لمحة تاريخية عن األقليات الدينية في العراق

األقليات الدينية يف العراق
تارخيها وعقائدها
جواد اخلوئي

املق دمة

املقدمة
ِ
عم كثرية أنعم اهلل هبا على اإلنسان ،منها خفية ،ومنها جلية .ومن هذه النعم نرى تعدد القوميات
هناك ن ٌ
وقل ما حيصل يف غريه من البلدان العربية ,ورمبا هذا هو السبب الذي جعل العراق
واألديان يف بلد مثل العراقّ ,
ط رحال العلماء ،والفنانني ،والفالسفة ،واألطباء
دائماً سبّاقاً ورائداً يف اجلانب العلمي ،واألديب ،والفين ,فكان حم ّ
وغريهم من طالب املعرفة واحلقيقة ،حيث تنتهي أمنياهتم بأن يكونوا من خرجيي املدارس العراقية وحسب ،سواء
البابلية أو البغدادية أو البصرية أو الكوفية .وكذلك نرى أ ّن األديان ،السماوية الرئيسة بشكل أو بآخر هلا علقة
خاصة بأرض (بالد ما بني النهرين) العراق.
بكل فخر واعتزاز نقول :إ ّن حضارة العراق كانت من أقدم حضارات الكون ،حيث ميتد عمرها إىل
نعمّ ،

 0666سنة ،فعلى هذه األرض قامت حضارة سومر ،وأكد ،وآشور ،وبابل ,ووضعت ـ هذه األخرية ـ أقدم
قانون يف البسيطة لتنظيم األأمور االجتماعية على يد محورايب (حوايل  7106ق.م) يف 006بنداً.

علي بن أيب طالب ،وبلد األئمة
العراق بلد ادم ونوح وإبراهيم وهود وصاحل×  ،وأنبياء ورسل آخرين  ..بلد ّ

(عليهم السالم) من ذرية رسول اهلل’  ..بلد فقهاء املسلمني كأيب حنيفة النعمان ,والشافعي ،وغريهم ..بلد
العلماء واألأدباء.
أال جيدر بنا أن حنافظ على هذا املتحف العاملي النموذجي؟
متحف األديان واملذاهب والثقافات والقوميات.

المقدمة 3 .........................................

وهل هناك أحرص من العراقي على العراق؟
فلننطلق من مقولة العراق للعراقيني ,وكلنا للعراق.
نعم ،العراق للصابئي ،واليهودي ،واملسيحي ،واليزيدي ،والبهائي ،واملسلم السين والشيعي ..والعراق للكرد،
والعرب ،والرتكمان .فلنرع بأمانة هذه احلديقة بورودها اجلميلة ،فلوال تعدد الورود ملا كان العراق عراقاً .
لقد أوجد العراق وهو متعدد ومتنوع القوميات واألديان واملذاهب واألذواق واألعراق.
أليس الفكر ينمو يف مثل هذه األجواء؟
إن الدين هو عالقة بني اإلنسان وربه ,وال تتأثر هذه العالقة يف تقييم السلوك اإلنساين إالّ مبقدار تقوميه
وهتذيبه ،فإ ّن املالك ملعرفة اإلنسان احلسن من السيئ هي املعاملة احلسنة والصادقة واألخالق احملمودة  ،فال جيوز
مدح إنسان أو ذمه على أساس االنتماء الديين.
عرف اإلنسان احلسن ،وتنسجم
فلنقف قليالً عند وصايا لقمان البنه ،وهي الوصايا العشر املعروفة ،اليت تأ ّ
مع فطرته(.)7
فالطرق إىل اهلل بعدد أنفاس اخلالئق كما يقول العرفاء؛ وأل ّن كل دين يرى نفسه هو احلق بعينه واآلخر
الباطل بعينه ,واألكثر يعبد الواحد األحد ,وروح الدين وجوهره موجود يف أغلب األديان خصوصاً عند أهل
الكتاب ،مثل :التوحيد ,النبوة ،واملعاد.
فلننطلق إذاً من مقولة رأينا صواب حيتمل اخلطأ ،ورأي اآلخر خطأ حيتمل الصواب ,أو نغض النظر يف
عالقاتنا االجتماعية عن االنتماءات الدينية لآلخرين ،ونتحاور على أساس كلنا بشر وكلنا إنسان ,فال يكون
الدين حاجزاً بيننا .ويكفينا أننا كلنا أبناء أب واحد واأّم واحدة ,وكلنا ننتمي إىل أرض واحدة ،أال وهي العراق.
ك ِيف الدِّي ِن،
علي× يف رسالته ملالك األشرت« :فَ هإَّنم ـ الرعيهة ـ ِصن َفان :إِ هما أَخ لَ َ
ليكن شعارنا مقولة اإلمام ّ

اخلَخل ِق»(.)0
ك ِيف خ
َو ّإما نَ ِظريٌ لَ َ

( )7أأنظر يف ذلك القرآن الكرمي  270 :سورة لقمان ،اآليات  70ـ .71
(َّ )0نج البالغة  066 :الرسالة .05
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يف هذا البحث سنتناول األديان اليت تعترب أقلية بالنسبة لإلسالم يف بالد ما بني النهرين سابقاً ،العراق
حديثاً .وبوصفنا هلم أقلية ،فهذا ال يعين التقليل من انتمائهم الوطين أو التشكيك يف حق املواطنة هلم ،فهي
لكل شخص له دين أو ال ينتمي إىل دين أصالً ،وإن كان هو الوحيد يف االنتماء إىل هذا الدين احملدد.
ثابتة ّ

لكل من يسكن بلداً ،ويصدق عليه عرفاً أنه ابن ذاك البلد ،فما بالك إذا كان هو وآباؤه من
فاملواطنة حق ّ

مواليد وقاطين هذا البلد منذ قرون ،ويف فرتات كثرية كانوا هم السكان األصليني واألكثرية.

الغرض من هذا البحث هو إعطاء فكرة موجزة وخمتصرة حول تأريخ األقليات
الدينية املوجودة حالياً يف العراق ،مستعرضني هلا من األقدم إىل األحدث ،وستكون لنا وقفات وجوالت قصرية
عن نشأهتم ،وكيفية تأسيس ديانتهم ،ومن هو نبيهم ،وما هو كتاهبم ،وما هي أهم طوائفهم ،وما هي معتقداهتم
وأحكامهم ،وعدد نفوسهم ،ومكان تواجدهم ،وطبيعة حياهتم .ومل ندخل يف أعماق املطالب العلمية خشية
اإلطالة اليت مل نقصدها يف حبثنا ,لكننا سنمر عليها ،ورمبا نقف على الرأي املشهور بني الباحثني دون اخلوض
يف النقاش والتحليل .ولقد سعينا جهدنا يف التأكد من صحة املعلومات من املصادر األصلية لكل دين من
األديان اليت سنتناوهلا يف حبثنا هذا ،وهي:
 7ـ الصابئة
 0ـ اليهود
 5ـ املسيح
 2ـ اليزيدية
 0ـ البهائية
ويالحظ القارئ أنين مل أذكر الدروز( )7والشبك والكاكائية؛ وذلك ألَّنم مسلمون ينطقون بالشهادتني.

( )7املسائل الشرعية  ،10 :7مسألة ( 00السيد اخلوئي).

الفصل األول :الصابئة ا ملند ائيون

الفصل األول
الصابئة املندائيون

توطئة
ورد ذكر الصابئة يف القرآن الكرمي يف ثالثة موارد ،هي على التوايل:
َّ ِ
َّ ِ
هادوا والنَّصارى و َّ ِِ
آم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم اآلْ ِخ ِر َو َع ِم َل صالِحاً فَ لَ ُه ْم
ين َم ْن َ
ين َ
الصابئ َ
َ
ين ُ َ
آمنُوا َوالذ َ
{إِ َّن الذ َ
ف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن}(.)7
َج ُرُه ْم ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َوال َخ ْو ٌ
أْ
َّ ِ
َّ ِ
آم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم اآلْ ِخ ِر َو َع ِم َل صالِحاً فَا
هادوا َو َّ
ين ُ
الصابِئُو َن َوالنَّصارى َم ْن َ
ين َ
آمنُوا َوالذ َ
{إِ َّن الذ َ

ف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن}(.)0
َخ ْو ٌ

َّ ِ
َّ ِ
الصابِئِين والنَّصارى والْمجوس والَّ ِذين أَ ْشرُكوا إِ َّن اللَّهَ ي ْ ِ
ص ُل بَ ْي نَ ُه ْم
ين ُ
َ
ين َ
هادوا َو َّ َ َ
آمنُوا َوالذ َ
{إِ َّن الذ َ
َ َُ َ َ َ َ
ِ
يام ِة إِ َّن اللَّ َه َعلى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد}(.)5
يَ ْوَم الْق َ
تعترب الديانة الصابئية من أقدم الديانات السماوية اليت عرفتها البشرية يف العامل ،ويف العراق خصوصاً.

ويعتقد أَّنم من أهل الكتاب عند املشهور من الباحثني .
إ ّن فهم الديانة الصابئية داخله خلط واختالف بني الكتاب والباحثني ،حاهلا حال بعض األديان ,وذلك

( )7سورة البقرة .00 :
( )0سورة املائدة .01 :
( )5سورة احلج.71 :
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يعود إىل الغموض أوالً ،والدس ثانياً ،األمر الذي منع من فهمها فهماً صحيحاً على حقيقتها .وال تأستثىن هذه
الديانة ـ أيضاً ـ من التهم واألباطيل.
إذن ،املقصود من الصابئة يف حبثنا هم الصابئة املندائيون الذين أشارت إليهم اآليات القرآنية ،ال الصابئة
احلرانيون من عبدة الكواكب ,حيث يع ّدون من الوثنيني.
ولقد جاء اخللط عند بعض املعنيني ب أمور األديان بني هؤالء وأأولئك بسبب الظروف القاسية اليت أجربت
احلرانييون ,وهي مدينة قدمية يف
حران اليت يتواجد فيها الصابئة ّ
املندائيني على اهلجرة من بالد الشام إىل مدينة ّ

يسمى ببالد ما بني النهرين ,موطن إبراهيم اخلليل بعد هجرته من أور.
تركيا يف منطقة اجلزيرة (جزيرة أقور) ،وما ّ

كان فيها مدرسة ثقافية عنيت بالفلك والرياضيات .ملع فيها أبو جعفر اخلازن ،واشتهرت بعلماء الصابئة من
فالسفة وأطباء ومرتمجني( )7أمثال ثابت بن قرة احلراين الرياضي والفلكي وإبنه سنان الطبيب.
جمرد اإلشارة إىل هذا اخللط سلفاً ،حىت ال يقع االلتباس لدى القارئ بني فرقيت الصائبة.
آثرنا ـ هنا ـ ّ

أود اإلشارة وإلفات نظر القارئ إىل مراجعة كتاب (الصابئة املندائيون) ترمجة نعيم بدوي ،وغضبان
كما ّ
رومي .باعتبار أ ّن هذا الكتاب يع ّد من أهم الكتب اليت األفت عن الديانة الصابئية املندائية ،وهو من تأليف
اخلبرية يف الشؤون املندائية املستشرقة اإلجنليزية الليدي دراوور ،اليت عاشت مع أبناء هذه الطائفة ملدة أربع عشرة
سنة.
لكن هذا ال ميانع من وجود التداخل يف الطقوس بني الديانتني ,كما هو احلال يف مجلة من الديانات اليت
يوجد تشابه ما يف بعض عقائدها وشعائرها .
ويعزو بعض الباحثني املندائيني كنعيم بدوي وغضبان رومي يف مقدمة ترمجتهما لكتاب (الصابئة املندائيون)
عربا عن
سبب غموض بعض عقائدهم إىل تكتم رجال الدين الصابئني ،والطبيعة االنزوائية لرجال دينهم ,حيث ّ
ذلك بالقول ...< :إالّ أننا مل نبد رأياً مكتوباً مستنداً إىل وثائق دينية صابئية ،ألسباب قد يكون منها أ ّن رجال
( )7أأنظر  :دائرة املعارف اإلسالمية 17 :72؛ املوسوعة العربية .161 :77
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الدين الصابئي ال يعاونوننا؛ ألَّنم ال يقرون علنية الدين .فذلك يتعارض وباطنيته ,إضافةً إىل أن الدين ليس
تبشريياً> (.)7

املعىن اللغوي للصابئة

صبَأَ فالن ،أي دان بدين الصابئني ،وهم قوم دينهم
 7ـ قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت710/هـ)َ :
مهب اجلنوب( ،)0حيال منتصف النهار .يزعمون أَّنم على دين نوح،
شبيه بدين النصارى ،إالّ أ ّن قبلتهم حنو ّ
[وهم كاذبون](.)5
وصبَأَ ناب البعري :إذا طلع ح ّده
صبَ َ
أت يا هذاَ .
ويقالَ :

()2

صبَأَ الرجل
 0ـ ّأما أبو منصور األزهري (ت516/هـ) ،صاحب هتذيب اللغة ،فقد نقل عن أيب زيد قولهَ :
صبأوءَاً :إذا كان صابئاً.
يف دينه خ
يصبَ أ أ

وقال أبو إسحاق [الزجاج] يف قوله تعاىل{ :و َّ ِِ
ين}
ّ
الصابئ َ
َ

(0

)؛ معناه اخلارجني من دين

( )7الصائبة املندائيون  2 :املقدمة.
مهب الشمال عند منتصف النهار.
لكن الفريوآبادي يف القاموس احمليط ّ 06 : 7
(ّ )0
عرب بقوله :وقبلتهم من ّ

أقول :وهذا من مجلة اخللط يف هذه الديانة ،إذ ال مييزون بني الطائفة احلرانية واملندائية .فاحلرانيون يتوجهون يف قبلتهم إىل جهة القطب
اجلنويبّ ،أما املندائيون فإَّنم خيالوَّنم متاماً وذلك باالجتاه حنو القطب الشمايل ،كما سنذكر ذلك يف الصالة عند تعرضنا لبحث
عقائدهم وطقوسهم الدينية.

( )5الزيادة من هتذيب اللغة لألزهري.
مهب الشمال عند منتصف النهار.
لكن الفريوزآبادي يف القاموس احمليط ّ 06 : 7
(ّ )2
عرب بقوله :وقبلتهم من ّ

أقول :وهذا من مجلة اخللط يف هذه الديانة ،إذ ال مييزون بني الطائفة احلرانية واملندائية .فاحلرانيون يتوجهون يف قبلتهم إىل جهة القطب

اجلنويبّ ،أما املندائيون فإَّنم خيالوَّنم متاماً وذلك باالجتاه حنو القطب الشمايل ،كما سنذكر ذلك يف الصالة عند تعرضنا لبحث
عقائدهم وطقوسهم الدينية.
( )0سورة البقرة .00 :
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()7
َت النجوم :إذا ظهرت..
وصبَأ خ
صبَأَ فالن خ
يصبَأأ :إذا خرج من دينه .قالَ :
إىل دين  .ويقالَ :

صبَأَ؛ عنوا أنه خرج من دين إىل دين(.)0
النيب ’ :قد َ
وكان يقال للرجل إذا أسلم يف زمن ّ
صبَأَ عليه :إذا خرج عليه ،ومال عليه بالعداوة .وجعل قوله (عليه الصالة والسالم):
وقال ابن األعرايبَ :
ص هّب» فأـ هعالً من هذا ،أخفِّف مهزه؛ أراد أَّنم كاحليّات اليت مييل بعضها على بعض(.)5
لتعود هن فيها َ
« أ
أساود أ
صبأـ خوئه.
 5ـ و ّأما صاحب احمليط يف اللغة الصاحب بن عبّاد (ت580/هـ) ،فقال :خ
أصبَأَ :إذا أضاء عند أ
وصبَأ فالن :دان بدين الصابئني.
َ
أت
إصبَاءً:
ت  :أي طر خ
أصبَ خأ أ
وصبَأخ أ
أصبَأخ أ
ت عليهم و خ
أ
ت :على القوم خ
و خ
هجمت عليهم وال أدري مكاَّنمَ .
عليهم.
وصبَأَ عليه َ :د َرأَ عليه ،وكذلك إذا َد هل عليه(.)2
َ

َت ثنية
وصبأوءَاً :إذا
وصبَأ خ
صبَأخ أ
أ
طلعت عليهمَ .
ت على القوم أصبَ أ صبأً أ
 2ـ وقال اجلوهري (ت515/هـ) َ :

الغالم :طلعت.
وصبَأَ أيضاً :إذا
صبَأَ من دينه إىل دين آخر كما خ
تصبَ أ النجوم ،أي خترج من مطالعهاَ ،
قال أبو عبيدة َ :
صار صابئاً(.)0
( )7وبه قال ابن السكيت (ت 022/هـ)  .أأنظر ترتيب إصالح املنطق .006 :
( )0وانظر أيضاً  :غريب احلديث ،ابن سالّم  ،020 : 7وأضاف قائالً :وال أظن الصابئني مسّوا إالّ من هذا؛ ألَّنم فارقوا دين اليهود
والنصارى وخرجوا منهما إىل دين ثالث ،واهلل أعلم.
النيب’ :الصابئ؛ ألنه خرج
ّأما ابن األثري (ت 060/هـ) يف النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،5 : 5فقد قال :وكانت العرب تسمي ّ
من دين قريش إىل دين اإلسالم ،ويسمون من يدخل يف اإلسالم مصبو؛ ألَّنم كانوا ال يهمزون ،فأبدلوا من اهلمزة واواً ،ويسمون
املسلمني الصباة بغري مهز ،كأنه مجع الصايب غري مهموز ،كقاض وقضاة ،وغا ٍز وغزاة.
( )5معجم هتذيب اللغة ،األزهري  7100 : 0مادة (صبأ).
( )2احمليط يف اللغة ،الصاحب إمساعيل بن عبّاد .060 : 8
صبَأَ :خرج من دين
( )0الصحاح ،اجلوهري ّ .10 : 7أما الرازي حممد بن عبد القادر (ت107/هـ) يف خمتار الصحاح ،788 :فقالَ :
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صبأً
وصبعت عليهم
صبَأخ أ
أ
ت على القوم أصبَ أ خ
 0ـ وقال األسرتآبادي النحوي (ت080/هـ) يف شرح الشافيةَ :
أصبع صبعاً ،ومها واحد ،وهو أن تأدخل عليهم غريهم(.)7
أ
صخبأً وصبأوءاً
وصبأـ َؤ خ
صبَأَ يَ خ
يصبأـ أؤ َ
صخبأً وصبأوءاًَ ،
صبَ أ َ
 0ـ و ّأما ابن منظور (ت177/هـ) ،فقد جاء يف لسانهَ :
كالمها :خرج من دين إىل دين آخر ،كما تصبأ النجوم ،أي خترج من مطالعها.
وصبأ عليهم وأصبأ كالمها :طلع عليهم..
وقأدِّم إليه طعام فما صبأ وال أصبأ فيه ،أي ما وضع فيه يده ،عن ابن األعرايب(.)0
 1ـ قال القرطيب يف تفسريه :والصابئني مجع صابئة ،وقيل :صاب؛ ولذلك اختلفوا يف مهزه ،ومهزه اجلمهور
إالّ نافعاً .فمن مهزه جعله من صبأت النجوم :إذا طلعت ،وصبأت ثنيّة الغالم :إذا خرجت .ومن مل يهمز جعله
من صبا يصبو :إذا مال.
فالصابئة يف اللغة :من خرج ومال من دين إىل دين(.)5
 8ـ ّأما الفيض الكاشاين فقد تابع القرطبيي فيما نأقل عنه ،فقال :أقول :صبوا ،أي ما لوا إن مل يأهمز،
وخرجوا إن قأرئ باهلمزة(.)2

املعىن االصطالحي للصابئة املندائيني

قال غضبان الرومي يف كتاب مذكرات مندائية< :أنتمي دينياً إىل طائفة صغرية تسمى الصابئة ...ويسمون
أنفسهم مندائي.
وصبَأَ أيضاً صار صابئاً ،والصابئون جنس من أهل الكتاب.
ضعَ .
إىل دين ،وبابه َخ َ

( )7شرح شافية ابن احلاجب ،رضي الدين األسرتآبادي .252 : 2
( )0لسان العرب ،ابن منظور .001 : 1
( )5تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن) .252 : 7
( )2تفسري الصايف .758 : 7
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اشت ّقت كلمة الصابئة من صبا  sbaاآلرامية ،وتعين من صبغ أو تعمد ،وتعين بالعربية كل من خرج من
دين إىل دين آخر .والكلمتان تعنيان شيئاً واحداً وهو الشخص يتبع العقيدة الصابئية>(.)7
وعليه ،يتضح أ ّن كلمة (صبا) اآلرامية تعين االرمتاس باملاء ،وبالعربية تعين اخلروج من دين إىل دين ,وهذا
التفاوت يف املعىن اللغوي لكلمة (صبا) العربية واآلرامية شكل نوعاً من االلتباس يف فهم حقيقة الديانة الصابئية.
و ّأما معىن املندائي ،قال الرومي يف موضع آخر من نفس الكتاب< :أ ّما الكلمة الثانية اليت يتسمى هبا

الصابئة فهي (مندائي) ،وهذه تعين شيئني :فقد فسرها بعض علماء اللغات بأَّنا تعين (العارف) ،ومن كلمة
العارف أو املعرفة ،اشت ّقت كلمة املعرفني أي [ ... ]Gnosticويف رأيي أ ّن كلمة مندائي مشتقة من مند،
املوحد ،ومنها أخذت مندي وتعين :حمل العبادة أو التوحيد .وكلمة مندا اد هيي تعين :توحيد اهلل
وتعينّ :
وعبادته>(.)0
املوحد أو العارف .
إذن ،معىن املندائيّ :
الصابئة يف أقوال العلماء واملفسرين

قال الشهرستاين يف امللل والنحل< :الصابئة :ويف اللغة صبأ الرجل :إذا مال وزاغ  ,فبحكم ميل هؤالء عن
سنن احلق  ,وزيغهم عن َّنج األنبياء ،قيل هلم :الصابئة>(.)5
إالّ أ ّن هذا القول بعيد عن الصواب؛ ألَّنم من أويل األديان السماوية ،ومن أتباع حيىي بن زكريا ,كما تؤكد
ذلك كتبهم ،كما سنالحظ ذلك يف كتاهبم املقدس الكنزا ربا .فهم يعبدون اهلل الواحد األحد ،ويؤمنون باآلخرة
والثواب العقاب ،ويؤمنون مبجموعة من األنبياء والرسل ،مثلهم مثل باقي األديان ,فأين االحنراف والزيغ؟
ويف جممع البيان للطربسي ،قال< :ألَّنم ـ الصابئة ـ ليسوا بأهل كتاب>(.)2
( )7مذكرات مندائي ،غضبان الرومي.57 :
( )0مذكرات مندائي ،غضبان الرومي.50 :
( )5امللل والنحل ،الشهرستاين .0 : 0
( )2جممع البيان يف تفسري القرآن ،الطربسي  .020 : 7وهذا رأي صاحب اجملمع نفسه ،ألنه قبل هذا قال :وقال آخرون :هم طائفة من
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ونقل رشيد خيون يف كتابه األديان واملذاهب عن اإلمام اخلوئي& قوله< :الصابئي كان من أهل الكتاب
كما هو الظاهر>( .)7ويفهم هذا املعىن من الكتب الفقهية االستداللية لإلمام اخلوئي.
فيما نقل السيد الوالد& يف كتابه قبس من تفسري القرآن ،قوله ...< :وقع اخلالف بني علماء التفسري يف
موحدين يؤمنون
دين الصابئة وعقائدهم اختالفاً شديداً ,حبيث دار بني تكفريهم واحلكم بوثنيتهم وبني كوَّنم ّ
جبميع األنبياء والرسل (عليهم السالم)( ،)0وقال& يف موضع آخر <إ َن الصابئة املندائية من أهل الكتاب كما
يظهر من اآليات الكرمية>( .)5وقال& باستقالل الصابئة عن اليهود والنصارى واجملوس.
قال الشيخ ناصر مكارم الشريازي يف تفسري األمثل< :يبدو مما سبق أ ّن هؤالء ـ الصابئة ـ أتباع حيىي بن
زكريا الذي يسميه املسيحيون حيىي املعمد أو يوحنا املعمد>(.)2
العالّمة الطباطبائي نقل بدوره يف تفسري امليزان حكاية عبد املسيح بن إسحاق الكندي عنهم ،فقال...< :
ما نسبه إىل بعض من تفسري الصابئة باملذهب املمتزج من اجملوسية واليهودية مع أشياء من احلرانية هو األوفق مبا
يف اآلية>(.)0
وقال الرازي يف التفسري الكبري يف معرض نقله ألقوال املفسرين يف تفسري مذهبهم< :وثالثها :وهو األقرب
أَّنم قوم يعبدون الكواكب>(.)0
تعليقاً على كالم الرازي أقوال :إذا كان يقصد الصابئة احلرانيني فهو كذلك ,أما إذا كان يقصد الصابئة
املندائيني فاألمر خمتلف .والفارق بني الدينني أن احلرانيني وثنيون يعبدون الكواكب كما مهر سابقاً ,أما املندائيون
ألَّنم.
أهل الكتاب .والفقهاء بأمجعهم جييزون أخذ اجلزية منهم ،وعندنا ال جيوز ذلك ّ

( )7األديان واملذاهب بالعراق ،رشيد اخليّون.50 :

( )0قبس من تفسري القرآن ،السيد حممد تقي اخلوئي .710 :
( )5املصدر السابق .060 :
( )2تفسري األمثل ،بإشراف ناصر مكارم الشريازي .000 :7
( )0امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني الطباطبائي .710 :7
( )0التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي .760 : 5
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فيضفون عليها صفة القداسة دون مستوى العبادة ,معتربين الكواكب مصدراً من مصادر الفيض اإلهلي ،ومن
وجودات اهلل املقدسة .
والشاهد على سقم كالمه ما ذكره الكتاب املقدس للصابئة املندائيني املوسوم بالكنزا ربا ،حيث جاء فيه:
«ال متجدوا الشمس والقمر وهو اهلل الذي أمر وكان هلما وللكواكب هذا الضياء ,لكي يأنريوا به الظلماء
فإذا نادى احلي العظيم ,سقطت كلها يف قرار هبيم»(.)7
وقال القرطيب« :والذي حتصل من مذهبهم ـ فيما ذكره بعض علمائنا ـ أَّنم موحدون ،معتقدون تأثري
النجوم ،وأَّنا فعالة»(.)0
ويتضح مما ذكره القرطيب أنه األقرب لفهم الديانة املندائية من غريه.
ونالحظ يف كتاب العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني للدكتور بدران أبو العينني بدران أ ّن
املؤلف مل يتمكن من حتديد موقفه اجتاه الصابئة؛ لكثرة اخللط يف اعتقاداهتم عند الفقهاء واملفسرين ،حيث نرى
تناقض األقوال اليت ينقلها لنا نصاً« :واحلق أ ّن مسألتنا هذه مل تتوافر لديها وسائل احلكم الصحيح على الصابئة،
إذ إننا ال نعرف شيئاً كثرياً عن حقيقتهم حىت تطمئن أنفسنا له ,)5( »...ولكن حرية املؤلف ليست يف حملها.
الغريب يف األمر أ ّن الصابئة املندائيني يقطنون يف بيئة إسالمية متمثلة يف جنوب العراق ،وجنوب إيران منذ
آالف السنني ،ومع ذلك وقع فيهم كل هذا الغموض واالختالف يف األقوال.
وهذا ما يؤكد الرأي الذي ملنا إليه من كون هذه الديانة ذات طابع باطين.
وذكر رشيد اخليون يف كتابه األديان واملذاهب ...« :ومل ينته األمر عند الفقهاء القدماء ،بل تواتر إىل

( )7الكنزا ربا ،05 :اليمن ،7الكتاب األول ـ الوصايا.
( )0تفسري القرطيب (اجلامع ألحكام القرآن) ،القرطيب .250 : 7
( )5العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني ،بدون أبو العينني.10 :

الفصل األول :الصابئة المندائيون 04 .................

