ماء كما 
تُلقب��ه الت��وراة وهي غي��ر توراة موس��ى )ع( 

بالتأكيد،كما أن عزرا والكهنة هم الذين وضعوا 
مفهوم المسيح المنتظر وعهد الرب أثناء السبي 
البابلي، بأن يعيدهم إلى أرض أبائهم وأجدادهم، 
ولكن س��رعان ما نقض العه��د بتدمير) تيطس( 

الروماني )32( .
أما أس��فار األنبياء، فقد دّونت أثناء المرحلة 
الفارس��ية قبل عام 333 قب��ل الميالد،بدليل أن 
س��فري أخب��ار األنبياء ل��م يحالّ محل س��فري 
صموئي��ل والملوك ولم يلحق��ا بهما،األمر الذي 
يدل على إن كتب األنبياء تم تدوينها واالعتراف 
بها قانونياً وال توجد في س��فر األنبياء أي كلمة 
إغريقية وال أي إشارة  إلى سقوط اإلمبراطورية 
الفارسية أو ظهور اإلمبراطورية اليونانية،كما 
أن بين أس��فار موس��ى وأس��فار األنبي��اء فترة 
زمنية،بدلي��ل إن الس��امريين الذين اعتزلوا عن 
اليه��ود اعترف��وا بالتوراة ولم يعترفوا بأس��فار 
األنبياء،وقد دّونت أس��فار األنبياء خالل الفترة 
الممت��دة من القرن الس��ادس وحت��ى الثالث قبل 
الميالد )33( .                                              

والظاه��ر أنه��ا أُلِّفت ف��ي فترة كان��ت فيها 
أسفار  موسى )ع( مجهولة إذ يندر أن تجد فيها 

ذكر إلسمِه،ولم يكن يعرفون بني )عاموس( .
وأّم��ا القس��م اآلخر م��ن العه��د القديم، هي 
ن البعض منها  أسفار الحكمة واألناش��يد،فقد دُِوّ
ف��ي عص��ر أس��فار األنبي��اء ولكن ل��م تضاف 
إلى كت��ب األنبي��اء، باعتبار أنّها ل��م تكن ثمرة 
ن في مرحلة  الوحي،والبع��ض األخر منه��ا دُّوِ
متأخ��رة عن كتب األنبياء ول��م تضاف إليها إالّ 
ف��ي القرن الثاني قبل الميالد،وهي كتب )دانيال 

وعزرا واألخبار ( .
الضابطةُ ف��ي كتاِب العهِد القديم )األس��فار 
القانوني��ة ( من أجل أن تكون األس��فار قانونية 
معت��رف بها،وضع��وا قواعد عام��ة تكون هي 
المعيار في إدخ��ال وإخراج هذا الكتاب أو ذاك 
من كونه من العهد القديم وكون أسفاره معترف 

بها )34(.
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أوالً : ك��ون الن��ص عبرياً ويبدو أن س��فر 
داني��ال بدايته ونهايته ترُجمه��ا من األرمية إلى 
العبرية بسرعة ألجل ضمها إلى النص القانوني 
ثانياً : كون النص مكتوبا قبل مرحلة النبي 
)ماالخ��ي ( أي في الق��رن الخامس قبل،الميالد 
حي��ث يرى الحاخامات إن النبوة توقفت في بني 

إسرائيل .
ثالثاً : إن يتفق مضمون النص مع المعايير 
الدينية الت��ي تبناها الحاخامات،وه��ذه المعايير 
وِضعت بعد مشادّات بين الفقهاء في شأن بعض 
األس��فار التي تحت��وي على أف��كار غنوصية � 
صوفية � مثل س��فر حزقيال،وأتفق��وا في نهاية 
األمر عل��ى إدخاله في الكت��ب القانونية � العهد 

القديم  .   

      كتُب العهِد القديِم سماويٌة 
أم وضعيٌة

وهن��ا من الض��روري أن نخ��وض في هذا 
البحث ألنه األس��اس ال��ذي يترتب عليه بحوث 
أخ��رى مهم��ةُ ولمعرف��ة ذل��ك البد من س��ماع 
أبن��اء اليهودي��ة والنصراني��ة م��اذا يقولون في 
كت��ب العهد القديم،ألن أه��ل البيت أدرى بالذي 
في��ه كما يعبرون، وهنا نتن��اول كتاب ) المدخل 
إل��ى الكتاب المق��دس ( للدكتور الخوري بولس 
الفغالي،وهو مس��يحي المعتقد ويدافع عن كتاب 

العهد القديم .
ويق��ول :� ) أن الفاتي��كان من خالل المجمع 
المس��كوني يرون ان كتب العهد القديم هو كالم 
هللا الذي أتبعه المسيح وبلغ به الى كماله ( ولكنّهُ 
يُع��ّرج عليه ، بأن هذا الكالم يقولونه للنّاس، إالّ 
أنّهم يميزونه عن العهد الجديد )أألنجيل (، وهم 
يرفضون رفض��اً قاطعاً ان يك��ون كتاب العهد 
القدي��م يحتوي على كالم هللا تعالى،بل يعتبرونهُ 
أقل شأناً من كالم الفالسفة القدماء ويقولون:                                          

أوالً :� أنّهُ صعب جداً .
ثانياً :� كتب قبل أكثر من آلفي سنة،والشيء 
يُفّضلُها عن كتاب العصر الجديد ) أالنجيل ( .

ثالث���اً :� أنّه��ا مجرد قصة ش��عب ل��م يكن 
أفضل من س��ائر الش��عوب،بل كان شعباً منغلقاً 
عل��ى ذات��ه، معتبراً أن هللا له وحده دون س��ائر 

الشعوب، فما الفائدة من قرأتها .
رابعاً :� فيها الكذب واالحتيال والقسوة عن 

أشخاص كانوا رجال هللا تعالى .
وق��د أجاب الدكتور الخوري بولس عن هذه 

االشكاالت بما يلي :
أجاب عن اإلش��كال أالول بأن كتب )العهد 
القدي��م ( كونه��ا صعب��ة صحي��ح، ولك��ن هذه 
أالس��فار هي التي أوصلت الين��ا وديعة أاليمان 

حتى أوصلونا الى المسيح .
وأجاب عن االشكال الثالث،معترفاً بصحته، 
وأنّه ش��عب منغلق ولكن قال ) أن كلمه هللا كلما 
وصلت الينا في أسفار العهد القديم لم يعُبرَّ عنها 
االنس��ان بصورة كاملة،ب��ل تطورت مع تطور 
االنس��ان ولن تصبح كاملة االّ في شخص اإلبن 
) المسيح ( فلذلك يقول يسوع ) أنا واألب واحد( 
ويق��ول ) ألني في أبي وأبي ف��ّي ( أما في غير 

هذا يبقى كالم هللا ناقص ( )35( . 
ونفهم من ذيل كالمه، أن كالم هللا في العهد 
القدي��م غير تام وناقص، حس��ب تعبي��ره فالبدّ 
من إنتظار الس��يد المسيح. وأجاب عن أالشكال 

الرابع .
وهو كونه كتاب فيه كذب وقس��وة وإحتيال، 
ب��أن ) يعت��رض المس��يحيون حول المس��توى 
أالخالق��ي ف��ي أس��فار العه��د القدي��م، كما في 
قصة لوط م��ع أبنتيه في س��فر التكوين،وقصة 
تامارا مع يهوذا في س��فر التكوين ايضاً،ونساء 
س��ليمان العديدات في س��فر الملوك الثالث )36(،             
وال ينسون إحتيال إبراهيم على فرعون، حينما 
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خاف على نفسه وعلى سارة الجميلة، فأمرها أن 
تقول أنها أخته ولي��س زوجته، فأخذها فرعون 
ونج��ا أبراهيم،وإحتيال ابراهيم على ملك جرار 
إسمه )أبيميلك( حينما قال بأن سارة اخته وليس 
زوجت��ه فأخذها أبيميلك،وقص��ة خاله ) البان ( 
في سفر التكوين،واحتيال بني يعقوب على أهل 
مشكين،وقسوتهم على أخيهم يوسف حينما باعوه 
عبداً للتجار أالسماعيليين(،  ثم يعترف  الخوري 
بولس الفغالي، بان البشر خطاءون،وأن الكتّاب 
الملهمين في العهد القديم يخطأون،ويذكر س��فر 
التكوين ال يرضى ع��ن تّصرف إبراهيم عندما 
باع أمرآت��ه لفرعون،ويقول إن الكتاب المقدس 
يورد خطايا رجال إختارهم هللا لرس��الة خاصة 
) أي أنه��م مج��رد ينقلون الرس��الة وال عصمه 
لهم( ولكنه يتبع ذلك بالقصاص المناسب . وهذا 
الجواب عن هذا اإلشكال الرابع غريب جداً،بل 
أنّ��ه يُزيد في اإلش��كال أكثر مم��ا كان . ويقول 
الدكتور ألخوري بولس في موضع أخر ) س��نة 
70 مي��الدي أجت��اح الرومان مدينه أورش��ليم 
عاصمة الش��عب المؤمن ودم��روا الهيكل الذي 
كان اليهود يعتبرونه بيت هللا ومحل س��كناه ولم 
يَع��د ش��يء يربط ب��اهلل االّ التوراة وه��ي أيضاً 
مه��ددة بعد انفص��ال الس��امريين بجبل جرزيم 
ق��رب نابل��س عن اليه��ود في أورش��ليم بعد أن 
أختل��ف الصدوقي��ون والفريس��يون على تحديد 
الش��ريعة ش��فهية أو مدونه وظهور المس��يحية 

وانتشارها ( )37(. 
ونح��ن نفهم من كالمه أن هناك عدّه عوامل 
أثرت في مس��ار الت��وراة والعه��د القديم،ونقله 
بص��ورة أمينة،ويق��ول أيض��اً )إن الصدوقي��ن 
يرفض��ون القول بقيامة األم��وات وإنما الجزاء 
في الدنيا،وكان لهم دور في قتل يسوع وحياتهم 
مرتبط��ة بالهي��كل فلما زال الهيكل ل��م يبَق أثر 
ف��ي الحي��اة اليهودية ( هكذا كان��ت الصراعات 
الطائفية اليهودية قد وصلت إلى قتل عيسى)ع( 

كما يعتقدون، وهذا يدل على إن التوراة والعهد 
القديم لم تكن واضح��ة المعالم عندهم من حيث 
االصول الثابتة والمتغيرة مما تس��بب في نشوء 
نزاعات في تعيين الكت��اب ) العهد القديم( وفي 
نقلة وتدوينه،وتظهر صعوبة وأختالف التجميع 
لكت��اب العه��د القدي��م من خ��الل كالم الخوري 
بول��س نفس��ه ) أن أالس��فار عن��د اليهود س��تة 
وأربع��ون وقد كتبها كتَّاب كثي��رون على مدى 
ثماني��ة ق��رون ( ويقول ف��ي طريق��ة تدوينها ) 
أنّها دّون��ت بصورة نهائية في العهد الفارس��ي 
حيث تبلورت شريعة موسى في تيارين شمالي 
تمثل في الوصايا العش��ر ذات الطابع األخالقي 
وبقان��ون العهد،وتي��ار جنوبي متمث��ل بوصايا 
العبادة وشعائرها،ثم التقيا التياران فأعطيا،أوالً، 
قان��ون االش��تراعي، وثاني��اً، قانون القداس��ة، 
وثالث��اً، التوراة ،ورابعاً، القانون الكهنوتي ولما 
ع��اد الكهنة الصدوقيون من المنفى حملوا معهم 
نصوص��اً مكتوب��ة وتقاليد ش��فهية،وجعلوا كل 
ذلك في إطار األس��فار الخمس��ة بع��د ان كيفوه 
بحس��ب الظروف الحاض��رة وجعلوا فيه قانون 
الذبائ��ح وقانون الطه��ارة وهكذا برزت التوراة 
بصورتها النهائية في القرن الرابع  ق . م ( )38(.
ث��م أعق��ب يق��ول في نف��س الصفح��ة ) أن 
إلجتياح االس��كندر منطقة الش��رق تأثير سلبي 
على قس��م م��ن اليه��ود ألنه��م ي��رون اليونان 
وثنية،وتأثي��ر إيجاب��ي باإلس��تفادة م��ن الثقافة 
واللغ��ة،وكان م��ن ثم��اره س��فر الحكمة،وف��ي 
ه��ذا العهد دّون��ت بصورة نهائية أس��فار االيام 
االولى والثانية ونحمي��ا وعزرا،كرد فعل على 
الس��امريين المنش��قين الذين بن��وا هيكلهم على 
جبل جرزيم وانفصلوا عن اليهود،هذه االس��فار 
االربع��ة كتب��ت ف��ي نهاية الق��رن الراب��ع قبل 
الميالد،وال نعرف كيف ُكتب سفر أستير ....... 
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أم��ا كاتبا س��فر الحكمة والجامع��ة فيدالن على 
معرف��ة بالفكر اليوناني ومسائله،وس��فر طوبيا 
يرتبط بالعالم الش��رقي ) نظرته الى المالئكة ( 
وكذلك سفر باروك الذي ترجع اقدام مواده الى 

القرن الثالث ق.م .
اما يش��وع بن س��يراخ فق��د دُّوَن في القرن 
الثاني فضّمنه عناصر أخذها من أس��فار موسى 

وتعاليم األنبياء وكتب الحكمة ()39(. 
ثم أضاف الدكتور الخوري بولس على ذلك 
) ونتيج��ة الصراع بين الفك��ر اليهودي والفكر 
الهليني وصل الينا س��فر دانيال  وسفر يهوديت 
وسفر المكابيين ... وكذلك سفر الحكمة لسليمان 
) الق��رن األول قبل الميالد ( الذي س��يعبّر عن 
إيم��ان بن��ي اس��رائيل بتعابير يوناني��ة فيطرح 
امامنا مس��الة الخلود بعد الموت ويحل مس��ألة 
الث��واب والعقاب الفردي الذي عالجتها اس��فار 
الحكم��ة منذ القرن الخامس قبل الميالد،دون أن 
نجد لها ث��واب،  تلك هي مرحلة تكوين التوراة 
تتبعناها فاكتشفنا فيها تطور فكري ديني بدأ من 
موس��ى وتعمق مع االنبي��اء وتكيف مع معلمي 

الحكمة فكان لنا هذا البناء الضخم ( .
 وهنا البدّ من أاللتفات الى ما قالهُ الخوري 
بولس الفغالي، من إكتشافه للتطور الفكري من 
خالل هذه المسيرة التاريخية المليئة باالحداث، 
وتجميع أالس��فار من الش��رق والغ��رب، ومن 
ط��رق مجهولة كما في س��فر أس��تير كما يعبّر 
عل��ى  فع��ل  ك��ردة  دّون  منه��ا  هو،والبع��ض 
الس��امريين المنش��قين،ومن اليون��ان كم��ا في 
س��فري الحكمة والجامعة،ومنها أس��فار أُخذت 
من أسفار موسى وتعاليم االنبياء وكتب الُحكماء 
وغي��ر ذلك مما ذكره،ف��ان هذا الينفع في اثبات 
ص��دق التدوين وصحته وس��المته م��ن الدخيل 
وم��ن التالع��ب البش��ري بحي��ث يحاف��ظ على 

سالمه الوحي االلهي والسياق الرباني والمعنى 
الروحي وان تطور م��ن حيث الفكر ونضوجه 
التدريج��ي بفعل تلك الفت��رات الزمنية الطويلة 
المليئة باالحداث،ولعل هذا مما يزيد في ضياع 
وتشتت كتاب العهد القديم وعدم ضمان سالمته 

وتعاليم احكامة الواقعية لبني البشر.
 ولنس��تمع ال��ى ما قال��ه المس��يحيون ) أن 
المس��يحيين يعتبرون العهد القدي��م دون الوحي 
الكامل ودون االيمان الذي يفترضه هذا الوحي 
ودون الحياة الجديدة ...... أّما األسفار المنحولة� 
أي الت��ي تنتح��ل ش��خصية الكت��ب الموحاة او 
تضيف الى كتاب وكالم هللا ما قاله الناس ...... 
تش��كل عمارة ضخمة ج��داً ..... وهم يرفضون 
رفضاً قاطعاً ان يحسبوا اسفار العهد القديم كتباً 
تحتوي على كالم هللا،بل يقولون أنها اقل ش��أناً 
من كالم الفالس��فة القدماء،ويقولون انها صعبة 
وقديمة وهي مجرد قصة متعلقة بش��عب منغلق 
وفية الكذب واالحتيال والقسوة، فهي تكاد تكون 

كالماً بشرياً ( كما أسلفنا )40( .    
هذا م��ا قال��ه المس��يحيون في كت��ب العهد 
القديم، أّم��ا ما قاله اليهود في كتب العهد الجديد  
} اإلنجي��ل{ ) اليهودي��ة تعتب��ر العه��د الجديد 
وكأنه لم يكن، فكيف س��تقرأ اسفارها المقدسة، 
بع��د أن هدم الهيكل والغيت الذبائح، ولم يعد لها 
االَّ الش��ريعة كوس��يط بين المؤمنين وبين الرب 
.... ولذلك التزال اليهودية تعتبر نفس��ها ش��عب 
هللا المخت��ار، وترفض ما قال��ه القديس ) بولس 
( بأن ش��عب إس��رائيل هو عبد للش��ريعة،وان 
أس��فار العهد القدي��م انتقل اليها النه��ا هي التي 
صارت ش��عب هللا المختار( )41( ويقول الدكتور 
الخ��وري بولس أيضاً } بقيادة يوحنا بن زكاي،  
عقد اليهود اجتماع أنتج االنفصال عن المس��يح 
ومنعهم عن الصالة اليهودية وتأليف صالة ضد 
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المرتدين المس��يحيين،وكان ه��والء اليهود من 
الفريسيين،ففي دعاء الثاني عشر المسمى بركات 
هامنيم،وهو دعاء ضد الكفار ويقصدون المسيح 
المتنصرين من اليهود ) فليحط االلة اليأس على 
قل��وب المرتدين وليهلك كل المس��يحيين التو(، 
كما وأن أالس��فار التس��عة والثالث��ون قد ثبتت 
عن��د اليهود في اللغة العبري��ة، أّما المكتوبة في 
اليوناني��ة فتركوها الن المس��يحيين قد تناولوها 
كما في الترجمة السبعينية، بل وزاد المسيحيون 
س��بعة أس��فار لتصبح س��تة وأربعون،كما وأن 
التقلي��د الش��رقي أختل��ف ع��ن التقلي��د الغربي 
)لليهودي��ة ( فأن االس��قف مليتون السرديس��ي 
160 م ق��د أرس��ل الئح��ة بمجموع��ة اس��فار 
التوراة الى اس��قف اخر أس��مه ) أو نسيموس ( 
وأغفل عن ذكر س��فر أستير واس��فار القانونية 
الثانية وهي االسفار السبعة التي أضافها اليهود 
المسيحيون،أما ) اوريجانس ( في القرن الثالث 
تردد بين ما تقوله الغربية والشرقية وكذلك تردد 
)كيرتس( االوسليمي و)أثناْسيوس( االسكندران 
و)يت��ودورس ( المصيص��ي وعق��د مؤتمر في 
الالذقي��ة 3360م ،كم��ا أن اليهود اليقرون بأن 
العه��د القدي��م قد تنبأ عن المس��يح، وهيّأ الدرب 
للمسيح، والسبب يعود لجهلهم الحقيقي للتنبؤات 
المسيحانية،والى عدم إيمانهم بالمسيح وأعماله،   

يوحنا  3 : 12 { )42(  .       

القدي��م  العه��د  كت��اب  ح��ول  ال��كالم  كان 
بأكمله،وهنا س��وف نتحدث ع��ن صحة التوراة 
وهي األسفار الخمسة لموسى )ع( والتي تسمى 
) البتاتوك��س ()43( ويداف��ع الخوري بولس عن 
الت��وراة، كما كان يدافع ع��ن كتاب العهد القديم 

برمته،ويسرد جميع األراء .

فيقول } ظل التقليد اليهودي والمسيحي على 
هذا الموقف وهو أن أسفار موسى الخمسة،كتبها 
موس��ى،حتى جاء )كارس��تادت( البروتستانتي 
ف��ي القرن الس��ادس عش��ر حين تس��اءل كيف 
إس��تطاع موس��ى كتاب��ة قصته وقص��ة وفاته � 
س��فر التثنية 5:34 � ثم تسائل بعده )ماسيوس ( 
المستشرق الكاثوليكي واليسوعان ) باراريوس 
وبون فريد وس��بينوزا ( الفيلسوف اليهودي،هل 
كتب موسى التوراة كلها، أم أكملها بعده شخص 
آخر،ونشر راهب أسمه )ريشارد سيمون( كتاباً 
بعنوان التاريخ النقدي للعهد القديم 1678 أورد 
في��ه التواريخ المختلف��ة والتك��رارات المتعدده 
والغوص في تاليف النصوص ..... وَخلُص الى 
القول ان كل هذا يمنعنا من االعالن ان موس��ى 

هومؤلف البنتاتوكس أي التوراة بالجملة { .

وفي موضع أخريضي��ف الدكتور الخوري 
بول��س } ظهرت من��ذ عهد بعي��د أبحاث حول 
وه��ي  المكتوب��ة  الش��ريعة  أي   � البنتاتوك��س 
أسفار موس��ى الخمس � ان اليهودية المعاصرة 
والمس��يحية أن موس��ى ه��و صاحب األس��فار 
الخمس��ة،أما العهد القديم فال يُنس��ب الى موسى 
االَّ دس��تور العهد،وبعد المس��يح نُس��ب لموسى 
البنتاتوكس كله وظلت هذه النظرة س��ائدة،حتى 

القرن الثامن عشر،
أّم��ا بع��د ذل��ك طرح��ت المس��ائل ح��ول 
البنتاتوكس فهل كان موسى ُملهماً الى حٍد كبير 
جعله يروي قصته مس��بقاً � سفر التثنية  5:34 
� كم��ا قاله ) يوس��يفوس وفيلون ( ش��ك التلمود 
وأعتبر أن يش��وع زاد اآلي��ات الثمانية أالخيرة 

في البنتاتوكس.
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 وفي القرن الثاني عشر أشار ) ابن عزار( 
بام��كان وج��ود مقاطع جاءت بعد موس��ى مثل 
سفر التكوين � 6:12 � ) وكان الكنعانيون حينئذ 
في االرض ( وفي سفر التكوين � 7:13 � لماذا 
كان موس��ى يس��تعمل صيغة الماض��ي إذا كان 

يكتب قبل االحتالل . 
  1541:1486 ت   ) كارلش��تات   ( وكان 
أول الهوت��ي برتس��تانتي يبره��ن إنطالق��اً من 
إعتبارات لغوية ومن س��فر التثنية � 5:34 � أن 

موسى لم يكن كاتب األسفار الخمسة .

 �  ) ماس��يوس  أندري��اس   ( والكاثوليك��ي 
1516 � 1573 � أعتبر عزرا ورفاقه قد دونّوا 
البنتاتوك��س أما االنكلي��زي ) توماس هوبس ( 
ف��كان أول م��ن ع��ارض كل عالق��ة لالس��فار 
بموس��ى وأنّما أالس��فار جاءت بعد موسى وأن 

عاد اليه هذا الموقع أو ذاك .

ث��م ج��اء ) ريش��ار س��يمون ( ت 1638 � 
1712  ليقول اليمكن أن يكون موسى صاحب 

كل االسفار المنسوبة اليه، 

وأّما اليهودي الهولندي ) س��بينوزا ( فيقول 
أن ) عزرا ( هو الم��دّون الحقيقي للبنتاتوكس،                                       
ول��م تمض��ي فترة حتى جاء ) ج��ان الكليرك ( 
فعارض ) ريشا سيمون ( فقال اليمكن أن يكون 
) ع��زرا ( صاحب البنتاتوكس إلّن الس��امريين 
أحتفض��وا ببنتاتوكس يش��به تقريب��اً بنتاتوكس 

اليهود،

أّم��ا صاح��ب البنتاتوكس فيمك��ن أن يكون 
ذلك الكاه��ن الذي ذكره س��فر الملوك 28:17 
،والذي جيىء بِه من المنفى، ليُعلمَّ سكان مملكة 

إسرائيل القديمة مخافة هللا. 

وأس��تمر ه��ذا الجدل حت��ى القرن التاس��ع 
عش��ر، وتظهر ثمرة النزاع ه��ذا، بأنّه إن كان 
موس��ى صاح��ب البنتاتوك��س، كفلنا ل��هُ قيمته 
ه��و صاح��ب  ع��زرا  كان  إذا  التاريخية،أم��ا 
البنتاتوك��س، فنح��ن نن��زُع من��هُ كل مصداقية 
تاريخي��ة، بل كل بُعد الهوت��ي وروحي،ولذلك 
ق��ال الباح��ث )ول ديورانت ( لم يب��ق لدينا من 

شريعة موسى سوى الوصايا العشر )44(.

ب��ل وه��ذا ما جع��ل المفك��ر) ده واتي ( ت 
1780 � 1849 يعل��ن ان موس��ى ه��و صورة 

أُسطورية )45(. 

خالصة البحث 
1- إّن ف��رق اليهود تختل��ف فيما بينهما في 

عدد االسفار في مفاهيم كثيرة ومتنوعة .
2- إّن دين اليهود كان وال يزال مغلق وغير 
منفت��ح ،لذا يصعب فهم��ه عملياً دون النظر في 

التلمود والذي هو الشريعة الشفهية . 
3- إّن ما جاء في التلمود ال ينس��جم وثوابت 

العقل والعدل االلهي .
4- توجد مش��تركات بي��ن نصوص التوارة 
ونصوص القرآن س��لمت من التحريف وتنسجم 

مع االخالق العامة .
5- ليس هناك ضابط دقيق في جمع وتدوين 
العه��د القدي��م ولذلك تع��ددت مص��ادر تدوينة 

واختلفت االزمنة.
6- اعت��راف علم��اء اليه��ود ب��إن أس��فار 
موس��ى)ع( الخمسة لم تُنسب الى موسى إالّ بعد 

المسيح)ع( باستثناء سفر العهد .
7- كثر تساؤل علماء اليهود والمسيح،كيف 
اس��تطاع موس��ى)ع( كتابة قصته وقصة ناقته، 
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حتى تنس��ب التوارة الى )عزرا( ،ثم  نسب الى 
الكاهن الذي ذكره سفر الملوك 28/17، واستمر 
هذا الجدل حتى القرن التاس��ع عشر،وثمرة هذا 
النزاع تظهر في أنه إن كان موسى )ع( صاحب 
الت��وارة كفلنا ل��ه قيمته التاريخي��ة ،أّما إذا كان 
مؤلف الت��وارة )عزرا( او الكاه��ن ،فأنه ينزع 
عن موس��ى )ع( المصداقية التاريخية ،وهذا ما 
ألجأ اليه )ول ديورانت ( في قصة الحضارة من 
القول لم يبقى لدينا من شريعة موسى )ع( سوى 

الوصايا العشر. 
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The penteuch Jewstradition III - defined

Awad Qassem Rassin

We have presented in this section a set of doctrines، terms and 
concepts، the religions of the Jewish identity and the definition 

of their books، the Talmud and the Torah and the method of collection and 
validity، contradictions and problems that were mentioned in their books، how 
collected books and how many، and the statements of Jewish scholars in the 
validity of these books، ، The status of the rabbis، the relationship of Christ to 
the Jews، whether the Jews today are the Jews of Moses، the difficulties and 
obstacles faced by the Jews، and the amount of genocide and displacement. 
  It is clear that the books of the Jews and their travels، which are known 
as Old Testament books، were not collected properly، and were not 
frequently correct، but rather by their rabbis، so it is a very distorted cap. 
There is a great deal of mental and pluralistic misconceptions. There is a 
difference between their scholars about the way it is assembled and its 
origins. ، So it is no more than a book put by Jewish men in Babylon and 
Palestine، until there was a Babylonian Bible، and a Palestinian clock. 
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                     المقدمة : 
كان الصي���ام مح���ط اهتم���ام المجتمعات 
القديمة منذ نش���أتها األولى وحتى وقتنا هذا إذ 
عده القدماء وال س���يما في بداية ظهور األديان 
على انه ش���رطا من ش���روط العبادة ووسيلة 
للتقرب من اإللهة . وال سيما في بالد الرافدين 
ومصر الفرعونية ، وبقية الحضارات األخرى 
كالهندية والفارس���ية والبوذي���ة وغيرها حتى 
ظهرت الديانات األخرى كاليهودية والمسيحية 
آخ���ر كجزء من  وصار الص���وم يأخذ نظاماً 
العبادات األساس���ية كونه فريضة حدد له شهر 
معلوم وهو رمضان .قال هللا تعالى )) ش���هر 
رمضان ال���ذي انزل فيه الق���ران هدى للناس 
وبيان���ات من الهدى والفرقان (( ، وللرس���ول 
صلى هللا عليه وس���لم أحاديث عده في الصيام 
منها عن أبي إمامة أنه س���أل رسول هللا صلى 
هللا عليه وس���لم إي العمل أفضل قال :))عليك 

بالصوم فأنه ال عدل له (( . 

والصوم كما عرفه ابن كثير : »هو اإلمساك 
عن الطعام والش���راب الواق���ع بنيه خالصة هلل 
عز وجل لما في���ه من زكاة النفوس وطهارتها 
وتنقيتها من األغالط الرديئة واألخالق الرذيلة»

ول���م يقتصر الصيام على ش���هر رمضان 
فحس���ب بل هناك العديد من أنواع الصيام منها 
صوم التط���وع وعقوبة الصيام موضوع بحثنا 

وغيرها وتختلف أوقاته اوأيام ايداءها .

أهمي���ة البح���ث، تكمن في كون اإلس���الم 
دين س���الم ومحبة ولم يفرض العقوبات البدنية 
ذات المردود الس���لبي على اإلنسان ، خوفاً من 
إح���داث عاهة في بعض األحي���ان ، أو فرض 
عقوبات مادية قاسية تؤدي بالمسلم إلى العازة 

والفقر أحيانا أخرى . 

وق���د يكون الصيام كعقوب���ة فيه الكثير من 
إص���الح للنف���س ، وطريق س���ليم يعمل على 

تهذيب وتقويم الُخلق . 

        الواقع االجتماعي لعقوبة الصيام 
    رن خالل  ةقررن  ةكرمأ   ةسلل  ةلفومل

د. أحالم محسن حسين)*(

)*( أ.م.د. جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العلمي 

العربي
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و الهدف منه :جعل المسلم جزء من المجتمع، 
وحثه على اإلعتراف بخطئه ، وإستعداده لتنفيذ 
ما يُمليه عليه دينه أوالً ومجتمعه ثانياً ، دون أن 
يترك ذلك اثر س��يء في نفسه او على عائلته أو 

مجتمعه الذي يعيش فيه .

وقد تضمن البحث مجاالت متعددة منها : 

تحدي��د المفاهي��م )واقتصرن��ا عل��ى تحديد 
مفه��وم الصي��ام والعقوب��ة (،وم��ن ث��م تطرقنا 
إل��ى لمح��ة تاريخية عنهما ،وع��ن الحضارات 
والديان��ات الت��ي مارس��ت الصيام بش��كل عام 
كون��ه عقوبة بش��كل خ��اص . وتوصلنا إلى أن 
الدين اإلس��المي هو أكثر األدي��ان تنظيماً لهذه 
الفريض��ة.  فقد وضح العقوبات التي يس��تحقها 
المخطأ  ، وإستش��هدنا بآي��ات قرآنية  ذُكر فيها 
هذا الجانب ، مع تفس��يرها بعد إس��تعانتنا بكتب 
التفسير ، ثم تناولنا مواقف الرسول )ص( منه، 
وكيفي��ة التعامل مع��ه بين المس��لمين ، وأخيرا 
الخاتمة، ومصادر البحث ومراجعه ، وخالصة 

باللغة االنكليزية . 

تحديد المفاهيم : 

     حدد معجم )مقاييس اللغة ( معنى كلمة صوم 
لغةً واصطالحا : 

    المعن���ى اللغوي : صوم : الصاد والواو 
والميم أصل يدل على إمس��اك وركود في مكان 

من ذلك صوم الصائم . 
    أم���ا المعنى االصطالحي : فهو إمس��اكه 
عن مطعمه ومش��روبه وسائر مامنعه . ويكون 
اإلمس��اك صوما ، كما في قوله تعالى : )) إني 
نذرت للرحمن صوماً (( انه اإلمساك عن الكالم 

والصمت . وأما الركود فيقال للقائم صائم .

قال النابغة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة

           تحت العجاج وخيل تعلك اللجُما
     والصوم : ركود الريح . والصوم : استواء 
الش���مس انتصاف النهار ، فأنه���ا ركدت عند 

تدويمها . وكذلك يقال صام النهار . 
قال امرؤ القيس : 

          *إذا صام النهار وهجرا* 
    ومصام الف���رس : موقفه ، وكذلك مصامته 
قال الش���ماخ  * إذا ما اس��تاف منهاً مصام *)1(
وُعرف الصوم في )لسان العرب( على انه : 

   ص���ام : ص���م من الش���راب صاما : كضب 
إذاأكثر ش���ربه وكذلك قئبة وذبح . أبو عمر : 
فأم���ت وصئب إذا رويت من الم���اء وقال أبو 
الس���ميدع : فاحت في الش���راب وصئمت إذا 

كرعت فيه نفساً)2(
    وقد عرف في )لس���ان العرب( رمضان 
بش���هر الصبر : قلت : ش���هر الصبر هو شهر 
رمض���ان ، واصل الصبر : الحبس ، فس���مى 
الصيام صب���را لما فيه من حب���س النفس عن 
الطعام ومنها وطئ النساء وغشيانهن في نهار 

الشهر)3( .
    وأخي���را عرفه ابن كثير :  الصيام هوا 
اإلمس���اك عن الطعام والش���راب الوقاع بنية 
خالصة هلل ع���ز وجل لما فيه من زكاة النفوس 
وطهارته���ا وتنقيته���ا م���ن األخ���الط الرديئة 

واألخالق الرذيلة)4( . 
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العقوبة : 
هناك أنواع مختلفة من العقوبة اإللهية التي 
تص���در من هللا عز تعالى من خالل الش���رائع 
الس���ماوية وهو عقاب دنيوي وأخروي ويطبق 
م���ن قبل  األنبياء والرس���ل على ارض الواقع 
االجتماع���ي . وهن���اك العق���اب القانون���ي أو 
الجزائ���ي الذي توقعه الدول���ة كحق من حقوق 
سياستها على األفراد وذلك من خالل ماتشرعه 
من أنظمة وقوانين ومراس���يم لتنظيم نشاطات 

األفراد وضبط سلوكهم)5( .
    العقوب���ة ف���ي اللغة : حدد في) لس���ان 
العرب( معنى العقوبة )) العقاب والمعاقبة أن 
تج���زي الرجل بما فعل س���واء ، وعاقبة بذنبه 
معاقب���ه وعقابا ، أخذه ب���ه وتعقبت الرجال إذا 

أخذته بذنب كان منه (( )6(
   أم���ا التعريف االصطالحي للعقوبة ، انه 
إجراء يؤدي إلى تقليل احتمال حدوث السلوك 

في المستقبل في المواقف المماثلة)7(
   العقوبة شرعاً : عرفها الماوردي بأنها: 
زواجر وضعه���ا هللا تعالى للردع عن ارتكاب 

ما حظر وترك ما أمر به )8(
      تعريف إجرائي : العقوبة هي كل جزاء 
يقع على الفرد أو الجماعة من مصدرين األول 
الهي وه���و منزل من هللا تعال���ى والثاني عن 
طريق القانون الوضعي بسبب مخالفة ارتكبت 
من الطرف األول ضد الطرف األخر والهدف 
من العقوب���ة الحد من الجريمة وحماية مصالح 
المجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية . مع جعل 
العقوبة عامل زجر للمذنب ورادعا لآلخرين .

لمحة تاريخية : 
       الصي��ام فريض��ة إس��المية وعب��ادة من 

العبادات المقررة في جميع األديان القديمة.

الصوم إمس��اك عن ش��هوات الجسد وسائر 
المفط��رات كالطعام والش��راب أو االثنين معا . 
ويع��د الصمت وع��دم الحركة صيام��اً ،ويكون 
الص��وم كلي��اً أو جزئي��اً وقد يط��ول زمنه لمدة 
مح��ددة . مورس الصيام من��ذ العصور القديمة 
م��ن قب��ل األنبي��اء والمرس��لين وأتباعه��م في 
مختلف الديانات ، كما مورس من قبل اآلخرين 
س��واء كانوا جماعات منه��م وأفراد كتعبير عن 
االعت��راض عل��ى انتهاك حق��وق اجتماعية أو 

أخالقية أو مبادئ سياسية)9( .
    أما عن الصي��ام في المجتمعات البدائية 
القديم���ة فقد عرف من قبل األف��راد المختارين 
لمه��ام تتعل��ق بالجماع��ة عل��ى س��بيل المثال : 
أفراد مختارون لتلغي المناس��ك المعروفة لديهم 

كالصيادين أو الزراع وغيرهم .
    ومع بداية ظهور األديان في العالم بشكل 
تدريج��ي ، فرض رؤس��ائهم والكه��ان الصيام 
كش��رط أساس��ي للعبادة ، كون��ه الطريقة التي 

تقربهم من اآللهة.
    فف��ي الحضارات القديم���ة كالفرعونية 
ف��ي مصر وبالد ما بي��ن النهرين وغيرهما من 
مراكز الحضارات ، كان يشترط على الراغبين 
ف��ي االلتحاق بخدمة المعابد الصيام س��بعة أيام 
كاملة، وبش��كل مس��تمر ال يتناول��ون فيها غير 
جرعات قليل��ة من الماء ، وكان��ت مدة الصيام 

تمتد بعض األحيان إلى 42 يوما . 
    والف��رس كان��وا يدرب��ون أوالدهم على 
الصوم منذ الصغر لكي ينشأوا اقوياء يتحملون 
المه��ام الصعبة. كما ف��رض اليونان الصوم في 

معتقداتهم )10( . 
     وكان الصي��ام معروف��ا ل��دى ديان��ات 
أخ��رى مث��ل الصابئ��ة والمانوي��ة والبراهمية 
والبوذي��ة . ذك��ر اب��ن الندي��م : ع��ن ش��ريعة 
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الحرانيين المعروفي��ن بالصابئة، ان من ضمن 
ديانته��م تقديس الكواكب ، والصيام ثالثين يوما 
تكريم��ا للقم��ر)11(، وصيامه��م كان مطلقا عن 
األكل والش��رب ، ويبدأ منذ طلوع الش��مس إلى 
غروبه��ا،  كما لديهم صيام تس��عة أي��ام تكريماً 
للمش��تري ، وس��بعة أيام تكريما للشمس الرب 
األعظم يمتنعون فيه عن أكل اللحوم وما يخرج 
منه��ا ، وكذلك ت��رك الخمر خالل ه��ذه المدة . 
وذكر ابن الندي��م إن المانوية لديهم أيضا أنواع 
ع��دة من الصي��ام المرتبط بمواقي��ت دورية لها 

عالقة بحركة الكواكب)12( .

       وفي الش���ريعة الهندوس���ية التي تعد من 
اكبر الديانات الهندية يتم الصيام فيها من بدايات 
الفص��ول وعدد أيام الصوم فيها تس��عة أيام من 
كل فص��ل من فصول الس��نة، ويبدأ الصوم من 
غروب الش��مس حتى طلوعها في اليوم التالي، 
كم��ا يصوم��ون كل ش��هر قم��ري وله��م نظام 
غذائي ، يتناولون فيه األطعمة النباتية والفواكه 
ويمتنعون عن تن��اول اللحوم ويفطرون بعد ان 

يأتي الهالل الجديد .
    أما الس���يخ : فكانوا ال يحبون الش��عائر 
العمي��اء ، كم��ا يس��مونها ، فه��م ال يصوم��ون 

ويطلقون على الصيام والحج شعائر عمياء .
    الديان���ات الصيني���ة : وفيه��ا عقائد عدة 
منها: الطاوية ، وهي عقيدة منش��قة عن مبادئ 
الديانة الصينية القديم��ة ، والصيام في الطاوية 
طق��س دين��ي ، يتم ضمن احتفال) تش��او( الذي 
يتمي��ز بع��دم تن��اول الس��مك واللح��م والحليب 
والبيض ويكون ذلك خالل مدة الصالة والتأمل، 

ويمارس هذا الصيام في جميع األوقات . 