املعاصرين رغم كثرة الدراسات وتبدل أحوال املعرفة ،إالّ أَّنم ظلوا جيهلون أمر الصابئة بداية من صاحب أكرب
موسوعة فقهية (جواهر الكالم) النجفي من أعالم القرن التاسع عشر ،وانتهاء بالفقهاء املعاصرين .فما عدا
فتوى اإلمام اخلوئي ،ورسالة ملرشد الدولة اإليرانية آية اهلل خامنئي مل جند شيئاً مفيداً حول التعامل مع أهل هذا
الدين»(.)7
املندائيون اللغة واألصل

يذكر الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة املندائية« :قوميتنا مندائية آرامية ،حنن مندائيون آراميون
ومنتلك اخلصائص القومية ،لغتنا هي املندائية ،وهي فرع من اآلرامية .لدينا تارخينا ،ووجودنا يسبق اآلشورية ،لدينا
دين ،لدينا تراث ،لدينا شعب .فاآلرامية تشمل الكلدان والسريان واآلشوريني واملندائيني»(.)0
يقول ياسني الناشئ يف حبثه الصابئة املندائيون« :اللغة املندائية هي اللغة اليت وردت هبا املخطوطات
الصابئية ،فكل الكتب الدينية ما حتتويه من تعاليم وصلوات وتراتيل مكتوبة هبذه اللغة ,وأول من قرأ األجبدية
املندائية هو آدم× وبقية املختارين األصفياء ،ومنهم حيىي بن زكريا×  ،وهي مقدمة عند مجيع الصابئة .واللغة
املندائية هي هلجة من اآلرامية اليت تنتسب إىل اجملموعة السامية كالبابلية واآلشورية والكلدانية».
ّأما غضبان الرومي فيقول ...« :اللهجة املندائية هي أقرب اللهجات إىل السريانية ,ولو أَّنا أحرفت وب ّدلت
حروفها إىل (سطرجنيلية)»(.)5

أنبياؤهم وكتاهبم املق ّدس

يدين الصابئة املندائيون بنبوة كل من آدم وشيث ونوح وسام وإدريس وإبراهيم وحيىي بن زكريا عليهم السالم.

( )7األديان واملذاهب بالعراق ،رشيد اخليون .51 :
( )0نقالً عن جريدة هبرا الضياء 0665م.
( )5مذكرات مندائي .05 :
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جاء يف كتاب الصابئة املندائيون« :إ ّن الدين الصابئي دين قدمي ،يعتقد معتنقوه أنه من أقدم األديان أن
مل يكن أقدمها ,فهم ينسبون كتاهبم (كنزه ربه) إىل آدم×  ,كما يعتقدون أ ّن (سام) هو جدهم األعلى ،ونبيهم
بعد آدم ونوح ,وهم ليسوا فرقةً من النصارى كما ورد ذلك لدى كثري من ال أكتّاب وخباصة اإلفرنج منهم ،وقد
جاء هذا الوهم من تعظيم الصابئني للنيب حيىي× واعتباره نبياً هلم أنقذهم من ضالل اليهودية ،وقام باملعمودية،
كما أَّنم يأعظّمون يوم األحد كما يفعل النصارى»(.)7
و ّأما كتاهبم املقدس املوسوم (الكنزا ربا أو الكنزه ربه) ،أي الكنز الرباين أو صحف آدم ،وهو الكتاب الذي
شرح ووضع عبادة الصابئة وفلسفة عقيدهتم.
قال رشيد اخليون يف كتابه« :يضاف اىل ذلك أ ّن الزبور ،يعين :الكتاب ,وكتاب الصابئة زبور (الكنزا ربا)
ال الزبور الذي غلب امسه على مزامري داود»(. )0
وجاء يف تفسري األمثل...« :كتبهم ـ الصابئة ـ املقدسة :كنزا ربا ويسمى أيضاً سدره أو صحف آدم ،وفيه
آراء حول كيفية بدء اخللق؛ وكتاب أدر أفشا دهي أو سدرا دهي ،ويتحدث عن حيىي وتعاليمه ويعتقد الصابئة
أنه موحى إىل حيىي عن طريق جربائيل؛ وكتاب قلستا ،وفيه تعاليم الزواج والزوجية ،وهذا إىل جانب كتب كثرية
أخرى يطول ذكرها»(.)5
ولقد أكتب كتاب الكنزا ربا باللغة املندائية وهي فرع من اللغة اآلرامية ،كما ذكرنا قأبيل
هذا.

( )7الصابئة املندائيون ،الليدي دراوور .06 : 7
( )0األديان واملذاهب بالعراق.57 :
( )5األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،بإشراف ناصر مكارم الشريازي .000 :7
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عقائدهم وطقوسهم الدينية

أوالً :التوحيد
يعتقدون أ ّن هناك خالقاً واحداً للكون أال وهو اهلل الواحد األحد ،حيث جاء يف افتتاحية الكتاب املقدس
احلي العظيم املتميز عن عوامل
كنزا ربا ،الصفحة األأوىل« :باسم احلي العظيم ,أسبّحك ريب بقلب طاهر أيها ّ
النور الغين العلي فوق كل شيء نسألك الشفاء والظفر وهداية اجلنان وهداية السمع واللسان ..ونسألك الرمحة

رب العاملني».
والغفران آمني يا ربنا  ...يا ّ
احلي ,وجتلى منداهيي بأنواره ,فأضاء
احلي العظيم أشرق نور ّ
ويف موضع آخر منه ورد املقطع اآليت« :باسم ّ

مجيع األكوان .حطّم ألوهية الكواكب ,وأزال أسيادها من مواقعهم»(.)7

وعندما نقرأ هذه العبارة يف كتاهبم املقدس نستغرب كيف أ ّن بعض الباحثني واملفسرين يتّهمون الصابئة
املندائيني بعبادة الكواكب؟ ويف كتاهبم توجد هذه العبارة وأمثاهلا اليت تشهد بشكل جلي على أَّنم موحدون.
نعم ،إَّنم يق ّدسون الكواكب ويعتربوَّنا من أعظم آيات اهلل ،وهذا ما ميكن أن جيتمع مع االعتقاد بالتوحيد هلل.
الدليل اآلخر املهم على أَّنم موحدون ،هو ما جاء يف كنزا ربا:
احلي العظيم.
«باسم ّ

مسبح ريب بقلب نقي.
احلي العظيم ,البصري القدير العليم ,العزيز احلكيم .هو األزيل القدمي ,الغريب عن أكوان النور ,الغين
هو ّ

احلي العظيم مسرة القلب,
عن أكوان النور ،هو القول والسمع والبصر ,الشفاء والظفر ,والقوة والثبات ،هو ّ
وغفران اخلطايا.
مسبح ريب بقلب نقي.

رب األكوان مجيعاً  ..أمستج أنت ,مبارك ,ممجد ,معظم ,موقر ,قيوم ،العظيم السامي .ملك النور
يا ّ
احلي العظيم ال حد لبهائه .وال مدى لضيائه .املنتشرة قوته .العظيمة
السامي احلنان التواب الرؤوف الرحيمّ .

( )7الكنزا ربا ،771 :اليمني ،الكتاب السادس ـ النواهي.
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قدرته. ...
هو امللك منذ األزل .ثابت عرشه .عظيم ملكوته .ال أب له وال ولد .وال يشاركه ملكه أحد ،مبارك هو
يف كل زمان ,ومسبح هو يف كل زمان .موجود منذ القدم .باق إىل األبد .قال للمالئكة كوين فكانت .بقوله
مالئكة النور كانت .ومن ضيائه النقي انبثق مالئكة التسبيح الذين ال ح ّد هلم .وال ع ّد ,وال بطالن .من نوره
وهبي مقامهم فيه .نور ال بطالن فيه  ,وخشوع
هبي نوره .متقن ّ
العظيم انبثقوا ممتلئني بالتسبيح .متقن ضياؤهّ .
شر فيه ,وهم
ال عصيان فيه ,وبر ال شقاق فيه ,وإميان ال خداع فيه ,وصدق ال كذب فيه هو اخلري الذي ال ّ

للحي مسبحون.
مقيمونّ ,

تسبح مللك النور بالضياء الذي وهبه إياهم»(.)7
مالئكة الضياء أ

ثانياً  :التعميد
وهي عالمة اعتناق الفرد للدين الصابئي .ويعترب الركن األساس ،إذ هو فرض واجب على كل صابئي
مندائي ،ويهدف اىل فتح باب اخلالص والتوبة وغسل الذنوب واخلطايا والتقرب إىل اهلل.
أميارس العماد املندائي بثالثة أنواع:

صبُتَّه:
ُ 1م ْ
وهو تعميد عام ,يتم هذا الطقس يف املاء اجلاري (الريدنا) ،ويكون يوم األحد على رأس األيام املقدسة؛
تعمدت املالئكة ،وأٌنزل إىل األرض عن طريق
أل ّن اهلل بدأ اخللق فيه ,والتعميد بدأ يف عوامل النور العليا ،حيث ّ
تعمد آدم وحواء مث أصبح سنة آلدم وذريته من بعده.
املالك جربيل الرسول (هيبل زيوا) ،حيث ّ
إ ّن من مستلزمات التعميد يف الديانة الصابئية مجلة أمور :
أ املاء اجلاري ،ماء احلياة (مياهيا) ،وإكليل الرحيان واآلس ومها يرمزان إىل احلياة وطيبها.
ب املالبس الدينية اخلاصة (رستا) وهي مالبس قطنية او من الكتان األبيض ،ويرمز اللون األبيض ،إىل
املتعمد بعد أن ينزع كل قطعة من مالبسه االعتيادية.
الطهارة والنور ،يرتديها رجل الدين والشخص ّ
( )7الكنزا ربا  7 :ـ  ،5اليمني ،الكتاب األول ـ التوحيد.
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ج أشياء متثل حاجات اإلنسان البدائية ،وهي طبق من الطني (طريانا) وكوب ماء ،وإناء لوضع البخور،
وراية بيضاء حول خشبة مصنوعة على هيئة عالمة ( )+وترمز اىل راية السالم (شيشالم) واملعروفة يف أوسا
كثرية بـ(الدرفش).
تبدأ خطوا ت التعميد بالنزول اىل املاء والغطس فيه واالرمتاس مع ذكر اسم اهلل تعاىل ،وشرب شيء منه.
بعد ذلك يتناول املع همد نعمة اخلبز ومعها شيء من املاء ،مث خيتتم رجل الدين التعميد بأن يضع يده اليمىن على
للمتعمد االسم الديين (امللواشة) اليت ترافقه حىت
املتعمد ،ويقوم بعدها باملصافحة ألداء ميني احلق .ويعطى
ّ
رأس ّ

َّناية احلياة  ..وبعد جمموعة من الرتاتيل الدينية اخلاصة ،منها مثالً :أتيت إىل املاء بإرادة اهلل وإراديت ,واملاء الذي
يهيئ القوة.
نزلت اىل املاء واصطبغت وتقبلت الرسم الزكي ،وارتديت مالبس النور ،وأحكمت إكليل الورد الغض
علي.
برأسي ،وذكرت اسم اهلل العظيم ه
وقد ورد يف الكتاب املق ّدس املقطع التايل:
«إلبسوا األبيض ،واكتسوا األبيض ..ألبسة الضياء وأردية النور .واعتموا بعمائم بيض كاألكاليل الزاهية.
احلي اليت ينتطق هبا األثريون .وانتعلوا .وامحلوا بأيديكم صوجلانات مثل صوجلانات املاء
وانتطقوا بأحزمة املاء ّ
احلي اليت حيملها األثريون يف بلد النور»(.)7
ّ

 2طماشة:
هو تعميد خاص ،له شبهٌ بالغسل الشرعي عند املسلمني ,جيب بعد ملس امليت واجلنابة واحليض وبعد
الوالدة(.)0

( )7الكنزا ربا  ،02 :اليمني ،الكتاب األول ـ الوصايا.
( )0الكنزا ربا :اليمني .7
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 3رشامة:
ميارس يف اليوم ثالثة مرات ،وهو مبثابة الوضوء عند املسلمني .وال حتتاج هذه إىل مساعدة الكاهن ,فكل
إنسان كاهن نفسه.
ونالحظ وجود عالقة خاصة بني الصابئة واألَّنر ,ولذا يقطن هؤالء ضفاف األَّنر ،وهي عالقة متفرعة
على وجوب التعميد يف األَّنر اجلارية.
ذكر السيد الوالد (رمحه اهلل) يف كتابه قبس من تفسري القرآن خاطرة جديرة بالذكر ...« :وإين ألذكر أ ّن
شيخهم عندما كان عند سيدنا الوالد ـ اإلمام اخلوئي ـ حفظه اهلل ،عطش واحتاج إىل املاء ،فلم يشرب من
األنابيب رغم جريان املاء وغزارته ,بل أمر سائقه فذهب إىل َّنر الفرات ـ يف الكوفة ـ وأتى له باملاء اجلاري»(.)7
ورمبا تنازل املندائيون عن التعميد يف األَّنر اجلارية إىل األحواض يف املندي( )0لضرورات أملتها عليهم ظروف
اهلجرة والتغرب عن األوطان ,خصوصاً بعد هجرهتم إىل الغرب وبأعدهم عن األَّنر اجلارية ,ورمبا تقية وخوفاً من

بطش احلكومات.

ذكر خيون يف كتابه« :العماد  ...ومن مستلزماته املاء اجلاري ,الذي عوض عنه فيما بعد بأحواض املاء
اليت تقام عادة داخل املندي»(.)5
إالّ أنه مبرور الزمن وبسبب قلة رجال الدين ،وغريها من األسباب ،ضعفت ممارسة شعرية التعميد عند
املندائيني.
يقول غضبان الرومي يف كتابهّ « :أما التعميد فقد ضعفت مظاهره ,مع العلم أنه العمود الفقري يف العقيدة,
وكثري من الشباب مل يتعمد إالّ يف زواجه ،واملفروض يف الدين الصابئي أن يتعمد الطفل بع ّد األربعني يوماً من
ميالده ،وكثري من األفراد ال يعرفون أمساءهم الدينية (ملواشة) ،وذلك من جراء عدم ذهاهبم للتعميد .وملا كان

( )7قبس من تفسري القرآن ،السيد حممد تقي اخلوئي.060 :
( )0املندي :مكان العبادة عند الصابئة.
( )5األديان واملذاهب بالعراق.00 :
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التعميد واجباً على كل صابئي ليكون صابئياً .فعليه ،إ ّن إمهال هذا الطقس يعد إمهاالً لكل املعتقدات األأخرى؛
ألنه األساس يف اعتناق الدين الصابئي»(.)7
ومن امللفت لالنتباه أ ّن العدد أربعني له مكانة مقدسة عند مجلة من األديان ،ومنها املندائية .وهو أمر
جدير بالبحث والتحقيق ،فما هو السر يف الرقم أربعني؟!

ثالثاً :المعاد
وال ختتلف الديانة املندائية عن غريها من الديانات السماوية يف االعتقاد باملعاد ,وضرورة انتقال الروح يف
يوم من األيام إىل عامل حتاسب فيه على ما فعلته من خري أو شر أال وهي دار اآلخرة ,وهي احملطة األخرية لعامل
الروح بعد انفصاهلا عن اجلسد.
وإليك بعض الشواهد من كتاب كنزا ربا« :إصعدي أيتها النفس  ..إىل دارك األأوىل ,دار األثريني ..دار
()0
نص آخر من نفس الكتاب« :إذهيب أيتها النفس إىل البلد الذي منه أخذوك  ..إذهيب
أهلك الطيبني»  .ويف ّ

إىل الدار اليت فيها أبوك ,وفيها أهلك وذووك .لقد كسرت القيود ,وعربت احلدود ,ونزعت ثوب اجلسد»(.)5

نص آخر كذلك« :أيتها النفس الذاهبة إىل رهبا  ..طريقك طويل ,ال مؤشر وال دليل .حمطات أجناس,
ويف ّ
مبثوث فيها احلراس  ..واحملاسبون قائمون عليها .فبماذا تزودت للطريق؟ ومباذا ستدفعني عنك الضيق؟»(.)2
ٌ

رابعاً :العدل
اجلدير باإلشارة أ ّن اعتقاد املندائيني بالعدل اإلهلي من األأمور الواضحة  ,فقد ورد يف كتاب مذكرات
مندائي ...« :أن يقبل الفرد بالعدل اإلهلي ،وأن يسكت على ما يناله من خري وشر ويصرب عليهما»(.)0
( )7مذكرات مندائي.10 :
( )0الكنزا ربا ،28 :اليسار ،الكتاب الثالث.
( )5املصدر السابق.00 :
( )2املصدر السابق.00 :
( )0مذكرات مندائي ،غضبان الرومي.55 :
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ِ ِ
ب اللَّهُ لَنا ،)7(}...فهو عني التسليم هلل
وهذا االعتقاد مطابق مع اآلية الكرمية {قُ ْل لَ ْن يُصيبَنا إالَّ ما َكتَ َ
حق حقه.
كل ذي ّ
والرضا ،وهو اإلميان بعدله ،أي إعطاء ّ

خامساً :الصاة
ذأكر بالتفصيل كيفية بناء املندي ،والصالة فيه ،وجهة القبلة يف كتاب الصابئة املندائيون ،حيث جاء يف
حتديد جهة الصالة ...« :النجم القطيب الذي جيب أن يتجه إليه الشخص حني يقوم بأداء الصالة.)0(»...
ويتحدث األأستاذ رشيد اخليون عن الصالة ،فيقول« :صالة املندائي عبارة عن قراءة وتربيكات مع االحنناء
كلما وردت كلمة السجود يف النص املقروء كقوهلم( :قوموا أيها املسلمون املؤمنون اسجدوا وسبحوا هلل العظيم).
وإضافة إىل الصالة اجلماعية اليت تقام يف املندي ،هناك صالة شخصية يصليها املندائي يف مناسبات دينية.
والقبلة عند الصالة جهة الشمال ،وذلك لالعتقاد بأَّنا اجلهة املباركة»(.)5
النص أعاله ,نقول :إ ّن
وتعليقاً على كلمة املسلمني الواردة يف الكتاب املقدس عند الصابئة كما وردت يف ّ

تعزز الرؤية املتبنّاة من قبل جمموعة من الباحثني أ ّن لإلسالم معنيني :معىن عام ،املقصود منه اتّباع
هذه الكلمة ّ
ملة النيب إبراهيم×  ،واليت تضم مجلة من األديان السماوية اليت تؤمن بنبوته ×  ,مستندين بذلك إىل قوله تعاىل:

{ما َكا َن إِب ر ِاهيم ي ه ِ
ص َرانِيًّا َولَ ِكن َكا َن َحنِي ًْا ُّم ْسلِ ًما}(.)2
وديًّا َوالَ نَ ْ
َْ ُ َُ
َ
النيب حممد ’ .
ومعىن خاص ،يأقصد به أتباع ّ

احلي العظيم» ،فهي مبثابة بسم اهلل الرمحن الرحيم عند املسلمني.
وكثرياً ما ّ
يردد املندائيون عبارة «باسم ّ

أوقات الصاة :يصلي الصابئة املندائيون يف اليوم ثالث مرات .جاء يف الكتاب املقدس:

«يا أصفيائي ..مع انفالق الفجر تنهضون .وإىل الصالة تتوجهون .وثاني ًة يف الظهر تصلّون .مث صالة الغروب.
( )7سورة التوبة.07 :
( )0الصابئة املندائيون ،الليدي دراوور.060 :
( )5األديان واملذاهب بالعراق.01 :
( )2سورة آل عمران.01 :
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فبالصالة تتطهر القلوب .وهبا تأغفر الذنوب»(.)7
الليدي دراوور يف كتاهبا الصابئة املندائيون ذكرت أيضاً أ ّن هناك صالةً للظهر عند املندائيني ,أي عدد
صلواهتم ثالثة ,وتنقل لنا نصوصاً دينية هبذا اخلصوص(.)0
لكن غضبان الرومي يقول يف مذكراته غري ذلك ،وهذا نصه ...« :فقد كان والدي يرمحه اهلل يستيقظ كل
ّ

يوم مبكراً ويذهب إىل النهر إلجراء طقوس الوضوء (الرشامة) ،مث يأيت إىل الدار ويبدأ بالصالة (الرباخة) ،كذلك
احلال يف املساءّ ،أما ظهراً فلم أشاهده أو أشاهد غريه حىت من رؤساء الدين يؤدون الصالة ،بل كانوا يكتفون

بالصالة صباحاً ومساءً عند الشروق وقبل أفول الشمس وغياهبا؛ ألن الصالة جيب أن تتم يف هذا املوعد»(.)5

سادساً :الصوم
يذكر رشيد اخليون يف كتابه« :والصوم عند املندائية ستة وثالثون يوماً متفرقةً على مدار السنة ختتم عاد ًة
حيل يف قلبه البغض ليس مسلماً)
باألعياد .ومن تعاليمه( :أمسكوا أفواهكم عن قول الكذب  ...ألن الذي ّ

واالمتناع عن أكل اللحوم فقط ،وحيرم يف أيامه ذبح احليوان»(.)2

إذن ،املقصود من الصوم عندهم ليس املنع عن الشرب واألكل يف ساعات حمددة ,بل الصوم عن أكل
اللحم  ,واألشياء السيئة البذيئة بشكل عام .
النص الذي ورد يف الكتاب املقدس:
وإليك هذا ّ
«يا أحبائي .أيها املؤمنون يب .صوموا الصوم الكبري ,صوم القلب والعقل والضمري .لتصم عيونكم,
وأفواهكم ,وأيديكم  ..ال تغمز ال تلمز .ال تنظروا إىل الشر ,وال تفعلوه .والباطل ال تسمعوه وال تنصتوا خلف

( )7الكنزا ربا ،786 :اليمني ،الكتاب العاشر.
( )0الصابئة املندائيون.505 :
( )5مذكرات مندائي.15 :
( )2األديان واملذاهب بالعراق.01 :
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ونزهوا أفواهكم عن الكذب .والزيف ال تقربوه .أمسكوا قلوبكم عن الضغينة واحلسد والتفرقة .أمسكوا
األبوابّ .
أيديكم عن القتل والسرقة .أمسكوا أجسادكم عن معاشرة أزواج غريكم ,فتلك هي النار احملرقة .أمسكوا أركبكم
عن السجود للشيطان وألصنام الزيف .أمسكوا أرجلكم عن السري إىل ما ليس لكم .إنه الصوم الكبري فال
تكسروه ,حىت تفارقوا هذه الدنيا.)7(»...
املمارسات الدينية املندائية

أوالً :األعياد
يف مذكرات مندائي يقول غضبان الرومي« :للصابئة عيدان :العيد الكبري ،والعيد الصغري .واألول يقع يف
شهر آب ,ويف هذا العيد الذي يأطلق عليه عيد الكرصة كان معظم أفراد الصابئة يعودون من أسفارهم خاصة
الصاغة منهم .يف عيد الكرصة تبقى كل عائلة ستاً وثالثني ساعة يف بيتها ال خترج إىل غريها  ...ونذبح قبل
العيد بيوم خروفاً لعمل اللوفاين (غذاء ديين خاص يعمل للموتى) ،وخنزن املاء يف قدور وطشوت ونودع احليوانات
لدى اجلريان من املسلمني؛ أل ّن ملسها يع ّد حراماً ,وقبل العصر يذهب معظمنا للغطس مبياه النهر أما للطهارة
أو للنظافة  ...إ ّن العيد الكبري هو عيد رأس السنة عند الصابئة  ...خيرج الفرد الصابئي من كرصته يف اليوم
التايل ويعايد أباه وأّمه قبل غريهم ،ويقبّل أياديهما. ...
موتاهن ليعدن
ّأما النسوة املصابات بنكبة بوفاة أحد أقارهبن فيذهنب مبكرات إىل املقربة باكيات نادبات
ّ
بعد الصباح إىل الدور ...خيرج أبناء الصابئة مهنئني مباركني بعضهم البعض ،وجيتمعون عاد ًة يف دار الرئيس
الروحاين (بيت شيخ سام) ،فيقرأ هلم الكاهن املختص طالع السنة وما قد حيدث فيها من كتاب (أسفر ملواشة).
تستمر أيام العيد ثالثة أو أربعة أو حىت عشرة مصحوبة خبروج الناس جمتمعني مع الرئيس الروحاين.
العيد الصغري ،بعد حنو أربعة أشهر من العيد الكبري ،يأيت العيد الصغري ،ويستغرق يوماً واحداً .هذا العيد

( )7الكنزا ربا ،72 :اليمني ،الكتاب األول ـ الوصايا.
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يع ّد رمزاً للخري والسالم.
ويف نيسان تأيت أيام عيد البنجة أو عيد اخلليقة ومدته مخسة أيام ،وتع ّد األيام اخلمسة من أطهر أيام السنة,
جيري فيها التعميد لكل فرد صابئي تقريباً وتنحر فيه اخلراف إلجراء اللوفاين أي طعام الغفران للموتى ,واملتوىف
يف هذه األيام يذهب إىل اجلنة من دون حساب .واأليام هذه طاهرة مع لياليها»(.)7
والـ(بنج) باللغة الفارسية تعين الرقم مخسة ،فقد يراد هبا هنا نفس هذا املعىن.

ثانياً :الزواج
يذكر رشيد خيون يف كتابه األديان واملذاهب بالعراق« :ورد يف كنزا ربا (وأمرنا أن اختذوا ألنفسكم أزواجاً
تعمر بكم الدنيا) .اجلنة حرام على من يعزف عن الزواج ,وال يولّون عاقراً منصباً دينياً .وأن يتم الزواج وبإصرار
العذرة ،فعقد زواج الثيب ال يتطلب
من ابنة العم ,ذلك من تقديس رابطة الدم .وعند الزواج جيري التأكد على أ
العماد وأداء قسم اإلخالص من قبل الزوجني أمام رجل الدين»(.)0
النص فيه فيقول:
ويشهد كتاهبم املقدس بذلك ،حيث ّ

«أيها األصفياء الذين اصطفيتهم ،أقيموا أعراساً ألبنائكم .وأقيموا أعراساً لبناتكم .وآمنوا بربكم  ..إ ّن
العامل إىل زوال .وال تكونوا كالذين يكرهون احلياة فيعزفون عن اإلجناب فيها .أمثروا إن أردمت أن تصعدوا حيث
النور»(.)5

ثالثاً :تقديس الكواكب
فيض من نور وجود اهلل األقدس ,فهم يلتزمون بتعظيمها
يعتقد الصابئة املندائيون أ ّن للكواكب أنواراً بإعتبارها ٌ
حسب ما أمرهم به كتاهبم املق ّدس .ونرى كثرة لفظ الكواكب والنجوم واحرتامها يف كتاهبم ،حيث جاء فيه:
( )7مذكرات مندائي 25 :ـ .20
( )0األديان واملذاهب بالعراق 20 :ـ .01
( )5الكنزا ربا ،51 :اليمني ،الكتاب الثاين ـ التسبيح الرابع.
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«و ّأما النجوم اليت تسطع فيها ,فإَّنا مضيئةٌ بأمر رهبا .إثنا عشر مالكاً أمسلطون يف السدمي  ..بني الظالم
احلي العظيم»(.)7
واجلحيم ,يضيئون ليلها البهيم ,بقدرة ّ

رابعاً :ذبح الحيوان
يأعترب ذبح احليوان يف الليل عندهم من اخلطايا ,لذلك جندهم يعمدون ويصلون صالة االستغفار بعد الذبح,
وحيث تأنسب اخلطيئة إىل الذابح دون اآلكل ,علماً أَّنا التسري حلرمة أكل اللحم .
أي طري أو حيوان يف الليل؛ أل ّن الليل
يذكر الرومي يف مذكراته فيقول« :من املعلوم أ ّن الصابئي ال يذبح ّ
أي عمل ديين يع ّد باطالً ليالً عدا أيام
وجد للنوم والراحة ,وقد يع ّد الظالم رمزاً للشر ,وعليه فالذبح والتعميد أو ّ
البنجة .واأليام اخلمسة متساوية يف القدسية ،وتع ّد مبثابة شهر ،أي أَّنا تكمل أيام السنة اليت عددها 506
يوماً ،فتجعل منها  500يوماً ،وحتسب اليومني األولني ونصف اليوم الثالث على الشهر السابق ،واليومني
والنصف حتسب على الشهر الالحق ،وذلك فيما خيص استخراج املالويش أو األمساء الدينية وقت التعميد»(.)0

خامساً :حرمة حلق اللحية
إ ّن ممارسة إطالق اللحى لدى أتباع األديان السماوية ،بل وحىت غري السماوية ،تع ّد من الظواهر الدينية
اللصيقة باملتدين ،وباخلصوص رجال الدين .ومل خيرج املندائيون عن هذه القاعدة ،لذلك جتد عندهم التشدد يف
حترمي حلق اللحية وشعر الرأس .
المحرمة
سادساً :حرمة تناول األسماك
ّ
اجلري ,مثلهم يف ذلك
أحيرم عند الصائبة تناول األمساك اليت ال صدف عليها ،وال زعانف هلا ،كالسمك ّ
مثل الديانة اليهودية ،واملسلمني الشيعة.