    و في البوذية : فرض الصيام أربعة أيام 
من الش��هر القمري ، يس��مونها أيام البوبوذانا . 
ف��ي هذه األيام يُحرم القيام بأي عمل حتى إعداد 
اإلفط��ار ، ل��ذا كان الصائمون يع��دون الطعام 
ألنفسهم قبل شروق الشمس ، إذ يبدأ الصيام من 

شروق الشمس إلى غروبها . 
   والصابئة : لهم صوم خاص بهم يمتد مدة 
ثالثين يوما ، ُمشكالً عند المندائين ركنا أساسياً، 
كما ان لديهم صوما كبيراً وأخر صغيرا ، وفيه 
يمتنع��ون عن نح��ر الحيوانات وتن��اول اللحوم 

والكحوليات .
وم��ن المه��م أن نذكر الصيام ف��ي الديانات 
الس��ماوية ومعرفة مدى تقاربه��ا وتباعدها عن 

الدين اإلسالمي .
     وردت ش��ريعة الصي��ام في الكتاب المقدس 
بأش��كال مختلف��ة فف��ي اليهودي��ة تع��د فريضة 
الصيام من أقدم التش��ريعات لديهم بعد ش��عيرة 
تقدي��م القرابين في الهيكل الت��ي اختفت ، وجاء 
بدله��ا الص��الة اليهودي��ة ، وبهذا اتس��ع مفهوم 
الصيام كثيرا لدى اليهود ، ويرجع ذلك الس��بب 
إل��ى اجتهاداتهم في إيجاد أش��كال منه ، اغلبها 
ارتبط بالحدث التاريخي ، وما أخرجته طبيعتهم 
العدائي��ة لألمم التي عايش��وها ، وعاصروها ، 
التي غلب عليها طابع الحزن ، بسبب تعرضهم 

للمحن)13(.

و أنواع الصيام لدى اليهود فهو :
1-  »فردي«)ش��خصي( ويس��مى ص��وم 
األس��ر ، ويت��م ذلك ف��ي حالة الح��زن الفردي 
اي عن��د التكفي��ر ع��ن خطيئة : ويع��د نوع من 

العقوبات الشخصية .
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2-  الن��وع الثاني فه��و »جماعي« ويتميز 
بع��دم ثبوت��ه ، واغلب األحي��ان يصومون عند 
ح��دوث ح��زن ع��ام يقلقه��م ، كم��ا ف��ي رداءة 
المحص��ول أو غارات الج��راد ، أو الهزائم في 

الحروب )14( .

3-  وهناك صيام ظهر عند اليهود ويس��مى 
» بصي��ام الصمت«، وهو اس��تغراق الصامت 
ف��ي صمت��ه ، ضاربا على نفس��ه ث��وب التوبة 
من الخطاي��ا والندم على ما اقترفه اللس��ان من 
بذيء الكالم وفاحش��ه . وهذا النوع من الصيام 
مع��روف ايضا عند الديانات القديمة ، وليس له 
وق��ت محدد )15( . أك��د هللا تعالى في هذا المجال 
قوله على لس��ان مريم : ))إن��ي نذرت للرحمن 
صوماً فَلْن اكلَم اليوم انس��يا (()16(.. وقد وردت 
اإلشارة إلى هذا النوع من الصيام في نصوص 
التوراة ، من ذلك :))اكلَم اليوَم انس��يَا شَق ثيابه 
وجع��ل مس��حاً على جس��ده وص��ام واضطجع 

بالمسح ومشى بسكوت(( )17(
4-  و في األس��ر البابلي صام اليهود أربعة 
أيام هي صوم الشهر الرابع من تموز في ذكرى 
تدمير أورش��ليم والهي��كل 587 ق.م ، إال أنهم 

تركوا هذا الصوم بعد إعادة بناء الهيكل .
5-  صوم اليوم الخامس من آب . 

6- صوم اليوم السابع من شهر تشرين . 
7- صوم اليوم الثامن من شهر تبيتوا . 

8- وم��ن أش��هر أي��ام الصيام عن��د اليهود 
وأقدس��ها صوم يوم كيبور )الغف��ران( يبدأ قبل 
غروب الش��مس بنحو ربع س��اعة إل��ى ما بعد 
غروب الشمس في اليوم التالي بنحو ربع ساعة 
مع انقطاع عن الطعام والش��راب والجنس وأية 
أعم��ال دنيوي��ة خالف التعب��د . وم��ا زال هذا 

الصيام فيهم حتى اليوم )18(.

      واله��دف م��ن هذا الص��وم توبة وندم الفرد 
والجماعة وتطهرهم بالتغاضي عن خطايا وآثام 
اآلخرين ، والتوبة المختصة لكل فرد عن آثامه 
وذنوبه في حق الرب س��ببا لرض��اه عن عبادة 

وتنشد عقب الصلوات قصائد المراثي )19(
     ورد في تفسير المنار : ))وثبت إن موسى)ع( 
ص��ام أربعين يوما (( )20( وه��ذه األربعين عند 
الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة، لم يأكل خبزا 
ولم يشرب ماء ، وهذه األربعين يوما لم يرد في 

النصوص تحديدها بين أيام السنة )21( .
     وهناك أيام أخرى للصوم وضعوها إلحياء 
ذكرى بعض األيام ، وال سيما أيام النكبات ولم 
يتقبلها عامة الناس )22( وهذا يدل على إن الصيام 
كإن معروفاً ويعد من العب���ادات عند اليهود .                                                                       
وهناك مراس���يم تقام مع الصيام ،  تُتلى خاللها 
صل���وات التوب���ة والكفارة في جمي���ع أوقات 
الص���وم وتقرأ التوراة في الص���الة العامة في 

الصباح وبعد الظهر .
 يتبين مما تقدم إن لليهود أنواعاً مختلفة من 
الصيام وأكثره���ا أهمية هي صيام التكفير عن 

اآلثام أي عقوبة للنفس وإرضاء الرب .

الصوم عند الديانة المسيحية :
       ل���م يرد ف���ي األناجيل المعروفة نص عن 
فريضة الصوم ، بل ذكره ومدحه وعده عبادة 
كالنهي عن الرياء ، ومن أشهر صيامهم وأقدمه 
الصوم الكبير الذي يصادف قبل عيد الفصح و 
الذي صامه موس���ى ، وصامه عيسى من بعده 
عليهما الس���الم .. كما صامه الحوريون . ومن 
ثم وضع رؤس���اء الكنس���ية أنواعا أخرى من 
الصيام وفيها خالف بين المذهب والطوائف . 

1- عند طائفة الروم الكاثوليك واألرثوذكس 
الش���رقيين مدة صيام ملزم���ة طوال األربعين 
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يوما الس���ابقة لعيد الفصح ) عي��د القيامة عند 
الشرقيين ( ، وخالل المدة التي تنتظم أيام األحد 
األربعة الس���ابقة لعيد الميالد . ويلتزم به من 
بلغ السابعة من العمر وينتهي بالستين للرجال، 

والخمسين للنساء .
     ويقتصر طع���ام الصائم على وجبة واحدة 
في اليوم ، يسمح له بتناولها مساًء عند إفطاره، 
وأخ���رى خفيفة قبل بدء صي���ام اليوم، وهو ما 
يش���به وقت السحور لدى المس���لمين، ويكون 
الطع���ام خاليا م���ن اللحوم والس���مك والبيض 
والزبد . وأعطت الكنس���ية الكاثوليكية السلطة 
لرجال كنيستها بإعفاء من رغب من أتباعها من 
الواجبات الدينية ومنها الصيام ، مما مكنها من 
فرض اص���وام متفاوتة بجانب فرائض أخرى 
عل���ى المتهمين بجرائم  مختلفة ، يمارس���ونها 
سنوات عدة ال شهوراً وأياما)23(.)إي عد الصوم 
عقوبة للمتهمين بدل العقوبات القانونية كالسجن 

أو اإلعدام او الغرامة وغيرها (

2-  وفي طائفة الروم األرثوذكس���ية : اهم 
صوم لديهم واالكثر ش���يوعا هو الصوم الكبير 
ومدته خمس���ون او خمسة وخمس���ون يوما ، 
ويجب أن يبدا يوم االثنين . وللطائفة أنواع من 
الصوم اهمهما :أ-  ص���وم األربعين يوماً ب- 
ص���وم الميالد ومدته اربعون يوما . ت- صوم 
العنصرة وام���ر هبيوم واح���د العنصرة ليس 
له عدد مح���دد في االيام . ث- ص��وم العذراء 
ومدته خمس��ون يوما . ه� - صوم نينوى ومدته 
ثالثة أيام ويعتق���دون ان يونس )ع( قد بدأ هذا 
الصيام ببطن الحوت .ج- وللكنيسة صيام اخر 
متفاوت بين اليوم والثالثة ايام ويس���مى صيام 

البر أموت)24(.

3-  وفي الكنائس االبروتس���تانتية  بشكل 
عام ترك اتخاذ قرار الصوم وفقآ لرأي اعضاء 

كل كنيسة . 
   وال يوج���د في العهد الجديد وصية تطلب 
الص���وم ، انما يفه���م انه امر اختي���اري يلجأ 
اليه النصراني عند الحاج���ة ويقترن بالصالة 
والتذلل، وليس في الكتاب المقدس - عند اهله-  
ما يحضر التنادي ال���ى يوم صوم وصالة في 

كنيسة من الكنائس وألجل حاجة ما )25(.
4-   صي���ام طائفتي االرم���ن والقبط : من 
اش���د انواع الصيام عند النصارى اذ يصومون 
االربع���اء والجمعة من كل اس���بوع اال ما وقع 
منها بين الفصح والصعود ، ويصومون عشرة 

اسابيع من كل سنه )26(.
     والمتتبع لس���يرة السيد المسيح )ع( من 
خ���الل األناجيل يظهر له ان���ه أراد للصائمين 
عدم إظهار صومهم لآلخرين ، حتى ال يكونوا 
مرائين بالصيام ، كما كان يفعل اليهود آنذاك. 
وبم���ا إن الصوم عبادة نس���كية وتوجه إلى هللا 
تعالى نجد ان المس���يح )ع( يحث أتباعه على 

الصوم ويمدحه )27( .
    كم���ا يرى فريق م���ن النصارى )) إن 
المسيح عليه الس���الم لم يفرض عليهم صياما 
اال الصوم الكبي���ر )صوم العبادات في األديان 
السماوية( يوم الكفارة (( السابق لعيد الفصح)28(.
   وه���ذا تأكيد على إن صيام المس���يحيين 
الكبير ألجل الكفارة أي تكفير عن الذنوب وهو 

نوع من العقوبات بحقهم .
    و يمكننا القول أن  جميع صيام النصارى 
لم يرد ف���ي نص من األناجيل بل جميعه متأثر 
بم���ا توارث���وه من األم���م الوثني���ة والديانات 
االخ���رى، خاصة اليهود ام���ا الوثنية كالفرس 

واليونان والبابليين )29(.
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    ويتضح لنا إن الصوم في األمم الس���ابقة 
كان قاس���يا جدا ومنهكا من ناحية ، ومن ناحية 
آخ���رى ، هو ليس بذي أهمية بل قد اليس���تمر 
أكثر من 12 ساعة كما في المسيحية أو يصل 

إلى 25ساعة كما في اليهودية .

   أما في اإلس���الم الذي سنتطرق له بشكل 
مفص���ل فهو األكثر عدال���ة وتنظيماً في جميع 

جوانبه كونه منزل بأمر من هللا عز وجل .

الصيام في اإلسالم: 

     الصيام ركن من أركان اإلسالم الخمسة، 
فرضه هللا س��بحانه وتعالى على المس��لم البالغ 
العاقل المقيم وغير المريض ، قال تعالى : ))يَا 
يَاُم َكَما ُكتَِب  أَيَُّها الَِّذي��َن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُك��ُم الّصِ

َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن(()30( .

     والصي��ام ه��و االمتن��اع ع��ن الطع��ام 
والشراب وشهوات الجس��د وسائر المفطرات، 
يب��دأ م��ن طلوع الفج��ر الى غروب الش��مس ، 
ومدة رمضان ش��هر واحد ، هدف��ه التقرب الى 
هللا تعال��ى ، وطلب مراضاته ، يقول هللا تعالى: 
))َش��ْهُر َرَمَضاَن الَّ��ِذي أُْنِزَل فِي��ِه اْلقُْرآُن ُهدًى 
ِللنَّ��اِس َوبَيِّنَاٍت ِم��َن اْلُهدَى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َش��ِهدَ 

ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ(( )31( .

   وع��ن ابي س��عيد الخ��دري )رض( : ان 
النب��ي صلى هلل عليه وس��لم ق��ال : )) من صام 
رمضان وعرف ح��دوده وتحفظ مما كان يبغي 

ان يتحفظ منه كفر ما قبله (( .

اهمية الصوم : 
   ان الصوم عبادة هلل  ، له احكام واسرار، 
منه��ا فوائد صحية ، واخرى خلقية ، ونفس��ية ، 

واجتماعية .

    م��ن الناحية الطبية : للصيام فوائد كثيرة 
نذكر بعض��ا منها ، فهو الع��الج االكثر فاعلية 
لع��الج او الوقاي��ة م��ن اغلب االم��راض مثل 
تقلي��ل ال��وزن ال��ذي يكون س��ببه االف��راط في 
الطعام احيانا ، وهو عالج لزيادة ضغط الدم ن 
ومرض الس��كر ، واضطراب االمعاء المزمن، 
والمصح��وب بتخمي��ر ف��ي الم��واد الزاللي��ة 
والنش��وية ، ووقاي��ة م��ن التهاب الكل��ى الحاد 
المزم��ن ، وبعض ام��راض القل��ب ، والتهاب 

المفاصل وغيرها .

      وق��د ف��رض هللا تعال��ى الصي��ام على 
المس��لمين كما فرضه على من تقدمها من األمم 
ألخرى ، ألجل إعادة النفس البش��رية وتهيئتها 
لعم��ل الخير، واالبتعاد عن الش��ر ، لذلك يترك 
الصائم ش��هواته على الرغم م��ن قدرته عليها، 
امتث��االً ألم��ر هللا تعال��ى ، وألج��ل مرضاته ، 
وهذا من شأنه يولد مخافة هللا ، ويوقظ الضمير 

االنساني فيه.

     والصي��ام يع��زز الصبر، وتحمل مش��اق 
الج��وع والعط��ش ، مم��ا يمك��ن االنس��ان من 
مواجهة الحياة وصعابها بقوة وشجاعة ، وترك 
الكثي��ر م��ن العادات الس��يئة ، التي ت��ؤدي الى 

ضعف البدن ، واضاعة المال وغيرها .
      واألهمية في الصوم ليس مجرد اإلمساك 
عن المفطرات ، بل في حفظ اللسان من الزالت، 
والتص��رف بكل حكم��ة ، ولذلك قال الرس��ول 
صل��ى هللا علية وس��لم ) الصيام جن��ة()32(:  اي 
وقاي��ة من المنكرات والش��رور . والصيام يعلم 



دراسات األديان    ةملك /34
 146

النف��س البش��رية الفضائ��ل وحس��ن االخالق ، 
ويزك��ي ويطهر النف��س ، مما يجعل االنس��ان 
مأم��ول الخير ومأم��ون الش��ر ، واذا لم يصل 
الصوم باإلنس��ان إل��ى هذه الغاي��ات النبيلة فأن 
صوم��ه القيمة له عند هللا تعالى ، ومثل الحديث 
الشريف هذا خير تمثيل حين قال صلى هللا عليه 
وس��لم : )) رب صائ��م ليس له م��ن صومه اال 

الجوع والعطش (( )33(.

     وهن��اك اه��داف اخ��رى للصي��ام ف��ي 
المجتمع، منها تحقيق المساواة بين الناس سواء 
الفقير فيهم أو الغني فالثنان يمارس��ان الطقوس 
ذاته��ا ، من ت��رك للطع��ام والش��راب والتمتع 
بالشهوات بمحض ارادتهما مما يزرع الشعور 
في نفسيهما بالمساواة في ممارسة هذه الفريضة، 
وبالوقت نفسة تظهر الرحمة والعطف في قلوب 
االغنياء، فيدفعهم ذلك بمد يد العون لمن ضاقت 
بهم سبل العيش ، وبالتالي تتألف القلوب وتذهب 
االحق��اد ، ويتعاون الفق��راء واالغنياء من اجل 

توفير االمن والطمأنينة للمجتمع ككل .
     وقد يوجه الصيام باتجاه معاقبة المسيء 
ألجل اصالحه نفس��ه بنفس��ه ، كون الصوم يبدأ 
بإص��الح اإلنس��ان م��ن داخله ، وذل��ك يصبح 
كفارة لذنب قام ب��ه ، قال تعالى : ))اَل يَُؤاِخذُُكُم 
ُ بِاللَّْغِو فِ��ي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َعقَّْدتُُم  اللَّ
اأْلَْيَم��اَن فََكفَّاَرتُ��هُ إِْطعَاُم َعَش��َرةِ َمَس��اِكيَن ِمْن 
أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر 
َرقَبَ��ٍة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاََلثَ��ِة أَيَّاٍم ذَِلَك َكفَّاَرةُ 

أَْيَمانُِكْم(()34(.
      والصي��ام كعقوب��ة )كفارة ( نفذ من قبل 
جميع االديان والمجتمعات التي س��بقت االسالم 
حت��ى يومنا ه��ذا، ولكن كالً عل��ى وفق طريق 

تقاليدهم وتعاليمهم و دينهم .

   ه��ذه م��ردودات الصي��ام وتأثيره��ا ف��ي 
النف��س والخلق والمجتمع ، تحم��ل في جوانبها 
مناحٍ بعيدة المدى ، لكونها تصنع الفرد المهذب 
والمجتم��ع الفاضل ، الجل وص��ول االمة الى 

الرفعة والعلو.

اما عن بداية الصيام في االسالم : 
     كان الص��وم معروف��ا عن��د العرب قبل 
االسالم فقد صح انهم كانوا يصومون عاشوراء 
ف��ي الجاهلية ، تعظيما له ، وعندما عرف النبي 
صل��ى هللا علية وس��لم س��بب صوم عاش��وراء 
امره��م بصيامه ، ث��م امرهم بصي��ام رمضان 
ف��ي قولة تعال��ى : )كتب عليك��م الصيام ( فهوا 
المعنى المقصود وبادروا الى تنفيذه ( )35( وذكر 
جواد علي : ))كان ينذر ش��خص مواهبه لصنم 
او معب��د بان يق��وم بترنيم التراتي��ل الدينية في 
االعياد او في اوقات الصلوات والمناس��بات في 
ذلك المعبد ، او يقوم فيه بأعمال فنيه مثل رس��م 
منظر ديني او تزيين معبد االله والنذر بالصيام 

بغير ذلك ...((.

     وفرض الصيام كمعظم ش��رائع االسالم 
ف��ي المدينة المنورة في الس��نة الثاني��ة للهجرة 
وه��ي الس��نة ذاتها التي ف��رض فيه��ا الجهاد . 
وقد صام الرس��ول صلى هللا عليه وس��لم تس��ع 
رمضان��ات حتى وفاته صلى هللا علية وس��لم . 
واس��تمر المس��لمون بتأدية فريضة الصيام في 
شهر رمضان حتى يومنا هذا والى قيام الساعة 
ان ش��اء هللا ، دون تغيير او تبديل ، ايمانا منهم 

بانه ركن من اركان الدين االسالمي العظيم . 
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     ذكر الغزالي في فلسفة الصيام في االسالم 
قائ��ال :)) اعلم ان الصوم ثالث درجات، صوم 
العم��وم ، صوم الخصوص ، وصوم خصوص 
الخص��وص ، ام��ا الص��وم العم��وم ، فهو كف 
البطن والفرج عن قضاء الش��هوة ، واما صوم 
الخصوص ، كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وس��ائر الجوارح عن االثم ، اما صوم 
خصوص الخصوص : فصوم القلب عن الهمم 
الدنية واالفكار الدَنِيًة ،واالفكار الدنيوية ، وكف 

عما سوى هللا عز وجل بالكلية (()36(.

       وام��ا ع��ن الص��وم المفروض بش��كل 
عام فيعتبر الحد االدنى المطلوب من المسلم اذا 
اداه فق��د ابرأ ذمته واس��قط عنه االث��م . وهناك 
صوم التط��وع وهو مطلوب من المس��لم طلب 
ندب واس��تحياب لطلب ايجاب والزام مثل وقفة 
عرفة ، وبداية شهر رجب وشعبان ومنتصفهما 
واألي��ام البي��ض م��ن كل منتص��ف ش��هر من 
الش��هور العربية ، وغيرها الكثير . وهناك ايام 
اخ��رى للصي��ام لكفارة عن اخطاء ق��د يرتكبها 
المؤمن ، كصيام لذنب قام به المس��لم مثل حالة 
الجم��اع للصائم في رمض��ان والذي يؤدي الى 
بط��الن صومه ، ووجب عليه القضاء والكفارة 
، والكفارة )عقوبة( صيام ش��هرين متتالين عدا 
الي��وم ال��ذي افطر فيه ، فإن عج��ز عن الصيام 
وجب عليه ان يطعم ستين مسكينا وهناك العديد 
من االخطاء التي يرتكبها المسلم يفرض الصيام 

عليه للتكفير عن ذنبه كعقوبة  له .

    فالصيام اذا بش��كل ع��ام هو كبح جماح 
الش��هوة لكي ال نُلقي بأنفسنا في مهاوي العذاب 
والعق��اب األخروي بالع��ذاب االبدي في النار . 
والدنيوي بعذاب امراض الجس��د وكثافة الروح 

عن االرتفاع في افاق االله  والصيام كعقوبة هو 
موضوع بحثنا ، وفيه نتناول كيف فرض الدين 
اإلس��المي عقوبة الصيام ألولئك الذين ارتكبوا 
اآلثام بح��ق دينهم ومجتمعه��م ، لتهذيب النفس 

أخالقياً وإجتماعياً. 

عقوبة الصيام من خالل القرآن الكريم :
     ش��هر رمضان هو الش��هر التاس��ع بين 
شهور الس��نة العربية وفيه ، انزل القرآن هدى 

للناس ورحمة .

     ذُكر الصوم في عدد من اآليات القرآنية 
الت��ي بين��ت اهميت��ه ، والجوان��ب االجتماعية 
والصحي��ة والجزائية وغيرها م��ن خالله . اال 
ان سورة البقرة اوضحت اهمية الصيام واهدافه 
واوقاته ومدته واسلوب الصيام والفطر وغيرها 

ففي س��ورة البق��رة ذكرت س��ت آيات عن 
الصيام نذكرها : 

1-  اي��ة 183 : ))يَا أَيَُّه��ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب 
يَاُم َكَم��ا ُكتَِب َعلَى الَِّذي��َن ِمْن قَْبِلُكْم  َعلَْيُك��ُم الّصِ

لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن(( .

      ورد عند ابن كثير تفسير هذا النص القرآني 
ال��ذي خاطب في��ه س��بحانه وتعال��ى المؤمنين 
وأمره��م الصي��ام اي االمس��اك ع��ن الطع��ام 
والش��رب والجماع وبني��ة خالصة هلل عز وجل 
، لما فيه م��ن تنقية النفوس وتطهيرها وتجنيبها 
الوقوع في المعاصي فأنه يكس��ر الش��هوة التي 
هي مبدؤها )37( . وذكر تعالى انه اوجب الصيام 
عليه��م كما اوجب��ه على م��ن كان قبلهم . يقول 
الطبرسي: انه فرض صومنا لغرض صوم من 
تقدمن��ا من االمم كالنصارى على قول الحس��ن 
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والش��عبي واهل الكتاب م��ن اليهود والنصارى 
على قول غيرها )38( فلهم فيه اس��وة حس��نة وال 
يجتهد هؤالء في اداء هذا الفرض بش��كل اكمل 
كما فعله اولئك . وقد روي ان الصيام كان اوال 
كما كان علية االمم قبلنا يصومون في كل شهر 
ث��الث ايام ، عن معاذ وابن مس��عود والضحاك 
ب��ن مزاح��م وزاد ل��م يزل ه��ذا مش��روعا من 
زم��ان نوح الى ان نس��خ هللا ذلك بصيام ش��هر 

رمضان)39(. 

     ان الص��وم في��ه تزكي��ة الب��دن وتضيي��ق 
لمس��الك الش��يطان . ويرى الطبرس��ي ان قوله 
تعالى ))لعلكم تتقون (( اي لكي تتقوا المعاصي 
ولتكون��وا اتقي��اء بم��ا لط��ف لكم م��ن الصيام 
فانه اقوى الوس��ائل والوصول ال��ى الكف عن 
المعاص��ي ، كما روى عن النبي صلى هللا علية 
وس��لم انه ق��ال ))خصاء امتي الص��وم (( )40(، 
لذلك فرض الصوم كعقوبة عند ارتكاب المسلم 
لذنب يقوم به وكما سنرد ذلك الحقا . ثم بينة بعد 
ذلك مق��دار الصوم وانه ليس ف��ي كل يوم لكال  
يشق على النفوس فتضعف عن حملة وادائه بل 

حدد في ايام معلومات .

     ويضيف س��يد قطب ايضا منافع الصوم 
ووظائ��ف تفيد البدن ، وي��رى الحكمة االصلية 
فيها هي اعداد هذا الكائن البش��ري لدوره على 
االرض وتهيئت��ه لكم��ال المق��در ل��ه ف��ي حياة 
االخ��رة )41(، فالصوم هو مج��ال تقرير االرادة 
العازمة الجازمة ، ومجال اتصال االنسان بربه 
اتصال طاعة وانقياد ، كما انه مجال االستعالء 
على ضرورات الجسد كلها ، واحتمال ضغطها 

وثقلها ايثارا لما عند هللا من الرضى والمتاع .

    وف��ي اآلي��ة 184 م��ن س��ورة البقرة ذكر 
تعالى عدد ايام الصيام ومن لم يس��تطع الصيام 
فيه رخصة في تعويض��ه او فدية بدل الصوم : 
))أَيَّاًما َمْعدُودَاٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى 
َس��فٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّ��اٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذي��َن يُِطيقُونَهُ 
َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَهُ  فِْديَةٌ َطعَاُم ِمْسِكيٍن فََمْن تََطوَّ

َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن(( .

        فس��ر الس��يوطي نص هذه اآلية : )اياما( 
يعن��ي نص��ب بالصي��ام او يصوم��وا مق��دارا 
وهوا)مع��دودات( اي قالئ��ل او مؤقت��ات بعدد 
معل��وم وه��ي رمض��ان ، وقلل��ه تس��هيال على 
المكلفين وقوله )فمن كان منكم ( حين شهوده)42( 
الهالل . )مريضا او على سفر( فسرة ابن كثير: 
ان المريض والمس��افر ال يصومان لما فيه من 
المش��قة عليهما بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك 
في ايام اخرى ، اما االنسان المعافى المقيم الذي 
يطبق الصي��ام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين 
االطعام ان شاء صام وان شاء افطر واطعم عن 
كل ي��وم مس��كينا ، وان اطعم اكثر من مس��كين 
ع��ن كل يوم فهو خير وان صام فهو افضل من 
الطعام )43(. وزاد الس��يوطي انهم كانوا مخيرين 
في صدر االس��الم بين الصوم والفدية ثم نس��خ 
بتعيي��ن الص��وم بقوله فمن ش��هد منكم الش��هر 

فليصمه )44(.

    وف��ي اي��ة 185 : ح��دد ع��دد اي��ام صوم 
رمضان في قوله تعالى : ))شهر رمضان الذي 
ان��زل فيه القران (( ، يبين ان عدد ايام رمضان 
حددها تعالى بش��هر واحد ، وفس��ر الس��يوطي 
ال��ذي انزل فيه القران من الل��وح المحفوظ الى 

السماء الدنيا في ليلة القدر )45(.
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    ام��ا عن تنظيم الحياة الزوجية خالل مدة 
الصي��ام وعدم التجاوز عليها واال يتحول االمر 

الى عقوبة ، فقال هللا تعالى في اآلية 187 :

فَُث إِلَى نَِس��ائُِكْم  يَاِم الرَّ ))اِح��لَّ لَُكْم لَْيلَةَ الّصِ
 . )) ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ

    يفس��ر الس��يوطي قوله تعال��ى )الرفث( 
ويعني االفض��اء )الى نس��ائكم( بالجماع )46( ، 
اح��ل هللا الرفث الى نس��ائكم في اوقات محدودة 
اي بعد االفطار . اما اذا ما خرق الصائم صومه 
وخالل النهار فعليه عقوبة وس��نذكرها بش��كل 

مفصل خالل اآليات القادمة .

     وهن��اك صيام يؤديه المس��لم في حاالت 
خاصة خارج شهر الصيام ذكرها هللا تعالى في 
محك��م كتابة العزيز ام��ا ان تكون تعويضية او 
تزكية للنفس وعقوبة لقيام فعل مخالف للشريعة 
والقواني��ن اإلس��المية فق��ال  س��بحانه وتعالى 
))فََم��ْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْس��ِه 
فَِفْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصدَقٍَة أَْو نُُسٍك فَإِذَا أَِمْنتُْم فََمْن 
تََمتَّ��َع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى اْلَحّجِ فََما اْستَْيَس��َر ِمَن اْلَهْديِ 
فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاََلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا 
َرَجْعتُْم تِْلَك َعَش��َرةٌ َكاِملَ��ةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَْم يَُكْن أَْهلُهُ 
َ َواْعلَُموا أَنَّ  َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَّقُوا اللَّ

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب(( )47(. اللَّ

    ونقل إبن كثير في تفس��ير ابن عباس قال 
في شرح ))فمن كان منكم مريضا او به اذى في 
رأسه ففدية من صيام او صدقه او نسك (( وقال 
رس��ول هللا صلى هللا علية وس��لم ))النسك شاه 
وصيام ثالث ايام والطعام فرق بين ستة (( )48( 

  

  اما الس��يوطي في تفسيره يقول : فمن كان 
منك��م مريضا او به اذى من رأس��ه )ما يخص 
الحج( كقمل وصداع فحلق في االحرام )ففدية( 
علي��ه ) م��ن صي��ام ( لثالثة اي��ام ) او صدقة ( 
بثالثة اصوع من غال��ب قوت البلد توزع على 
ستة مساكين )او نسك( اي ذبح شاة ، او للتخيير 
والحق به من حلق لغير عذر ألنه اولى بالكفارة 
وكذا من اس��تمتع بغير الحل��ق كالطيب واللبس 
والدهن لع��ذر او غيره))فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا 
أَْو بِ��ِه أَذًى ِمْن َرأِْس��ِه فَِفْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصدَقٍَة 
أَْو نُُس��ٍك فَإِذَا أَِمْنتُْم فََم��ْن تََمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى اْلَحّجِ 
فََما اْستَْيَس��َر ِمَن اْلَهْديِ فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاََلثَِة 
أَيَّاٍم فِي اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم تِْلَك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ 
ذَِلَك ِلَمْن لَْم يَُكْن أَْهلُهُ َحاِضِري اْلَمْس��ِجِد اْلَحَراِم 

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب( . َ َواْعلَُموا أَنَّ اللَّ َواتَّقُوا اللَّ

      )فمن لم يجد (  الهدى لفقده او فقد ثمنه 
)فصيام( اي فعليه صيام ثالثة ايام في الحج اي 
في حال االحرام ب��ه فيجب حينئذ ان يحرم قبل 
الس��ابع من ذي الحجة واالفضل قبل الس��ادس 
لكراه��ة صوم يوم عرف��ة ، وال يجوز صومها 
ايام التشريق ... )49( ، )واتقوا هللا ( فيما يأمركم 
َ َش��ِديدُ اْلِعقَاِب(  اي  ب��ه ونهاكم )َواْعلَُموا أَنَّ اللَّ

لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره )50( . 

 ذك��ر هللا تعالى في س��ورة البق��رة الصيام 
واوقات��ه ومدت��ه وفرائض��ه ونواهي��ه ف��ي هذا 

المجال .

ولم تقتصر  على ذكر الصيام بل هناك آيات 
اخرى في س��ور قرآنية اخ��رى توضح فرض 
الص��وم كعقوب��ة . مثل س��ورة النس��اء : الذي 
ف��رض الصيام فيها كعقوب��ة لفعل قام به حتى 
ول��و كان دون قصد ق��ال هللا تعال��ى : ))َوَما 
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َكاَن ِلُمْؤِم��ٍن أَْن يَْقتُ��َل ُمْؤِمنًا إِالَّ َخَطأً َوَمْن قَتََل 
ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِديَةٌ ُمَس��لََّمةٌ 
دَّقُوا فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعدُّوٍ  إِلَى أَْهِلِه إِالَّ أَْن يَصَّ
لَُك��ْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن َكاَن 
ِم��ْن قَْوٍم بَْينَُك��ْم َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ ُمَس��لََّمةٌ إِلَى 
أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبَ��ٍة ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم 
ُ َعِليًما  ِ َوَكاَن اللَّ َش��ْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَةً ِمَن اللَّ

َحِكيًم��ا(( )51(
       ال يجوز للمس��لمين القتال فيما بينهم، 
وإن اختلق��ت البل��دان واألزم��ان ، االف��ي ح��د 
وقصاص . فال يوجد س��بب مهما بلغت عظمته 
صنع الفرقة بين مس��لم وآخر يماثله في العقيدة  
فُح��رم قتل المس��لم ألخيه المس��لم ، وقد ربطت 
بينهما رابطة قوية ، اال ان يكون ذلك خطأ وعن 
دون قص��د .و للقتل الخطأ وضعت تش��ريعات 
وأح��كام ، وأما القتل العمد ف��ال كفارة له . ألنه 

وراء الحساب ووراء حدود االسالم )52(. 
     فس��ر الطبرسي هذه اآلية الكريمة )فمن 
لم يجد( اي لم يقدر على عتق الرقبة بان ال يجد 
العبد وال ثمنه )فصيام ش��هرين( اي علية صيام 
ش��هرين متتابعين توبه الى هللا اي ليتوب هللا به 
عليكم ، فالتوبة تكون هنا من فضل هللا وقيل ان 
المراد بالتخفيف هنا التخفيف من هللا )53( ، وزاد 
ابن كثير وقال : ) فصيام شهرين متتابعين( : اي 
ال افطار بينهما بل يس��رد صومها الى اخرهما 
ف��إن أفطر من غير عذر م��ن مرض او حيض 
او نفاس اس��تأنف)54( . اما الس��يوطي فسر هذه 
اآلي��ة الكريمة ) فمن لم يج��د( الرقبة بان فقدها 
وما يحصلها به )فصيام شهرين متتابعين( علية 
كفاره ول��م يذكرهللا تعالى االنتق��ال الى الطعام 
كالظهار وبه يأخذ الش��افعي .)وكان هللا عليما(  
بخلقه )حكيم��اً( فيما دب��ره لهم)55(.ولما بين هللا 
تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل 

العمد .

      ويمكن القول ان القاتل يعاقب ، سواء كان 
قت��ل عم��د او غير عمد او ما بينهما و أس��تخدم 
الصيام هن��ا كنوع من ان��واع العقوبة الموجهة 
م��ن هللا تعال��ى ، ولو ل��م تك��ن ذات تأثير كبير 
عل��ى مرتك��ب الخطأ للج��أ الى عقوب��ة اخرى 
زي��ادة على الدية وعتق الرقبة ، وعلى االرجح 
ال يمكن اطعام المس��اكين بدل الصيام ألش��عار 
ذلك الفرد بس��وء عمل��ه وليتمكن مس��تقبال من 
الح��ذر قبل وقوعه بالخطأ . وذلك ما يؤدي الى 
نشر التسامح والتعاطف في المجتمع ، واشاعة 
االمن واالستقرار وعدم التهور في التعامل مع 

االخرين .

وأم��ر هللا ع��ز وج��ل ف��ي س��ورة المائ��دة 
عقوبة الصيام ألجل تهذيب النفس البش��رية في 
اتخاذ الق��رارات والكالم الصحي��ح لزرع الثقة 
بي��ن الن��اس فقال وعز من قال ع��ز وجل: ))اَل 
ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِك��ْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم  يَُؤاِخذُُك��ُم اللَّ
بَِما َعقَّْدتُُم اأْلَْيَماَن فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكيَن 
ِم��ْن أَْوَس��ِط َما تُْطِعُم��وَن أَْهِليُك��ْم أَْو ِكْس��َوتُُهْم 
أَْو تَْحِري��ُر َرقَبَ��ٍة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَ��اُم ثاََلثَِة أَيَّاٍم 
ذَِلَك َكفَّ��اَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُ��ْم َواْحفَُظوا أَْيَمانَُكْم 
ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْش��ُكُروَن(( )56(                            َكذَِل��َك يُبَيُِّن اللَّ
يوض��ح اب��ن كثير في تفس��يره له��ذه اآلية : أن 
هناك ثالث خصال في كفارة اليمين يؤديها ايها 
الحانث اجزأ عنه باألجماع ، وقد بدأ باألس��هل 
فاألس��هل فاإلطعام أسهل وأيس��ر من الكسوة ، 
كما ان الكس��وة ايسر من العتق فترمى فيها من 
االدن��ى الى االعل��ى فان لم يق��در المكلف على 
واحدة م��ن هذه الخص��ال الثالث كف��ر بصيام 
ثالث��ة اي��ام )57(، تكفير به ع��ن يمينه . واختلف 
العلماء هل يجب فيها التتابع اويستحب ويجزئ 
التفري��ق ؟ هن��اك قوالن احدهم��ا ال يجب وهذا 
منص��وص الش��افعي في كت��اب االيم��ان )58(، 
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ويؤك��د ذل��ك الس��يوطي ايض��اً بقول��ه :كفارته 
وظاه��ره آنه ال يش��ترط التتاب��ع )59( ، والرأي 
االخر للش��افعي ايضا ونص عليه في موضوع 
اخ��ر في االم على وج��وب التتابع كما هو قول 
الحنفي��ة والحنابلة ال نه ق��در روى عن أبي بن 
كعب وغيرة انهم كانوا يقرؤونها ))فصيام ثالثة 

ايام متتابعات (( )60(. 
     ام��ا س��يد قط��ب فيرى كون ه��ذه االيام 
الثالث��ة متتابعة او غير متتابعة فيه خالف فقهي 
بسبب عدم النص هنا على تتابعها ، والذي يعنينا 
هنا باالتفاق باألصل هو ان الكفارة رد العتبار 
العقد المنقوض ، وحفظ لأليمان من االس��تهانة 
بها ، وقد امر هللا س��بحانه بالوفاء بالعقود . فاذا 
عقد االنس��ان يمينه وكان هن��اك ما هو أبر فعل 
االب��ر وكفر عن اليمين )61( وذلك بالتكفير)وهي 

العقوبة( . 
     وفي س��ورة المائدة ايضا يذكر هللا تعالى 
الصوم كعقوبة به ل��م يتجاوز حدود هللا في قوله 
ْيدَ َوأَْنتُْم  تعالى : ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْقتُلُوا الصَّ
دًا فََجَزاٌء ِمثُْل َما قَتََل ِمَن  ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتَعَّمِ
النَّعَ��ِم يَْحُكُم بِِه ذََوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو 
َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَس��اِكيَن أَْو َعْدُل ذَِلَك ِصيَاًما ِليَذُوَق 
 ُ ا َس��لََف َوَمْن َعادَ فَيَْنتَِقُم اللَّ ُ َعمَّ َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا اللَّ
ُ َعِزيٌز ذُو اْنتِقَاٍم(()62( ، فس��ر ابن كثير  ِمْن��هُ َواللَّ
ْيدَ  قول��ه تعالى : )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْقتُلُوا الصَّ
َوأَْنتُْم ُحُرٌم( اي تحريم منه س��بحانه وتعالى لقتل 
الصي��د في حال االحرام ونه��ى عن تعاطيه فيه 
وهذا انما يتناول م��ن حيث المعنى المأكول ولو 
ما تولد منه وم��ن غيره ، واما غير المأكول من 
الحيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها 

والجمهور اكد على تحريم قتلها )63( . 
ان الق��ران الكريم دل من خ��الل هذه اآلية 
الكريمة على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى 
ا  ُ َعمَّ تأثيم��ه بقوله : )ِليَذُوَق َوبَاَل أَْم��ِرِه َعفَا اللَّ

ُ ِمْنهُ( وجاءت الس��نة  َس��لََف َوَمْن َعادَ فَيَْنتَِقُم اللَّ
من اح��كام النبي صلى هللا علية وس��لم واحكام 
اصحاب��ه بوج��وب الج��زاء في الخط��أ كما دل 
الكت��اب عليه في العمد )64(،ويرى الطبرس��ي ، 
معنى )ِليَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه( اي عقوبة ما فعله في 
االخرة ان لم يت��ب وقيل معناه ليذوق، وخاصة 
عاقب��ة ام��ره وثقله بم��ا يلزم من الج��زاء )65( . 
ويفس��ر ابن كثير في تفسيره من وجوب الجزاء 
م��ن مثل م��ا قتله المح��رم اذا كان ل��ه مثل من 
الحيوان اال ينس��ى خالفا الب��ي حنيفة اذ اوجب 
القيمة س��واء كان الصيد المقت��ول مثليا او غير 
مثلى وهو مخير ان شاء تصدق بثمنه وان شاء 

محرمون بحج او عمرة .