( )7املصدر السابق ،001 :اليمني ،الكتاب الرابع عشر.
( )0مذكرات مندائي.20 :
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صابئة العراق  ..مناطق سكناهم وتعداد نفوسهم

يذكر غضبان الرومي حول تاريخ الصابئة املندائية ومناطق تواجدهم يف كتابه ،فيقول« :والتاريخ املندائي
أذى كثرياً من اليهود قبل املسيح بفرتات طويلة ،وهاجر قسم منهم إىل ميديا اليت كانت
يذكر أ ّن الصابئة القوا ً

تضم آ نذاك منابع َّنر دياىل من األراضي والسهول والبطاح خاصة منطقة منديل ,والطيب يف ميسان ويسميها
الصابئة (طيب مانة) .وقد تكون ميسان (تشمل حمافظة العمارة) مشتقة من املندائية ،وتتكون من كلمتني (مي
سيانة) ،أي األرض الطينية...
النيب حيىي بن زكريا ،من اليهود الكثري من التعذيب واالضطهاد ما يعجز عنه الوصف,
لقي املندائيون ،بعد ّ

فرتكوا األأردن والتحقوا بإخوان هلم يف ميديا ويف اجلهة الغربية من أرض فارس ،مث تركوها وسكنوا أرض السواد،
وتشمل جنوب العراق وعربستان احلالية»(.)7

أما حالياً فهم يسكنون ضفاف دجلة والفرات جنوب العراق ,وَّنر الكارون غرب إيران؛ ليسهل عليهم
املفضل.
ممارسة طقوسهم الدينية كالتعميد ,وتوفر األمساك النهرية وهو غذاؤهم ّ
ومن أهم مناطقهم االجتماعية قلعة صاحل ،ففي سنة  7176كانت حملة الصابئة من أكرب احملالت ،إذ متتد
على َّنر دجلة حنو كيلو مرتاً ،مث أضيف إليها يف سنة  7106حملة اللطالطة ,وكان عدد عوائلهم آنذاك يف
هاتني املنطقتني فقط قد جتاوز  066عائلة.
وانتحلوا حرفاً أصبحت مبرور الزمن حكراً هلم ،واشتهروا هبا وبصناعتها املمتازة .مثل صناعة القوارب,
وآالت احلصاد ,واحلدادة ،فكانت أكثر آالت املزارعني من صناعة الصابئة ,والنقش على الفضة ,وصناعة
األقفال ,وصياغة الذهب اليت ما زالوا يشتهرون هبا يف العراق وإيران.
اإلحصاءات الرمسية حسب ما يذكرها األأستاذ رشيد خيون يف كتاب األديان واملذاهب بالعراق ،هي على
النحو اآليت« :عددهم بالعراق عام  )76666( 7101نسمة .وذكرهم الدليل العراقي الرمسي العام 7150
حبوايل (أربعني ألف نسمة) .بينما ذكرهم عبد الرزاق احلسين (العراق قدمياً وحديثاً) اعتماداً على إحصاء عام
( )7مذكرات مندائي.50 :
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 7121حبوايل ( )0508نسمة .وبلغوا العام  7101حسب اإلحصاء الرمسي ( )77800نسمة .وبلغوا العام
 7100حسب اإلحصاء الرمسي أيضاً ( )72010نسمة .وع ّد نعيم بدوي الناشئ قومه حبوايل ()70666
نسمة .وع ّدهتم ناجية مراين يف (مفاهيم صابئية مندائية) بـ(.)78666
وقيل :إ ّن عددهم حالياً بلغ (مئة ألف) نسمة ،مخسون ألفاً منهم داخل العراق ،واخلمسون اآلخرون بإيران
وبقية دول العامل.
وقد ورد عددهم يف تقرير مديرية األمن العامة (داخل العراق فقط) يف إحصاءات،7101 ،7121( :
 )7111 ،7100على التوايل 0011( :ـ  77200ـ  72000ـ  .)70151وأكثر نسبة هلم ببغداد مث البصرة
مث العمارة مث الناصرية»(.)7

اخلالصة

النيب آدم وحيىي بن زكريا× وهم من أهل الكتاب.
 7ـ الصابئة املندائيون هم من أتباع ّ

 0ـ كتاهبم املقدس (كنزا ربا) ,أكتب أساساً باللغة املندائية ،وقد تأرجم يف بغداد عام  7111إىل اللغة العربية
بإشراف الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة املندائية .
برب واحد عادل وبالنبوة وباملعاد.
موحدون مؤمنون ّ
5ـ ّ
 2ـ التعميد ,الصالة ,الصوم ,من أهم طقوسهم الدينية.
 0ـ لغتهم هي املندائية ،اليت هي هلجة من السريانية.
 0ـ كانت ديانة باطنية ،وهي ديانة غري تبشريية.
 1ـ تعدادهم اليوم يبلغ (مئة ألف) تقريباً يف العامل.
 8ـ ميتهنون مهناً عديدة أمها صياغة الذهب والفضة.

( )7األديان واملذاهب بالعراق ،رشيد خيون.01 :
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 1ـ يقطنون جنوب العراق وجنوب غرب إيران قرب األَّنر عادة ,ويف بعض الدول األأوروبية بعد اهلجرة
القسرية.

الفصل الثاين :اليهــود

الفصل الثاين
اليه ـود

توطئة
النيب موسى بن عمران عليه
أعرفت الديانة اليهودية كواحدة من أقدم الديانات اليت نشأت يف العراق .اتّبعوا ّ

السالم .ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي كديانة مساوية يف آيات كثرية ،منها على سبيل املثال ال احلصر  ,قوله تعاىل
ِ
اهم ِّمن الََّيِّب ِ
ِ ِ ِ
ات َوفَ َّ
اه ْم َعلَى
َلْنَ ُ
يل الْكتَا َ
ْم َوالنُّبُ َّو َة َوَرَزقْنَ ُ َ َ
ب َوال ُ
ْحك َ
يف حمكم كتابهَ { :ولََق ْد آتَ ْي نَا بَني إ ْس َرائ َ

الْعالَ ِمين}( ،)7وقوله تعاىل يف موضع آخر{ :ولََق ْد آتَ ي نَا موسى الْه َدى وأَورثْ نَا بنِي إِسرائِيل ال ِ
ْكتَاب}(. )0
َ
َ َ
ْ ُ َ ُ َ َْ َ َْ َ

غلب على اليهود طابع التمرد واخلشونة والقساوة يف تعاملهم مع أنبيائهم ،لذا جاءت اآليات متضافرة ذماً

هلم ووعيداً .
مر وجودهم غصصاً وآالماً كباقي
أما يهود العراق حمل احلديث هنا ،فإَّنم كشرحية اجتماعية عانت على ِّ
الشرائح االجتماعية األأخرى  ,فلقد تسلطت عليهم احلكومات اجلائرة ،وعانوا التشريد والتهجري .حدث ذلك؛
القوي املتسلط عندما سنحت هلم
ألَّنم يهود مرة؛ وألَّنم عراقيون مرة أخرى  .إالّ أ ّن يهود العراق مارسوا دور ّ
الفرصة  ,فيما مارس أتباع الديانات األأخرى نفس الدور ضدهم ,وفقاً لسنة تارخيية ال تقبل التغيري ,فمنطق القوة
هو احلاكم دائماً.
لقد تناول املؤرخون والكتّاب والباحثون العرب احلركة اليهودية العاملية بالكثري من الريبة واحلذر ,فكان الدور
الرئيس فيها هو املوروث الديين ,فيما ازدادت ح ّدة العداء ضد احلركة اليهودية بعد ظهور الزعيم اليهودي الكبري
( )7سورة اجلاثية .70 :
( )0سورة غافر.05 :
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تيودور هرتزل الذي يعود له الفضل يف إنشاء الدولة اإلسرائيلية احلديثة نتيجةً ملؤمتر بال سنة 7811م  ,واستمرت
اجلهود حىت جاء وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا سنة 7171م .
ولعل السبب اآلخر هلذه الريبة يعود إىل التأثر بالسياسة اإلسرائيلية احلالية ّاجتاه الفلسطينيني .ومن هذه
ّ
العوامل وغريها جند بعض الكتّاب يبتعدون عن احلقيقة املوضوعية يف فهم أتباع هذه الديانة.
اليهود لغة

احلق ،فهو َهائِد .وقوم
يعود جذر الكلمة إىل (هـ و د) .قال اجلوهريَ :ه َاد يَـ أه أ
ود َه خوداً :تاب ورجع إىل ّ
ود ،مثل حائل وحول.
أه ٌ
ههود :التوبة والعمل الصاحل .ويقال أيضاًَ :ه َاد وتَـ َه هوَد إذا صار يَـ أهوديّاً.
ونأقل عن أيب عبيدة قوله :التـ َ
ود :اليَـ أهود(.)7
واهلأ َ

ك}( ، )0أي تبنا إليك.
و ّأما ابن منظور ،فهو أيضاً قال بأ ّن اهلَخود :التوبة .ويف التنزيل العزيز{ :إِنَّا ُه ْدنَا إِلَْي َ
وه َاد إذا َع ِق َل.
وأورد عن ابن األعرايب قولهَ :ه َاد إذا رجع من خري إىل شر أو من شر إىل خريَ .
ودي :يَـ أهود .ومسّيت اليهود اشتقاقاً من هادوا ،أي تابأوا.
مث أردف ذلك بقوله :مجع اليَـ أه ّ

وه َاد وتَـ َه هوَد إذا صار يهوديّاً(. )5
والتهويد :أن يصري اإلنسان يهودياًَ .
وجاء يف املعجم الوسيط أ ّن َه هوَد تعين :مشى رويداً .وتعين :صات صوتاً ضعيفاً ،أي ر هجع به يف لني.
وه هوَده :طهربه وأهلاه.
وتعين :سكن .وتعين :نامَ .
حوله إىل ملّة اليهود(. )2
َ
وه هود فالناًّ :

( )7الصحاح ،اجلوهري .001 :0
( )0سورة األعراف.700 :
( )5لسان العرب  700 :70ـ .700
( )2املعجم الوسيط .118 : 0
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اليهود اصطالحاً

قد يأطلق على هذه األأّمة تارةً :اليهود ،وأخرى :العربيون وثالثة :اإلسرائيليون ,وأخرياً يقال هلم :املوسوية.
واملقصود هبذه التسميات هو شيء واحد ،فمرًة باعتبار الدين ،وأخرى باعتبار نبيهم ،وثالثة لقوميتهم.
يذكر رشيد خيون يف كتاب األديان واملذاهب بالعراق حول تسمية اليهود عن قاموس الكتاب املقدس ما
يلي< :أَّنا أأطلقت أوالً على سبط أو مملكة يهوذا ,متييزاً هلم عن األسبا العشرة ,الذين مسوا إسرائيل ,إىل أن
تشتت األسبا  ,وأأخذ يهوذا إىل السيب  ,مث توسع معناها فصارت تشمل مجيع من رجعوا من األسر من جنس
العرباين  ,مث صارت تأطلق على مجيع اليهود املشتتني يف العامل ,ولفظة يهود أعم من عربانيني؛ ألَّنا تشمل
العربانيني األصليني والدخالء. ...
إ ّن يهود اسم عربي معناه :املدح .وإ ّن إسرائيل معناه :جياهد مع اهلل>(. )7
وقد يطلق اسم يهوه على اهلل تعاىل.
معىن العربي

يذكر الدكتور إبراهيم العايت يف كتابه األديان واملذاهب< :العربي هو املنحدر من ذرية إبراهيم×  ,لكنهم
اختلفوا يف وجه التسمية على أقوال:
 7ـ إ ّن إبراهيم أمسّي عربياً؛ ألنه عرب النهر ,وحيتمل أن يكون املقصود هو َّنر الفرات ,كما حيتمل أن يكون
َّنر األأردن.
 0ـ من احملتمل انتساب إبراهيم إىل أحد أجداده األقدمني املعروف باسم (عرب).
 5ـ لكن الدكتور ولفنسون يرى أ ّن التسمية جاءت من كلمة (عرب) مبعىن قطع مرحلة من الطريق أو شق
الطريق ,أو عبور الوادي من جانب إىل آخر ,وكل هذه االستعماالت تدل على التحول والتنقل الذي هو من
خصائص سكان الصحراء وأهل البادية>(. )0
( )7األديان واملذاهب بالعراق ،رشيد خيون.770 :
( )0األديان واملذاهب ،إبراهيم العايت.76 :
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تاريخ اليهود

إ ّن اهلجرة وكثرة التنقل والرتحال أصبحت من لوازم حركة بين إسرائيل .وعليه ،جند من الضروري الوقوف
على أهم اهلجرات التارخيية هلم االختيارية والقسرية.
اهلجرة األأوىل

من شبه اجلزيرة العربية إىل فلسطني ,يقول الدكتور أمحد شليب يف كتابه مقارنة األديان ...< :فلنعد إىل
األلف الثالث قبل امليالد لنرى أفواجاً من القبائل العربية هتاجر من شبه اجلزيرة العربية إىل الشمال حتت ضغط
القحط وقسوة الصحراء  ...وإىل اجلنوب من الفينيقيني نزلت قبائل عربية أخرى أشهرها قبائل الكنعانيني حوايل
سنة 0066ق.م ،واستقرت على ضفة [َّنر] األردن الغربية أمنسابة حنو البحر املتوسط ,ومسيت هذه املنطقة
بامسهم ،فأصبحت تأدعى أرض كنعان ،وهو االسم الذي يكثر وروده يف التوراة>(.)7
يكاد يتفق مجلة من الباحثني على أ ّن أصل اليهود ,أي أتباع إبراهيم× كانوا من اجلزيرة العربية ,وألسباب
عديدة هاجروا إىل الشمال ،وهذه تأع ّد أول هجرة مجاعية هلم من النوع االختياري.
الرب ألبرام :إنطلق من
النص التايل< :وقال ّ
علماً أ ّن التوراة ذكرت هذه اهلجرة بالتفصيل ،حيث ورد ّ
أرضك وعشريتك وبيت أبيك ,إىل األرض اليت أريك .وأنا أجعلك أّمةً كبريةً وأبارأكك وأأعظّم امسك ,وتكون
الرب ومضى معه لو  ،وكان إبرام ابن مخس وسبعني سنة
بركةً .وأبارك مباركيك  ...فانطلق أبرام كما قال له ّ
حني خرج من حاران .فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطاً ابن أخيه ومجيع أمواهلما. )0(>...
النيب إبراهيم فهو أبو األنبياء ،ومن الرسل أويل العزم .دعا الناس إىل احلنيفية وعبادة الواحد األحد،
و ّأما ّ

تكن له احرتاماً خاصاً ,ولد× يف بالد ما بني النهرين يف عاصمة
وترك عبادة األصنام .كل األديان السماوية ّ
( )7مقارنة األديان ،أمحد الشليب( 28 :اليهودية).
( )0العهد القدمي ،80 :سفر التكوين ،اإلصحاح ،70الفقرات  7ـ .0
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الكلدانيني بالعراق  ,وحيث إنه مل يستطع أن ينشر احلق يف بالده ،فقد أأجرب على اهلجرة مع زوجته سارة ولو
وبعض أصحابه ,متوجهاً حنو الشمال سرياً إىل أرض كنعان .وهلذا السبب ذكرنا سالفاً أحد اآلراء القائلة أ ّن
أهل كنعان مسوا إبراهيم ورفاقه بالعربيني؛ لعبورهم النهر أو األودية .ويف تاريخ هذه الرحلة يذكر بعض الباحثني
أَّنا متت حوايل سنة  0666قبل ميالد املسيح× .
يذكر صاحب كتاب األديان واملذاهب نزول إبراهيم أرض الكنعانيني ،فيقول< :وحط إبراهيم رحاله يف
تلك البقاع ـ أرض كنعان ـ ونَعِ َم مبا فيها من رخاء وخري...ومل خيتلط مجاعته بالفلسطينيني ،بل عاشوا يف عزلة,
قد يكون سببها رفضهم عبادة األصنام ,وقد أصبح االنعزال طابعاً مميزاً للعربانيني واليهود فيما بعد>(. )7

اهلجرة الثانية

جدب
للنيب إبراهيم والعربيني من فلسطني إىل مصر .يذكر التاريخ أ ّن أرض كنعان أصاهبا
ٌ
اهلجرة الثانية ّ

وقحط ,فساروا متجهني حنو اجلنوب إىل كنانة ،أي مصر  ,حيث كانت معروفة بالزراعة والرعي واخلريات الكثرية.
ضيّق عليه اخلناق فيما بعد ,من قِبَل فرعون؛ ألنه كان
ويف مصر كانت حياة إبراهيم املادية جيدة ً
جدا ,إالّ أنه أ
ينظر إىل إبراهيم أنه متعاون مع ملك اهلكسوس الذي كان من املهاجرين إىل مصر أيضاً ،ومن جهة أخرى طمع
ملك اهلكسوس بزوجة إبراهيم سارة ،لكن إبراهيم عندما قرر الرجوع إىل فلسطني مل يهاجر معه مجيع العربيني،
بل بقي عدد كبري منهم يف مصر ،ولقد أهديت جارية إىل سارة يف مصر امسأها هاجر ,تزوجها إبراهيم فيما بعد
ذلك بإصرار من زوجته سارة.
اي امرأة
وقصة زواج هاجر من إبراهيم مذكورة بالتفصيل يف التوراة ،وإليك هذا ّ
النص منها< :و ّأما سار أ
رب عن
اي ألبرام  :هو ذا قد حبسين ال ّ
أبرام ,فلم تلد له .وكانت هلا خادمةٌ مصريةٌ امسها هاجر .فقالت سار أ

( )7األديان واملذاهب ،إبراهيم العايت.76 :
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الوالدة ,فادخل على خادميت ,لعل بييت يأبىن منها .فسمع أبرام لقول ساراي .فبعد عشر سنني من إقامة أبرام
اي امرأته هاجر املصرية خادمتها فأعطتها ألبرام زوجها لتكون له زوجةٌ .فدخل
يف أرض كنعان ,أخذت سار أ
على هاجر فحملت>(.)7

ويف مقطع آخر من نفس اإلصحاح يذكر< :وولدت هاجر ألبرام ابناً  ,فسمى أبرام ابنه الذي ولدته هاجر
هاجر إمساعيل ألبرام>(.)0
إمساعيل  .وكان أبر أام ابن ّ
ست ومثانني سنة حني ولدت أ

يقول إبراهيم العايت يف كتابه ...< :مث دخل هباجر بناء على إحلاح سارة ،وأجنب منها ابنه األول إمساعيل.

ومن نسل إمساعيل الذي نشأ يف مكة جاء العرب املعروفون باملستعربة ,وهم الذين محلوا لواء اإلسالم فيما بعد،
واقتحموا أرض الرومان ،واستعادوا فلسطني وما حوهلا  ,حمققني وعد اهلل إلبراهيم أن جيعل هذه األرض لنسله
من َّنر مصر إىل النهر الكبري وهو الفرات ،وقد جاء هذا الوعد يف التوراة سفر التكوين ،اإلصحاح  ،70الفقرة
 78ـ .)5(>06
الرب الذي
وإليك يف هذا الصدد مقتطفات من التوراة ،حيث يدل ّ
النصان التاليان على ما ذكرناه< :أنا ّ

أخرجك من أأور الكلدانيني ألأعطيك هذه األرض مرياثاً لك> ،ويف مقطع آخر< :لنسلك أأعطي هذه األرض
من َّنر مصر إىل النهر الكبريَّ ,نر الفرات>(.)2

واخلرائط اإلسرائيلية تشري إىل دولة إسرائيل الكربى من النيل إىل الفرات .وهذه هي أأمنية دولة إسرائيل احلديثة.
والروايات اإلسرائيلية تعتقد أ ّن عهد اهلل إلبراهيم ولنسله منحصر بإسحاق وولده.
وبعد مولد إمساعيل من هاجر بأربعة عشر سنة أجنبت سارة إلبراهيم ولداً هو إسحاق ،وهو االبن الثاين
إلبراهيم ،وكالمها ولدا يف فلسطني ,مث تويف إبراهيم عن عمر ناهز املئة ومخس وسبعني سنة تاركاً إمساعيل يف

( )7العهد القدمي  ،16 :اإلصحاح السادس عشر ،الفقرات  7ـ .2
( )0املصدر السابق ،الفقرات  70ـ .70
( )5األديان واملذاهب.77 :
( )2العهد القدمي 81 :ـ  ،16اإلصحاح  ،70الفقرة  1و .78
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احلجاز وإسحاق بأرض كنعان .ويأعتقد أ ّن إبراهيم× مدفون يف فلسطني.
سمها ساراي  ,بل مسها
اي امرأتأك ال تأ ّ
وقد وردت قصته مع سارة يف التوراة< :وقال اهلل إلبراهيم  :سار أ

أرزقأك منها ابناً .وأأباركها فتصري أأمماً  ...فسقط إبراهيم على وجهه وضحك .وقال يف قلبه:
سارة .وأنا أأباركها و أ
أالبن مئة سنة يولد ولد؟ وهل تلد سارة ,وهي ابنة تسعني سنة؟  ...غري أ ّن عهدي أأقيمه مع إسحاق الذي
تلده لك سارةأ.)7(>...
أ

ت
َ ِح َك ْ
ولقد تص ّدى القرآن الكرمي لعرض هذه القصة يف سورة هود ،حيث يقولَ { :و ْام َرأَتُهُ قَآئِ َمةٌ فَ َ
ِ
فَ بَ َّ
ت يَا َويْ لَتَى أَأَلِ ُد َوأَنَاْ َع ُجوٌز َو َه َذا بَ ْع ِلي َش ْي ًخا إِ َّن َه َذا
وب * قَالَ ْ
ش ْرنَ َ
اها بِِإ ْس َح َق َومن َوَراء إِ ْس َح َق يَ ْع ُق َ
ِ
يب}(.)0
لَ َ
ش ْيءٌ َعج ٌ
من جهة أخرى ،بعد رحيل إبراهيم بدأت املضايقات على اليهود يف مصر ,ومبا أ ّن العربيني كانوا قد أخذوا
على أنفسهم طابع اال نعزال ,فكانت حياهتم غري منسجمة مع حياة الشعب املصري كأَّنما شعبان بثقافتني
ودينني يعيشان يف أرض واحدة ،أي كما يقال :دولة يف وسط دولة .ويف مثل هذا احلال ،يصعب على الغريب
أن ينسجم مع الشعب األصلي ،أال وهم املصريون.
أصبح الوضع االقتصادي للعربيني ممتازاً جداً ،فأضحوا وكأَّنم أسياد البلد ,مع أَّنم كانوا يف بداية هجرهتم
النيب يوسف ،خصوصاً ,فقد اختلف احلال ,إذ صار بإمكاَّنم
إىل مصر الجئني يطلبون الرزق والقوةّ .أما يف زمن ّ

تقرير مصري البلد اقتصادياً.