     )بال��غ الكعبة( : اي يبلغ به الحرم فيذبح 
في��ه ويتصدق به على مس��اكينه ، وال يجوز ان 
يذب��ح حيث كان ، فإن لم يك��ن للصيد  مثل من 
النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته )او( عليه 
)كف��ارة( غي��ر الج��زاء وان وجد ه��ي )اطعام 
مس��اكين( من غالب قوت البلد ما يس��اوي قيمة 
الجزاء لكل مس��كين م��د)66( ، اما ابن كثير عن 
اب��ي حنيف��ة واصحابه يطعم كل مس��كين مدين 
وه��و قول مجاهد ، وقال احمد مد من حنطه او 
)م��دان( من غيره )67( . فأن لم يجد او كما يقول 
ابن كثير بالتخيير صام عن اطعام كل مسكينين 
يوما ، وقال ابن جرير وقال اخرون يصوم مكان 
كل ص��اع يوما كما في الجزاء المترف بالحلف 
ونح��وه ، وان مجموعة من الفقهاء امروا كعب 
بن عجرة ان يقس��م فرقا بين س��تة اشخاص او 
يص��وم ثالثة ايام والفرق ثالث��ة اصع واختلفوا 
ف��ي مكان هذا االطعام )68( . وقولة تعالى : ))أَْو 
َكفَّاَرةٌ َطعَاُم َمَس��اِكيَن أَْو َعْدُل ذَِلَك ِصيَاًما(( قال 
ابن كثير انم��ا اريد بالطعام الصيام انه اذا وجد 
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الطعام جزاؤه ... اال ان ابن عباس يرى ش��رح 
هذه اآلي��ة : ))َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعبَ��ِة أَْو َكفَّاَرةٌ َطعَاُم 
َمَس��اِكيَن ((او بدل ذلك صياما فاذا قتل المحرم 
ش��يئا في الصيد حكم عليه منه فأن قتل ظبيا او 
نحوه فعليه ش��اة تذبح بمكة ف��ان لم يجد فإطعام 
س��تة مساكين فان لم يجد فصيام ثالثة ايام ، اما 
اذا قت��ل اب��ال او نحوه فعلية بق��رة فان لم يجدها 
اطعم عشرين مسكينا فان لم يجد فصام عشرين 
يوم��ا ، وان قتل نعامة او حمار وحش او نحوه 
فعلي��ة بدن م��ن االبل فان لم يج��د اطعام ثالثين 

مسكينا فان لم يجد فصيام ثالثين يوماً  .

       وقوله )ِليَذُوَق َوبَاَل أَْمِرِه( اي أوجبنا 
عليه الكف��ارة ليذوق عقوبة فعل��ه الذي ارتكب 
ا َس��لََف( اي في زمان  ُ َعمَّ منه المخالفة )َعفَا اللَّ
الجاهلية لمن احسن في االسالم واتبع شرع هللا 
ول��م يرتكب المعصية ثم قال : )َوَمْن َعادَ فَيَْنتَِقُم 
ُ ِمْن��هُ( اي وم��ن فع��ل ذلك بع��د تحريمه في  اللَّ

االسالم وبلوغ الحكم الشرعي اليه )69(  . 

     ويفس��ر البرس��يم )ِليَذُوَق َوبَ��اَل أَْمِرِه( 
اي عقوب��ة ما فعله في االخ��رة ان لم يتب وقيل 
معناه ليذوق وخاصة عاقبة أمرة وثقله بما يلزم 
من الج��زاء . اما قوله تعالى )َوَمْن َع��ادَ فَيَْنتَِقُم 
ُ ِمْنهُ ( يفس��ر من عاد الى قتل الصيد محرما  اللَّ
ف��اهلل س��بحانه يكافئه عقوبة بم��ا صنع واختلف 
ف��ي لزوم الج��زاء بالمعاودة فقي��ل انه ال جزاء 

عليه)70( .

ويضي��ف س��يد قط��ب عل��ى نص الس��ياق 
القرآن��ي على حكمة هذه الكف��ارة )ِليَذُوَق َوبَاَل 
أَْم��ِرِه( ففي الكفارة معن��ى العقوبة ، الن الذنب 
هنا محل محرم يش��دد فيها االسالم تشديد كبير، 

لذل��ك يعقب علي��ه با لعفوا عما س��لف والتهديد 
بانتقام هللا ممن ال يكف )71( .

    ومن مجموعة تفاسير هذه اآلية الكريمة 
يظه��ر ان الصي��ام يمثل عقوب��ة للمتعمد بالقتل 
اثن��اء االح��رام ، ألجل تنظيم العب��ادات كجزء 
من الواق��ع االجتماعي للدين االس��المي . فهي 
تفصيل كفارة المخالفة مب��دوءة بالنهي مختوما 

بالتهديد مرة اخرى .

 س��ورة المجادل��ة : اية 3_4 ق��ال تعالى : 
))َوالَِّذي��َن يَُظاِه��ُروَن ِمْن نَِس��ائِِهْم ثُ��مَّ يَعُودُوَن 
ِلَم��ا قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّ��ا ذَِلُكْم 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر (()72( . تُوَعُظوَن بِِه َواللَّ

   وقال س��بحانه وتعالى: ))فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم 
َش��ْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِم��ْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّ��ا فََمْن لَْم 
 ِ يَْستَِطْع فَإِْطعَاُم ِس��تِّيَن ِمْسِكينًا ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِاللَّ
ِ َوِلْلَكافِِري��َن َعذَاٌب  َوَرُس��وِلِه َوتِْل��َك ُح��دُودُ اللَّ

أَِلي��ٌم(( )73(.

      تبين اآلية الثالثة من س��ورة المجادلة 
الحال��ة الت��ي تمر به��ا المرأة ف��ي الجاهلية اذ 
كان الرج��ل اذا غض��ب م��ن امرأته ال مر ما 
يق��ول : )انت علي كظهر ام��ي ، فتحرم عليه 
وال تطل��ق من��ه ، وتبقى هك��ذا ( معلقة ال هي 
حل ل��ه فتقوم بينهم��ا العالق��ة الزوجية ، وال 
ه��ي مطلقة منه فتجد له��ا طريقا اخر ، وكان 
هذا طرفا من العنت الذي كانت فيه المرأة في 

الجاهلي��ة )74( .

       فلما جاء االسالم وقعت حادثة أشارت اليها 
هذه اآليات ، ولم يكن قد شرع حكم للظهار بعد . 
عن يوسف بن عبد هللا بن سالم عن خويلة بنت 
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ثعلب��ة قالت : في وهللا وف��ي اوس بن الصامت 
انزل هللا على صدر س��ورة المجادلة ، فس��رها 
ابن كثير في تفس��يره اذ قالت: كنت عنده )تعني 
زوجها( وكان ش��يخا كبيراً قد س��اء خلقه قالت 
فدخ��ل علي يوما فراجعته بش��يء فغضب فقال 
ان��ت علي كظه��ر امي . قالت ث��م خرج فجلس 
في نادي قومه س��اعة ثم دخل علي يريدني عن 
نفس��ه ، قالت : قلت كال والذي نفس خويلة بيده 
ال تخل��ص الي وقد قلت م��ا قلت حتى يحكم هللا 
ورس��وله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت منه 
فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فاليقين 
عن��ي ... ثم خرجت حتى جئت الى رس��ول هللا 
)ص( فجلس��ت بين يديه فذكرت له ما لقيت منه 
... قالت فجعل رسول هللا يقول )) يا خويلة ابن 
عمك ش��يخ كبير فأتقي هللا فيه(( قالت فو هللا ما 
برحت حتى نزل القران ، فتغش��ى رس��ول هللا 
)ص( ما كان يغش��اه ثم س��رى عنه فقال لي يا 

خويلة قد انزل هللا فيك وفي صاحبك قرانا .

    قال��ت ق��ال لي رس��ول هللا)ص()) مريه 
فليعتق رقبة (( قالت فقلت يا رسول هللا ما عنده 
ما يعتق ق��ال : ))فَِصيَ��اُم َش��ْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن(( 
قال��ت فقلت وهللا انه لش��يخ كبير ماله من صيام 
قال )) فليطعم س��تين مس��كينا وسقا من تمر (( 
قالت فقلت وهللا يا رس��ول هللا ما ذاك عنده قالت 
فقال رسول هللا)ص( : )) فأنا سنعينه بفرق من 
تم��ر(( قالت فعلت يا رس��ول هللا وانا س��أعينها 
بفرقاً اخ��ر قال ))قد اصبت واحس��نت فأذهبي 
فتصدقي به عنه ثم استوصي بأبن عمك خيرا(( 

قالت ففعلت )75(.

اما السيوطي في تفس��يره لآلية الرابعة من 
س��ورة المجادل��ة يق��ول :  )فمن لم يج��د( رقبة 
)فَِصيَ��اُم َش��ْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّ��ا 
فََمْن لَْم يَْس��تَِطْع( اي الصيام كما في تفس��ير ابن 
كثير لكبر س��نه )فَإِْطعَاُم ِستِّيَن ِمْسِكينًا( عليه اي 
من قبل ان يتماسا حمال للمطلق على المفيد لكل 
مسكين حر من غالب قوت البلد )لذلك( للتخفيف 
ِ َوَرُس��وِلِه َوتِْلَك( اي  ف��ي الكف��ارة )ِلتُْؤِمنُوا بِاللَّ
ِ َوِلْلَكافِِرين( بها  االحكام المذك��ورة )ُح��دُودُ اللَّ

)َعذَاٌب أَِليٌم( يعني مؤلم )76( . 

      فعقوب��ة الصوم هي احد العقوبات التي 
فرضها هللا سبحانه وتعالى للذي يتفوه بكالم يمنع 
زوجت��ه عنه  ، ثم يعود بعد فترة كي يرجعها  ، 
ففرض هللا تعالى عقوبات مشددة عليه ، اولهما 
عتق رقبة ، وثانيهما صيام شهرين متتالين دون 
توق��ف ليذق وب��ال ما قام به من عمل ويمس��ك 
نفسه عند الغضب ، فهذا شأن الذي سمع ما دار 
فيه من حوار بين رسول هللا )ص( والمرأة التي 
جاءت تجادله فيه . وهذا هو الس��بب الذي انزل 
هللا فيه حكمه، ليعطي هذه المرأة حقها . ويريح 
بالها وبال زوجها . ويرس��م للمس��لمين الطريق 
في مثل هذه المش��كلة العائلية اليومية ،)77( التي 
كانت شائعة قبل االسالم واستمرت بعده لوضع 
الح��دود ف��ي التعامل بي��ن الم��رأة والرجل في 

المجتمع ألجل انجاح الزواج واستمراره .

      مم��ا تقدم يمكن الق��ول ان الصيام ذكر 
في القران الكريم ال س��باب عدة منها فرض من 
فروض االس��الم ، واخ��رى تطوعاً وعبادة من 
المس��لم المؤم��ن ، وثالثة كف��ارة )عقوبة( عند 
قي��ام المس��لم بخطأ ارتكبه س��واء عن قصد  او 
دون قصد لخروجه عن طاعة هللا ذلك تعويضا 
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او تكفي��را اي عقوب��ة لفعله مما ي��ؤدي بالتالي 
إلىتنظي��م الواق��ع االجتماعي للمجتم��ع وللفراد 
وللنفس البش��رية وهو تهذيب وتقويم لإلنسان . 
وفس��رنا ذلك من خالل اآلي��ات القرآنية التي تم 

توضيحها بشيء من التفصيل . 

عقوب���ة الصي���ام من خ���الل االحاديث 
النبوية الشريفة :

   الواقع في جميع ما انزل تعالى من القران 
الكريم ، فهوا أول المس��لمين بالصوم قبل نزول 
األمر بصيام رمضان بصومه يوم عاش��وراء . 
كان رسول هللا ) ص( يتبع سنن الرسل واالنبياء 
ف��ي الصيام كونه ام��را من هللا عز وجل ، لذلك 
كان يش��جع المس��لمين دائما على الصوم ، عن 
ابي امامة انه سأل رسول هللا )ص())اي العمل 

افضل قال: عليك بصوم ال عدل له (( )78( .
وع��ن معاذ قال رس��ول هللا )ص())الصوم 

جنه(( )79( .
  وع��ن اب��ي هريرة عن رس��ول هللا )ص(
ق��ال : )) من صام يوما في س��بيل هللا عز وجل 
زح��زح هللا وجهه عن النار بذلك اليوم س��بعين 

خريفا (( )80 (.
وهكذا كان يشجع اصحابه على الصيام .

اما عن صيام رسول هللا )ص(:
عن ابي سلمة انه س���أل عائشة عن صيام 
رس���ول هللا صلى هللا عليه وس���لم فقالت : كان 
رس���ول هللا صلى هللا عليه وس���لم يصوم حتى 
نقول اليفطر ويفطر حتى نقول ال يصوم وكان 

يصوم شعبان او عامة شعبان .
   وعن عائش��ة )رض( قالت : كان رسول 
هللا )ص( يص��وم ش��عبان ورمض��ان ويتحرى 

االثنين والخميس )81(

     وهن��اك العديد من االي��ام المتفرقة التي 
صامها الرسول )ص(، كما في قول ابي عباس 
ق��ال : كان رس��ول هللا صل��ى هللا علي��ه وس��لم 
اليفط��ر ايام البيض في حضر او ال في س��فر.  
اي صبيحة ثالث عش��ر واربع عش��ر وخمس 
عشر . وعن عبد هللا بن مسعود قال كان رسول 
هللا صلى هللا عليه وس��لم يص��وم ثالث ايام من 

غرة كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة .

    وع��ن هني��دة بن خالد ع��ن امرأته قالت 
حدثني بعض نساء النبي)ص(، ان النبي )ص(
كان يصوم يوم عاشوراء وتسعاً من ذي الحجه 
وثالث��ة اي��ام من الش��هر اول اثنين من الش��هر 

وخميسين )82( . 

    كان الرس��ول )ص( عن��د افط��اره م��ن 
الصوم كما يقول ابو عيس��ى : ))ان رس��ول هللا 
صلى هللا عليه وس��لم كان يفطر في الشتاء على 

تمرات ، وفي الصيف على الماء(()83(  . 

اما عن اقسام الصوم في االسالم فهي خمسة 

1-  واجب معين بإيجاب هللا كرمضان 

2- ايجاب المكلف على نفس��ه كنذر شهر بعينه 
وواجب مضمون غير معين 

3-  ايجاب هللا كالكفارات . )عقوبات( 

4- ايجاب المكلف كنذر شهر معين 

5- التط��وع فمن افطر في جميعها عمداً اقضى 
وال يكفر اال في رمضان ومن افطر في جميعها 

سهوا قضى اال في التطوع )84(  . 
     على الرغم من ان الصوم في االساس 
فريض��ه عل��ى كل مس��لم ومس��لمة وال بد من 
تأديته��ا، اال ان هللا تعال��ى اج��از االفط��ار في 
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الفريض��ة في بعض الحاالت التي تصعب على 
االنس��ان ادائها فيها وتكون ضرر عليه او على 

غيره على سبيل المثل ال الحصر .

     في الس��فر ك��ره الصيام وذلك للمش��قة 
الت��ي يتحملها االنس��ان ، عن جاب��ر بن عبد هللا 
)رض( عن الرس��ول )ص( ق��ال: )) ليس من 
الب��ر الصيام في الس��فر عليكم برخصة هللا عز 

وجل فاقبلوها (( .

     وع��ن عائش��ة )رض( قالت ان الحمزة 
س��أل رسول هللا )ص( فقال يا رسول هللا أصوم 
السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فأفطر)85( .

لإلفط��ار  أخ��رى  رخص��ة  وهن��اك     
إذ وض��ع الصي��ام ع��ن حائ��ض ، إن ام��رأة 
الص��الة  الحائ��ض  أتقض��ي  عائش��ة   س��ألت 
     إذا اطهرت قالت احرورية انت كنا نحيض 
عل��ى عهد رس��ول هللا )ص(ثم نطه��ر فيأخذنا 
بقضاء الصوم وال يأخذنا بقضاء الصالة )86( . 

     وف��ي حالة المرض يجوز له االفطار : 
ع��ن ابن عباس )رض( قال : اذا مرض الرجل 
في رمض��ان ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه 
قضاء نذر قض��ي عنه وليه )87(، كذلك في حالة 
المرأة الحامل والمرضع اذا لم تس��تطع الصيام 
ق��ال رس��ول هللا )ص( ))ان هللا تعال��ى وض��ع 
ش��طر الص��الة عن المس��افر وارخ��ص له في 
االفطار وارخص فيه للمرضع والحبل اذا خافتا 

على ولديهما (()88( ، وغيرها من الحاالت .