علماً أن ما أملعنا إليه من األحداث مذكور بتفاصيله يف سفر التكوين من التوراة ,وقد آثرنا املرور عليها
سريعاً مراعاةً لالختصار.
وخاصة القول :إ ّن إبراهيم× له ولدان :إمساعيل من هاجر؛ وإسحاق من سارة ,ونبينا األكرم حممد’ من
النيب يعقوب الذي يسمى بإسرائيل ،فهو ابن إسحاق .وأ ّن أنبياء اهلل ،يوسف وموسى
نسل إمساعيلّ ,أما ّ
( )7املصدر السابق ،10 :اإلصحاح  ،71الفقرات  70ـ .78
( )0سورة هود 17 :ـ .10
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وسليمان وحيىي ويونس وأيوب وغريهم من آبائهم وأبنائهم كلهم من نسل إسحاق .ومجيعهم من القومية السامية
نسبة إىل سام بن نوح×
اهلجرة الثالثة

للنيب إسحاق ولدان :أحدمها يعقوب ،وله اثنا عشر ولداً من أربعة أزواج ,منهم :الوي الذي من أسباطه
ّ

موسى بن عمران ,ويهوذا الذي من امسه أخذت كلمة اليهود ,ويوسف الذي ألقاه إخوته يف البئر حسداً منهم
له؛ أل ّن أباه كان حيبه أكثر منهم ,وبعد قصة طويلة وظلم جرى ،أصبح يوسف رئيس اخلزانة يف مصر عند
الفرعون.
إ ّن يف هذه املرحلة احلرجة ،وعند ختوف فرعون وأصحابه من انعزال وقوة العربيني ,ولد موسى×  .وكان
الكهنة قد أبلغوا فرعون أنه سيولد ولد أخيلّص هذا الشعب ويه ّدد ملكه ,فقرر فرعون التخلّص من كل ولد يولد

يف هذه الفرتة .القرآن الكرمي ينقل لنا هذه القصة باختصار رائع ،وتعبري جممل واف بليغ فيقولَ { :وأ َْو َح ْي نَا إِلَى

ك وج ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اعلُوهُ ِم َن
وسى أَ ْن أ َْرضعيه فَِإذَا خْت َعلَْيه فَأَلْقيه في الْيَ ِّم َوال تَ َخافي َوال تَ ْح َزني إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْي َ َ
أ ُِّم ُم َ
ِ
آل ِف ْر َع ْو َن لِيَ ُكو َن لَ ُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َزنًا}(.)7
ين * فَالْتَ َقََهُ ُ
ال ُْم ْر َسل َ
النيب موسى بن عمران× الذي هو من أسبا الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ،وكان
ففي زمن ّ
من املقربني لفرعون ،ومن أصحاب النفوذ يف القصر ،حدث يف يوم من األيام أن حصلت مشاجرة بني أحد
العربيني ومصري ،فتدخل موسى لصاحل العربي بعد معرفته أ ّن العربي صاحب احلق ،ويف أثناء املشاجرة قتل

موسى املصري خطأً .وهلذا ،مل يتمكن موسى من البقاء يف مصر ،فطلب من أتباعه العربانيني أن يهاجروا ويرحلوا
من مصر ,خوفاً على حياهتم من ردة فعل املصريني ،خصوصاً وأَّنم ـ العربانيون ـ غري مرحب هبم أساساً.
كان ذلك احلدث يف القرن (75ق.م) ،حيث أرسل اهلل موسى بن عمران نبياً لبين إسرائيل لينقذهم من
وسن هلم
مظامل فرعون ،فجاز معهم برية سيناء مدة أربعني سنة ،وتلقى من اهلل الوصايا العشر ،فسلّمهم إياهاّ ،

( )7سورة القصص 1 :ـ .8
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الشرائع ،فكانت دستورهم الديين واملدين ،ول ّقب بكليم اهلل  ..كل هذا وغريه مما جرى على موسى× وبين
إسرائيل ذأكر يف القرءان الكرمي.
بدأ موسى رسالته يف سن األربعني يف أثناء التيه ـ وهي اهلجرة الثالثة ـ يف صحراء سيناء .وهذه املرحلة تعترب
نقطة انطالق بين إسرائيل .يف هذه الفرتة ـ فرتة التيه ـ تويف هارون ،مث كانت وفاة موسى عن عمر يناهز املئة
والعشرين سنة( ، )7وقبل اخلروج من التيه إىل أرض امليعاد فلسطني.
ويذكر لنا الباحثون أ ّن اليهود كثروا يف مصر إىل ح ّد كبري ،يقول أمحد شليب< :تكاثر بنو إسرائيل مبصر
تكاثراً واسعاً وسريعاً جداً  ,فلقد أحصاهم موسى عند خروجهم من مصر ،كما تقول التوراة ،فوجد محلة السالح
منهم ،أي الذكور ابتداء من سن العشرين ,يبلغون  ،)0(>065066أي أ ّن جممل تعداد نفوسهم كان ما يقارب
املليونني نسمة.
وكما ذكرنا فإ ّن موسى من أسبا الوي بن يعقوب ,والسبط هنا قد يعين ابن البنت ،ورمبا ألجل ذلك
شرت عند اليهود االنتساب إىل الدين اليهودي بواسطة األأّم .
ا أ
اهلجرة الرابعة

سيب صدقيا ( 080ق.م) إىل بابل ،وتدمري اأورشليم ومعبد سليمان األول ،كان عالمة لنهاية مملكة يهوذا.
جردها عليهم
فكان أربعون ألف يهودي تقريباً مت سبيهم إىل بابل مع ملكهم صدقيا يف ذلك الوقت ،إثر محلة ّ
نبوخذ نصر لقمع حركتهم .ويف السيب نقلوا معهم إرثهم الثقايف إىل عاصمة الكلدان ,ففي هذه املرحلة من الزمن
كان لليهود شعب وثقافة وفكر ,وعندما رأوا الظلم واالضطهاد والقهر تكرر عليهم ,قرروا أن خيططوا ملستقبلهم,
ويبدؤوا بتأسيس مقولتهم املشهورة شعب اهلل املختار ,وحتول الزعيم البابلي الروحي لليهود املسمى (إيرا) إىل
وعود حقيقةٌ من
اإلله اليهودي (يهوه) واعداً شعبه بالقوة والسيادة وامللك  ,وأخذ بنو إسرائيل هذه الوعود كأَّنا ٌ
( )7أأنظر :قصص األنبياء ،ابن كثري .718 :0
( )0مقارنة األديان (اليهودية).08 :
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ختصهم هبا.
اهلل ا ّ
ورمبا يأع ّد هذا هو السيب اخلامس ،أو قل استمراراً للسيب السابق ,إذ ينقل لنا الباحث علي السعدي يف
النص الثاين< :بعد سقو الدولة اآلشورية على يد الكلدانيني الذين
حبثه يهود العراق من االزدهار إىل االندثار ّ
استولوا على كل أراضي آشور ,يبدو أ ّن مملكة إسرائيل أأعيد تأسيسها أكثر من مرة ،وكانت الوقائع الغريبة نفسها
تتكرر بتتابع مثري لالستفهام  ,فقد جرد امللك الكلداين نبوخذ نصر عام ( 011ق.م) محلة عسكرية ضخمة
ضد مترد ملك إسرائيل (يهويا قيم) ،الذي تويف أثناء احلصار فخلفه ابنه (يهويا كني) ،وبعد وقوعه يف األسر أع ِّني
(صدقيا) خلفاً له ,وما كادت األأمور تستقيم لـ(صدقيا) حىت أعلن التمرد بدعم وحتريض من (حوفرا) ملك
هب لنجدته حينما عسكرت جيوش البابليني يف (ربله) القريبة من محص السورية  ,لك ّن نبوخذ
مصر ,الذي ّ
ودمر مملكة (صدقيا) ،حيث ساق إىل األسر ما يقرب من ( )0666من
نصر ّ
رد جيش (حوفرا) على أعقابهّ ،
سكاَّنا> ،وهناك روايات تقول 76666 :شخص.

كتبهم وأنبياؤهم

التوراة
كتاب اليهود املقدس املنزل من اهلل هو (التوراة) ،الذي يصطلح عليه بالعهد القدمي مقابل العهد اجلديد
النيب موسى بن عمران وغريه
وهو اإلجنيل ،الذي يأع ّد كتاب املسيح املقدس .والكتاب اآلخر الذي ينقل سنن ّ
من األنبياء هو (التلمود) ,الذي حيتل مكانة مهمة يف الرتاث اليهودي.

يذكر الدكتور عماد عبد السميع حسني يف كتابه معىن التوراة فيقول< :التوراة لفظة عربانية معناها الشريعة
أو الناموس  ,ويسميها اليهود ناموس موسى×>(.)7
ستمر عدة أجيال.
والتوراة مل تؤلّف دفعة واحدة ،بل جاءت نتيجة عمل أديب ا ّ

( )7اإلسالم واليهودية.05 :
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أقسام العهد القديم (التوراة)
ينقسم العهد القدمي إىل:
أوالً كتب الشريعة :وهي خمسة أسْار:

 1التكوين
هو أول أسفار العهد القدمي ،يتناول كيفية نشأة وتكوين العامل ،وكيف بدأ عمل اهلل يف البشرية .ويف
جوهره حيتوي على روايات تتعلق بأجداد شعب إسرائيل وآبائه .
وينقسم سفر التكوين إىل قسمني  :األول يبحث يف موضوع اإلنسان األول الذي خلقه اهلل .والثاين يروي
سرية األنبياء من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف.

 2الخروج
ينقل لنا بالتفصيل خروج بين إسرائيل من مصر ,وهو احلدث الذي أخلق له إسرائيل أي يعقوب×  ،وبه
أأنيطت حياته كلها ،وإليه يستند عدد كبري من املعتقدات ،وبه أيضاً تتعلق كبار اآلمال الوطنية اليهودية.
يأع ّد خروج إسرائيل من مصر ومكوثهم يف الصحراء من أهم الفرتات التارخيية لبين إسرائيل ،حيث بدأ
عندهم التخطيط إلقامة الدولة ،واكتمال العقيدة ،والوضوح يف الرؤية .

 3األحبار أو الاويون
هذا السفر يبني لنا دور األحبار يف تشريع العبادة ,وهو  01فصالً يبني فرائض وأحكام الديانة اليهودية
من الذبح والطهارة والنجاسة واحلالل واحلرام والواجب  ..اخل.

 4العدد
إحصاء عدد األسبا  ,ويأذكر فيه مغادرة إسرائيل أرض سيناء الجتياز الصحراء ,فيجول فيها مدة أربعني
سنة يف الرباري احمليطة بفلسطني من اجلنوب ,ويصل أخرياً إىل ضفة األأردن  .ويطغى على هذا السفر طابع
السرد الروائي لتلك احلقبة.
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 5تثنية االشتراع
هي تكرار للشريعة ,ويضم اخلطاب الذي ألقاه موسى على اليهود يف سيناء قبل موته ,وهو باألحرى عبارة
عن تعليم يرافقه وعظ وتذكري وحتذير.
ثانياً كتب التاريخ :وهي ستة عشر سفراً.
ثالثاً كتب الحكمة :وهي سبعة كتب.
رابعاً كتب األنبياء :وهي مثانية عشر كتاباً.

التلمود

هو املصدر التشريعي الثاين لليهود ،ويأعتقد أَّنا روايات موسى× الشفهية ألصحابه ،وهي مبثابة السنة النبوية
عند املسلمني ,يذكر فيها األحكام والقوانني اإللزامية الشفاهية ,وفيه الفلسفة واملنطق والتاريخ والقصص ,وأحياناً
تفوق أمهيتها التوراة ,وهو مبثابة العمود الفقري للديانة اليهودية ,ملا فيه من أحكام للقومية اليهودية ،وهذه
األحكام جاءت بعد قرون طويلة وجهود كثرية ذكرها علماء اليهود املقيمني يف فلسطني وبابل يف بداية القرون
الوسطى ,والنسخة البابلية للتلمود أهم من الفلسطينية.
والتلمود على قسمني:
األول :ميشنا  : Mishnahوهو كتاب حيتوي على هالخا ،أي الشريعة.
والثاني :كمارا  :Gemaraوهو شرح وتفسري للميشنا ،ويسمى التلمود ,وهو مكتوب باللغة العربية.
اللغة العربية

نكتفي هنا بإيراد ما ذكره الدكتور أمحد شليب يف كتابه عن اليهودية حول جذور اللغة العربية ،حيث يقول:
< ...فلما وصلوا إىل أرض كنعان كانت اللغة اليت يتكلمون هبا عبارة عن هلجة آرامية أقرب ما تكون إىل
ولكن العربيني كانوا ينطقون هذه اللهجة متأثرين بقواعدهم ،وحنوهم ،ومفرداهتم اللغوية ،وقد اصطألح
العربيةّ ,
استقالل إالّ حوايل سنة 7266ق.م  ,وأول النصوص
يبد للغة اجلديدة
ٌ
على تسمية هذه اللهجة العربي ,ومل أ
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املعروفة هبذه اللغة يرجع إىل سنة  7066ق.م>(. )7
دستور باسم بروتوكوالت حكماء صهيون ،اليت
ومن اجلدير بالذكر أنه يأنسب إىل احلركة اليهودية العاملية
ٌ

يقال :إنه قد صاغها هرتزل مع جمموعة كبرية من القياديني السياسيني اليهود ,حيث يأعتقد أ ّن فيها مجلة من
القواعد اليت متهد لليهود سيطرهتم على العامل ب أسلوب براغمايت على طريقة الغاية تربر الوسيلة ,حيث برر هلم

ارتكاب كل الوسائل للوصول إىل تقوية كياَّنم ,حىت بسفكهم الدم ونشر الفساد والبغاء ,وتأسيس مذاهب
وأديان وأحزاب ,والتفرقة بني أتباع األديان ،بل بني عموم بين البشر .كذلك قرروا أن ينشئوا مؤسسات اقتصادية
وإعالمية عاملية تؤثر على الرأي العام العاملي ،وهلا نفوذ وسيطرة على مصادر القرار يف العامل.
يتسن توثيق هذه الربوتوكوالت ،واجلزم بصحة نسبتها إىل احلركة اليهودية العاملية ،خصوصاً أ ّن
إالّ أنه مل ّ

بعضهم ينفي وجودها مجلةً وتفصيالً.
أهم عقائدهم وطقوسهم

 1التوحيد
يؤمن اليهود بعقيدة التوحيد ،وبوجود إله واحد ال شريك له ,هو خالق السماوات واألرض ،وباعث األنبياء
والرسل.

 2النبوة
يؤمنون بسلسلة من األنبياء بدءاً من إبراهيم ونسله وانتهاءً مبوسى بن عمران ,الذي محل هلم التوراة من اهلل

وجل إليهم ،حيث تنتسب الديانة اليهودية له× .
ّ
عز ّ

 3المعاد
اليهودية ال ختتلف عن باقي األديان السماوية يف اإلميان باملعاد ,وأ ّن الدنيا دار امتحان ،وأ ّن للمؤمن دنياه
األبدية وهي اآلخرة وفيها الثواب والعقاب.

( )7مقارنة األديان (اليهودية).06 :
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ويستطيع الباحث تصور هذه العقائد من خالل قراءته للعهد القدمي ,حيث جيدها مبثوثة يف ثناياه ,بشكل
واضح وصريح يف بعض األحيان.

 4تقديس يوم السبت
إ ّن هلذا اليوم قدسية خاصة عند اليهود ،مستندين بذلك إىل تعاليم التوراة اليت أكدت على مكانة هذا
اليوم ,قائلني بأ ّن اهلل خلق السماوات واألرض يف ستة أيام  ,خمتاراً اليوم السابع لالسرتاحة ,ولذلك ميتنع أتباع
أي عمل دنيوي يف هذا اليوم ،مشتغلني فيه بالعبادة وممارسة طقوسهم الدينية.
الديانة اليهودية عن ممارسة ّ
وامللفت لالنتباه أ ّن كلمة سبت بالعربانية هي شباث ،وتعين :الراحة ,ومل يكن لليهود خطيئة أعظم من عدم
حفظ يوم السبت إالّ عبادة األوثان .

 5زيارة بيت المقدس
وهو من أعظم الشعائر عندهم  ,فهو يشابه احلج عند املسلمني ,يذكر أمحد شليب يف كتابه هبذا الصدد،
فيقول ...< :يتحتم على كل يهودي ذكر رشيد ,أن يزور بيت املقدس مرتني يف العام ,وأن يبقى به أسبوعاً
كل مرة ,ويبدأ األأسبوع يوم اجلمعة ,وتقام خالله احتفاالت حيضرها الوافدون ويقودها الكهنة الالويني.)7(>..

 6عيد الْصح
وهو من أهم األعياد وأكربها ,حيث يأعتقد أنه اليوم الذي خرج فيه بنو إسرائيل من مصر مع موسى إىل
أرض كنعان ،وخالصهم من عبودية فرعون.

 7يوم التْكير
وهو يوم الصوم عند اليهود ،حيث ال يأكلون وال يشربون وميضون الوقت يف العبادة وذكر اهلل ,ويعيش
الفرد املتدين عيشة املالئكة ,متطهراً من اخلطايا والذنوب .ومن املعروف أ ّن هذا اليوم يسبقه تسعة أيام تسمى
أيام التوبة .تقع هذه األيام يف الشهر السابع من شهور السنة اليهودية.

( )7مقارنة األديان (اليهودية).560 :
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 8الهيكل المقدس
يسمى في عصرنا الحرم الشريف ،فيه قبة الصخرة والمسجد األقصى ,البناء الذي شيده اليهود في
الرب تعالى ,بناه سليمان الحكيم بن داود ,خربه البابليون عام ( 581ق.م) ,وأعاد
فلسَين ليعبدوا ّ
اليهود بناءه بعدما رجعوا من بابل ( 516ق.م) ,وتكررت عملية الهدم والبناء عدة مرات ربما كان آخرها
63م  .هذا حسب إدعاء اليهود ,أما املشهور بني املسلميني هو عدم وجود أي عالقة بني اهلكيل املقدس
واملسجد االقصى وقبة الصخرة هبيكل سليمان .ومنذ أحتالل القدس على يد الصهاينة عام 7101م وهم
حياولون احلفر حتت وحول املسجد األقصى ومل حيصلوا على أي أثر ,وحىت حائط املبكى هو حائط الرباق وهو
أثر أسالمي.
وال يفوتنا يف ختام هذه الفقرة التذكري بتوافر التوراة والتلمود وباخلصوص سفر األحبار (الوين) على الكثري
والعديد من الفصول التشريعية ,اخلاصة جبميع أبواب العبادات واملعامالت ,كالزواج والطالق واإلرث ،وحترمي
بعض اللحوم وحلّيتها ،والرق ،والزكاة ،واخلتان وطريقة الذبح ،وتعدد الزوجات وأحكام احليض والنفاس واجلنابة,

والبيع والشراء ،والزراعة ,والقصاص والديات وغريها.
وميكن لنا هنا أن نسجل مالحظة نراها ذات أمهية يف سياق البحث عن العهد القدمي والتلمود  ,حيث
جيد املتابع إسهاباً وتكراراً يف جزئيات التشريعات وفروعها على العكس من أصول الديانة وعقائدها ,فال جند
فيهما إالّ النزر اليسري من اإلشارات البعيدة اليت تعجز عن إيصال حقيقة املقصود ,والفكر العقائدي لدى الديانة
اليهودية .علماً أ ّن الديانة اليهودية ليست تبشريية ،بل منحصرة يف نسل إسرائيل على حسب فهم حاخاماهتم
.
الوصايا العشر

شعوراً منّا بأمهية الوصايا العشر اليت ذأكرت يف التوراة مرتني ،األأوىل يف سفر اخلروج ،اإلصحاح  ,06والثانية
يف سفر تثنية االشرتاع ,اإلصحاح  ,0وملا لبعضها من جامعية متثل جوهر األديان السماوية ،واخلطو األخالقية
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العامة لإلنسان .فيما جند بعض هذه الوصايا مؤكداً عليها يف باقي الكتب اإلهلية بأساليب أخرى ،مع احملافظة
على أصل روح هذه التعاليم .وهي كالتايل ،كما يف سفر اخلروج:
<ال يكن لك آهلة أخرى جتاهي .
ال تصنع لك منحوتاً وال صورة شيء مما يف السماء من فوق ,وال مما يف األرض من أسفل ،وال مما يف املياه
من حتت األرض.
الرب إهلك إلهٌ غيور ,أعاقب إمث اآلباء يف البنني إىل اجليل الثالث والرابع,
ال تسجد هلا وال تعبدها ,ألين أنا ّ

من مبغضي ,وأصنع رمحةً إىل األوف من حميب وحافظي وصاياي.

الرب ال يربئ الذي يلفظ امسه باطالً.
ال تلفظ اسم الرب إهلك باطالً؛ أل ّن ّ

للرب إهلك فال
أذكر يوم السبت لتق ّدسه .يف ستة أيام تعمل وتصنع أعمالك كلها .واليوم السابع سبت ّ

الرب يف
تصنع فيه عمالً أنت وابنك وابنتك وخادمك وخادمتك وهبيمتك ونزيلك الذي يف داخل أبوابك؛ ألن ّ

الرب يوم السبت
ستة أيام خلق السماوات واألرض والبحر وكل ما فيها ويف اليوم السابع اسرتاح ,ولذلك بارك ّ

وق ّدسه.

أكرم أباك وأمك ,لكي تطول أيامك يف األرض اليت يعطيك الرب إهلك إياها.
ال تقتل  .ال تزن .ال تسرق .ال تشهد على قريبك شهادة زور.
ال تشته بيت قريبك ,وال تشته امرأة قريبك وال خادمه وال خادمته وال ثوره وال محاره وال شيئاً مما
لقريبك.)7(>...
الفرق اليهودية

إنقسم اليهود يف مرحلة التيه إىل فرق ومذاهب شىت ،قال الشهرستاين يف امللل والنحل( : )0فاختلفوا على
إحدى وسبعني فرقة ،ذكر منها أربع ,وهي أشهرها وأظهرها عندهم .واألربع اليت ذكرها ختتلف عما ذكره بعض
الباحثني املعاصرين مثل الدكتور إبراهيم العايت ،والدكتور أمحد شليب ،الذي ذكر مخس فرق أخر ،فيكون اجملموع
( )7العهد القدمي ،780 :سفر اخلروج ،اإلصحاح  ،06الفقرات  5ـ 71؛ وسفر التثنية ،اإلصحاح  ،0الفقرات  1ـ .07
( )0امللل والنحل  710 : 7ـ .066
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تسع فرق ،وهي كالتايل :

 1العنانية
نأسبوا إىل رجل يقال له عنان بن داود ,رأس اجلالوت .خيالفون سائر اليهود يف السبت واألعياد ,وينهون
عن أكل الطري والظباء والسمك واجلراد ،ويذحبون احليوان من القفا ،ويص ّدقون عيسى× يف مواعظه وإشاراته،
ويقولون :إنه مل خيالف التوراة البتة.

 2العيسوية
نأسبوا إىل أيب عيسى ,إسحاق بن يعقوب األصفهاين ,فاتّبعه بشر كثري من اليهود ،وا ّدعوا له آيات
كل
ومعجزات .زعم أبو عيسى أنه نيب ،وأنه رسول املسيح املنتظرّ .
حرم يف كتابه الذبائح كلها ،وَّنى عن أكل ّ
ذي روح .

 3المقاربة واليوذعانية
حيث على الزهد ،وتكثري الصالة ،وينهى عن
نأسبوا إىل يوذعان ،من مهدان .وقيل :كان امسه يهوذا ,كان ّ
اللحوم واألنبذة.

 4السامرة
هؤالء قوم يسكنون جبال بيت املقدس ,وافرتقت السامرة إىل :دوستانية ،الذين يقولون بالثواب والعقاب
يف الدنيا؛ وكوستانية ،وهم يقرون باآلخرة والثواب والعقاب فيها .وقبلة السامرة جبل يقال له( :غريزمي) بني بيت
املقدس ونابلس.

 5الْريسيون
وهم يعتقدون أ ّن التوراة بأسفارها اخلمسة أخلقت منذ األزل ,ويعتقدون بالبعث وقيامة األموات واملالئكة
والعامل اآلخر ,وأكثرهم يعيشون يف مظهر الزهد والتصوف ,ال يتزوجون ،ويرون أ ّن التوراة ليست هي كل الكتب
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املقدسة اليت يعتمد عليها  .وأعلن الفريسيون أ ّن للحاخامات سلطة عليا ،وأَّنم معصومون ،وأ ّن أقواهلم صادرة
من اهلل وخمالفتهم خمالفةٌ هلل.

 6الصدوقيون
نسبة إىل صادوق ،الكاهن األعظم يف عهد سليمان ،وهم من طبقة أرستقراطية ,ينكرون البعث واحلياة
األأخرى ،ويرون أ ّن جزاء اإلنسان يتم يف الدنيا  ,وينكرون التعاليم الشفوية (التلمود) ،وحىت التوراة ال يروَّنا
مق ّدسة ،وال يقولون بالقضاء والقدر ,ويرون أ ّن األفعال خملوقة لإلنسان ال هلل.

 7القراؤون
وهم القلة بني اليهود  ,يعرتفون بالعهد القدمي كتاباً مق ّدساً ،وليست عندهم روايات شفهية ،وبالتايل ال
يعرتف القراؤون بالتلمود ,ويقولون باالجتهاد .وتأسس هذا املذهب أيام العهد العباسي ،فهم متأخرون جداً،
وهم يسكنون يف فلسطني ويقدر عددهم بـ ( )76666شخص .مؤسس الفرقة عنان بن داود ،وهو معاصر
النيب حممد ’  ،لكنهم خيصصوَّنا بالعرب.
أليب جعفر املنصور ,وهم يعرتفون بنبوة ّ

 8الكتبة
بالنساخ .كانوا
تطلق هذه التسمية على جمموعة من اليهود كانت مهنتهم كتابة الشريعة ,فهم أشبه شيء ّ
يسمون أحياناً باحلكماء وأحياناً بالسادة ،كما كان ينادى الواحد منهم بلقب أب ,واختذوا الوعظ وظيفة أخرى
جبوار كتابة الشريعة ,وأ ّن كل واحد منهم عين بإنشاء مدرسة أصبح هو راعياً هلا ومعلماً هبا.

 9المتعصبون
إمتازوا بعدم التسامح ،بل بالعدوانية ضد املواطنني الذين اهتموا بالالدينية أو بقبول اخلضوع لغري اليهود,
يكونون اجلناح اليساري يف فريق
وكان من سياسة هذا الفريق أن ال ينتظر أتباعه العون من إهلهم  ,وكانوا بذلك ّ
بأي سلطان سوى اهلل ,وكان املوت
الفريسيني ,بيد أَّنم كانوا يف غاية احلماسة اجتاه شغفهم باحلرية ,ومل يعرتفوا ّ
عندهم أسهل من طاعة غري اليهودي.
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شذرات من تاريخ يهود العراق

عالقة اليهود بالعراق عالقة قدمية وليست طارئة ،بل متجذرة ومتأصلة ،تربطهم بأرض العراق روابط عديدة
دينية وتارخيية واجتماعية ،ومل تكن العالقة بينهم وبني العراق أقل من عالقتهم بفلسطني إن مل تكن أكثر ,فلهم
مزارات أنبياء ورسل وتراث يف هذا البلد  .يأذكر اسم َّنر الفرات مرات عديدة يف كتبهم املق ّدسة؛ ألنه كما قلنا
كانوا مع النيب إبراهيم×  ،وهاجروا معه إىل فلسطني.
يقول الباحث علي السعديّ < :أما التواجد األول لليهود يف أرض الرافدين ,فيأزعم أَّنم كانوا من أتباع
النيب إبراهيم× الذين هاجروا معه من أرض ( ،أور) ويأذكر أ ّن عددهم كان حبدود
ّ
( )2666آالف نسمة من الرجال والنساء ,إالّ أ ّن الكثري من املؤرخني ال مييلون إىل األخذ هبذه املقولة رغم
معقولية احتماهلا ,إذ إ َّّنا ختلو من سند تارخيي ميكن االستدالل به كبيان إثبات هلذه املزاعمّ ,أما الثابت املتفق
عليه ،والذي مييل املؤرخون العتماده ،فهو أ ّن اليهود دخلوا العراق ألول مرة سنة 000ق.م أيام امللك اآلشوري
جرد محلة عسكرية كربى غزا فيها مملكة إسرائيل؛ حملاولتها التعاون مع املصريني
(جتالت بالشر الثالث) حني ّ
الذين يشكلون املنافس الوحيد آلشور.>...
كل هذه التواريخ تقريبية وقابلة للبحث والنقاش بني األخصائيني من علماء االجتماع اإلنساين اإلنثروبولوجيا
لكن الشيء املتفق عليه هو أ ّن عمر اإلسرائيليني ووجودهم يف العراق يزيد على األلفني ومخسمئة سنة ,وإذا
ّ ,
أخذنا بنظر االعتبار وجودهم من زمن إبراهيم×  ،فيصري وجودهم أكثر من أربعة آالف سنة .وعليه ،فهم من
أقدم األديان يف العراق ،حيث يعتربون جزءاً مهماً من النسيج االجتماعي العراقي ،وليسوا غرباء عن هذه األرض
كما يصوره البعض ،بل هم من أصحاب هذا البلد كما يذكر التاريخ.
أي األماكن أتى يهود العراق ليضعوا راحلتهم يف أرضه طوال هذا الزمن؟
يقول رشيد خيون < ...فمن ّ
ثالثة اآلف عام من وجودهم على شواطئ دجلة والفرات أصبحوا جزءاً من املكان ،وبشره األقدم.>...
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الوثائق التارخيية اليت ّأرخت لتواجد يهود العراق تشهد بأن احلكومات اإلسالمية املتعاقبة على العراق
تعاملت مع أتباع هذه الديانة تعامل امل ّد واجلزر ،والش ّدة واللني ,فمرًة تعطيهم مطلق احلرية وأخرى تسلبها منهم,
لكن األمر اختلف يف حكومة أمري
النيب ’ الثالثة ,شهد اليهود نوعاً من التهميش واإلقصاءّ ,
ابتداءً خبلفاء ّ
علي بن أيب طالب× يف الكوفة ،حيث كانت حاضرة من حواضر اليهود يف ذلك احلني ,فقد اشتأهر أ ّن
املؤمنني ّ
صرافاً يهودياً كانت له مكانة كبرية يف اقتصاد دولة اإلمام إىل درجة قد ترقى ملستوى وزير مالية الدولة
لإلمام× ّ