   ف��اهلل تعالى ذكر في محك��م كتابه )) يُِريدُ 
ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريدُ بُِكُم اْلعُْسَر (( )89( . اللَّ

فالصيام ميس��رة ال عس��ر في��ه ، ويوصي 
للقل��ب الذي يتذوقها بالس��هولة ولي��س في اخذ 
الحي��اة كلها، وتطيع نفس المس��لم بطابع خاص 
م��ن الس��ماحة التي ال تكل��ف فيه��ا وال تعقيد ، 
وللش��عور برحمة هللا وارادته اليس��ر ال العسر 

بعبادة المؤمنين )90(.
      وام��ا عن عقوبة الص��وم التي فرضت في 
عهد الرس��ول صلى هللا عليه وس��لم فهي تزكيه 
للنفس البش��رية واصالح له��ا وحماية المجتمع 
وابنائ��ه من الوقوع في الخطأ ق��د تؤدي به الى 
نار جهنم في االخرة والى سوء عملهم في الدنيا 
فهي تنظم للعقيدة االس��المية وللمجتمع وللناس 

جميعا .
       ويمكن ان نذكر بعض االمثلة على س��بيل 
المثال ال الحصر التي وقعت في عهد الرس��ول 
)ص( وف��رض فيها الصيام عقوب��ة لفاعلها او 
تعوي��ض .عن ابي هريره عن النبي)ص(  قال: 
))  الصي��ام جن��ة اذا كان احدك��م صائم��ا ف��ال 
يرف��ث وال يجه��ل ....(()91( وهذا منعا صريحاً 
للمس��لمين من اتي��ان الخطأ وق��ت الصيام ولذا 
نرى عن ابي هريرة قال : اتى رجل النبي)ص( 
فقال : هلكت، فقال))ما ش��انك(( ؟ قال : وقعت 
عل��ى امرأتي في رمضان ، ق��ال : )) فهل تجد 
ما تعتق رقبة(( قال : ال ، قال )) فهل تس��تطيع 
ان تصوم ش��هرين متتالين (( ق��ال : ال ، قال : 
))اجل��س (( فأتي النب��ي )ص( بعرق فيه تمر ، 
فقال  )) تصدق به (( فقال : يا رسول هللا ما بين 
الَ بَتَيَها اهل افقر منا ، فضحك رسول هللا )ص( 
حتى بدت ثناياه ، قال : )) فأطعمه اياهم (( )92( .
   وع��ن الزهري ، بهذا الحديث بمعناه زاد 
الزه��ري : وانما كان ه��ذا رخصه له خاصه ، 
فل��و ان رج��ال فعل ذلك اليوم ل��م يكن له بد من 

التكفير .
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     اي ان سماح الرسول )ص( لهذا الرجل 
اوال العتراف��ه بخطئ��ه وتش��جيع لآلخري��ن 
لالعت��راف بالذنب . وثانيهم��ا ان هذا الرجل 
كان رج��الً ضعيفاً وفقي��ر الحال مما ادى الى 
اعفائ��ه من ه��ذا الذن��ب الكبير ، وق��د يكون 
اتاح له تأخيرها الى وقت اليس��ر ألنه سقطها 
عن��ه ونرى ان هناك ح��دث اخر حدث لرجل 
فأصره الرسول صلى هللا عليه وسلم بالصيام 
ع��ن ابي هريره ق��ال : جاء رج��ل الى النبي 
)ص( افطر ف��ي رمضان ، قال : فأتي بعرق 
فيه تمر قدر خمس عش��ر صاعا ، وقال فيه : 
))كله انت واهل بيتك، وصم يوما ، واستغفر 
هللا (( )93(. اي ال يج��وز بالطع��ام وال ب��د من 

الصيام كفارة له  .

     وقال رس��ول هللا)ص( : )) من افطر 
يوم��ا من رمضان ف��ي غير رخصه رخصها 

هللا له لم يقض عنه صيام الدهر (( )94(

     وع��ن ابي حنيفة يرى الفطر كالظهار 
) قوله ش��هرين متتابعين ( . واختلف القائلين 
بال��زوم الكف��ارة لمعتمد الفطر بغي��ر الجماع 
فأثم��ه الفت��وى عل��ى ان الصوم فيه ش��هران 
متتابع��ان كالجماع وعن ابن المس��يب ش��هر 
واح��د افطر يوما واياما وكأنه رأي انه يلزمه 
قضاء الش��هر متتابع��ة الفطرة ذل��ك اليوم او 
االيام وعن ربيعه اثنا عشر يوما ويقول فضل 
رمض��ان على اثنى عش��ر ش��هرا فمن افطر 

يوما كان علية اثنا عشر يوما )95(. 

  وقال االوزاعي، ان كفر بالصيام أجزاه 
شهران وان كفر بغيره صام يوما قضاء )96(.

    

 وام��ا في وقت الحج فقد أمر الرس��ول )ص( 
بالصوم في بعض الحاالت لتكفير عن مرض 
أو ض��رورة ، فع��ن كعب بن عج��ره انه كان 
مع الرسول )ص( فأذاه القمل في رأسه فأمره 
رس��ول هللا )ص( أن يحلق رأس��ه وقال فصم 
ثالث��ة أيام أو اطعم س��تة مس��اكين مدين لكل 

إنسان(()97(.

    وفي حالة الصيد وهو محرم فعليه ما مثل 
م��ن النعم أو صيام��ا يصومه عن كل حر يوم 
ولذلك جاءت الس��نة من أحكام الرسول )ص(
وإح��كام أصحابه بوجوب الج��زاء في الخطأ 

كما دل الكتاب عليه في العمد )98(.

    وكل أن��واع الصي��ام ال��ذي ذك��ر ف��ي 
القران الكريم س��واء الفرائ��ض أو الكفارات 
)العقوب��ات( أو التط��وع نفذت بش��كل علمي 
على ارض الواقع في عهد الرسول)ص(..... 

     فالص��وم ه��و أداة تربي��ه اإلرادة وتقوية 
االحتم��ال ، وإيث��ار عبادة هللا عل��ى الراحة، 
وجميعه��ا عناص��ر الب��د منه��ا ف��ي التربية 
اإلسالمية ، لما يظهر لنا من إن للصوم مزايا 
صحية حتى ولو اشعر الصائم بالتعب ، وهذا 
ما يخص األصحاء منهم . فعقوبة الصيام هي 
تهذيب للنفس البشرية وإحساس المخطئ بذنبه 
لوحدة دون مش��اركة اآلخري��ن له كالعقوبات 
األخرى لذا فرض هللا تعالى ورس��وله )ص( 
ه��ذه العقوبة على اإلنس��ان ال صالح نفس��ه 
بنفسه والش��عور بخطئه واالبتعاد عنه خدمتا 

لصالح الواقع االجتماعي بشكل عام .
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الخاتمة : 
    ان الواق���ع االجتماع���ي لعقوبة الصوم 
يختل���ف حس���ب تط���ور الحض���ارات ، ففي 
المجتمع���ات القديم���ة عرف الصي���ام األفراد 
المختاري���ن لواجبات تتص���ل بالجماعة على 
س���بيل المثال : أفراد مختارون لتلقي المناسك 
المعروفة لديهم كالصيادين والزراع وغيرهم .

    وعن���د ظهور األديان في العالم بش���كل 
تدريج���ي ، فرض رؤس���ائهم والكهان الصيام 
كش���رط أساس���ي للعبادة كونها الطريقة التي 

تقربهم من االلهة .
   والصي���ام موج���ود ل���دى الحض���ارات 
الفرعوني���ة وبالد ما بين النهرين ولدى الفرس 
والبراهمة والبوذية والديانة الصينية ،وغيرهم.

أما في الديانات السماوية :
      فقد ش���رع الصيام في الكتاب المقدس 
لليه���ود بأش���كال مختلفة على س���بيل المثال ، 
الصيام ) الفردي ( ) ش���خص ( ويسمى صوم 
األس���رة ، ويتم ذلك في حال���ة الحزن الفردي 
أي عن���د التكفير عن خطيئ���ة ، ويعد نوع من 
العقوبات الش���خصية . أي صي���ام التكفير من 
اآلثام اي عقوبة للنفس وإرضاء للرب وغيرها 

    الصيام عند الديانات المس���يحية : لم يرد 
في األناجيل المعروفة نص في فريضة الصوم 
ومن أشهر صيامهم وأقدمه الصوم الكبير الذي 
قب���ل عيد الفص���ح وهو الذي صامه موس���ى، 
وصامه عيس���ى من بعده عليهما السالم ، كما 

صامه الحواريين .

 وم���ن ثم وضع رؤس���اء الكنيس���ة انواعا 
اخرى من الصيام وفيها خالف بين المذاهب  

    ويرى فريق من النصارى ان المس���يح 
علي السالم لم يفرض عليهم صياما اال الصوم 
الكبير ) صوم العبادات في االديان لس���ماوية ، 
يوم الكفارة ( الس���ابق لعيد الفصح .وهو تأكيد 
على صيام المس���يحيين الكبي���ر ألجل الكفارة 
أي تكفير ع���ن ذنوبهم وهو نوع من العقوبات 

بحقهم.  

فالصوم عند األمم الس���ابقة كان قاسيا جدا 
ًومهل���كا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ليس ذا 
اهمية بل قد ال يس���تمر اكثر من 12 ساعة كما 
في المس���يحية او يصل الى 24 ساعة كما في 

اليهودية .

     ام���ا في االس���الم فهو االكث���ر عدالة 
وتنظيماً في جمي���ع جوانبه ، كونه منزل بأمر 
من هللا عز وجل ، و ركن من اركان االس���الم 
الخمسة وعبادة من العبادات المقررة في جميع 
االدي���ان القديمة . فرض على المس���لم العاقل 
َها  البالغ المقيم القادر عليه . قال تعالى : )) َيا أَيُّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  الَِّذي���َن آََمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

قُوَن  (( سورة البقرة ايه 183 . الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ

    والصي���ام ه���و االمتن���اع ع���ن الطعام 
والشراب وشهوات الجس���د وسائر المفطرات 
التي تبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، 

ومدة رمضان شهر واحد ، 

     وهن���اك انواع اخرى من الصيام فرضها هللا 
تعالى على المسلم المخطئ لمعاقبته واصالحه 
من داخل نفس���ه ، وبذلك يصبح الصوم كفارة 
لذنب قام به ، ق���ال تعالى:))َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم 
اٍم َذلَِك َكفَّاَرةُ أَْيَماِنُكْم (( س��ورة المائ��دة / اية 89   َثاَلَث���ِة أَيَّ
او صيام ف���ي حالة الجماع للصائم في ش���هر 
رمضان وال���ذي يؤدي الى بط���الن صومه، 
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ووجب علية القض���اء و الكفارة )اي العقوبة( 
هي صيام ش���هرين متتالين ع���دى اليوم الذي 
افط���ر فيه وهي اطول عقوب���ة صوم فرضت 
على المسلم ، وهناك عقوبة الظهار التي تطبق 
عليها نفس العقوبة وم���ن اآليات القرآنية التي 
حدد فيها الصيام كعقوبة نذكر منها قال تعالى: 
))َوَتْحِريُر َرَقَب���ٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َل���ْم َيِجْد َفِصَياُم 
ُ َعلِيًما  ِ َوَكاَن هللاَّ َش���ْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمَن هللاَّ

َحِكيًما (( سورة النساء / اية 92 .

     كم���ا حدد س���بحانه وتعال���ى عقوبة الثالث 
اي���ام من اجل تهذيب النفس البش���رية في اتخاذ 
القرارات وال���كالم الصحيح ل���زرع الثقة بين 
الناس فق���ال تعالى : ))َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثاَلَثِة 

اٍم َذلَِك َكفَّاَرةُ أَْيَماِنُكْم (( سورة المائدة / اية 89 . أَيَّ
    وهناك العديد من اآليات القرآنية الكريمة 
التي تخص الصيام كعقوبة يمكن الرجوع الى 

البحث بشكل مفصل .

اما عقوبة الصوم م���ن خالل االحاديث 
النبوية الشريفة .

      ان الرسول )ص(اول من امر المسلمين 
بالصوم قبل نزول االمر بصيام شهر رمضان 
وذل���ك صوم يوم عاش���وراء ، وكان يش���جع 
اصحابه على الصوم اذ ق���ال )ص(: ))عليك 
بالصوم فأنه ال عدل له (( ))والصيام جنة(( .

    وعقوبة الصيام التي فرضت في عصر 
الرسول صلى هللا عليه وسلم فهي تزكية للنفس 
واص���الح لها وحماي���ة المجتم���ع وابنائه من 

الوقوع في الخطأ والمعاصي .

التي تؤدي به ال���ى نار جهنم في االخرة ، 
والى سوء عملة في الدنيا .

 وم���ن االمثلة على ذلك ممكن القول ، قال 
)ص(: ))اذا كان احدك���م صائما فال يرفث وال 

يجهل ...(( .
    وهذا منعا صريحاً للمس���لمين من اتيان 
الخط���أ وقت الصيام ولذا نرى عن ابي هريرة 
ق���ال ))اتى رجل النب���ي )ص( فقال : هلكت ، 
فقال : ما ش���أنك ((؟ قال : وقعت على امرأتي 
في رمضان ، قال : ال فهل تجد ما تعتق رقبة ؟، 
قال ال ، قال : ))فهل تستطيع ان تصوم شهرين 

متتابعين (( قال ال ، ... .

   وع���ن الزهري بهذا الحديث : انما كان هذا 
رخصة  له خاص���ة ، فلو ان رجال فعل   ذلك 

اليوم لم يكن له بد من التكفير .

     والدلي���ل ذلك عن اب���ي هريره قال : جاء 
رجل الى النبي )ص( افطر من رمضان قال: 
فأتي بعرق فيه تم���ر .... وقال فيه ))كله انت 
واهل بيتك وصم يوما واس���تغفر هللا (( اي ال 
يج���وز التعويض بالطعام وال ب���د من الصيام 

كفارة له .

     وهن���اك ح���االت متعددة في ه���ذا المجال 
ذك���رت في البحث ، وال بد م���ن القول ان كل 
ان���واع الصيام التي ذكرت ف���ي القران الكريم 
س���واء الفرائ���ض او الكف���ارات ) العقوبات( 
وغيرها نفذت بش���كل عملي على ارض الواقع 

من قبل الرسول )ص(.

      لذلك فرض هللا تعالى ورس���وله الكريم 
عقوبات الصي���ام لكونها عنصراً ال بد منه في 
التربية االس���المية ، وشعور االنسان بخطيئته 
واالبتعاد عنها خدمة لصالح الواقع االجتماعي. 
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 The social reality of the punishment of fasting through
the Holy Quran and Sunnah

Dr. Ahlam Mahsen Hussen

                     

The social reality of the death of fasting varies depending on the develop-
ment of civilizations in the ancient primitive societies knew fasting by indi-

viduals selected for duties related to the group، for example: Hand-picked indi-
viduals to receive the rituals known to have Kchiadin and farmers and others. 
And when you see the religions of the world gradually، to impose their superiors and soothsayers 
fasting as a condition essential for worship being the way that bring them closer to the gods. 
The fasting is among civilizations Pharaonic and Mesopotamia and with the Persians 
and the Brahmi and Chinese Buddhist religion، and others. As for fasting in the mono-
theistic religions: As the Bill of fasting in the Bible of the Jews in various forms، for 
example، fasting )singles( )person( and fasting called the family، and this is done in 
the case of any individual grief when atone for sin، is a kind of personal sanctions. 
No fasting atonement of sins no penalty for the same pleasing to the Lord and others. 
Fasting when Christian religions: not contained in known provision in the ordinance 
fasting Bibles. On the fasting month and I serve Lent، which before the Easter holiday 
who fasted Moses، and Jesus fasted after him، peace be upon them. As disciples fasted. 
And then put the heads of the church other types of fasting and the disagreement be-
tween the sects and denominations. And sees a group of Christians that Jesus peace be 
upon him did not impose on them، but fasting of Lent )fasting worship in the heavenly 
religions، the Day of Atonement(، former Easter holiday. It is confirmation of the great 
Christian fasting for atonement any atone for their sins، a type of sanctions against them. 
Fasting previous UN، it was too harsh and deadly one hand and on the other hand is totally irrel-
evant، but may not last more than 12 hours، as in Christianity، or up to 24 hours، as in Judaism. 
But in Islam، it is the most equitable and organization in all aspects of being a home by 
order of God Almighty. It is a corner of the five pillars of Islam and an act of worship 
prescribed in all ancient religions، superimposed on t e Muslim resident’s able to do that
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  الُملّخص

    كان للعم��ق التاريخ��ي والحض��اري 
ال��ذي تميّ��ز به الع��راق ) ب��الد الرافدين ( 
أثره  البالغ في نش��وء األديان السماوية التي 
وج��دت في أرضِه مرتعاً خصباً ومالذاً آمناً 
لممارسة طقوسها بحرية وأمان وأحترام0 

    لم تخلو أي ديانة سماوية من ممارسة 
طق��وس الصوم ، فقد ُع��ِرَف عن العراقيين 
الُمعتنقين للديانة الصابئية تمسُّ��كهم بالصيام 
وحرصه��م عل��ى أدائه مع طق��وس الصالة 
والتعمي��د ، ب��ل وجعلوا من الصيام س��لوكاً 
قويم��اً يُحتذى ب��ِه ِلنبذ األحق��اد و الرذائل ، 
فض��الً عن إِمتناعهم عن الطعام والش��راب 
والِجماع من شروق الشمس حتى مغيبها 0  

    أّم��ا العراقي��ون اليه��ود فل��م يكونوا 
ُمختلفي��ن كثيراً ع��ن أخوانه��م الصابئة في 
أدائه��م لطق��وس الصي��ام بكبِحه��م لِجم��اح 

الغرائ��ز والش��هوات ، وجعل��وا من الصوم 
ش��عيرةً  ذو أبع��اد تاريخي��ة واجتماعي��ة ، 
فض��الً ع��ن العقائدي��ة ، إِذ تعدّدت أس��باب 
الصوم عندهم وأتَّخذَت سلوكاً حزيناً و تعبداً 
ذليالً بِما أرتدوه من مسوح ) الخيش ( ونثر 
الرماد على الرؤوس واالمتناع عن الغسل  

    في حين َس��لََك العراقيون المسيحيون 
مس��لكاً مغاي��راً - بعض الش��يء - ِلما كان 
يؤديه اليهود، رغم أن العقيدة المس��يحية ما 
ه��ي إالّ امتداد للعقيدة اليهودية ، ولكن بفكر 
إصالحي جديد ، فأش��ار إنجيل متى بتجنّب 
الري��اء في الصوم بلبس المس��وح )الخيش( 
ونثر الرماد ف��وق الرؤوس ، إذ نبّه الصائم 
ليَظه��ر  والتعّط��ر،  اإلغتس��ال  بض��رورة 
بأفض��ل هيأة أم��ام الن��اس ، ألن صيامه هلل 

تعالى وهو الذي يُجازي به 0

الصوم عند األديان السماوية في العراق قبل االسالم 
) ة ايئيل -  ةيهوكمل -  ةعسيييل( 

د. حسنين عبد الرزاق حسن)*(

)*( م.د. الجامعة المستنصرية / كلية التربية
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المبحث األول: الصوم عند 
الصابئة

أوالً: التعريف بالديانة الصابئية 
دي��ن الصابئة من االديان الس��ماوية القديمة 
المعروفة في بالد الش��رق األدنى القديم)1(، جاء 
ذكرهم في القرآن الكريم مع اليهود والنصارى 
بقول��ه تعالى )) إِنَّ الَِّذي��َن آََمنُ��وا َوالَِّذيَن َهادُوا 
ِ َواْليَْوِم  ابِئُ��وَن َوالنََّص��اَرى َمْن آََمَن بِ��اللَّ َوالصَّ
اآْلَِخ��ِر َوَعِمَل َصاِلًحا فاََل َخ��ْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم 
يَْحَزنُوَن(( )2( إذ عدّهم هللا عّز وجّل من األديان 
الس��ماوية، وأن لهم من األجر والثواب بحسب 
إِيمانهم وطبيعة أعمالهم الصالحة أو الطالحة . 
ُع��ِرف الصابئ��ة أوالصبّ��ة بإس��مهم هذا ، 
نس��بة للكلمة اآلرامية )مصبّتة( أي األغتس��ال 
أواألرتم��اس في الم��اء)3(، كما ف��ي قولهم عند 
أداء طقوسهم في المياه الجارية )صبينا بمصبّتة 
به��رام ربّه()4(، بمعن��ى تعّمدنا بعم��اد إبراهيم 
الكبير، كذلك ُعِرفوا بالمندائيين نس��بة إلى كلمة 
مندي)5( اآلرامية أي العارف بالدين)6(، في حين 
سّماهم بعض العرب بالُمغتِسلة لكثرة أغتسالهم 

بالماء)7(. 
لهم ع��دّة ُكتب دينية مدّون��ة باللغة المندائية 
)اآلرامي��ة الش��رقية( إاّل أن أكثرها ش��هرة هو 
كتاب الكنزا رب��ا أي الكنز العظيم الذي يُعرف 

بمصحف آدم)8(. 