اإلسالمية ،أو قل مستشاره املايل األول .بيد أ ّن هذه القضية على شهرهتا مل جند من املؤرخني من تطرق إليها،
ويشهد الباحث رشيد خيون لذلك يف كتابه ،إذ يقول ...< :ويشاع بني اليهود أن إسحاق كان صريفياً عند
علي بن أيب طالب.)7(>...
اإلمام ّ

ينقل لنا علي السعدي يف حبثه شذرات من تاريخ اليهود يف العهد العباسي فيقول:
<عند قيام الدولة العباسية وانتقال مركز الدولة إىل العراق ,ازدهرت األوضاع على خمتلف الصعد الثقافية،

والعلمية ،والتجارية ،وغريها ,ومبثل هذا االزدهار ووصول احلضارة العربية واإلسالمية إىل ذروة جمدها وجتلياهتا,
إنتعشت أوضاع اليهود بشكل خاص ،وازدهرت أعماهلم التجارية بانفتاح أسواق جديدة وفّرها امتداد الدولة
اإلسالمية إىل مناطق شاسعة يف مشارق األرض ومغرهبا.
وبعد تأسيس بغداد عام  721للهجرة وحتوهلا عاصمة الدنيا كما وصفت يومها ,إزدادت أمهية يهود العراق
ومكانتهم الدينية ،حيث أعقدت هلم الرئاسة على بقية اليهود يف العامل ,ممثلة برأس اجلالوت يف بغداد.
تئن حتت وطأة الفتنة
ويف أيام الفتنة بني األمني واملأمون اليت امتدت حىت عام 875م وفيها كانت بغداد ّ

وما تركته من تدمري وَّنب وحرق ألسواقها ودورها اليت عاثت هبا اجليوش املتحاربة واللصوص فساداً ,ومن مجلة
لكن أحواهلم عادت إىل االستقرار والطمأنينة ،وبرز
ما أَّنب وأحرق بالطبع حمالت اليهود ومتاجرهم ودورهم ّ ,

منهم الكثري من العلماء واألحبار ،مثل :الطبيب فرات بن شحقاتا ،وحسواي بن إسحاق أيام املأمون ،وسعديا

الفيومي ،وهارون بن يوسف أيام املعتضد الذي أسست يف عهده أكادميية (سورا) التلمودية.
( )7األديان واملذاهب بالعراق.720 :
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واستمر حاهلم على هذه الصورة حىت خالفة املتوكل عام 821م  ,الذي أمر بعد سنتني من توليه اخلالفة
بوضع عالمة خاصة على دور أهل الذمة ،ومنهم اليهود .وألزمهم أن يرتدوا مالبس متيزهم عن املسلمني ،وتسوية
قبورهم يف األرض ،كما عطل منصب رأس اجلالوت.
وقد َّنج اخلليفة القادر باهلل على منواله وأضاف أمراً بإغالق املدارس اليهودية  ,ومل يتغري حال يهود العراق
إالّ يف عهد اخلليفة املسرتشد باهلل الذي حكم بني عامي  7778ـ 7750م ،مث عادت أمورهم إىل سابق عهدها
بعد استيالء مسعود بن ملكشاه على مقاليد السلطة يف بغداد عام 7750م.
ويف خالفة املستنجد باهلل  7770ـ 7771م وصل عدد اليهود يف بغداد وحدها إىل حوايل
( )2666نسمة ،ولديهم ( )08كنيساً يف جانيب الكرخ والرصافة>.
ولعل مقولة :التاريخ يعيد نفسه ،تتجلى صحتها يف حادثتني تارخييتني :األأوىل يف عام  050هجري كان
سخر األول جمموعة من الطائفة
بطلها جعفر املتوكل؛ والثانية يف عام 7117م وكان بطلها صدام حسني ,حيث ّ
اليهودية هلدم قرب اإلمام احلسني×  ,فيما استفاد الثاين ـ حسب التهمة اليت أشيعت عنهم من قبل أزالم النظام
الصدامي نفسه ـ من بعض املغرر هبم من يزيدية العراق ملمارسة نفس العمل.
فما أشبه الليلة بالبارحة ,فإ ّن األنظمة الديكتاتورية ,اعتادت على استخدام األقليات الدينية كمعاول هلدم
املضي يف غيها فتاوى علماء العنف والتعصب ،الذين
ولضرب اآلخرين .ومما يعني تلك احلكومات على
ّ
يستبيحون دماء البشر وحرماهتم وضرب مقدساهتم.
ينقل لنا الباحث رشيد خيون بصدد احلادثة األأوىل ،فيقول ...< :إ ّن تكليف املتوكل ,إن صحت الرواية,
علي بن أيب طالب
مجاعة من اليهود بقيادة صاحبه الديزج ,وهو يهودي شهر إسالمه ,هلدم قرب احلسني بن ّ

بكربالء له أكثر من مغزى:

األول :حتقيق هدم الضريح الذي تعجز يد مسلمة على هدمه ،يف وقت تصاعد فيه امل ّد الشيعي وتكررت
ثوراته العلوية ,مع أ ّن اليد املسلمة قد ضربت الكعبة باملنجنيق ,مثلما فعل يزيد بن معاوية واحلجاج بن يوسف
الثقفي.
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والثاني :زرع روح البغض يف اجملتمع.)7(>...
وهذه الفرتة أيام خالفة جعفر املتوكل كانت من أسوأ الفرتات على أهل الذمة عموماً ,واليهود بشكل
خاص.
علماً أننا نعتقد أ ّن هؤالء اخللفاء كل ما كان يهمهم حياهتم ومصاحلهم الشخصية ،وكانوا بعيدين كل
البعد عن روح اإلسالم ,ففي كثري من احلاالت والفرتات كان املسلم ال يسلم من ظلمهم وجورهم .الفساد
األخالقي واالقتصادي كان الطابع العام للخالفة األأموية والعباسية والعثمانية ,وهم بالواقع مل ولن ميثلوا اإلسالم،
حنمل اإلسالم تصرفات شخصية متهورة من بعض م ّدعي اإلسالم .
فهذه حقيقة جيب أن تأعرف .حىت ال ّ
ودمر املكتبات واملدارس واملعاهد،
ّ
وتردى الوضع ثانية يف بغداد عندما احتل هوالكو العراق عام 7008مّ ،
وسفك الدماء ،حىت صار لون ماء دجلة أمحراً من الدماء ،والفرات أزرقاً من لون حرب الكتب ,وتع ّد هذه املرحلة
من أصعب املراحل اليت مهرت هبا بغداد ،والعراق عموماً ،وال ميكن نسياَّنا؛ ألَّنا تركت آثارها السلبية على العلم
والثقافة واالقتصاد إىل يومنا هذا.
ويبدو أ ّن قدر العراق والعراقيني أن ينتهي من حمتل آمث جائر إىل آخر أسوأ منه ,ففي عام 7052م احتل
العراق األتراك العثمانيون بلباس الدين ،م ّدعني إعادة اخلالفة الراشدة لألأّمة اإلسالمية بقيادة السلطان سليمان

القانوين ,وبعد مضي سنوات احتأ ّل العراق من قِبَل الصفويني ،وأعاده السلطان مراد الرابع يف عام 7051م ،ففي
هذه الفرتة حتسنت األوضاع يف بغداد نسبياً ،واليهود وصلوا إىل أوج ازدهارهم.

ويف فرتة حكم العثمانيني يف العراق يصف الباحث رشيد خيون حال اليهود ،فيقول< :وصف حال اليهود
يف العهد العثماين أنه (كان هنيئاً) ،وشجعت هذه احلال دعوة يهود أوربا للهجرة إىل البالد العثمانية.)0(>...
ويف وقت متأخر قرر احلاكم العثماين رفع اجلزية عن أهل الذمة ،ومنهم اليهود عام 7800م.
استعمرت بريطانيا العراق ،ودخل اجلنرال (مود) بغداد يف عام 7171م ,وبذلك ختلّص العراق من األتراك

( )7األديان واملذاهب بالعراق .700 :
( )0األديان واملذاهب بالعراق.752 :
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احملتلني ،ووقع بني خمالب استعمار الربيطانيني ,وبدأ العراق عهداً جديداً نتيجة التفاقيات أبرمت بني الربيطانيني
والفرنسيني لتقسيم املنطقة ،وهي اتفاقية سايكس ـ بيكو 7170م ,ويقال :إ ّن يف عام 7171م اتفق بلفور مع
امللك فيصل يف احلجاز على توليه حكم العراق مقابل دولة إسرائيل واعرتاف العرب وحكامها هبا.
طبعاً ،امللك فيصل توىل العراق فيما بعد برغبة وطلب من سياسيني وشخصيات عراقية يف عام 7107م،
وكان قد اتّفق فيما سبق على ما أشر عليه.
وكان من املخطط له أن تضايق احلكومة العراقية شيئاً فشيئاً ،بطلب من بريطانيا ،على يهود العراق حىت
يرحلوا إىل دولتهم القومية اجلديدة ,وهذا التخطيط جاء ضمن برنامج طال أكثر من أربعني عاماً ,وكان عدد
اليهود يف العراق آنذاك أكثر من مثانني ألف نسمة تقريباً ,ومن اجلدير بالذكر أ ّن إحدى معوقات إنشاء دولة
إسرائيل كانت هي كيفية إقناع يهود العامل بأمهية دولة إسرائيل ،وأمهية استيطاَّنا .حيث من البديهي عدم إمكان
إقامة دولة بدون شعب .وأصحاب فكرة دولة إسرائيل كانوا يعلمون جيداً أ ّن يهود الواليات املتحدة األمريكية
وأوربا واالحتاد السوفييت من احملال أن جيازفوا وينتقلوا إىل دولة حديثة اإلنشاء ال يأعرف مصريها .خصوصاً وأنه
بعد احلرب العاملية األأوىل والثانية كانت هجرة اليهود إىل أوربا وأمريكا تزداد بشكل مطّرد ,وبدؤوا حياهتم من

جديد ،واستقروا هناك ،واعتربوا تلك البلدان أوطاناً هلم .
إذن ،من جهة ال ميكن أن يرتك اليهودي حياته املستقرة يف أوربا إىل دولة جديدة ،ويهدم كل ما بناه ,ومن
جهة أخرى ـ كما أسلفنا ـ ال ميكن إقامة دولة بال شعب .فالضحية هنا يهود العرب ،والعراق خصوصاً ,فبوجودهم
تقوت ونشأت دولة إسرائيل .ويف بداية تأسيس الدولة اإلسرائيلية اخنر العرب يف أجهزة األمن واجليش ودوائر
ّ
البلد ,وما أن استقر الوضع نوعاً ما بدأت اهلجرات اإلجبارية والقسرية من إفريقيا وروسيا وآسيا وغريها من
البلدان إىل إسرائيل .هذه احلقائق يذكرها كثري من الباحثني اليهود مبرارة.
إ ّن عملية إجبار اليهود على اهلجرة وخروجهم من العراق جاءت بأساليب متعددة ،منهاّ :اهتامهم باخليانة
العظمى ،والتجسس لصاحل دولة إسرائيل ,وحتريك الصحافة لبث روح البغض والعداء بني أبناء الشعب العراقي
الواحد ،با ّدعاءات قومية وطائفية ضد اليهود؛ لكي يبدأ العراقي بالتنفر من اليهود ,و ّاهتامهم باالنتماء إىل احلزب
الشيوعي  ,وفربكة قضية (الفرهود) عام 7127م ،اليت اهتم يهود العراق هبا زوراً ,وقتل يف هذا احلادث عشرات
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وعمت الفوضى كل بغداد.
من املواطنني اليهودّ ،
مع تنامي النفس القومي العريب ،حيث كان يف أوجه عند الشعوب العربية ,تناسوا أ ّن اليهود واملسيح
واملسلمني من جذر واحد أال وهي السامية ،وكلهم من أبناء سام بن نوح×  ،وهو أبو الشعوب السامية.
ومما زاد الطني بلّة دور احلروب العربية اإلسرائيلية ،ومأساة الفلسطينيني ،اليت أشاعت روح الغضب يف
الرأي العام على يهود العراق.
وللتاريخ نذكر حنن أبناء العراق أ ّن يهود العراق كانوا من أكثر الناس وطنية وحرصاً على البقاء والعيش يف
بلدهم ,إىل درجة أَّنم كانوا من أشد املخالفني لقيام دولة إسرائيل.
كل هذه األحداث املأساوية جرت على شعب عاش آالف السنني على هذه األرض ..وبعد طردهم من
مجيع الوظائف الرمسية يف الدولة ،ومنعهم من املدارس ،وعدم متشية أمورهم ومعامالهتم ،والتضييق عليهم من
قبل رجال الدولة ،وسجنهم وإعدامهم ,جاء القرار احلاسم بطردهم من العراق أرض آبائهم وأجدادهم إىل
إسرائيل عام  7106ـ 7107م وإسقا اجلنسية العراقية منهم  ,وتأع ّد هذه اهلجرة هي اهلجرة اجلماهريية الكبرية
ليهود العراق.
لقد أثّر هذا القرار اجلائر على دميوغرافية العراق ,وأفرغه من شخصياته العلمية ،والفكرية ،واالقتصادية،
األمر الذي أثّر سلباً على البلد.
واستمرت ظاهرة التهجري (التسفري) ،حىت إ ّن كثرياً من العراقيني يف السبعينات من عموم أتباع األديان ناهلم
أذى وظلم كبري..
ً
املزارات واملعاهد والشخصيات اليهودية يف العراق

ّأما املزارات الدينية لليهود يف العراق فهي كثرية ،منها:
الكْل :وهي قريبة على حمافظة احللة ،أي بابل .أتذكر هنا خاطرة يل يف العراق ,عندما كنا نذهب من
النجف األشرف إىل بغداد يف أواخر الثمانينيات من القرن املنصرم  ,عن طريق مدينة الكفل ،كنا نرى أحياناً
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يهوداً طاعنني يف السن ,نعرفهم من شعر رؤوسهم؛ أل ّن املؤمن اليهودي يتميز بضفرية الشعر الطويلة ,وأتذكر
أيضاً وجود لوحات صغرية على جدران املدينة مكتوب عليها (مينع التصوير) خشية تسليط اإلعالم الضوء على
تلك املناطق ,لوجود اليهود فيها.
مزار عزرا :وهو كاهن يهودي عمل على استقرار شعبه يف اأورشليم بعد اجلالء ,له سفر عزرا القرن  0ق.م.
النيب يوشع وغريهم.
مزار ّ
النبي ناحور :وهو قرب املوصل .ومقام ّ

و ّأما املعاهد الدينية واملدارس األكادميية ،فلرمبا يقال :إ ّن قدمها قدم اليهود يف العراق ،يقول الباحث رشيد
اخليون يف كتابه< :إ شتهر اليهود بعنايتهم بالتعليم منذ عهدهم البابلي ,ومن مدارسهم القدمية سورا ببابل
071م ... .فحىت العام 706م كان لليهود تسع عشرة مدرسة أهلية.)7(>...
ّأما شخصياهتم ،فهي األأخرى كثرية أيضاً ،منهم الوزير ،والطبيب ،والكاتب ،والتاجر ,ولعل من أهم

شخصياهتم يف العراق وزير املالية العراقي األول يف العهد امللكي 7107م ،وهو ساسون حسقيل.

وحىت بعد هجرهتم إىل إسرائيل ،كان يهود العراق جزءاً من تكنوقرا الدولة اإلسرائيلية احلديثة ,كوزير
الدفاع السابق بنيامني بن اليعيزر ,وعوفاديا يوسف حاخام اليهود الشرقيني يف إسرائيل والزعيم الروحي حلزب
شاس لليهود األرثودكس ,وهو من مواليد 7106م البصرة.
اإلحصاءات الرمسية ليهود العراق

كان لليهود تواجد كاد أن يكون يف مجيع حمافظات العراق من مشاله إىل جنوبه ,حىت يف املدن احملافظة
دينياً ،فقد كنا نلحظ هلم تواجداً يف بعض مناطق البلدة هنا وهناك ،فعلى سبيل املثال :يف النجف األشرف
يوجد زقاق باسم اليهود يدعى (عكد اليهودي) ،والعكد (بالكاف الفارسية الثانية املغلّظة) ،ويعين :الزقاق
وكذلك احلال يف كربالء املقدسة أيضاً وغريها من املناطق العراقية.
األأستاذ رشيد اخليون ينقل لنا بعض اإلحصاءات عنهم:

( )7األديان واملذاهب بالعراق.720 :
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<ّ ...أما اإلحصاءات العراقية الرمسية يف القرن العشرين ،فأشارت إىل عددهم كاآليت7106 :م
( )81288ألف نسمة ,و7156م ( )706666ألفاً ,و7121م ( )778666ألفاً.
بعد قانون إسقا اجلنسية سنة 7106م تضاءل عدد يهود العراق الكلي إىل ( )0666نسمة ،يقيم
معظمهم ببغداد .وقد بلغ عددهم حسب إحصاء 7101م ( )2160نسمة ،وحالياً مل يبق منهم غري ،587
نسمة ،ذلك حسب تقرير مديرية األمن العامة ,وورد يف التقرير املذكور أ ّن عددهم أخذ بالتنازل بسبب اهلجرة
املستمرة ,واليت تصاعدت جداً يف  7106ـ 7107م  ,وبني سنوات ( 7100ـ  )7111بعد أن استقر يف عهد
عبد الكرمي قاسم ,وحسب اإلحصاءات )7111 ،7100 ،7101 ،7121( :تضاءل عددهم كاآليت:
( 778701ـ  2571ـ  5718ـ .)7( >)587
اخلالصة

 7ـ اليهود من أتباع موسى بن عمران×  ,وهي ديانة مساوية ،ويع ّدون من أهل الكتاب.
 0ـ كتاهبم املق ّدس العهد القدمي ويسمى بالتوراة ,وهو الكتاب الذي نزل من اهلل على موسى ,والتلمود هو
الكتاب الثاين املق ّدس ،وفيه األحاديث الشفوية ملوسى.
 5ـ لقد عاىن العربيون ،األجداد األوائل لليهود ،منذ تكوينهم على عهد إبراهيم من التهجري والتشريد،
مر تارخيهم.
وأصبحت ظاهرة مطّردة الزمتهم على ّ
 2ـ للقدس مكانة خاصة لديهم ،وهي أرض امليعاد حسب التوراة.
أي عمل دنيوي فيه ,بل ينقطع إىل اهلل
 0ـ يوم السبت من مق ّدساهتم ،وجيب على املؤمن أن ال يفعل ّ
للعبادة.
النيب إبراهيم ،أي ما يقارب  0666سنة ق.م .
 0ـ يرجع تاريخ يهود العراق إىل ّ

 1ـ تآخى يهود العراق مع باقي الشرائح االجتماعية ,وعاشوا ضمن النسيج االجتماعي العراقي الواحد.
 8ـ أول هجرة مجاعية ليهود العراق إىل إسرائيل احلديثة متت سنة 7106م .
( )7األديان واملذاهب بالعراق.722 :
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 1ـ عددهم اآلن يف العراق يناهز العشرات فحسب.

الفصل الثالث :املسيحي ون

الفصل الثالث
املسيحيون

مـدخـل
{ ...وآتَ ْينا ِعيسى ابن مريم الْب يِّ ِ
وح الْ ُق ُد ِ
س.)7(}...
نات َوأَيَّ ْدناهُ بُِر ِ
َ ْ َ ََْ َ َ
َ

{ ...إِنَّما الْم ِس ِ
ول اللَّ ِه َوَكلِ َمتُهُ أَلْقاها إِلى َم ْريَ َم.)0( }...
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم َر ُس ُ
َ َ ُ
يح ع َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ين قالُوا إِنَّا نَصارى. )5( }...
ين َ
آمنُوا الذ َ
{َ ...ولَتَج َد َّن أَق َْربَ ُه ْم َم َو َّدةً للَّذ َ
النصرانية

وجل ,هو اإلجنيل .ينتسبون لعيسى بن مرمي بالنبوة ،وقد ذكر القرءان
ديانة مساوية ،وهلم كتاب من اهلل ّ
عز ّ

الكرمي السيد املسيح×

()2

مبجموعة من القصص تتعلق بوالدته ونشأته ونبوته ومعجزاته .وهو من أنبياء أويل

النيب موسى بن عمران وقبل خامت األنبياء حممد بن عبد اهلل ’ .
العزم ،وقد بأ ّشر به يف التوراة ,وجاء بعد ّ
تاريخ الديانة املسيحية

بداية جند من الضروري استعراض مجلة من الشخصيات التارخيية اليت ارتبطت بالسيد املسيح ،وكان هلا تأثري

( )7سورة البقرة.81 :
( )0سورة النساء.717 :
( )5سورة املائدة.80 :
( )2ورد ذكر اسم املسيح يف القرآن الكرمي ( )77مرة ،ويف أربع سور فحسب ،هي :آل عمران ،والنساء ،واملائدة ،والتوبة.
النيب عيسى× قد ذأكر ( )00مرة .ونأسب يف موضعني إىل أ ّأمه (ابن مرمي).
يف حني أ ّن اسم ّ

ّأما النصارى ،فقد ورد هذا اللفظ ( )72مرة ،والنصراين مرة واحدة.
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ونبوته.
نعرج على شخصية املسيح ّ
مباشر يف والدته ونشأته وحركته الرسالية ،مث ّ

زكريا
هو أحد أنبياء بين إسرائيل ,ومن خدمة اهليكل املقدس .كان كبري السن ،عمره يناهز التسعني ,مل يرزق
ولداً؛ ألن زوجته كانت عاقراً .كان يتمىن أن يكون له ول ٌد لسببني:
األول :باعتبار نوازع األأ ّبوة فيه ككل اآلباء.

والثاين :ملمارسة دور اإلصالح والتغيري يف أّمة بين إسرائيل بعد أن ملس فيهم بوادر الضالل واالحندار ،ولعل
الثاين من السببني هو األهم.
نص القرءان الكرمي على
ونتيجة لسنّه الطاعن ،أوكل أمره إىل اهلل تعاىل بأن يرزقه ولداً حيقق أمنياته ,فقد ّ

ِ
ك ذُ ِّريَّةً طَيِّبةً إِنَّ َ ِ
ك َدعا َزَك ِريَّا َربَّهُ َ
قال َر ِّ
ب لِي ِم ْن لَ ُدنْ َ
ذلك بقولهُ { :هنالِ َ
يع ال ُّدعاء * فَ َ
نادتْهُ
َ
ك َسم ُ
ب َه ْ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ
صلِّي فِي ال ِْم ْح ِ
راب أ َّ
َن اللَّهَ يُبَ ِّ
صوراً َونَبِيًّا
صدِّقاً بِ َكل َمة م َن اللَّه َو َسيِّداً َو َح ُ
ش ُر َك بِيَ ْحيى ُم َ
ال َْمائ َكةُ َو ُه َو قائ ٌم يُ َ
ِ
ِمن َّ ِ ِ
ك اللَّهُ يَْ َع ُل ما
ام َوقَ ْد بَلَغَنِ َي الْ ِكبَ ُر َو ْام َرأَتِي عاقِ ٌر ق َ
ين * َ
قال َر ِّ
ال َكذلِ َ
ب أَنَّى يَ ُكو ُن لي غُ ٌ
الصالح َ
َ
يَشاءُ} (.)7

يحيى
حيىي بن زكريا ،وهو من األنبياء الصاحلني ،ولقد امتاز بوصوله ملقام النبوة يف مرحلة الطفولة ،فقد أعطته
السماء عقالً وذكاءً وقّاداً ,ومن صفاته× أنه كان حصوراً ،وهي تعين الشخص الذي ترك ملذات الدنيا وشهواهتا.
عمد ،أي يغسل
النيب حيىي بن زكريا ،حيث كان يأ ِّ
وينسب الصابئة واملسيح التعميد املشهور عندهم إىل ّ
املؤمنني يف َّنر األأردن للتوبة من اخلطايا وللتطهري من الذنوب ،وقد كان اليهود يسمونه حيىي املعمدان ،وهو×
الذي ع همد عيسى بن مرمي.

( )7سورة آل عمران 58 :ـ .26
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وليس ليحىي× كتاب خاص ،فقد دعا الناس التّباع التوراة وديانة موسى بن عمران .فيما تعتقد الديانة
الصابئية أنه× املخلّص من ظلم اليهود.

ِ ِ
اب بِ ُق َّوٍة}( ,)7فال داللة فيه على امتالك حيىي× لكتاب خاص ،وذلك
و ّأما قوله تعاىل{ :يَا يَ ْحيَى ُخذ الْكتَ َ

لسببني:
ّإما أل ّن اآلية تريد اإلشارة إىل أمهية التوراة نفسها بشهادة األلف والالم العهدية يف كلمة الكتاب.
وإما أل ّن كلمة الكتاب تعين الزبور كزبور داود الذي هو يف طول التوراة ال يف عرضها .وهذا ما أشارت إليه
ّ

أهم كتب التفسري.

يوسف
وهو شاب صاحل من بين إسرائيل ،كان عمله النجارة .خطب مرمي العذراء ,وقد علم فيما بعد حبمل مرمي÷
 ,فصمم على تركها ،ولكنه رأى يف املنام أ ّن مرمي بريئة وجيب عليه البقاء معها مدافعاً عنها أمام الناس.

عمران
أحد عظماء بين إسرائيل .كانت زوجته عاقراً ،وهي كبرية السن ،ومل ترزق ولداً ،فتوجهت إىل اهلل متوسلة
بأن يرزقها ولداً جتعله خادماً للهيكل املقدس .فاستجاب هلا اهلل دعوهتا فحملت ,وقبل وضع اجلنني تويف زوجها
بنت فسمتها مرمي.
عمران ,وعندما وضعت خاب أملها ،وتبني أ ّن الطفل ٌ
ِ
َنت َّ ِ
{إِ ْذ قَالَ ِ
يم
ت ْام َرأَةُ ِع ْم َرا َن َر ِّ
ب إِنِّي نَ َذ ْر ُ
ك َما فِي بََْنِي ُم َح َّرًرا فَ تَ َقبَّ ْل ِمنِّي إِنَّ َ
ت لَ َ
كأ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
ت َولَْيس َّ
الذ َك ُر َكاألُنثَى َوإِنِّي َس َّم ْيتُ َها
ت َر ِّ
ض َع ْ
ض َع ْت َها قَالَ ْ
ض ْعتُ َها أُنثَى َواللّهُ أَ ْعلَ ُم بِ َما َو َ
ب إِنِّي َو َ
* فَ لَ َّما َو َ
َ
ان َّ ِ
الش ْيََ ِ
ِ ٍ
ك َوذُ ِّريَّتَ َها ِم َن َّ
سنًا َوَك َّْلَ َها
َم ْريَ َم ِوإِنِّي أ ُِعي ُذ َها بِ َ
س ٍن َوأَنبَتَ َها نَبَاتًا َح َ
الرج ِيم * فَ تَ َقبَّ لَ َها َربُّ َها ب َقبُول َح َ
َزَك ِريَّا.)0(}...

( )7سورة مرمي.70 :
( )0سورة آل عمران 50 :ـ .51
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مريم
عندما ولدت زوجة عمران مرمي÷ ظنّت أَّنا ال تصلح للخدمة يف اهليكل املقدس ,إالّ أ ّن الكهنة مل ميانعوا
يتبىن تربيتها؟ فقرعوا فيما بينهم ،فكانت من نصيب
من خدمة مرمي÷ ،ولقد وقع اخلالف بينهم يف من الذي ّ
النيب زكريا×  ,حيث مل يولد حيىي لزكريا بعد .فنشأت مرمي يف مكان مق ّدس وبإشراف شخص مق ّدس معصوم.