ثانياً: نبذة تاريخية عن تواجدهم في العراق
ش��ِهدت ب��الد الرافدي��ن ظه��ور معتق��دات 
وش��يوع أديان عل��ى مّر التاريخ الس��يما خالل 
العصور التاريخية التي سبقت ظهور األسالم، 
منها الديان��ة الصابئية التي ظهرت كأول ُمعّتَقَد 
توحي��دي تؤمن بخال��ق للكون قدي��م وأزلي)9(، 
ُمتّخذةً من تعاليم أنبياء هللا عّز وجّل )آدم، شيت، 

ادريس، نوح، ابراهيم، يحيى()10( شرائع دينية، 
دّون��ت بخط ي��د ري��ش أّمه)11()رج��ل الدين(، 
ومنها ما تناقلت ش��فاهاً عب��ر النوصرائيين)12(
)العارفي��ن( الذين كتبوا وتكلّموا باللغة اآلرامية 
الش��رقية التي ه��ي لغة س��كان ب��الد الرافدين 
والب��الد المجاورة ل��ه)13(، وعاص��روا نبي هللا 
ابراهي��م )ع( بحدود القرن التاس��ع عش��ر قبل 
الميالد وأخذوا من شريعته كما أخذوا من تعاليم 
نبي هللا يحيى)ع( الكثير الس��يما طقوس التعميد 

والصيام)14(.
أثبتت الدراس��ات الميثولوجية واآلثارية)15( 
وج��ود صل��ة ثقافي��ة وجغرافي��ة بي��ن الصابئة 
مناط��ق  ف��ي  لتركزه��م  نظ��راً  والبابليي��ن، 
البطائح)16(، إلرتباطه��م الوثيق بالمياه الجارية 
فيه��ا، بغي��ة أداء طقوس��هم الديني��ة م��ن جهة، 
ولضمان معيشتهم عبر امتهانهن لحرف صناعة 
القوارب وصيد األس��ماك م��ن جهة أخرى)17(، 
ولّم��ا دخل األَس��الم إل��ى أرض الع��راق، عدَّ 
الصابئة من األديان السماوية حالهم حال اليهود 
والنصارى، ُمعتِرفاً بدينه��م وضامناً لهم حرية 

ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية)18(. 

ثالثاً: أصول الصوم عند الصابئة 
ُع��دّ الص��وم م��ن الطق��وس الرئيس��ة عند 
الصابئة، مارس��وها إلى جنب الصالة والتسبيح 
والتعمي��د، ُعِرَف الصوم عندهم بكلمة )صوما( 
المندائي��ة والت��ي قص��د به��ا الكف ع��ن األذى 
والفج��ور والك��ذب والحق��د وما إل��ى ذلك من 
صفات األذى والرذيلة )19(، فضالَ عن األمتناع 
عن الطعام والشراب والِجماع من بداية شروق 
الشمس حتى مغيبها)20(، على أن يكون الفطور 
صيامي أي من األطعمة النباتية من دون تناول 
لحوم الحيوانات وم��ا أنّتََجت، حتى ُعِرفت أيام 
الص��وم عند الصابئة باألي��ام المبطالت، وذلك 
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لبطالن نح��ر الحيوانات المحلّلة ش��رعاً خالل 
مدة الصوم)21(. 

َحَرَصت الش��ريعة الصابئي��ة األمتناع عن 
األطعم��ة الش��هيّة لكب��ح جم��اح رغب��ة النفس 
البشرية وأذاللها ، محاولة للشعور بحال الفقراء 

والمساكين عبر أتّباع واقعهم المعيشي .  

بغية تحديد مواعيد األصوام وإقامة األعياد 
الدينية، أتبّع الصابئة تقويماً خاصاً بهم، مبتدئين 
َس��نَتَهم من ش��هر ش��باط)22( التي قس��موها إلى 
)12( ش��هراً، والش��هر قس��م ال��ى)30( يوم، 
فص��ارت الس��نة تتألف م��ن )360(  يوما ، ثم 
أضاف��وا إليها خمس��ة أيام في نهاية كل س��نة ، 
ُعِرفت بأيام عيد البنجة )بدأ الخليقة()23(، وكان 
لهذا التباين الزمني بين التقويم الصابئي )365 
يوم( والتقويم الشمس��ي  أَثَ��َرهُ في تَغيُر مواعيد 

الصيام عبر السنين . 

رابعاً: أصوام الصابئة 
بلغ��ت أصوام الصابئ��ة )36( يوماً متفرقة 
على أيام السنة المندائية ، لحقت أغلبها باألعياد 
الدينية، مبتدئين صيامهم من ش��هر شباط  قُبَيل 
العيد الكبير بخمس��ة عشر يوماً)24(، ويوٍم واحد 
م��ن ش��هر آذار، وخمُس��ة أيام من ش��هر آيار، 
وأربعُة أيام من ش��هر تموز، وخمُس��ة أيام من 
شهر أيلول، ومن شهر تشرين األول يوم واحد، 
ومن ش��هر كان��ون األول يوم��ان، ومن كانون 

الثاني ثالثُة أيام)25(. 

رّكزت الشريعة الصابئية عبَِر ُكتبِها الدينية 
وفي مقدّمتها كتاب الكنزا ربا)26( )الكنز العظيم( 
عل��ى الجانب األخالق��ي والروحاني )الباطني( 
للصيام، ولم تعّول كثيراً على الجانب الطقس��ي 

)الظاهري( ل��ه ، لذلك تََرك الكثير من الصابئة 
صيام األمساك عن الطعام والشراب والِجماع، 
وتمّس��كوا بالصيام ع��ن األذى والرذائل ، حتى 
ُع��ِرف هذا الصوم عندهم بالص��وم الكبير، في 
حي��ن أطِلَق الصوم الصغير عن األمس��اك عن 
الطع��ام والش��راب والِجم��اع )27(، كم��ا ُعِرَف 
عندهم صوم الَصم��ت، أي األمتناع عن الكالم 
في مناس��بات معينة، كما في األيام التي تس��بق 
العي��د الكبي��ر )عيد رأس الس��نة / دهف��ة ربّه( 
الذي يكون في ش��هر ش��باط  ويعرف بالكرسة 
)الكرصة( أي األعتكاف في البيت لمدة  )36( 
ساعة)28( )يوم ونصف اليوم( يقضيها الصابئي 
المتُديّ��ن في منزله صائم��اً معتكف��اً ُمتّجهاً إلى 
القطب الش��مالي )مصدر النور اإللهي( مكّرساً 
وقته للعبادة في الصالة والتس��بيح، من دون أن 
ينش��غل مع أف��راد عائلته بالحدي��ث أو اللهو)29( 
متمّس��كين بتعاليم نبي هللا يحي��ى )8( المأثورة 
بقول��ه )أمس��كوا أفواهكم عن ق��ول الكذب ألن 
ال��ذي يحّل في قلب��ِه البغض ليس مس��لماً()30(، 
وما أن تنتهي مدة الكرس��ة )36 ساعة( ببزوغ 
الشمس فجراً، يرتمسون في المياه الجارية طلباً 

للطهارة وإتماماً لشعائر الصيام والعيد)31(.

أنفس��هم  فيجِه��دون  الناصرائي��ون  أّم��ا 
بالبق��اء يقظين خ��الل ُمدّة األعت��كاف خوفاً من 
فقدانِه��م ِلطهارتِه��م إذا ما غل��ب عليهم النوم أو 
الغفوة، ُمكّرس��ين وقتهم في الصالة والتس��بيح 

والدعاء)32(.
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المبحث الثاني: الصوم عند 
اليهود

أوالً: التعريف بالديانة اليهودية
تُعّد الديانة اليهودي��ة واحدة من أهم األديان 
القديمة المشهورة في بالد الشرق االدنى القديم، 
ظهرت اليهودية كقوة بش��رية وعقائدية مؤثرة 
ف��ي التاري��خ، م��ع بعثة نب��ي هللا موس��ى )ع( 
بحدود القرن الثالث عش��ر قبل الميالد)33(، إِثَّر 
خروجهم من مصر إلى بالد كنعان )فلس��طين( 

التي أستقروا فيها وأَسسوا ممالكهم فيها)34(. 

ُعِرف اليهود بأس��ِمهم هذا نس��بة إلى يهوذا 
راب��ع أبناء نبي هللا يعق��وب )ع()35(، كما أُطِلَق 
عليهم أسم العبرانيين ألتصاف أسالفهم بالبداوة 
الُمدّع��اة للتنقل والعبور بين البل��دان)36(، كذلك 
ُعِرفوا ببني إسرائيل، وإسرائيل هو اللقب الذي 
أُطِلَق على يعقوب بن أسحق بن إبراهيم الخليل 

)ع( ومعناه المجاهد في هللا)37(. 

أّم��ا أه��م ُكتُبه��م الدينية فهم��ا الت��وراة)38( 
والتلمود)39( اللتان دّونتا بعد السبي البابلي)40(. 

ثانياً: نبذة تاريخي���ة عن وجود اليهود 
في العراق

َش��ِهدت بالد الرافدين إس��كان آآلف األُسر 
اليهودية  قسراً أراضي بابل وآشور أبان القرن 
الس��ادس قبل الميالد)41(، إذ تمَّ جلبهم أسرى من 
فلس��طين بثالث حمالت عسكرية شنّها عددٌ من 
ُح��كام بالد الرافدي��ن على مملك��ة اليهود، كان 
آخرها حملة نبوخذ نص��ر الثاني)42( عام 586 

ق.م)43(. 

قُ��دّرت أع��داد اليهود الذين س��كنوا العراق 
قَْبل االس��الم وقُبيّل انتش��ار المس��يحية حوالي 

نص��ف مليون نس��مة)44(، منهم العبيد والنس��اء 
والحرفي��ون والمزارع��ون والصاغة والتجار، 
فضالً عن الحاخامات واألحبار وعددٌ من أنبياء 
اليهود الذي��ن ال تزال أضرحتهم ش��اخصة في 

أرض العراق)45(. 

أندمج اليهود مع فئات المجتمع العراقي شيئاً 
فش��يئاً مع مرور الزمن وتقادم األيام، واسهموا 
في بناء اقتصاد البلد ومارسوا شعائرهم الدينية 
حالهم حال االديان االخرى السيما في المناطق 
الت��ي قََطنوه��ا ببابل واألنبار )فيروز ش��ابور( 
وميس��ان )دس��ت ميس��ان( والمدائن - سلوقيا - 
)طيسفون()46( وحدياب )اربل(أربيل حالياً )47(، 
كما ترّكزوا قُبَيّل الفتح األسالمي في الحيرة)48(، 
إذ ساهم عددٌ منهم في تشييّد قصور المناذرة)49(.

انس��لخ يه��ود الع��راق تقريباً عن أس��الفهم 
يه��ود فلس��طين تدريجي��اً عب��ر الزم��ن، حتى 
إنّه��م لم يع��ودّوا بحاج��ة إلى إقرار ش��عائرهم 
الديني��ة م��ن المحكمة العلي��ا )الس��نهدرين()50( 
بالق��دس )اورش��ليم(، وذلك ألن يه��ود العراق 
ش��ّكلوا م��دارس ديني��ة رصينة، وص��ار رأس 
الجالوت)المثيبة()51( هو المس��ؤول عن شؤون 

اليهود الدينية في العراق)52(. 

ثالثاً: أصول الصيام عند اليهود
ُع��ِرف الصيام باللغ��ة الِعبري��ة اليهودية ب� 
)تعني��ت( كم��ا اس��تعملوا كلمة )تس��وم( مرادفاً 
لها)53(،أعت��اد اليه��ود خ��الل ُم��دّة صومه��م ان 
يُمِس��كوا عن الطع��ام والش��راب والِجماع،وفي 
حاالت عن الكالم من بزوغ الشمس إلى غروبها 
باس��تثناء صوم يوم الغفران)الكبِور()54(-  الذي 
س��يتم التطرق اليه الحقاً -أس��تَخدََم اليهود أربع 
تقاويم لتنظيم حس��ابهم السنوي إاّل أن الذي يهمنا 
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منها ، هو التقويم الديني الذي على أساِس��ِه تُحدّد 
مواعيد الصيام واالعياد)55( إِذ أعتمد في حس��ابه 
على دورة القمر، وهم بذلك أس��تعملوا النس��يء 
لتالف��ي الفَ��ْرق الذي يحص��ل بينه وبي��ن دورة 
الشمس، بحيث أضافوا شهراً كل ثالث سنين)56( 
وهذا س��ببَّ تباين في مواعيد مناس��باتهم الدينية 

عبر الزمن . 

أتّبع اليهود في العراق قبل األسالم االسلوب 
نفس��ه  الذي كان معموالً به في فلس��طين، عند 
إقرار بداية الش��هور تحرياً للمناسبات الدينية ،  
إذ كان يُراق��ب مول��د الهالل من قب��ل الُمتَدينيّن 
اليه��ود، ليش��هدوا برؤيته في الكني��س - المعبد 
اليه��ودي - أم��ام رأس الجال��وت التابع لمنطقة 
سكنهم ، لكي يعلن عن بداية شهورهم ومراسيمهم 
الديني��ة، ويخب��ر الحاخام��ات المس��ؤولين عن 
القرى المجاورة بأيام الص��وم)57( ويأذن بالنفخ 
في الشوفار)58( )البوق( وفق التعاليم اليهودية . 

رابعاً: أصوام اليهود 
ُمعتَنقيه��ا  اليهودي��ة  الش��ريعة  تُل��ِزم  ل��م 
الغف��ران  ي��وم  صي��ام  بأس��تثناء  بالصي��ام، 
)الِكب��ور(، أّم��ا األص��وام األخ��رى فهي غير 
واجبة على اليه��ودي، إذ يصومها الُمتدّين من 
قَبْيل الُمس��تَحبات)59( للتقرب إلى هللا عزَّ وجّل 

)يه��وه()60(.

األصوام المفروضة
يُع��دّ صيام يوم الغفران )صي��ام ِكبور( من 
أهم األصوام اليهودي��ة وأوجبها على الُمتَدينيّن 
اليهود، وهو يكون  في اليوم التاس��ع والعاش��ر 
من الشهر السابع الذي يُعَرف عند اليهود بشهر 
تش��ري )Tishri()61( يمتن��ع في��ه الصائ��م عن 
الطع��ام والش��راب والِجماع م��ن قُبَيل غروب 

ش��مس يوم التاس��ع إلى ما بعد غروب ش��مس 
يوم العاش��ر من ش��هر تش��ري ، وبذل��ك يزيد 
عدد س��اعات ه��ذا الصيام عن أربع وعش��رين 
س��اعة، وهو ما ُعِرَف عند المسلمين بعاشوراء 
اليهود)62(، أّما بقيّة األصوام فيمسك فيها الصائم 
عن الطعام والشراب والِجماع من بداية شروق 

الشمس حتى غروبها)63(. 

أوَجبَت الشريعة اليهودية صيام يوم الغفران 
)ِكب��ور( على جميع من بلغ س��ن الثالثة عش��ر 
فأكث��ر، دون الَكَهلَة الذين اليملكون القدرة على 
صياِم��ِه ، ودون المرض��ى والنس��اء الحواِمل 
والُمرِضع��ات والحوائ��ض)64(، وبالرغ��م من 
قَداَس��ة يوم الس��بت عند اليهود إاّل أن شريعتهم 
َس��مَحت بِصوم��ه إذا ص��ادف ي��وم الغف��ران 
)ِكب��ور(، في حين نج��د أن ُكلَّ األصوام تؤّجل 
إذا ما واف��ق موعدها يوم الس��بت، لليوم التالي 

)األحد( لعدم جواز صيام السبت )65(. 

أعت��اد اليهود في ايام الصي��ام اخراج طعام 
من نفس المائدة المعدّة للفطور، إلطعام الفقراء 
والمس��اكين الذي��ن يجاورونه��م ف��ي مناط��ق 
س��كنهم كجزء من اتمام طق��وس صيامهم ، كما 
اعتادوا لبس المالبس البيضاء خالل مدة صوم 
الغف��ران )ِكب��ور( في حي��ن يرت��ادوا المالبس 
الس��وداء في مناسبات الصيام التي لها مدلوالت 
تاريخية حزينة أصابت أس��الفهم في فلس��طين 

والعراق)67(. 

األصوام الشخصية 
هي من األصوام الُمستحبة التي أقّرها أنبياء 
اليه��ود وأحبارهم، تتعلق باألحوال الش��خصية 
للعائل��ة اليهودية وما ينتابها م��ن فرح أو حزن 
أو خ��وف ، م��ن ذلك صوم العريس��ين قبل يوم 
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زفافهم��ا، إلضف��اء القدس��ية عل��ى أرتباطهما 
األَُس��ري، وِلدفع األذى والشّر عن حياتهما)68(، 
ويص��وم اليه��ودي عندما يُرَزق ب��والدة طفل، 
تعبي��راً عن ش��كره لألله )يهوه(، كم��ا أعتادوا 
الصيام عند الش��فاء من مرض أو انفراج أزمة 
مالي��ة أو ع��ودة أحد اف��راد األُس��رة من غياب 
طويل أو النجاة من خطر مميت)69(، وقد يصوم 
الُمتديّ��ن اليه��ودي للتخلّص من أح��الم ُمفِزعة 
تنتّاب��ه أثناء الن��وم ، أوعند وفاة ف��رد من أفراد 
العائلة، كحالة من حاالت الحزن واألسى فضالً 
عن طل��ب الرحم��ة والمغفرة للمتوف��ي، وفيها 
يلبس اليهود المس��وح )الخي��ش( ويمتنعون عن 

الغسل)70(. 

األصوام العامة 
يقصد باألص��وام العامة، هي تلك األصوام 
الت��ي أقّره��ا رأس الجال��وت ف��ي المنطقة التي 
يقطنها، ِلدرء خطر ُمحِدق ينتاب جموع اليهود 
ويه��دد حياتهم)71(، وه��ي بذلك ال تخضع لوقت 
ُمح��دّد وال ألي��ام معين��ة ، وإنم��ا ُمرتبِط��ة مع 
ح��دوث وزوال الخطر، م��ن ذلك ما تعّرض له 
يهود العراق أبان الس��يطرات األجنبية السلوقية 
والفرثية والساس��انية ، لح��االت من اإلضطهاد 
بين ُمدّة زمنية وأخ��رى)72(، فضالً عن حدوث 
أزم��ات تمثّلت بِش��حة المياه نظراً لقلة س��قوط 
األمط��ار، مم��ا أدّى إل��ى هزال��ة المحاصي��ل 
الزراعية في مناطق بابل واالنبار وميسان)73(، 
كما َشِهد العراق تفشي بعض األمراض الُمميتة 
التي فتكت بأعداد غي��ر قليلة من أبناء المجتمع 
العراق��ي)74(، في مثل هكذا حاالت يُصدّر رأس 
الجالوت تش��ريعاً يقضي بالصيام لدرء الخطر 
ال��ذي يه��دد أمنهم)75(، كم��ا أعتاد اليه��ود أداء 
طقوس الصيام والصالة عند وفاة أحد أحبارهم 

إلظهار األسى والحزن وطلب المغفرة ، ويبدو 
أن ذل��ك جاء تقلي��داً لما فعل��ه الحاخامات حين 
صاموا حزناً عند وفاة أنبيائهم في العراق)76(. 

األصوام التاريخية
يقص��د بها األص��وام التي أقّرته��ا المحكمة 
العليا )مجلس السنهدرين( في القدس )اورشليم( 
، والتي س��نّها رؤس��اء الجالوت ف��ي المدارس 
الديني��ة في الع��راق ، نتيجة ألح��داث تاريخية 

أليمة عاشها اليهود)77(، أهمها : 

1- صي��ام ي��وم وف��اة نبي هللا موس��ى )ع( 
في)7 (آذار)78(. 

2- صيام )10( نيسان)79( ذكرى وفاة النبيّة 
مريام)ع(. 

3- صيام )17( تموز ذكرى تحطيم نبي هللا 
موسى )ع()80( الواح الشريعة ، والذي صادف 
اس��تيالء األمبراط��ور الرومان��ي تيت��وس)81( 
على القدس )اورش��ليم( وتخريب الهيكل )معبد 

سليمان( عام  70م)82(. 

4- صيام التاس��ع من شهر آب، إِثَّر ِحصار 
القدس )اورش��ليم( واس��تباحة المدينة في اليوم 
العاشر وتخريب الهيكل )معبد سليمان( من قبل 

البابليين)83(. 

 5- صوم جدالي��ا بن أحقيام)84( حاكم يهوذا 
ال��ذي أُغتي��ل مع مجموع��ة من مس��اعديه في 
)3( من ش��هر تشري )الشهر الس��ابع( من قِبَل 

مجموعة متطرفة من اليهود)85(. 