عيسى بن مريم
تأع ّد والدة املسيح إحدى أعظم معجزات اهلل تعاىل يف الكون ،حيث ولد من غري أب ،وعلى طريقة غري
متعارف عليها يف ناموس الطبيعة.
يف يوم من األيام كانت مرمي كعادهتا معتكفة يف بيت املقدس ،ومشغولة بعبادة اهلل تعاىل ,فرأت مستغربة
ك ِأل ََهب لَ ِ
ول ربِّ ِ
ك غُ َا ًما َزكِيًّا}( ,)7فاندهشت من هذا الكالم املفاجئ
رجالً أمامها يقول هلا{ :إِنَّ َما أَنَا َر ُس ُ َ
َ
ِ
َك ب ِغيًّا}( ،)0فأجاهبا الرسولَ { :ك َذلِ ِ
ال
ك قَ َ
س ْسنِي بَ َ
الغريب وصاحت{ :أَنَّى يَ ُكو ُن لي غُ ٌ
ش ٌر َولَ ْم أ ُ َ
ام َولَ ْم يَ ْم َ
ِ
ِ
َّاس ور ْحمةً ِّمنَّا وَكا َن أ َْمرا َّم ْق ِ
ِ
َيًّا}(.)5
َربُّك ُه َو َعلَ َّي َهيِّ ٌن َولنَ ْج َعلَهُ آيَةً للن ِ َ َ َ
ً
َ
عندما نقرأ اآليات القرآنية ،ونرى فيها سرد قصة عمران ومرمي وعيسى×  ،يعجز القلم أن يكتب شيئاً يف
مقابل ذلك السرد الرائع؛ ألنه مذكور بالتفصيل وببالغة عالية.
لكن السيدة مرمي العذراء كانت ختشى وختاف ـ حبق ـ من التهم اليت ستوجه إليها من الكهنة وعموم بين
ّ

إسرائيل ،حول كيفية والدة عيسى من غري أب ,فقالت من شدة اخلوف{ :لَْيتَنِي ِم ُّ
نت نَ ْسيًا
ت قَ ْب َل َه َذا َوُك ُ
َّم ِ
نسيًّا}( .)2وفكرت كيف ميكن أن تعطي اللنب البنها ،وال متلك من الطعام والشراب شيئاً ,فناداها املالك:

ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ط َعلَْي ِ
ِ
ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا * فَ ُكلِي
ساقِ ْ
{أَالَّ تَ ْح َزني قَ ْد َج َع َل َربُّك تَ ْحتَك َس ِريًّا * َو ُه ِّزي إلَْيك بج ْذ ِع النَّ ْخلَة تُ َ

( )7سورة مرمي.71 :
( )0سورة مرمي.06 :
( )5سورة مرمي.07 :
( )2سورة مرمي.05 :
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َوا ْش َربِي َوقَ ِّري َع ْي نًا}( .)7سريّاً ،أي جدول ماء.
اجلدير بالذكر هو أ ّن نبوة عيسى× وبعض معجزاته بدأت منذ والدته ،حيث تكلم مع الكهنة ليثبت هلم

ِ
ِ
ال إِنِّي َع ْب ُد ِ
اهلل
صبِيًّا * قَ َ
املعجزة اإلهلية ،ومن مث أحقيته{ ،فَأَ َش َار ْ
ت إِلَْي ِه قَالُوا َك ْي َ
ف نُ َكلِّ ُم َمن َكا َن في ال َْم ْهد َ

ِ ِ
اب َو َج َعلَنِي نَبِيًّا}(.)0
آتَان َي الْكتَ َ

النبوة والرسالة أمران خمتلفان ،فمن املمكن الفصل بينهما ,حيث يعتقد املسلمون بوجود مئة وأربعة
إ ّن ّ
نيب ,دورهم هو اإلصالح واإلرشاد والوعظ والتأكيد على الرسالة السابقة والدعوة هلاّ .أما الرسل
وعشرين ألف ّ
فهم مخسة فقط ،وهم األنبياء من أويل العزم  ,حيث تكون رسالتهم للبشرية مجعاء ,والرسل هم حسب الرتتيب

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى^  ,وآخرهم وخامتهم حممد ’ .
نيب ،وليس
والنسبة بني النبوة والرسالة عموم وخصوص مطلق ،كما يصطلح عليه يف املنطق ,أي ّ
كل رسول ّ

نيب رسول ,فهما منصبان إهليان منفصالن متاماً.
من الضروري أن يكون ّ
كل ّ

النيب عيسى×
ٌ
قد يرد على الذهن عند قراءة اآلية األخرية من بني اآليات اليت ذكرنا آنفاً
إشكال مفاده :إ ّن ّ

وصله الكتاب وهو يف املهد ،فكيف يقال إ ّن رسالته بدأت يف سن الثالثني؟

لقد اشتهر بني الباحثني يف علم األديان أ ّن ثبوت نبوة عيسى بن مرمي× قد متّ من خالل معجزته وهو يف
املهد ,فيما كان إبالغ رسالته يف سن الثالثني .يذكر الشهرستاين يف امللل والنحل< :وقد أوحى اهلل تعاىل إليه:
نصه< :وكانت مدة دعوته
إنطاقاً يف املهد ,وأوحى إليه :إبالغاً عند الثالثني> ،ويقول يف نفس الصفحة ما ّ
ثالث سنني ،وثالثة أشهر ،وثالثة أيام>(.)5
يذكر الدكتور أمحد شليب يف كتابه ما نصه< :بأعث املسيح وهو يف حوايل الثالثني من عمره>(.)2

ِ ِ
اب} ,ففيه عدة
لذلك جند أنفسنا مضطرين لتبيان معىن الكتاب املذكور يف اآلية الكرمية {آتَان َي الْكتَ َ
( )7سورة مرمي 02 :ـ .00
( )0سورة مرمي 01 :ـ .56
( )5امللل والنحل .067 : 7
( )2مقارنة األديان املسيحية؛ أمحد شليب. .06 :
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احتماالت ،أمهها :
االحتمال األول:
يأقصد به اإلجنيل .واملشهور أ ّن هذا الكتاب املق ّدس نزل على صدر عيسى بن مرمي بطريقتني :األأوىل أدفعية،
أي مرة واحدة؛ والثانية تدرجيية .كانت الدفعية عند الوالدة ،والتدرجيية عند بلوغ سن الثالثني ،أي عندما كلفه
اهلل تعاىل بتبليغ الرسالة لألأّمة .وعليه ،يتضح أ ّن املراد بالكتاب الوارد يف اآلية هو املنزل دفعةً لتتوجيه بالنبوة ال
بالرسالة اليت بلغ هبا يف سن الثالثني.
االحتمال الثاني:
لكن املقصود منها أمر سيحدث يف املستقبل،
هناك آيات كثرية يف القرءان الكرمي جاءت بصيغة املاضيّ ،
عرب الباري تعاىل بصيغة املاضي عن أمر سوف
ومثل هذا االستعمال وارد عند العرب .فمثالً يف سورة الفجر ّ

ص ًّْا}( ،)7وهذه اآلية وردت لوصف يوم القيامة مع أنه مل حيصل
ك َوال َْملَ ُ
حيصل يف املستقبل { َو َجاء َربُّ َ
ص ًّْا َ
ك َ
بعد.
إذن ،ميكن القول إ ّن عيسى× بوالدته صار نبياً ,وله بعض املعجزات ,ويف سن الثالثني صار رسوالً ,وله
كتابه اخلاص املنزل من اهلل.
ويف سياق احلديث عن نبوة عيسى× ومعجزته يف املهد يهمين أن أناقش الشبهة الواردة حول تص ّدي اإلمام
سن مبكر ,وهو اإلمام التاسع من ذرية رسول اهلل ،فأقول:
اجلواد× لإلمامة وقيادة األأّمة يف ّ
النيب عيسى^ ،وحكم األمثال فيما جيوز وفيما ال جيوز واحد.
إ ّن هذا األمر قد حصل يف ّ
ضرورة بعثة النيب عيسى

عند استعراض مراحل بعثة األنبياء× منذ آدم إىل حممد ’ نلحظ سنّة تارخيية ال تكاد تتغري ،مفادها :إ ّن

( )7سورة الفجر.00 :
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مرت باحندارات أخالقية ومنعطفات اجتماعية يأيت دور األنبياء واملصلحني النتشاهلا من
األأمم والشعوب كلما ّ
تردى الوضع األخالقي واالجتماعي
االحندار والظالل ,وهكذا كانت أّمة بين إسرائيل قأبيل بعثة املسيح×  ،فقد ّ
ألسباب عديدة:
منها :ظلم واستبداد قياصرة الرومان وحكم الناس بالقوة والعنف.
الرق واستعباد الناس وقد خلقهم اهلل أحراراً.
ومنها :انتشار ظاهرة ّ
ومنها :بل من أمهها ،حتول كهنة اليهود إىل متاجرين بالدين من خالل نفوذهم ،واستحواذهم على كل
وجل ,فقد جعلوا أنفسهم الواسطة الوحيدة للتقرب إىل اهلل ,وما جيمع كل
الوسائط اليت تربط املتدينني باهلل ّ
عز ّ
هذه العلل واألسباب جوهر واحد هو ابتعاد بين إسرائيل عن كل ما له صلة باهلل ،واآلخرة ،والروح ،وقدرة الباري

وجل يف الكون ،بل كل املفاهيم األخالقية السامية ،والغرق يف عامل الدنيا وشهواهتا وملذاهتا ،والتنكر لإلرادة
ّ
عز ّ
اإلهلية على صنع املعجزات.

ويف ظل هذه األجواء ،برزت قدرة الباري تعاىل وإرادته متمثلة مبعجزة والدة املسيح× من غري أب ،ضاربة
صميم املفاهيم املغلوطة اليت كان حيملها الرهبان اليهود  .فقد ولد يف هذا العامل مولود من غري أب ،مما يعين أ ّن
نص هذا الكالم عن سيدتنا فاطمة الزهراء÷.
يد السماء قادرة على أن ختلق األشياء ال من شيء ،كما ورد ّ
فاألشياء بالنسبة هلا هي قول كن فتكون ,وقد كان عيسى× يدعو الناس إىل اإلميان بالفاعل املطلق .
كردة فعل على املادية املتأصلة عند بين إسرائيل ،واالبتعاد عن الفضائل واألخالق ،جاءت رسالة عيسى×
و ّ
مركزًة على البعد الروحي واألخالقي والغييب يف حياة الناس ،إىل درجة استحواذ املفاهيم األخالقية والروحية على
العهد اجلديد يف مقابل تفاصيل أحكام الشريعة.

عاملية رسالة املسيح

لقد بأعث املسيح× برسالة عاملية؛ ألنه من األنبياء أويل العزم ،كما نعتقد ،إالّ أ ّن أتباعه ادعوا أ ّن رسالته

كانت مقتصرة على بين إسرائيل يف البداية ,مث توسعت لتشمل كل البشر على يد بولس ,إالّ أ ّن هذا االعتقاد
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غري صحيح .والغريب يف األمر أ ّن بعض الكتّاب املسلمني ،كالدكتور أمحد شليب ،ينسب هذا الرأي إىل كل
املسلمني حسب ما ورد عنه يف كتابه املسيحية< :يعتقد املسلمون أ ّن عيسى بن مرمي رسول إىل بين إسرائيل
خاصة ،قال تعاىل{ :ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل * ورسوال إلى بني إسرائيل}( ،)0(>)7وقد
وافقه الدكتور إبراهيم العايت على ذلك.
و ّأما اآلية اليت ا ستشهد هبا الدكتور فال داللة فيها على ما ذهب إليه؛ أل ّن اآلية ليست يف صدد احلصر،
فإ ّن إثبات شيء ال ينفي ما عداه .والشاهد على صحة ما نذهب إليه هو أ ّن بعض األنبياء بأعثوا إىل جمتمعات
النيب
كالنيب موسى× الذي بأعث إىل العربيني ،و ّ
خاصة ،ولكن هذا ال يعين احنصار رسالتهم بتلك اجملتمعاتّ ،
حممد ’ يف اجلزيرة العربية .
قصة املسيح

عود على بدء ،فقد عاش السيد املسيح يف أثناء تبليغ رسالته ،أي بعد سن الثالثني من عمره ،صراعاً على
ٌ
مستويني :األول مع رهبان اليهود وهو األشد واألقوى .والثاين مع قياصرة الرومان.
فقد جتلّى األول يف قدرة عيسى بن مرمي على نشر دعوته السمحاء ،ومواجهتهم باألخالقيات واملعجزات
اإلهلية ،فقد كان يأربئ األكمه واألبرص بإذن اهلل ،وحييي املوتى بإذن اهلل ,لذا حتول الرهبان إىل خصوم أش ّداء
متشبثني بكل الوسائل للنيل منه× .
قض مضاجعهم وه ّدد سلطاَّنم على إثر دعوته
فيما جاء القياصرة يف الدرجة الثانية يف معاداته بعد أن ّ
للناس بالتحرر من الرق والعبودية وظلم القياصرة.
وبعد بلوغ الصراع ذروته بني الكهنة والسيد املسيح×  ,التجأ الكهنة إىل القيصر الروماين ـ الذي كان حمايداً
إىل درجة ما مع رسالة املسيح ـ الستدراج عيسى وإلقاء القبض عليه ،ومن مث صلبه وقتله ,فتوافقت رؤية الرهبان
واحلاكم الروماين على توزيع األدوار يف وأد حركة السيد املسيح ,فأخذ الرهبان على عاتقهم دور البحث والتوصل
( )7سورة آل عمران 28 :ـ .21
()0مقارنة األديان املسيحية؛ أمحد شليب.10 :
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إىل املطلوب ،فيما تولت السلطة دور تنفيذ احلكم وإلقاء القبض عليه .أخرياً جنح كهنة اليهود وبإرشاد من أحد
احلواريني االثين عشر املقربني من عيسى×  ،وهو يهوذا االسخريوطي ,حيث أرشي بثالثني قطعة من الفضة,
التعرف والوصول إىل مكانه× .
استطاعوا ّ
وللتاريخ نقول :إ ّن قرب األشخاص وبعدهم عن األنبياء ال يعين مقياساً للصالح والفساد ,فقد يكون
كل البعد روحياً وأخالقياً ,والعكس صحيح أيضاً ,وهذه هي
الشخص قريباً من النيب جسدياً ،ولكنه بعي ٌد عنه ّ

مصائر األنبياء وأقدارهم من التنكر واخليانة واجلفاء هلم من أقرب الناس إليهم ظاهراً.

ونتيجة لوشاية احلواري ،وقوة رجال الرومان املهامجني ,يعتقد املسيحيون أنه صلب ،وأنه قتل ،وسيعود آخر
الزمان ليخلّص الناس من الظلم واجلور ،فهو املسيح املخلّص.
أما رأي املسلمني فيختلف متاماً حسب صريح القرءان الكرمي{ :وقَ ولِ ِهم إِنَّا قَت لْنا الم ِس ِ
يسى ابْ َن
َ ْ ْ
ََ َ َ
ّ
يح ع َ
مريم رس َ ِ
صلَبُوهُ َولَ ِكن ُشبِّ َه لَ ُه ْم ،)7(}...فقد اشتهر بني مفسري القرءان على أنه× مل
ول اللّه َوَما قَ تَ لُوهُ َوَما َ
ََْ َ َ ُ

يأقتل ومل يأصلب ،بل رفع اىل السماء وسيظهر يف آخر الزمان ،األمر الذي يقبله املسيحيون ،وقد أضاف املسلمون
عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف الذي
شيئاً آخر يف كيفية خروجه ،قائلني :بأنه سيخرج مع اإلمام املهدي املنتظر ّ
سيمأل األرض قسطاً وعدالً بعدما أملئت ظلماً وجوراً.
وعزوفاً عن اإلطناب واإلطالة نرتك التفصيل يف مضامني اآلية ملن يريده مراجعته يف مظانّه من كتب التفسري،
ففي اآلية حبث ونقاش وآراء كثرية وطويلة.
النصارى واملسيحيون

ولكن النسبة فيهما ختتلف.
املقصود هبما شيءٌ واحد ،فكالمها أتباع املسيح عيسى بن مرمي× ّ ،
فإذا نأسبوا إىل مدينة الناصرة ـ حيث موطن تبليغ رسالته× ـ أو لكوَّنم نصروا السيد املسيح مسّوا نصارى,

( )7سورة النساء .701 :
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وهم القلة املؤمنون من بين إسرائيل ،أي احلواريون الذين كانوا أمبشرين به× يف التوراة ،فآمنوا به فور إثبات معجزاته
 ,وكانوا يتوقعون جميئه.
ّأما إذا نأسبوا إىل امسه× مسّوا مسيحيني ،وهي تعين الدهن بالزيت أو املبارك.
كتبهم املقدسة

الكتاب املق ّدس األول عند املسيحيني هو العهد القدمي والعهد اجلديد .والثاين ينقسم إىل قسمني :اإلجنيل؛
وأعمال الرسل .واجملموع سبعة وعشرون سفراً,
هذا الكتاب أوضع يف البدء باللغة اليونانية ,مع أ ّن لسان عيسى× كان يتكلم اآلرامية .ينسب كثري من
الباحثني تدوين األناجيل إىل ما بني سنة  00ـ 766م ،إالّ أ ّن بعض هذه األناجيل تأخر نشره إىل عقود ,فوقت
يدل على وقت الكتابة.
النشر ال ّ

اإلنجيل
معناه باليونانية (البشرى) ،أي اخلالص .هو الكتاب املنزل من قبل اهلل تعاىل على املسيح عيسى بن مرمي×
هلداية البشر ,ويسمى بالعهد اجلديد مقابل التوراة العهد القدمي ،الذي يق ّدسه املسيحيون أيضاً .لكن ما حصل
مدوناً بني دفتني ,بل هو رسائل شفهية أو خطية إىل رسله وأصحابه
أ ّن اإلجنيل مل يكن يف زمن عيسى كتاباً ّ
وعموم املسيحيني.
النص التايل< :كانت السلطة العليا يف أمور الدين تتمثل عند مسيحيي
نطالع يف املدخل إىل العهد اجلديد ّ
اجليل األول يف مرجعني :أوهلما العهد القدمي  ,وكان الكتبة املسيحيون األولون يستشهدون جبميع أجزائه على
وجه التقريب . ...
و ّأما املرجع اآلخر الذي منا منواً سريعاً ،فقد أمجعوا على تسمية (الرب) .وكان يطلق هذا االسم على كل
من التعليم الذي ألقاه يسوع . ...
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و ّأما أقوال الرب ،وما كان يبشر به الرسل ,فقد تناقلتها ألسنة احلفاظ مدة طويلة ،ومل يشعر املسيحيون
وتويل حفظ ما كتبوه  ...ويبدو
األولون إالّ بعد وفاة آخر الرسل بضرورة كل من :تدوين أهم ما علّمه الرسلّ ،
أ ّن املسيحيني ,حىت ما يقرب من السنة 706م ,تدرجوا من حيث مل يشعروا باألمر إالّ قليالً جداً إىل الشروع
يف أثناء جمموعة جديدة من األسفار املقدسة>(.)7
أكتب اإلجنيل بأربع روايات خمتلفة يف اجلملة ,خصوصاً من حيث االهتمام ،فأحدهم يرّكز على نسب
املسيح ،واآلخر على نصائحه األخالقية ،وهكذا ,ويف بعض األحيان جند اختالفاً وتناقضاً يف قصة وحدث
بنص من مدخل إىل األناجيل اإلزائية ،إذ يقول ...< :فقد تكلم يسوع وأعلن بأشرى
واحد .ونستشهد لذلك ّ
جو من اإلميان الفصحي,
امللكوت ،ومجع التالميذ وشفى املرضى وقام بأعمال ذات مغزى .وبعد موته ,ويف ّ
فتكونت تقاليد شفهية
بشر التالميذ مث الوعاظ بقيامته ورددوا أقواله ورووا أعماله حبسب حاجات حياة الكنيسةّ .
مدة تقرب من أربعني سنة ،وحفظت ونقلت مجيع املواد اليت جندها يف األناجيل .بفضل الوعظ .)0(>...

األناجيل األربعة
 1إنجيل متي :اإلجنيل كما رواه ميت ،وهو من احلواريني االثين عشر ,هو األكثر تشديداً على الشريعة
والكتاب املقدس والعادات اليهودية ,وميت هو أول من كتب اإلجنيل للمؤمنني الذين من أصل يهودي ,تارخيه
لكن األأستاذ أمحد شليب يذكر يف كتابه ...< :ميت أحد احلواريني الذين سبق أن
بني السنة  86والسنةّ .16
عددناهم ,مات سنة 11م ببالد احلبشة ،حيث كان قد اختذها موطن دعوته ,ويتفق مجهور املسيحيني على
النقطتني التاليتني:
األأوىل :ميت كتب إجنيله باآلرامية ,ولكن النسخة اآلرامية ال وجود هلا ,وال يأعرف بالضبط تاريخ تأليفها.
الثانية :ظهر كتاب باللغة اليونانية قيل إنه ترمجة إجنيل ميت ,ومل يأعرف املرتجم وال تاريخ الرتمجة>(. )5
( )7العهد اجلديد ،املدخل.8 :
( )0مدخل إىل األناجيل اإلزائية.00 :
( )5مقارنة األديان املسيحية :أمحد شليب.077 :
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 2إنجيل مرقس :اإلجنيل كما رواه مرقس ،وهو واحد من السبعني تلميذاً ,عبارة عن سلسلة روايات
قصرية خالية من الروابط الدقيقة .يذكر يف مقدمة إجنيل مرقس أنه< :منذ حنو السنة 706م أثبت بابياس,
مطران هريابوليس ,نسبة اإلجنيل الثاين ملرقس (لسان حال) بطرس يف رومة  ...ويكاد أن يكون إمجاع على أ ّن
الكتاب أألف يف رومة بعد اضطهاد نريون السنة 02م.)7(>...
ّأما كتاب املسيحية ،فقد جاء فيه ما يلي< :مرقص من السبعني الذين حتدثنا عنهم فيما سبق ,وقد طاف
يف البالد داعياً للمسيحية ،مث ّاختذ مصر مقراً له ,وقد قتل 00م>(.)0
 3إنجيل لوقا :لوقا هو كاتب هذا اإلجنيل ،وهو أيضاً واحد من السبعني تلميذاً ,وعلى األغلب أكتب
لكن أمحد شليب يقول :لوقا من تالميذ بولس(.)5
بني سنة 86ـ 16م ّ .
 4إنجيل يوحنا :هذا اإلجنيل رواه يوحنا ،وهو واحد من الرسل االثين عشر ,وهو من أهم األناجيل عند

صرح ب ألوهية عيسى×  ،وصدر يف أواخر القرن األول امليالدي.
املسيحيني ،حيث ّ
نصاً من إجنيل يوحنا ،كشاهد على امل ّدعى ،حيث يقول< :يف البدء كان الكلمة والكلمة كان
نذكر هنا ّ
لدى اهلل والكلمة هو اهلل>( .)2املقصود من الكلمة املسيح عيسى بن مرمي .
أعمال الرسل

هو القسم الثاين من العهد اجلديد .مؤلفه هو مؤلف اإلجنيل الثالث ،أي لوقا .وقد ألّفه بعد روايته لإلجنيل
الثالث.
ّأما ملاذا كتب هذا السفر بعد روايته لإلجنيل؟

( )7الكتاب املقدس ،إجنيل مرقس ،املقدمة.705 :
( )0املسيحية.070 :
( )5املصدر السابق.070 :
( )2الكتاب املق ّدس ،إجنيل يوحنا ،املقدمة ،الفقرة .7
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قيل يف ذلك :أل ّن فيه تفسريٌ للتاريخ بصراحة أكثر مما هو يف اإلجنيل .وهو يف احلقيقة سرية حياة بولس

الرسول ،وكيف بلّغ للمسيحية يف أرجاء العامل سواء للوثنيني أو اليهود أو عموم املسيحيني .ووصف بولس
الرسول تلميذه البار لوقا بـ(الطبيب احلبيب) ,ولوقا كان من املقربني إىل بولس بعد أن آمن به.
بولس الرسول :هذه الشخصية من أهم الشخصيات املسيحية الذي له دور يف جتديد وتغري الكثري من
املفاهيم املسيحية ،ويعترب من الرموز الدينية احملرتمة عند املسيحيني .ومن شاء املزيد من التفصيل عن بولس
شاول ـ فلرياجع أعمال الرسل ،حيث كتبه تلميذه لوقا  ,فهو يسرد لنا كيف كان يهودياً متعصباً ،ومن
الرسول ـ أ
مث كيف حتول إىل املسيحية ،وكيف خاطبه الرب وظل يبلّغ للديانة املسيحية ,حىت إ ّن الكهنة اليهود وشخصياهتم

حاربوه ،وألقوا القبض عليه يف اهليكل املقدس ،وطلبوا من الرومان أن يلقوه يف السجن ،وبقي على هذا احلال
حىت أبعدوه إىل روما ومات هناك.
شاول ،وهو يهودي األصل ،وكان من املتعصبني بإفرا لليهودية ،حيث اضطهد املسيحيني
امسه احلقيقي أ

والكنيسة باعرتافه بذلك يف سفر أعمال الرسل ،حيث نأقل عنه قوله ...< :أنا رجل يهودي ولدت يف طرسوس
من قيليقية ،على أين نشأت يف هذه املدينة[ ،يعين بيت املقدس]  ...واضطهدت تلك الطريقة [يعين املسيحية]
حىت املوت ،فأوثقت الرجال والنساء وألقيتهم يف السجون ،وبذلك يشهد يل عظيم الكهنة ومجاعة
الشيوخ.)7(>...
ويف موضع آخر من أعمال الرسل يقول بولس ...< :أيها اإلخوة  ,أنا فريسي ابن فريسي فمن أجل
الرجاء يف قيامة األموات أحاكم>(.)0
إذن ،هو من مواليد العقود األأوىل من القرن األول للميالد  ,وقتل يف روما سنة01م .فمن هنا يقول كثري
من الباحثني :إ ّن األناجيل تأثرت بشكل أو بآخر بأفكار بولس أكثر من أفكار عيسى بن مرمي خصوصاً إجنيل
لوقا.
فكيف صار بولس مسيحياً؟
( )7الكتاب املق ّدس ،أعمال الرسل ،خطبة بولس يف أهل أأورشليم  ،00الفقرات  5ـ .0
( )0املصدر السابق ،خطبة بولس يف اجمللس  ،05الفقرة .0
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اجلواب يأتينا من أعمال الرسل ...< :وقد اقرتبت من دمشق ،إذ نور باهر من السماء قد سطع حويل
,شاول ملاذا تضطهدوين؟ فأجبت :من أنت,
شاول أ
حنو الظأهر ،فسقطت إىل األرض ،ومسعت صوتاً يقول يل :أ
يا رب؟ فقال يل :أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده  ...فقلت :ماذا أعمل ،يا رب ،فقال يل الرب :قم
فاذهب إىل دمشق أخترب فيها جبميع ما فأرض عليك أن تعمل.)7(>...
ويف سياق احلديث عن بولس ـ الرسول ـ نود التنبيه على أمر مهم يتعلق هبذه الشخصية ,فقد قيل بأن هذا
الشخص أول من نسب إىل عيسى بن مرمي بنوته هلل تعاىل.
ظلت املسيحية مضطهدة إىل ثالثة قرون ،وغري معرتف هبا ،وكانت السلطة القوية آنذاك بيد الرومان ،ففي
سنة 575م صدر قرار يعرتف باملسيحية ويساويها باألديان األأخرى ,خصوصاً يف زمن اإلمرباطور قسطنطني
الذي عفا القساوسة من الضرائب ،وبىن هلم الكنائس على حساب الدولة ،وجعل للكنيسة قضاءها اخلاص،
واألحد يوم عطلة رمسية ،واستمر احلال حىت سنة258م حيث أجرب قانون ثيودوس اجلميع على اعتناق املسيحية.
وبدأت التنظيمات اإلدارية للكنيسة ،وجعل هلا رجاالً خمتصني خلدمتها وتسيري أعماهلا.
جدير بالذكر أ ّن أول من استعمل مصطلح (رجل دين) هم املسيحيون ،حيث يفرق بينه وبني العلماين،
الذي يدعو للفصل بني الدين والسياسة.
املفسر الوحيد للكتاب املقدس.
ولقد كانت وما تزال السلطة العليا يف الكنيسة بيد البابا فهو ّ
املشرع و ّ
أهم عقائدهم

أوالً  :التثليث
املقصود منه األقانيم الثالثة :اهلل األب ,واهلل االبن ,واهلل الروح املقدس .إَّنم مجيعاًكانوا منذ األزل ,الوحدانية
يف التثليث والتثليث يف الوحدانية.
ال نريد اخلوض يف تفاصيل مناقشة هذا الرأي؛ ألنه يتعارض ابتداء مع روح وحقيقة توحيد اهلل تبارك وتعاىل.