6- صي��ام يونان )يون��س ع( ،الذي صامه 
اليه��ود عندما ُحبَِس يونان )يونس ع(  في بطن 
الح��وت ثالثُ��ة أيام ، كم��ا ُمنِعَت ال��دواب عن 
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الطعام والش��راب - كحالة من حاالت الصيام - 
تنفيذاً ِلما ورد في التوراة)86( 

7- صي��ام اس��تير)87( ال��ذي يص��ادف يوم 
)13( آذار لبوري��م شوش��ان )الش��وش()88( أي 
قرعة شوشان التي أُريدَ بها إحداث مؤامرة لقتل 
اليهود الُمقيمين في بالد فارس وبالد الرافدين، 
لذلك صامه اليه��ود بعد أن نّجاهم هللا عّز وجّل 

من القتل)89(. 

8- صي��ام يومي األثني��ن والخميس من كل 
أس��بوع ، للتكفير عن الخطايا وطلب الغفران، 

أو إليفاء نذٍر قد تحقق مراده)90(. 

ُعِرَف عن اليهود أنهم إذا ما صاموا يذللّون 
أنفس��هم ويقس��ون على حاِلهم ، حي��ث يخلعون 
مالبس��هم ويرت��دون المس��وح )الخي��ش م��ن 
الصوف الخش��ن( وينثرون رماد الحطب على 
رؤوسهم، ويمتنعون عن الغسل والتعّطر، وهذا 
الحال سبّب لهم الرياء في صومهم أمام المجتمع 

واألديان األخرى)91(. 

المبحث الثالث:  الصوم عند 
المسيحيين

أوالً: التعريف بالديانة المسيحية
أش��تَهرت الديانة المسيحية بإسمها هذا نسبة 
إلى لق��ب المس��يا)92( الذي أطِل��ق على نبي هللا 
عيس��ى بن مري��م )ع(، كما ُعرفُ��وا بالنصارى 
نس��بة ال��ى مدين��ة الناص��رة)93( التي ِوِل��دَ فيها 
المس��يح وظهر منها مؤي��دوه وُمناصروه ، أّما 
أه��م كتبهم الدينية فهو األنجي��ل)94( الذي ُعِرَف 
كذلك بالعهد الجديد الذي يُعدّ امتداداً للعهد القديم 

)التوراة()95(.

ُعدّت الديانة المسيحية من الديانات السماوية 
الس��ائدة ف��ي مجتمع��ات قبل األس��الم، قياس��اً 
بالديانتي��ن اليهودية والصابئي��ة ، إِذ أزداد عدد 
ُمعتَنِقيها على حس��اب تلك الديانتين، وذلك ألن 
المس��يحية تبنّت أسلوب التبش��ير لنشر عقيدتها 
الديني��ة ، في حين لم يكن لألدي��ان االَُخرى أي 
وازع لنش��ر عقائدها ، حي��ث أتَّصفَت الديانتان 
الصابئي��ة واليهودي��ة باألنغ��الق وع��دم البوح 

بأسرارها)96(.

ثانياً: نبذة تاريخية عن انتشار المسيحية 
في العراق

َظَه��رت البداي��ات األولى ألنتش��ار العقيدة 
المس��يحية في بالد الرافدين أب��ان القرن االول 
الميالدي)97(، إِثر النش��اط التبش��يري الذي تبنّاه 
ثالثة من تالميذ عيسى المسيح )ع( وهم )ادى، 
م��اري، اح��ي()98(، الذين أخذوا عل��ى عاتقهم 
نشر الديانة المس��يحية في بالد سوريا والعراق 
وفارس، إِالّ ان المرحلة األوس��ع انتشاراً كانت 
في القرنيي��ن الرابع والخام��س الميالديين)99(، 
عندما أرس��لت كنيس��ة انطاكي��ا)100(، عدداً من 
القساوسة والرهبان للتبشير في المناطق القريبة 
نسبياً منها كحدياب وس��نجار ونينوى وتكريت 
وكركوك )كرخ سلوخ( واالنبار، ولم يلبث هذا 
النش��اط ان ازداد قوة من قِبَ��ل معتنقي المذهب 
النس��طوري)101( الذي��ن ُط��ِردوا من كنيس��تي 
أنطاكي��ا والرها)102(، ليتّخ��ذوا من مدن العراق 
وقُراه مالذاً آمناً ألس��تقرارهم ونش��ر عقيدتهم، 
منتهزي��ن الى حٍد ما تس��امح الحكم الساس��اني 
معه��م، حتى انش��أوا ف��ي طيس��فون )المدائن( 
كرس��ي للجاثليق النس��طوري عام 410م)103(، 
كم��ا أَسس��وا ف��ي الحيرة أس��قفية تتبع كرس��ي 
طيس��فون )المدائن(، ومثلما أنتشرت المسيحية 
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في ش��مال العراق ووسطه ، أنتشرت كذلك في 
جنوبه ، إذ َش��ِهدت مناطق كرخ ميشان- دست 
ميس��ان- )ميس��ان( وفرات ميش��ان )البصرة( 
تش��ييد العديد من الكنائ��س واألّدّيرة أبان القرن 

الخامس الميالدي)104(.

ثالثاً: أصول الصوم في العقيدة المسيحية
ُعِرَف الصوم عند المس��يحيين بأنه انقطاع 
ع��ن الطع��ام والش��راب والِجم��اع م��ن قُبَي��ل 
منتص��ف الليل الى ما بع��د منتصف النهار من 
الي��وم التال��ي)105(، أّما فط��ور الصائم، فيعرف 
بالفط��ور الصيامي الذي يك��ون خالياً من لحوم 
الحيوان��ات وما أنّتَج��ْت ، بأس��تثناء الحيوانات 

البحرية والعسل)106(.

لم يش��ر األنجيل )العهد الجديد( وال التوراة 
)العه��د القديم( بألزام المس��يحيين على الصوم، 
وانم��ا ُجِع��َل أم��ره أختيارياً طوعي��اً، يلجأ اليه 
المس��يحيون عند الطلب والحاجة وعند الرغبة 
ف��ي الزه��د والتعبّد)107(، لذلك وق��ع على عاتق 
وبطاركة)109(الكنائس  المسكونية)108(،  المجامع 
الش��رقية ف��ي العراق، مهمة تش��ريع وإرس��اء 
قواعد الصوم وم��ا يّرتبط بِه من طقوس دينية، 
من ذل��ك تحدي��د أيام الص��وم، وأعف��اء بعض 
الحاالت من ادائ��ِه كالمريض والعاجز والمرأة 
الحامل والُمرِضع والحائض ومن لم يصل سن 

البلوغ)110(.

عن��د  الصي��ام  تعالي��م  بع��ض  وج��اءت   
المس��يحيين على النقي��ض من تعالي��م التوراة، 
فق��د َوَردَ في إنجيل مت��ى)111( ناِصحاً الصائمين 
أن ال يكونوا عابس��ين ألن ذلك فيه رياء، منّتقداً 
م��ا كان يفعله اليهود عند صيامهم، إذ يُظِهرون 
للناس صيامهم عبر لبسهم المسوح )الخيش من 

الصوف الخش��ن( ونثر الرماد فوق رؤوس��هم، 
مع أمتناعهم عن الغسل والتعّطر)112(، في حين 
أش��ار األنجي��ل لمعتنقيه بأن يغس��لوا وجوههم 
ويتعّطروا وال يُظِه��روا صيامهم لآلخرين ألن 
صيامهم هلل عّز وجّل وهو الذي يُجازيهم به)113(.

رابعاً: األصوام المسيحية
صي��ام  المس��يحية  الكنيس��ة  ش��ّرعت 
يوم��ي األربع��اء والجمع��ة م��ن كل أس��بوع 
لم��ن أراد التق��ّرب هلل عّز وج��ّل)114(، يرجع 
س��بب تحديدهم��ا أن يوم األربع��اء دُبّرت فيه 
مكي��دة متطرف��ي اليه��ود أللق��اء القبض على 
المس��يح)115(، أّما ي��وم الجمعة فهو ي��وم تنفيذ 
إعدام��ه بصلبه أمام عامة الن��اس، بقرار من 

المحكمة العليا )الس��نهدرين()116(.

الصوم الكبير
هو الصوم الذي يس��بق عيد القيامة ، أقّرته 
الكنيس��ة لصيامه من قبل عيس��ى المس��يح)ع( 
ُم��دّة أربعي��ن يوماً وليل��ة )اي صيام��اً متصالً 
دون افط��ار( )117(، كما صامه نبي هللا موس��ى 
)ع(، إِالّ ان حاخامات اليهود عدو صيام موسى 

خاصاً به وليس عليهم صيامه)118(.

أتّخ��ذ الص��وم الكبير طابعاً ممي��زاً من بين 
األصوام المس��يحية عند نصارى العراق كونه 
َمثّ��َل أيام حزن وألم ِلما مّر ب��ه نبيّهم من تنكيل 
وتعذيب وصلب ، يختتم صومهم هذا بعيد القيامة 
لقيام الس��يد المسيح )ع( � حسب عقيدتهم � )119( 

من الموت وصعوده بعد ذلك الى السماء)120( .

أرتب��ط تحديد موعد الص��وم الكبير بتحديد 
عيد القيامة الُمرتبط  بالش��هر القمري والمسقط 
عل��ى الس��نة الشمس��ية ، إذ أُتُِف��َق ف��ي مجم��ع 
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نيقية)121( من ع��ام 325م أن يكون عيد القيامة 
بع��د 21 آذار )م��ن الش��هر الشمس��ي( وعن��د 
اكتمال القمر )اي 14 من الشهر القمري( على 
أن يواف��ق ي��وم األحد )اي األح��د األقرب على 
اكتمال البدر()122(، وهذا التعقيد والتباين ما بين 
التقويمين القمري والشمس��ي س��بّب األختالف 
م��ا بين الكنائس ، مما ح��دى ببطريرك حدياب 
)اربيل( التنس��يق مع جاثليق كنيس��ة كوخي في 
طيس��فون )المدائن( وأس��قَفي الحيرة وتكريت، 
بتوحي��د أيام الص��وم واألعياد وإزال��ة الفوارق 

التي يمكن األتفاق عليها)123(.

حدّدت الكنيس��ة صيام األربعين يوماً، بستة 
أسابيع، في كل أسبوع صاموا سُت ايام ، وذلك 
ألن أيام اآلحاد تُعدُّ أعياداً لهم ال يجوز صيامها، 
فيصب��ح المجم��وع س��ت وثالثي��ن يوم��اً)124(، 
يض��اف إليه��ا أرب��ُع أي��ام م��ن أس��بوع اآلآلم 
)األس��بوع االخير( ال��ذي ينتهي ي��وم الجمعة، 
وه��و نهاية الصيام المطل��وب، إالَّ إنّهم يكملون 
صيامهم للس��بت الذي يسبق أحد القيامة ، كونه 
جزءاً من آآلم عيسى المسيح )ع(، حتى يتم لهم 

األحتفال بعيد القيامة يوم األحد)125(.

صوم يونان »يونس )ع(«
أطلق مس��يحيوا العراق عل��ى صوم يونان 
ب�)صوم باعوث��ا نينوى( والباعوثا بالس��ريانية 
ه��ي الطلب والدع��اء)126(، وهو م��ن األصوام 
القديم��ة الت��ي ألتزم به��ا اليهود األوائ��ل ، كما 
صام��ه المس��يحيون العراقيون وتمّس��كوا به ، 
كونه َمثّل جزءاً م��ن تراثهم الوطني والعقائدي 

لبالد آشور نينوى)127(.
ج��رت طقوس ص��وم باعوثا نين��وى ثالثة 
أي��ام، ه��ي أي��ام األثني��ن والثالث��اء واألربعاء 
الواقع��ة ضم��ن األس��بوع الثالث الذي يس��بق 

الصوم األربعيني)128(، أّما مناس��بة هذا الصوم 
يعود لحب��س نبي هللا يون��ان »يونس )ع(« في 
بط��ن الحوت مدّة ثالثُة أي��ام ، دون تناوله ألي 
طعام أو ش��راب، الى ان فّرج هللا عنه وأخرجه 
من جوف الحوت)129(، فصار ذلك الحدث محل 
تقديس لنصارى العراق ال سيما عند انفراج عدّة 
أَزم��ات حلّ��ت بالعراق إثر صيامه��م أيّاه ، كما 
ح��دث في عهد الجاثليق حزقي��ال)130(، )570-
581م( ال��ذي حّث أس��اقفة بيث كرم��اي)131(، 
ومؤمني أبرش��ياتهم بصيام باعوثا نينوى لدرء 
خط��ر الوب��اء الذي تفش��ى في عدٍد م��ن المدن 
والق��رى العراقية أبان النصف الثاني من القرن 
الس��ادس الميالدي)132(، كما صامت��ه العذارى 
من الراهبات في الحيرة ، خوفاً من أعتداء قادة 
الجيش الساس��اني عليهم ، ف��ي حال انتصارهم 

بمعركة ذي قار)133(.

صوم عيد الميالد
ه��و من األص��وام التي ش��ّرعتها الكنيس��ة 
الغربي��ة )كنيس��ة روما( خ��الل الق��رن الرابع 
الميالدي، لألحتفال بعيد ميالد عيس��ى المس��يح 
)ع( ي��وم )25( كان��ون االول)134(، - الذي هو 
ف��ي األصل ميالد إله  الش��مس- )135(، ووافقتها 
الكنيس��ة الش��رقية )كنيس��ة القس��طنطينية ف��ي 
بيزنط��ا( على فكرة المي��الد ، لكنّها حددت يوم 
)6( كانون الثاني لألحتفال به)136(، الذي ُعِرَف 
بعيد الدنح )اي الظهور أو الشروق( ألعتقادهم 

إِنه اليوم الذي سيظهر فيه الُمَخلّص)137(.

وبذل��ك ص��ام مس��يحيو الع��راق التابعون 
لكنيسة المشرق آنذاك خمساً وعشرين يوماً قبل 
عيد الميالد، اي لغاية يوم ) 5 ( كانون الثاني ثم 

يفطرون ويحتفلون في اليوم السادس منه)138(.
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صوم الُرُسل
ه��و الص��وم ال��ذي أدّاه الُرُس��ْل بعد صلب 
نبي هللا عيس��ى )ع(، اذ حلَّ عليهم روح القدس 
وتحّولوا من تالميذ الى ُرُس��ْل يبّش��رون الناس 
بالعقيدة المسيحية)139(، ونظراً ألقتداء الُمتدينيّن 
من المس��يحيين األوائل بالُرُس��ل ، فقد شّرعت 
الكنيس��ة بصيام الُرُس��ل ف��ي الي��وم التالي من 
عي��د العنصرة)140(، كجزء م��ن طقوس العبادة 
والتقّرب الى هللا عّز وجّل ، كما التزمت الكنيسة 
بأعمال الُرُس��ل عند صيامهم بوفاة أم المس��يح 
السيدة مريم العذراء)ع( المعروف بصوم رقاد 
السيّدة من كل عام لمدّة خمسة عشر يوماً ، بدءاً 
من اليوم االول من شهر آب وأنتهاءاً بوفاتها في 

الخامس عشر من الشهر نفسه)141(.

صوم جمعة الُمعَترفين
تدع��ى الجمعة التي تلي عي��د أحد القيامة ب� 
جمع��ة الُمعتَرفين ، التي ه��ي في أصِلها ذكرى 
أليمة لشهداء رجال الدين المسيحيين)142(، الذين 
قُتِلوا بأمر من الملك الساساني سابورالثاني)143( 
إِذ  )المدائ��ن(  طيس��فون  ف��ي  )309-379م( 
أستشهد مار شمعون برصباعي)144(، بطريرك 
كنيسة المشرق مع عدد من األساقفة والقساوسة 
عام 341م عندما كانوا ُمتجّمعين ألحياء ذكرى 
صل��ب المس��يح ف��ي جمع��ة اآلآلم)145(، ولّم��ا 
ص��ادف أستش��هادهم في جمعة صلب المس��يح 
، فق��د أرتأت الكنيس��ة أحي��اء ذكراهم والصوم 
ألجِله��م، ال��ى الجمع��ة الت��ي تليه��ا، وصارت 
جمع��ة الُمعترفين ذكرى لجميع ش��هداء العراق 
المس��يحيين الذي ُصِرعوا دفاع��اً عن معتقدهم 

أبان السيطرة الساسانية)146(.

الخاتمة
ن��ه البح��ث م��ن            م��ن خ��الل م��ا تضمَّ
محاورعقائدي��ة ، يُمكننا أن نوِجزها بعدّة نقاط، 

وكما ياتي :

1- أتَّفَقَ��ت األدي��ان الس��ماوية “الصابئية � 
اليهودي��ة � المس��يحية “ على إِعف��اء الَمرضى 
والَكَهلَ��ة والمرأة الحام��ل والُمرِضع والحائض 
وم��ن لم يصل س��ن البلوغ ، م��ن الصيام كونِه 

يعود بالضررعلى صحتِهم .
2- لم تُلِزم األديان السماوية ُمعتنقيها بوجوب 
الصوم � باستثناء صوم يوم ِكبور)الغفران( عند 
اليهود فهو مل��زم عليهم - إِذ كان طقس الصيام 
أختي��اري طوع��ي للقادري��ن علي��ه ، في حين 
فُ��ِرَض على رجال الدي��ن أداؤه ، ومن لم يؤده 

منهم يُوبّخ ويُقصى من رتبتِه الدينية .
3- تَبايَن��ت األدي��ان الس��ماوية م��ن حي��ث 
تحديده��ا لكيفية الص��وم ووقته ، وه��ذا التباين 
ناج��م من طبيعة الش��ريعة الخاص��ة بكل دين ، 
فالصابئ��ة يب��دؤن صومه��م من بداية ش��روق 
الش��مس حتى غروبه��ا ، كذلك يفع��ل اليهود � 
بأس��تثناء صوم ِكبور)الغفران( - في حين يبدء 
صيام المسيحيين من قبيل منتصف الليل الى ما 
بعد منتصف النهار من اليوم التالي ، ويفِطرون 
عل��ى الطع��ام الصيام��ي الذي يخل��و من لحوم 

الحيوانات و ما أنّتََجت .
4- رّك��زت األدي��ان الس��ماوية ال��ى ح��ٍد 
)الباطن��ي(  األخالق��ي  الجان��ب  كبيرعل��ى 
للصيام، ولم تعّول كثيرا على الجانب الطقس��ي 
)الظاهري( في األمس��اك عن الطعام والشراب 
والِجم��اع ، فق��د أهتّمت بأش��اعة روح  الَمحبة 
والتع��اون بين أبناء المجتم��ع والحرص بأبداء 
المس��اعدة للفقراء والمحتاجي��ن ، إِذ ُعدّت هذه 
المبادئ األنسانية أهم من حالة الجوع والعطش 

الذي يتحّمله الصائم .
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Fasting among heavenly religions in Iraq before Islam

) sabean – jewish – christianity ( 

  Dr. Hassanein Abdel Razzaq Hassan

      The historical and cultural depth which was seen in Iraq )Mesopotamia ( had its effect in 
creating and attracting religions which has found in his land a good and safe environment 
for practicing its rituals in a safe ، freely and respecful manner .                                                                                                                               

       No one heavenly religion was free of practicing fasting rituals ،so it was known that Iraqi  
sabean were commonly practicing Fasting rituals together with praying and baptism ، 
and that they made from practicing Fasting a striaght and faithful behavoir for denying 
hatreds and evils ، as well as  Fasting from foods and drinks and sexual inter course from 
sunrise till sunset .                

       Also the Iraqi jewish were not different from the sabean in their Fasting rituals ، in re-
straining the instincts and desires ، and that they has made Fasting rituals with a histori-
cal and social dimensions in spite of the doctrine dimension and there were a multiple 
reasons for Fasting among them and it took a sad and servile behavior in that they were 
wearing the burlap )canvas(and spreading the ash over their heads and avoiding washing 
their bodies.                                                                                                                       

      Otherwise Iraqi Christians had a different behaviors than jewish in Fasting rituals، inspite 
that the Christianty was an extending beleifes to the jewish beleifes but in anew reformer 
، so that Matti gospel pointed out for avoiding showing off in Fasting ، that is wearing the 
burlap )canvas( or spreading ash over the heads ، and he encourages the Fasting person 
for washing and perfuming his body to appear in a best look in front of people because 
his Fasting is for his god )Allah(and god )Allah(will reward for it .                                  
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