( )7املصدر السابق ،خطبة بولس يف أهل أأورشليم  ،00الفقرات  0ـ .76
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وفيما نعتقد أ ّن فكرة التوحيد وفكرة التثليث متعارضتان ,وقد اختلف رجال الكنيسة يف تفسري أقوال كل من
السيد املسيح وبولس ـ الرسول ـ وهذا االختالف أولد نوعاً من االلتباس عندهم .وال تزال هذه العقيدة حمل حبث
ونقاش بني علماء الدين املسيحيني أنفسهم.
هذا التثليث ال حمالة ينتهي إىل ألوهية االبن ،أي املسيح عيسى ,ويستلزم ـ والعياذ باهلل ـ نقصان واحتياج
اهلل الواحد األحد ,ولعل املراد من ألوهية االبن هو كونه فيض من وجود اهلل ،وهو خملوقه األول.
والقول بالتثليث واملساواة بني األب واالبن وروح القدس ،هو أحد أهم األسباب لتعدد الطوائف املسيحية.

ثانياً :صلب المسيح للتكْير عن خَيئة اإلنسان
يعتقد املسيحيون بعدالة الباري سبحانه وتعاىل ،كما يعتقدون بأن اهلل عاقب الناس على أثر خطيئة أبيهم
وجل إالّ أن افتدى خطايا البشر بصلب ابنه املسيح .فبقتله غأفرت الذنوب واآلثام،
آدم×  ،فما كان منه ّ
عز ّ
وهي الطريقة اليت مجع فيها الرب بني العدل والرمحة حسب اعتقادهم.
أهم الشعائر املسيحية

أوالً التعميد
عمد عيسى× يف َّنر األأردن ,وغالباً ما
هو نفس تعميد الديانة الصابئية ،حيث يعتقد املسيحيون أن حيىي ّ

يعمدون اإلنسان حني الوالدة أو آخر أيام حياته؛ لغسل الذنوب واخلطايا.
ّ

ثانياً العشاء الربّاني
وهو من الشعائر الدينية املق ّدسة ،ويف اعتقادهم أنّه آخر عشاء تناوله عيسى مع أصحابه وتالمذته ,حيث
اقتسم اخلبز والنبيذ معهم ,فاخلبز يرمز إىل جسد املسيح والنبيذ إىل دمه.
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ثالثاً :تقديس الصليب وحمله
طريقة قتل اإلنسان وهو مصلوباً على اخلشبة من الطرق اليت استعملها الرومان لقتل اجملرمني ,ويف اعتقاد
صلب وقأتل بنفس الطريقة ,فيلبسون الصليب الذي يرمز لذلك ,ويستهينون باحلياة ويعتربون
املسيح أ ّن عيسى× أ
أ ّن املؤمن جيب أن يكون مستعداً للموت.

رابعاً :األحد المقدس
اليوم الذي يتوجه فيه املسيحيون للصالة والعبادة يف الكنائس ,وتعترب العطلة الدينية املق ّدسة.
الفرق والطوائف املسيحية

يتحدث الشهرستاين يف امللل والنحل عن املسيحة وفرقها ،فيقول< :افرتقت النصارى اثنتني وسبعني
فرقة>(.)7
وحنن هنا نذكر أمهها ،وهي مخس فرق:

األُولى :النسَورية
وهي من أقدم املذاهب املسيحية ،وينسب املذهب إىل نسطور الذي كان بطريك القسطنطينية سنة 257م.
هذا الرجل أراد إعادة املسيحية إىل التوحيد املطلق حيث ما كان ,وقال :ال ميكن ملرمي العذراء اليت هي خملوقة
وإنسانة أن تلد اإلله ,للزومه الدور العقلي الذي هو واضح البطالن .نعم ،مرمي والدة السيد املسيح عيسى.
البنوة من قبيل إشراق النور على
ويف كتاب امليزان يف تفسري القرآن< :والنسطورية القائلني بأ ّن النزول و ّ
جسم شفاف كالبلور>(.)0

( )7امللل والنحل .060 :7
( )0امليزان يف تفسري القرآن ،حممد حسني الطباطبائي .085 :5
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يقول أمحد شليب يف كتابه ...< :وقد جاء الالهوت لعيسى بعد والدته ،أي ا ّحتد عيسى بعد الوالدة
باألقنوم الثاين احتاداً جمازياً ،فمنحه اهلل احملبة ،ووهبه النعمة ...وقد اعتأرب ذلك بدعة من نسطور ،ولذلك طأرد
ولكن مذهبه مل ميت وأحياه فيما بعد عامل مسيحي امسه برصوما كان مطران
من منصبه ،ونأفي من القسطنطينيةّ ،
نصيبني ،ومن مث انتشر يف الشرق وال يزال حىت اآلن شائعاً يف العراق واملوصل واجلزيرة>(.)7

لكن قسماً من اآلشوريني ـ النساطرة ـ يف العراق انضموا يف القرن السادس عشر امليالدي إىل الكاثوليك،
ّ
وهم الكلدان .علماً أ ّن أقبا مصر يتبعون املذهب النسطوري ويسمون باآلشوريني.

الثانية :األرثوذوكس
ويسمى هذا املذهب باليعقويب نسبة إىل الداعية املسيحي املعروف يعقوب الربادعي .وهو مذهب الكنائس

الشرقية .جاء هذا املذهب كردة فعل على عقيدة نسطور .أعلن تأسيس األرثوذوكس يف جممع خاص يف مدينة
إفسس باألنضول سنة 257م ,حيث يعتقدون أ ّن املسيح طبيعة وحقيقة واحدة ،ويعتقدون أ ّن مرمي العذراء والدة
اإلله ,فاإلله واملسيح شيء واحد امتزجا فيما بعد.
يذكر العالمة الطباطبائي عنهم قوله< :واليعقوبية القائلني بأنه من االنقالب ،وقد انقلب اإلله سبحانه
حلماً ودماً>(.)0
وهذا الرأي من أ ّن املسيح طبيعة واحدة أو طبيعتني ،هو السبب الرئيس الختالف الكنيسة الشرقية والغربية.
واألرثوذوكس منتشرون يف روسيا وبالد البلقان واليونان والشرق األدىن.

الثالثة :الكاثوليك
وتسمى امللكانية ،وهم أصحاب ملكا الذي ظهر يف روما ,وهم مذهب القائلني بالطبيعتني ،وجاء القرار

( )7مقارنة األديان املسيحية.710 :
( )0امليزان يف تفسري القرآن.085 :5 :
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بتأسيس هذه الطائفة سنة 207م ،حيث يعتقدون أ ّن املسيح أقنوم إهلي ذو طبيعتني اإلله واإلنسان (الهوتية
وناسوتية) كالعملة الواحدة ذات الوجهني ,فهو حقيقة واحدة هلا بلحاظني ،وحسب تعبري العالمة الطباطبائي:
بالبنوة احلقيقية>( .)7وكنيستهم هي أقوى الكنائس على اإلطالق ،وأتباعها أكثر من مليار
<امللكانية القائلني ّ

شخص يف العامل ,والفاتيكان هي سلطتهم العليا ويرأسها البابا.

الرابعة :البروتستانية
تأنسب إىل راهب أملاين ،كان كاثوليكياً امسه مارتن وكلفني من مواليد 7285م .مسع بصكوك الغفران اليت
يوزعها القساوسة يف الكنائس لعموم املسيحيني ،حىت يضمنون هلم اجلنة وتغفر ذنوهبم مجيعاً ,فبدأ اإلصالح
الديين على الكنيسة ال على الدين املسيحي .إنتشر هذا املذهب يف أملانيا والدول اإلسكندنافية واسكتلندا
وسويسرا وأمريكا الشمالية.

الخامسة :المارونية
نسبة إىل ـ مار ـ مارون راهب ق ّديس 276م ,وهم طائفة كاثوليكية شرقية نشأت يف وادي العاصي ,كانوا
متحدين دائماً مع كرسي روما.
ظهر منهم يوحنا مارون البطريرك من مواليد 080م ،فدعا إىل أ ّن للمسيح طبيعتني ،ولكن له مشيئة واحدة.
رمبا قد يقال إ ّن املارونية ليست مذهباً مستقالً خيتلف عن الكاثوليك يف العقيدة .نعم ،حاله حال املذاهب
الشرقية خيتلف من حيث العادات والتقاليد وبعض املمارسات الدينية.

مسيح العراق

قبل قدوم الرسل املسيحيني إىل بالد ما بني النهرين يف القرن الثالث امليالدي ،كانت هذه املنطقة حتت
سيطرة الدولة الفرثية ،والديانة املنتشرة آنذاك هي الزرادشتية؛ أل ّن العراق كان متامخاً لإلمرباطورية الفارسية ,ولغة
( )7املصدر السابق.
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بالد ما بني النهرين هي اللغة اآلرامية .إ ّن من أوائل الذين انتموا إىل الديانة املسيحية من الشعب العراقي هم
اليهود.
ينتهي وجود وتاريخ املسيحية يف العراق إىل مخسة قرون قبل قدوم اإلسالم ,حيث ينتمي مسيحيو العراق
إىل مجيع الكنائس األصلية السالفة الذكر ,ويتشكلون من مجيع القوميات العرقية العراقية ,فهم ينتسبون تارة
باسم الطائفة ،وأخرى باسم القومية أو اللغة ،وثالثة باسم مؤسسها أو املدينة اليت تأسس املذهب فيها ،وأخرياً
قد تكون النسبة مزجياً من هذه الثالثة.
وكما ذكرنا آنفاً ,فالطوائف الرئيسة أربع ،والباقي ال ختتلف عنها يف أصل العقيدة ،غاية ما يف األمر قد
ختص تلك القومية أو املنطقة.
ختتلف يف اللغة والقومية واحلضارة وبعض الشعائر والعادات االجتماعية اليت ّ
وإليك حملة عن كل طائفة من هذه الطوائف األربع:

 1الَائْة السريانية
نسبتهم إىل اللغة ال إىل القومية ,فهم املسيحيون من أبناء اللغة السريانية اليت هي اللغة اآلرامية ،وهم من
أحفاد سام بن نوح .تفرعت منهم الكنيسة املارونية القرن  .0توزعوا باالنتماء إىل الكنائس اليعقوبية (السريان
األرثودوكس) القرن  ,0وكنيسة السريان الكاثوليك القرن .1يقول مؤرخو السريان وعلمائهم أ ّن األصل يف الكلمة
يسمون آراميني.
مأخوذ من سورس امللك الذي ظهر قبل النيب موسى×  .وقبل املسيح كان السريان ّ
ويراد بالكنيسة السريانية الكنائس السريانية الطقس واللغة ,وهي تنقسم بطبيعتها إىل شرقية وغربية ،وهي
تقسيمات جغرافية ال تعين شيئاً.
السريانية الشرقية :كانت حتت حكم الفرس ،وكانت تشمل بالد ما بني النهرين ،ومركزها الديين املدائن
حىت أواخر القرن اخلامس.
يقول الباحث سامي نوح ...< :ملا أعلن نسطور بطريرك القسطنطينية 208م تعليمه املخالف لعقيدة
الكنيسة اجلامعة ،إنفصل عنها هو وأتباعه واستقلوا بذاهتم ،واستحدثوا هلم مركز رئاسة خاص يف املدائن ،مث
انتقل إىل بغداد عام 100م ,ومنهم تفرع الكلدان الكاثوليك سنة 7005م ،ومسيّت بطريركيتهم ببطركية بابل
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عام 7175م>.
السريانية الغربية :وهي اليت كانت واقعة حتت حكم الروم ،وكانت تشمل سورية وفلسطني وبالد الشام
عموماً ,ويرأسها بطريرك أنطاكية مباشرًة ,وألسباب خمتلفة انشق من السريانية الغربية إىل سريان األرثوذكس يف
النصف الثاين من القرن اخلامس.
...تفرع
يسرد لنا الكاتب سامي نوح يف حبثه السرياين مقاالت يف التاريخ عن هذه االنشقاقات فيقولّ < :
وتفرع عن
تفرع املوارنة يف القرن السابع ,والروم الكاثوليك عام 7120مّ ,
عن السريان ,الروم األرثوذكس ,وعنهم ّ
السريان األرثوذكس يف أواسط القرن السابع عشر السريان الكاثوليك.>...
أما اللغة الكلدانية والعربية والسريانية واآلرامية واملندائية فكلها لغة واحدة للقومية السامية ,لكنها ختتلف
باختالف اللهجات ,وا أستعملت هذه اللغة على لسان األنبياء والكتب السماوية.

 2الَائْة اآلشورية
نسبة إىل الشعب السامي الذي حكم بالد ما بني النهرين منذ القرن  78ق.مّ .أما من اجلهة الدينية ،فهم
ضم إىل الكنيسة
يتبعون نسطور بطريرك القسطنطينية ,السالف الذكر .سكنوا املوصل .وقسم من اآلشوريني ان ّ
الكاثوليكية يف القرن 70م.

 3الَائْة األرمنية
هي الكنيسة اليت تأسست يف أرمينية على يد الق ّديس غريغوريوس املنور القرن  5ق.م ,وامتازت برفضها
مقررات اجملمع اخللقيدوين 207م ،مث أصبحت كنيسة وطنية القرن  0امليالدي .أنشأت هلا كنيسة أرمنية
كاثوليكية يف 7126م .واللغة األرمنية ما زالت تستخدم كلغة للتداول اليومي يف بعض القرى يف الشرق األوسط،
خاصة بني معتنقي الديانة املسيحية من أبناء الكنائس ذات الرتاث السرياين يف العراق.

 4الَائْة الكلدانية
من األقوام السامية الذين يتحدثون باللغة اآلرامية ،يعيشون يف مشال العراق .عاش الكلدان منذ القدم
بالقرب من عاصمة اآلشوريني (نينوى) اليت تقع يف مشال العراق وتسمى يف الوقت احلاضر مبدينة املوصل.
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الكلدان كانوا من أوائل من اعتنقوا املسيحية ،حيث كانوا إىل سنة 7000م جزءاً من الكنيسة الشرقية
اآلشورية إىل أن انفصلوا وقاموا بتأسيس الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية.
ّأما االسم كلدي ،كلدو ،كلداين ،كلدان ظهر يف وثائق التاريخ حوايل  166قبل امليالد .يف البداية جند
الكلدان كقبائل آرامية يف بابل .ويف عام  000قبل امليالد فتحوا بابل وأسسوا إمرباطورية بابلية كلدانية عظيمة
استمرت لغاية عام  051قبل امليالد ،حيث سقطت على يد كورش الفارسي.

اإلحصاءات الرمسية ملسيح العراق

يذكر الباحث رشيد خيون يف كتابه األديان واملذاهب بالعراق ...< :إ ّن تقرير مديرية األمن العامة ع ّدهم
وفقاً إلحصاء 7111م مبا هو أقل من هذا بكثري ،وأقل بكثري أيضاً من التصورات احلالية اليت تأقدرهم بثالث
أرباع املليون نسمة .إذ عدهم التقرير املذكور بـ (.)005،218
كما أورد عددهم الكلي حسب اإلحصاءات [السابقة على النحو اآليت]:
السنة

عدد النْوس

7121

721،511

7101

062،000

7100

( )7األديان واملذاهب بالعراق.718 :

()7

050،260
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اخلالصة

 7ـ املسيحية ديانة مساوية ,نبيهم عيسى بن مرمي× .
 0ـ كتاهبم املق ّدس اإلجنيل .واألناجيل متعددة ،أمهها :ميت ,مرقس  ,لوقا ,يوحنا.
 5ـ بولس الرسول من الشخصيات املهمة يف حياة املسيحية ،ترك أثره إىل يومنا هذا ،وتأنسب بعض
األناجيل له .و ّأما أعمال الرسل ،فهي كتابة لوقا يسرد فيها حياة بولس.

 2ـ أهم الطوائف املسيحية .النسطورية ,الكاثوليك ,األرثوذكس ,الربوتستانت.
 0ـ التثليث ,الذي أبرزه بولس الرسول من أهم معتقدات املسيحية ,ويعربون عنه باألقانيم .اهلل تعاىل أقنوم

أول ،وعيسى أقنوم ثان ،وروح القدس أقنوم ثالث.
 0ـ سبب اخلالف بني الطوائف املسيحية هو كيف يوفقون بني الوحدانية هلل والتثليث ،فمنهم من قال
بالطبيعة الواحدة ،واآلخر بالطبيعتني.
 1ـ جاءت املسيحية إىل العراق يف القرون األأوىل للميالد ,وهلم كنائس عديدة ،وهم ينتمون إىل مجيع
الطوائف املسيحية ،وباخلصوص الكنيسة الشرقية .ومن القوميات املسيحية واللغات املهمة يف العراق :اآلشوريون
والكلدان والسريان واألرمن.
 8ـ كان عدد مسيح العراق يف تسعينيات القرن املنصرم يقدر حبوايل  106ألف نسمة ,كانوا يسكنون
بغداد واملوصل وكركوك والبصرة وعموم العراق عدا بعض املدن اليت ختلو منهم متاماً.
 1ـ مسيحيو العراق يعتربون من أهم مكونات النسيج االجتماعي العراقي ،ويرجع تاريخ وجودهم يف بالد
ما بني النهرين إىل قرون متمادية ,وقد شكلوا طبقة متقدمة خدمت العراق احلديث.

الفصل الرابع :الي زيدية

الفصل الرابع
اليزيدية

توطئة
إ ّن األديان السماوية تتنزل على البشر بشكل واضح وشفاف خلريها وجناهتا ورمحة للعاملني ,لكنها مبرور
األيام تنقسم إىل فرق ومذاهب تصل إىل ح ّد التضاد واالحنراف أحياناً ,فاليهودية واملسيحية واإلسالم انقسمت
مثالً إىل العشرات من الطوائف ,ويف كثري من حاالهتا مل حتافظ على جوهر وروح الدين ،بل تأسس هلا دين آخر
خمتلف متاماً عما جاء به الدين األصلي ,ولعل السبب الرئيس يف ذلك بأعد أتباع تلك املذاهب عن املدن الدينية,
أو الستغالل بعض رجال الدين لبساطة الناس وشغفهم واحرتامهم للدين ولرجاله.
ولكن يف بعض األحيان نرى أ ّن اإلنسان الصاحل الناسك يعبد الواحد األحد ،وهو من أتباع إحدى
الديانات السماوية وخملص هلا ،لكنّه بعد مماته يأؤلّه ويأعبد مع أ ّن ذاك العبد الصاحل مل يقصد هذا الشيء ،ومل
ولن يرتضي بتصرفات اجلأهال من أتباعه ،ولو كان لتربأ منهم مجيعاً.
فمن هنا ظهرت الدروشة والتصوف واالنزواء والسلوكية والغلو والتش ّدد والتطرف ،وغريها الكثري من اخلرافات
األأخر واملمارسات غري املنطقية خالف الفطرة والدين ,حيث تأنسب تلك األعمال واملمارسات زوراً إىل أصحاب
الرساالت السماوية السمحاء ،وإىل اهلل سبحانة وتعاىل .وراح البعض أجيرب الناس على اتّباع أهوائهم الشخصية
املنحرفة ،واليت نسبوها إىل السماء وإىل الرسل ،وهم من ذلك براء ,حىت إذا تطور األمر ورأى أ ّن اجلمهور البسيط
النبوة ,أو معترباً
يتبعه يذهب إىل ّادعاءات أكرب ،فيقول :أنا اهلل ،أو أنا الرسول ّ
املبشر واملنقذ واملخلّص ,م ّدعياً ّ
املفسر والفاهم والناطق األوحد هلل تعاىل.
نفسه هو ِّ
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ونتيجة لذلك ،فهم يتصورون أ ّن هذه االدعاءات أمر سهل وبسيط ،وليس من ورائهم التاريخ واحملاسبة
العلمية النقدية .ناسني أو متناسني أ ّن ا ّدعاء النبوة والدين اجلديد ليس بذلك األمر السهل اليسري ،بل جيب
عليهم ـ أصحاب تلك الدعاوى ـ مواجهة األسئلة الكثرية من قبل الساعني إىل معرفة احلقيقة ،والباحثني عنها،
واإلجابة عن العديد من التساؤالت ،واليت منها :ما هو اجلديد يف دينكم؟ من هو نبيكم؟ وما هي رسالتكم؟
وما هي عقيدتكم وشريعتكم؟ وكيف تثبتون لنا ما ت ّدعون؟ ما هي معجزة رسولكم؟ ووو...
فالدين نظام اجتماعي متكامل ،فيه العقيدة ،والشريعة ،وإدارة األأّمة ونضمها ،والكثري من األشياء واألأمور
األأخر.
ومن الديانات اليت شغلت بال الباحثني واألخصائيني يف علم األديان هي الديانة اليزيدية ـ اإليزدية ـ اليت
يوجد فيها كالم ولغط كثري حىت بني بعض أتباع الديانة اليزيدية نفسها ،فهم يتخبطون يف أجوبتهم لعدم
وضوحها عندهم.
لقد حارت يف اليزيدية عقول الكتّاب العراقيني ،حيث موطن تواجدهم ,فمنهم من يسميها إيزدية ،واآلخر
يصر على أَّنا يزيدية ويفتخر بذلك ,فيما يتهمهم البعض بعبادة الشيطان ,خمتلفني حول بداية الديانة ونشأهتا,
ّ
وهناك الكثري من االلتباس والتشويش حول ماهيتها.
ولعل من أهم األسباب اليت جعلت
ولسوف نسعى للوقوف على ما توصلنا إليه حول حقيقة هذا الدينّ .

الباحثني يف حرية هي باطنية الديانة اليزيدية ،وعدم وجود كتب علمية دقيقة ومتكاملة من املثقفني والكتّاب
وعلماء اليزيدية.

تسميتهم وانتساهبم

هي من الديانات القدمية احلديثة ,حيث يعود تاريخ تأسيسها إىل القرن احلادي عشر امليالدي ،أي اخلامس
للهجرة .يعود جذور تأسيسهم إىل العرب األأمويني أو من مقربيهم الذين فروا من الشام ،بعد قمع العباسيني،
إىل جبال العراق يف املوصل ،وحتديداً يف منطقة سنجار بشكل خاص .ويذكر التاريخ فرار األأمويني إىل جبال
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العراق يف عام  000للهجرة تقريباً ,لذلك قيل إَّنا ديانة سياسية أكثر مما تكون دينية ،تسعى إلعادة السلطة
لألأمويني.
واآلن أكثر معتنقي هذه الديانة هم من الكرد ،ويقطنون كردستان العراق ,ويوجد فيهم من العرب ،حيث
صاروا يزيديني أيضاً.
ختالف ،فقيل :هم يزيديون نسبة إىل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان.
ويف تسميتهم ا
ٌ
وقيل :هم إيزديون نسبة إىل آهلة الزرادشت الفارسية .واحلق أ ّن أغلب الباحثني ينسبون هذه امللة إىل يزيد
بن معاوية ،كالكاتب أنور معاوية األأموي ،وهو من أتباع الديانة اليزيدية ،ومن أمرائهم أيضاً ،حيث يذكر يف
كتابه اليزيدية قائالً< :ينتسب أئمة اليزيديني إىل اخلليفة األأموي الثاين يزيد بن معاوية بن أيب سفيان .وهم
بذلك ينحدرون من أرومة عربية متتد أصوهلا إىل حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي .وهكذا
يتضح أ ّن اليزيديني قد أخذوا تسميتهم من اخلليفة األأموي يزيد [الذي] ينتمي إىل أصول قريشية .)7(>...
والبعض يرى أ ّن< :اليزيدية :عقيدة [دينية] تقوم يف األساس على تقديس الشيطان .نسبتها إىل يزد أو
يزدان من آهلة الزرادشتيني اإليرانيني ،أتباعها من األكراد .)0(>...
أيّد هذا الرأي الكاتب زهري كاظم عبود يف كتابه اإليزدية ,حيث يقول :جاءت تسميتهم باليزيدية تتمحور
يف حماولة البعض نسبتهم ظلماً أو جهالً إىل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األأموي.
أما الباحث رشيد خيون فيذكر يف كتابه األديان واملذاهب بالعراق مستدالً ب أمور كثرية لنفي نسبتهم إىل
يزيد بن معاوية ،وإثبات انتساهبم إىل إيزد أو يزدان واليت تعين بالزرادشتية اإلله املقدس ,ويقول :تسمية اليزيدية
جاءت بتأثري قومي ومذهيب وخصوصاً سعي احلكومة العراقية آنذاك باإلصرار على هذه التسمية ،وقد مسّوهم
أيضاً باألأمويني ,والزم هذا القول ثبوت عروبتهم ،وهذا ما يؤثر على دميوغرافية املنطقة الكردية العراقية.
إ ّن احلكومة العراقية بطبيعة احلال ال تفعل مثل هذه األأمور لوال مساعدة بعض أتباع الديانة؛ ألَّنا تدخلت

( )7اليزيدية ،أنور معاوية.77 :
( )0املنجد يف األعالم ،جمموعة من الباحثني.071 :
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يف مجيع الشؤون االجتماعية والدينية والعشائرية ،حيث خلقت شخصيات ضعيفة مطيعة هلا وفرضتها على تلك
الطبقات ،وهذا الشيء معروف يف العراق.
بعد سرد هذه اآلراء يقف الباحث متأرجحاً بني األدلة ,لكن ما يستقر يف النفس هو أَّنم يعتربون يزيد بن
معاوية رسوهلم ومنقذهم ،واملخلّص الذي خيرجهم من الظلم واجلور ,ال سيما ما يؤكده بعض كتّاهبم ومثقفيهم
مثل أنور األأموي ،الذي ال مصلحة له باإلصرار على انتساهبم إىل يزيد ،خاصة وأنّه قد ألف كتابه يف املهجر
بعيداً عن سلطة النظام وقمعه يف عام 0667م .وتأييداً هلذا الرأي الذي استقرت عليه النفس ،هناك شواهد
تذكر من قبيل :األمساء املستعملة ألبناء اليزيدية ,وبعض الطقوس واالعتقادات وااللتزامات الدينية .فمن املالحظ
أ ّن الديانة اليزيدية حتوي يف داخلها طقوساً زرادشتية ومندائية وإسالمية .وعليه ،ال جند فيها مقومات الدين
الكامل املستقل ،كما يف باقي الديانات السماوية.
إذن ،فهي ديانة تلفيقية أكثر مما تكون مستقلة وقائمة بذاهتا.

عدي بن مسافر

هو من كبار مشايخ املتصوفة اإلسالميني ،ومؤسس الطريقة العدوية الصوفية .كان على املذهب الشافعي،
وهو مذهب أغلب األكراد املسلمني يف العراق .ولد يف لبنان ،ومن مث انتقل إىل املوصل لينقطع إىل عبادة الواحد
األحد ,ويقال :إ ّن هلذا الشيخ نسباً ينتهي إىل يزيد بن معاوية األأموي .مل يأعرف تارخيياً سنة ميالده ،لكن سنة
الوفاة كاد أن يكون االتفاق عليها عند املؤرخني هو عام  001هجري أي سنة  7700ميالدية .تويف يف بلدة
اهلكارية ،ودفن يف زاوية عبادته يف اللش ،وهي من األماكن املقدسة عند اليزيدية ،حيث تزار وتوجه له فرائض
العبادة والتقديس .ومزاره مبثابة الكعبة عند املسلمني ،حيث يطوف اليزيديون حوله.
يذكر أنور األأموي يف كتابه اليزيدية ،حول عالقة وصداقة عدي بن مسافر بالشيخ عبد القادر الكيالين،
فيقول< :لقد كان الشيخ عدي بن مسافر ’ موضع تقومي وتقدير الشيخ عبد القادر الكيالين ،فكان يعظمه
ويثين عليه كثرياً ,وشهد له بالسلطنة على األولياء ،وقال فيه( :لو كانت النبوة تنال باجملاهدة لناهلا الشيخ عدي
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بن مسافر)> (.)7
ويقول الباحث رشيد خيون يف كتابه < :ليس هناك شك يف أ ّن عدي بن مسافر كان مسلماً على املذهب
الشافعي ومتصوفاً ,والصلة بني التصوف واملذهب الشافعي معروفة.)0(>...
السؤال الذي يطرح نفسه ،ما هي عالقة املسلم املتصوف بتأسيس هذا الدين ؟ وملاذا نالحظ وجود تقاليد
إسالمية كثرية يف الديانة اليزيدية؟
ينقل التاريخ أ ّن عدي بن مسافر قد حج بيت اهلل احلرام مع عبد القادر الكيالين قبل وفاته بعام ,فهل
يأعقل أن يؤسس مسلم مؤمن ديناً جديداً ! فإن ذلك يقتضي االنسالخ من اإلسالم واالرتداد عنه.
فمىت أسس هذا الدين؟
مدع ٍٍ
وأخرياً يرد اإلشكال يف أ ّن اليزيدية يعتقدون بيزيد ،وهو أ ّما أن يكون هلم إهلاً أو رسوالً ،فكيف وهو ِ
خلالفة املسلمني؟!
فمن هنا قيل :إ ّن هذه الديانة إيزدية ،وترجع يف جذورها إىل ديانة إبراهيم×  ,وعدي املسلمني غري عدي
تصور سكان اجلبال يزيد هو إيزد ،فانطلقت عليهم التسمية .ومن أهم أسباب الغموض عن
اإليزديني .لقد ّ
اليزيدية كوَّنا من الديانات الباطنية جداً.
كانت النزعة الصوفية وال تزال مسة من مسات الديانة اليزيدية ،وهي تعتمد الزهد والنسك والتصوف والتفرغ
للعبادة واالنصراف إىل الطقوس ،وترك مباهج احلياة ونعيم اجلسد ،وتصفية القلب يف حمبة اهلل وذكره.

كتاهبم املقدس

هلم كتابان مق ّدسان أحدمها (اجللوة) ،وثانيهما (مصحف روش) ،أي املصحف األسود ،وفيه مسألة اخللق
وتكوين العامل وأصل اليزيدية ،ومها باللغة الكردية ومن تأليف عدي بن مسافر .يقال إ ّن عدد كلمات الكتابني
( )7اليزيدية ،أنور معاوية األأموي.720 :
( )0األديان واملذاهب بالعراق.85 :
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يتسن للكثريين قراءهتما ,وال نعلم ملاذا؟ أليس الكتب
ال يتعدى األلف كلمة ،ومها من الكتب السرية ,حيث مل ّ
السماوية للمندائيني واليهود واملسيح واإلسالم موجودة وميسورة ملن يريد قراءهتا؟
ومن أهم مصادرهم الدينية هو ما يعرف بعلم الصدر ،ويعين انتقال العلوم بني صدور رجال الدين من
جيل إىل جيل ،وهي الروايات الشفهية.
وال نعلم ملاذا تعليم القراءة والكتابة حرام وممنوع على اليزيديني؟ وملاذا إىل وقت متأخر كان منحصراً يف
إحدى العائالت الدينية فقط؟
معتقداهتم

نذكر فيما يلي أهم اعتقادات اليزيدية اليت متيزهم عن غريهم من أتباع الديانات األأخر:
أوالً :التوحيد ،فهم يعتقدون أ ّن اهلل هو الواحد األحد ال مثيل وال نظري له ،وهو الرب الذي أمر إبراهيم
اخلليل ببناء الكعبة املشرفة ،حيث انتهت إدارة شؤوَّنا إىل األأمويني.
إذن ،هم من أتباع إمساعيل وإبراهيم‘ وينبذون عبادة األصنام.
ثانياً :تقديس وتعظيم طاووس امللك ،أي رئيس املالئكة جربائيل األمني ،حيث يعتقدون أ ّن اهلل خلق
املخلوق األول وهو جربائيل يوم األربعاء ،وأمر اهلل جربائيل خبلق ستة مالئكة ,واليوم املقدس عند امللة اليزيدية
يوم األربعاء ،وهو عطلتهم الرمسية والدينية.
ثالثاً :إ ّن يزيد بن معاوية سلطان ،وج ّد امللة اليزيدية .وعدي بن مسافر هو الذي أكمل وج ّدد وأعلن
الديانة بشكل رمسي ،كما نراها اليوم .وسيعود يزيد ذات يوم ليمأل األرض قسطاً وعدالً.
رابعاً :عدم اإلميان بوجود شيطان أصالً ,ويعتقدون أ ّن اخلري والشر كله من اإلنسان .وإذا كان هناك وجود
للشيطان ،فهو خملوق هلل .بناء على ذلك ،فاهلل تعاىل شريك معه يف الشر .فعليه ،ال يعتقد اليزيديون بوجود
إبليس والشيطان ,وعبادهتم له هتمة باطلة.
لكن الغريب أن نرى ّردة فعل أحدهم عندما يأذكر اسم الشيطان عندهم .أتذكر أ ّن أحد أعضاء اجمللس الوطين
ّ

العراقي من الطائفة اليزيدية سنة 0660م انتقد ذكر االستعاذة من قبل زميل له.

الفصل الرابع :اليزيدية 87 .........................

يذكر رشيد اخليون يف كتابه حول هذا املوضوع فيقولّ < :أما تسميتهم بعبدة الشيطان فأساسها أ ّن اإليزديني

وحيرمون البصاق على األرض> (.)7
يرفضون اجلمع بني حريف الشني والطاءّ ،
خامساً :إَّنم شعب اهلل املختار ،ولغتهم الكردية هي لغة أهل اجلنة.
سادساً :ال جيوز لليزيدي أن يتزوج بغري اليزيدية والعكس صحيح.
طقوسهم الدينية

 1الشهادة
وهي :أشهد أن ال إله إالّ اهلل ,وسلطان يزيد حق حبيب اهلل .ويالحظ أن يزيد مبثابة النيب عندهم.

 2الصاة
يصلّون يف اليوم والليلة صالتني ،صالة الشروق ،وصالة املغرب .قبلتهم التوجه إىل الشمس ،وتقام الصالة
وقوفاً ،ويف الغروب يتوجهون إىل طرف غروب الشمسّ .أما يف ليلة القدر اليزيدي ،فهي عندهم ليلة مباركة،
يصلّون ويعبدون اهلل من املغرب إىل شروق الشمس ،وعندهم هذه الليلة خري من ألف شهر.

 3الصوم
لليزيدية أربعة أنواع من الصيام:
أوهلا :مبناسبة ميالد يزيد بن معاوية ،حيث يصومون ثالثة أيام قبل ميالده ،ويوم مولده ،وتقع هذه األيام
األربعة يف األأسبوع الثاين من شهر كانون األول ,وتبدأ بيوم الثالثاء واألربعاء واخلميس واجلمعة ،وهو يوم ميالد
وحب اليزيديني لألأمويني ،ويزيد بشكل خاص.
يزيد .هذا الصوم يدل على مدى اعتقاد ّ
ثانيها :صوم األربعينية ،وهو صوم أربعني يوماً يف الشتاء.
ثالثها :صوم أربعني يوماً يف الصيف.
ورابعها :صوم عيد اخلضر× .
( )7األديان واملذاهب بالعراق.00 :
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ّأما وقت الصوم ،فهو من الفجر إىل غروب الشمس.

 4الزكاة
هي تربعات من أبناء امللة ،اليزيدية إىل فقراء امللة ولتشييد وإدارة مزاراهتم املقدسة ،حيث تعطى هذه األموال
بعد مجعها إىل رئاسة امللة.

 5الحج
من واجبات الديانة اليزيدية أداء فريضة احلج بالسنة مرة ،ويصادف الشهر العاشر من السنة امليالدية,
واحلج يكون يف منطقة اللش ،والوقوف يكون على أحد اجلبال اجملاورة ملرقد الشيخ عدي بن مسافر الذي
سمى ماء زمزم ،حيث يعتقدون أ ّن عدي بن مسافر بكرامته
يسمى جبل عرفات ،وحتت هذا املرقد عني ماء ت ّ
ّ
ضرب األرض فخرج منها املاء.

حجة يطوف حول مرقد عدي بن مسافر سبعة أشوا  ،ويقبّل احلجر األسود ،وجيب على
واليزيدي يف ّ
كل يزيدي أن يذبح أضحية ,وإن كان طرياً .ومدة احلج بأكملها تستغرق ثالثة أيام.
مرده إىل أ ّن الشيخ عدي
ومن الواضح وجود بصمات اإلسالم على هذه الديانة ,وذلك ميكن أن يكون ّ
بن مسافر كان مسلماً.
األعياد اليزيدية

هناك مثانية أعياد دينية عند اليزيديني هي:

أوالً :عيد مياد يزيد بن معاوية
يبدو أنّه من أعيادهم املهمة؛ أل ّن فيه صيام أربعة أيام كما ق ّدمنا ،حيث يصادف أول يوم مجعة من األأسبوع
الثاين من شهر كانون األول.
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ثانياً :عيد رأس السنة
ويصادف هذا العيد يوم األربعاء من شهر نيسان ،أول الربيع .ويسمونه ( سر صايل ) ،إذ يعتقدون أ ّن يف
هذا اليوم يصادف نزول الروح على األرض.

ثالثاً :عيد بيلندة
ومعناه بالعربية ميالد الطفل ،ويصادف يف الرابع من شهر كانون الثاين ،وهو من األعياد املقدسة ،إذ يشبه
عيد ميالد املسيح ،أو املهدي املنتظر #عند املسلمني.

رابعاً :عيد خَر إلياس
وي ّدعي اليزيديون أن خضر مبعىن رب العاملني وإلياس مبعىن الطاووس جربائيل ،وقد نزال إىل األرض هبذا
االسم ،ويصادف يوم اخلميس يف الثاين من شهر شبا .

خامساً :عيد األضحى المبارك
هذا العيد يقع يف شهر ذي احلجة بعد االنتهاء من مراسيم احلج ،وجيب على كل يزيدي أن يذبح األأضحية،
كما تق ّدم يف بيان احلج خامس طقوسهم الدينية.

سادساً :عيد الجماعة
وهو يوم وفاة عدي بن مسافر ،وهو يوم إعالن الديانة اليزيدية.

سابعاً :ليلة القدر
يوم مقدس يصادف تارخيه كما هو عند املسلمني ،وهي مبثابة ألف ليلة من العبادة.

ثامناً :عيد األربعانية
عيد بعد صيام األربعني يوماً يف الشتاء والصيف ،مثل عيد الفطر عند املسلمني.
وعندهم أعياد تقليدية أخر ،لكنها ليست مبستوى األعياد املذكورة من األمهية والتقديس.
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جتدر اإلشارة إىل أ ّن من األماكن املقدسة عند اليزيديني هي منطقة اللش ،حيث يكون فيها احلج،
ويعتقدون نزول جربائيل فيها ,وزاد يف قدسيتها وجود مرقد عدي بن مسافر فيها.

يزيديو العراق

أ ّن األقوام اليت اعتنقت الديانة اليزيدية هي من أقدم القوميات يف العراق ،وقد سكنوها منذ آالف السنني,
وأكثر أتباع هذه الديانة من كرد العراق وفيهم القلة من العرب ,وكانت ديانة هذه اجملاميع من الناس قبل اعتناقها
اليزيدية هي الزرادشتية واليهودية واملسيحية مث اإلسالم ،لكن مبرور الزمان ظهروا كديانة جديدة.
يدرس فيها منهاج ديانتهم
يذكر رشيد خيون يف كتابه...< :فهناك ست مدارس إيزيدية بدهوك وحدهاّ ,
(إيزيدي) ،وال تتمتع املدارس اإليزيدية اليت ببعشيقية وسنجار والقسم اآلخر من شيخان هبذا االمتياز> (.)7
يق ّدر عدد اليزيديني يف العامل حسب أرقام املفوضية العليا لشؤون الالجئني حبوايل  866ألف يزيدي يعيش
حوايل  006ألف منهم يف العراق.

اخلالصة

 7ـ اليزيدية أو اإليزدية تؤمن باهلل الواحد ،وتق ّدس الطاووس امللك (جربائيل) ،ويزيد بن معاوية ،وعدي بن
املبشر بالديانة.
مسافر األأموي ،حيث هو ّ
 0ـ يقطنون يف مشال العراق يف حمافظة نينوى (املوصل) ،واإلحصائيات الرمسية تق ّدرهم حبوايل نصف مليون
نسمة.
 5ـ يوم األربعاء يوم مقدس عندهم ،وهو يوم عطلتهم الرمسية ،حيث يعتقدون أن بداية اخللق كانت يف
مثل هذا اليوم.
( )7األديان واملذاهب بالعراق.10 :
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 2ـ من أهم طقوسهم الصالة والصوم واحلج والزكاة وغريها.
 0ـ يوم ميالد يزيد بن معاوية من أهم األعياد الدينية عندهم.
 0ـ ديانة باطنية غري تبشريية ,يشوهبا الكثري من الغموض والتشويه.
 1ـ كتبهم املق ّدسة أحدها (اجللوة) ،والثاين(مصحف روش) ،أي املصحف األسود ،ويعتمدون يف تناقل
عقيدهتم وتعاليمهم الدينية على علم الصدور بشكل كبري جداً ،وهو املصدر الرئيس عندهم يف التعليم الديين.
 8ـ يقال إ ّن نشأة هذه الديانة كانت بدافع سياسي ،حيث يعتقدون أ ّن املخلّص يف آخر الزمان هو من
البيت األأموي والسلطة له.
 1ـ أتباع الديانة اليزيدية من األقليات اليت عانت وظألمت واضطأهدت من عموم احلكومات اليت تعاقبت
على حكم العراق ،وباخلصوص أيام العثمانيني ،حيث قصدوا التدليس والتشويه والكذب عليهم.

الفصل اخلام س :البهائية

الفصل اخلامس
البهائية

البابية وظهور البهائية
البهائية ديانة حديثة جداً قياساً باألديان األأخر ,حيث كان أتباعها يف بداية أمرهم مسلمني شيعة متدينني،
بل وبعضهم من رجال الدين ففي عام 7822م أعلن علي حممد رضا الشريازي (مواليد 7871م) من مدينة
شرياز اإليرانية أنه (الباب) ملن يأنتظر ظهوره ،أي اإلمام املهدي ،#وكان عمره آنذاك مخس وعشرون سنة ,ويف
تلك الفرتة كانت هناك حركات ليست بقليلة ت ّدعي قرب ظهور اإلمام املهدي ،منها الشيخية.
ألّف الشريازي كتاب البيان .وكان أول من آمن بالباب حسني بشروئي ،ومن بعده  71شخصاً آخرين
منهم امرأة تلقب بالطاهرة أو قرة العني ،مث التحق هبم وآمن بالدعوة اجلديدة بعد ذلك شاب معروف بنبله امسه
مريزا حسني علي نوري من أهايل طهران .فمجموع الذين آمنوا بالباب يف البداية  78شخصاً لقبوا بكلمة
(حي)؛ أل ّن احلاء والياء حبساب احلروف األجبدية مجعها يساوي مثانية عشر ،واألخري كان له الدور البالغ والكبري
يف تطوير دعوة الباب ،حيث أمسّي بامسه فيما بعد ،ول ّقب مريزا حسني علي نوري (هباء اهلل) ,والديانة البهائية
تنتسب له.
وإليك أمساء األشخاص الثمانية عشر الذين يش ّكلون جمموع حروف احلي (تسلسل األمساء حسب أسبقية
إمياَّنم):
 7ـ املال حسني بشروئي أول من آمن بالباب ول ّقب ب ـ (باب الباب)
 0ـ حممد حسن بشروئي
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 5ـ حممد باقر بشروئي
 2ـ املال علي البسطامي
 0ـ املال خداخبش قجاين
 0ـ املال حسن الباجستاين
 1ـ السيد حسني اليزدي ـ كاتب الباب
 8ـ املال حممد روضة خان اليزدي
 1ـ سعيد اهلندي
 76ـ املال حممود اخلوئي
 77ـ املال جليل األورومي
 70ـ املال أمحد ابدال املاراقيي
 75ـ املال باقر التربيزي
 72ـ املال يوسف األردبيلي
 70ـ املال هادي القزويين
 70ـ املال حممد علي القزويين
 71ـ فاطمة زرين تاج أم سلمى املعروفة بـالطاهرة
 78ـ املال حممد علي البارفروشي املعروف بالق ّدوس
وبعد أن شاع أمر البابية ،قامت السلطات اإليرانية بالقبض على (الباب) وأتباعه سنة 7821م وإيداعه
السجن .وكانت إيران حمكومة آنذاك من قبل أسرة القاجار الرتكمانية .ويف َّناية املطاف أأعدم (الباب) يف تربيز
سنة 7806م رمياً بالرصاص أمام العامة رغم وساطة بعض الدول الغربية للصفح عنه من ضمنها روسيا وبريطانيا.
املريزا حسني علي النوري

املل ّقب ببهاء اهلل ،هو مؤسس الدين البهائي .ولد يف طهران يف  70نوفمرب/تشرين الثاين7871م يف منطقة
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تدعى (بوابة مشران) .وكان والده املريزا عباس النوري امللقب مبريزا بزرگ من نبالء إيران ،حيث تنحدر ساللة هباء
اهلل من الساللة الساسانية العريقة ،وكانت عائلته متلك أراض واسعة وعقارات متعددة يف إقليم نور يف مازندران،

وتتمتع مبكانة مرموقة يف اجملتمع الفارسي يف تلك احلقبة.
ويف سن الثامنة والعشرين ،آمن حسني علي بدعوة الباب سنة 7822م فور اطّالعه على بعض كتابات
الباب اليت أرسلها له مع أقرب مؤيديه مال حسني بشروئي .وصار هباء اهلل من أشهر أتباع الباب وأنصار دينه،
وقام بنشر تعاليمه وخاصة يف إقليم نور ،وكانت قد محته مكانة أسرته وحسن سريته من االضطهاد نوعاً ما
خالل السنوات األأوىل من إميانه بدعوة الباب .ولعب هباء اهلل دوراً رئيساً يف انتشار دعوة الباب وخاصة خالل
مؤمتر بدشت الذي يعترب نقطة حتول هامة يف تاريخ البابية؛ ألنه متّ من خالله اإلعالن عن استقالل الشريعة
البابية عن اإلسالم ،واعتبارها شريعة مستقلة بأحكامها ومبادئها .و ّاختذ حسني علي لنفسه خالل هذا املؤمتر
لقب هباء اهلل.
وبعد وفاة الباب استمر هباء اهلل برتويج دعوة الباب ،ومتتع مبكانة قيادية خاصة بني البابيني .ويف سنة
وز ّج به يف سجن سياه جال (احلفرة السوداء) ،بعد حماولة فاشلة الغتيال الشاه اليت
7800م قأبض على هباء اهلل أ
ّاهتم هباء اهلل بالضلوع فيها رغم عدم توفر األدلة ,ويذكر التاريخ البهائي أ ّن بداية نزول الوحي على هباء اهلل
كانت خالل فرتة وجوده يف ذلك السجن ،ولو أنه مل يفصح بذلك إالّ بعد مرور  76سنوات.

هباء اهلل يف العراق

أطلق سراح هباء اهلل من سجنه بعد أن قضى فيه أربعة أشهر ونصف ،وذلك بعد اعرتاف األشخاص
احلقيقيني مبحاولة اغتياهلم الشاه .وعقب خروج هباء اهلل من السجن نفي فوراً من وطنه إىل مدينة بغداد اليت
كانت وقتها حتت احلكم العثماين ،ماكثاً فيها عشر سنوات.
يذكر التاريخ البهائي أنه كان لبهاء اهلل عالقة طيبة مع أهل املنطقة يف بغداد .وقد زاره العديد من معاصريه
من علماء بغداد ،ومن ضمنهم ابن اآللوسي مفيت بغداد الشهري ،والشيخ عبد السالم ،والشيخ عبد القادر،
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والسيد الداودي ،ووفود عديدة من أصحاب الشأن ونبالء البال العثماين والفارسي.
يأذكر أ ّن هباء اهلل أعلن دعوته كصاحب رسالة مستقلة إىل بعض أتباعه يف حديقة على ضفاف َّنر دجلة
مسّيت فيما بعد بـ (حديقة الرضوان) ،وكان ذلك قبل رحيله عن بغداد .وهناك ـ يف بغداد ـ استقر هبم املقام يف
منازل بسيطة استأجروها مجاعات ليستمتعوا بصحبة ورؤية حضرة هباء اهلل ،الذي كان يسكن يف حملة الشيخ
بشار يف منطقة الكرخ قرب جسر بغداد العتيق ،حيث عاش قرابة العشر سنوات مع عائلته اليت اصطحبها معه
يف سفره.
خصص هباء اهلل اهتماماته األأوىل لتلبية احتياجات اجملتمع البايب املتواجد يف بغداد .ووقعت هذه املسؤوليّة
ّ
على عاتقه؛ ألنّه كان الوحيد الذي َسلِ َم من املذابح من بني زعماء البابيّني ذوي النّفوذ .و ّأدت مساعيه جلمع

مشل أتباع الباب الذين جلأوا إىل العراق إىل إثارة احلسد واالختالف بني أقلية من أتباع الباب .وكان أساس هذه
املشكالت مريزا حيىي املعروف بلقب (صبح األزل) ،وهو أخو هباء اهلل من أبيه ويصغره سنّاً .وكان الباب قد
سن يافعة حتت رعاية هباء اهلل ليكون زعيماً رمزيّاً جلماعة البابيّة ،حىت جميء (من
ّ
عني مريزا حيىي وهو ال يزال يف ّ
حممد األصفهاين،
بالسيد ّ
يظهره اهلل) القريب احلدوث .ووقع املريزا حيىي حتت سيطرة أحد أتباع الباب املعروف ّ

وهو فقيه إسالمي سابق.

بدأ مريزا حيىي بتأثري من األصفهاين مبجافاة أخيه ،وزرع الفتنة واخلالف بني صفوف البابيني .ومل تكن
أعمال مريزا حيىي علنيّة ،وإمنا سعى إلثارة القالقل واالضطراب بطريق خفي ،مما كان له تأثريات ه ّدامة على
معنويّات جمموعة املنفيّني يف العراق .واستمر مريزا حيىي (صبح األزل) بتصعيد اخلالف بني أتباعه وأتباع (هباء
بالسم.
اهلل) إىل أن وصل األمر به أن حاول قتل أخيه حسني علي (هباء اهلل) أ
وبعد أن تأزمت العالقة بني (حسني علي) وأخيه ،ترك حسني علي (هباء اهلل) اجلالية ،وذهب إىل جبل
(سركلو) يف مدينة السليمانية يف جبال كردستان (العراق) لالعتكاف والتعبد والصالة والصيام .فلقد احرتمه
علماؤها وقادهتا ،فجاء للقائه األكراد من علماء الصوفية الذين كانوا قد مسعوا عنه خالل فرتة عزلته اليت دامت
سنتني يف منطقة السليمانية.
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وصف (هباء اهلل) سبب هجرته هذه يف كتاب اإليقان بقوله< :كان مقصودي من ذلك أن ال أكون علة
ضر أحد ،وال علة حلزن قلب> (.)7
اختالف األحباب ،وال مصدر انقالب األصحاب ،وأن ال أكون سبباً يف ّ
وساءت حال البابني بقيادة (األزل) ،وغياب (هباء اهلل) الذي مل يعد إىل بغداد إالّ بعد سنتني ،أي سنة
(7800م) ،بعد أن أمثرت جهود البابني بالبحث عنه والعثورعليه ،وإحلاحهم عليه بالعودة لقيادة أتباع الباب وملّ
بالعوز
العام خني اليت قضاها هباء اهلل يف جبال كردستان العراق كانت فرتة قاسية ،اتّسمت َ
مشلهم .ورغم أ ّن فرتة َ
ألَّنا أتاحت له فرصة الدعاء والتّأمل
بالسعادة؛ ّ
واحلرمان ،واملتاعب اجلسديّة ،فقد وصفها ّ
بأَّنا كانت مليئة ّ
والتقرب إىل اهلل.
بقي (هباء اهلل) يف بغداد حىت سنة 7805م ،حيث أعلن دعوته قبل إبعاده يف ذلك العام .ورفض مريزا
البهائي الذي كانت بدايته ذلك
منو ال ّدين
حيىي االعرتاف بإعالن هباء اهلل عن رسالته ،ومل يكن له ّ
أي إسهام يف ّ
ّ
اإلعالن.
النفي من العراق إىل تركيا مث فلسطني

نتيجة ضغو احلكومة اإليرانية ،نأفي هباء اهلل مع أخيه صبح األزل بعد ذلك من بغداد إىل إسطنبول ،وبقيا
أٍبعد صبح األزل إىل جزيرة قربص ،أما حسني علي فقد نفي إىل مدينة عكا الساحلية
هناك مخس سنوات .مث أ أ
يف فلسطني سنة  7808م.
وكان حبس هباء اهلل ونفيه اللذين داما طوال األربعني سنة األخرية من حياته؛ لغرض التخلّص منه واحل ّد
من انتشار نفوذ دعوته.
يصر على زعامته للحركة البابية،
وأثناء وجود هباء اهلل يف مدينة أدرنة ،زاد اخلالف بينه وبني أخيه الذي كان ّ
بشر الباب بقدومه
حسب وصية الباب .وانتهى هذا اخلالف بدعوة هباء اهلل العلنية سنة 7800م بأنه هو الذي ّ
بكنية (من يظهره اهلل) ،وموعود الظهورات اليت سبقته.
( )7اإليقان ،حسني علي نوري.11 :
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تاريخ احلركة البهائية

املبشر بالدين البهائي ،واملمهد لظهور
هناك ارتبا وثيق بني تاريخ البابية والبهائية .ويعترب البهائيون الباب ّ
هباء اهلل .وفيما يلي بعض الوقائع التارخيية املهمة اليت ّأدت إىل نشوء الدين البهائي وانتشاره.
أثناء وجود الباب يف السجن قام هباء اهلل الذي كان على اتصال بالباب عن طريق املراسلة املستمرة بتنظيم
مؤمتر للبابية يف صحراء بدشت اإليرانية سنة 7828م ،واإلشراف عليه بصورة غري مباشرة .ولقد قام اثنان من
أتباع الباب ،ومها :القدوس ،والطاهرة ،باملساعدة بتنظيم املؤمتر وتطبيق برناجمه الذي كان يهدف إىل توضيح
تعاليم شريعة الباب ،والفصل الكامل بني البابية واإلسالم .ولعبت الطاهرة دوراً رئيساً يف حتقيق هذا اهلدف.
ويعترب هذا املؤمتر من أهم الوقائع يف التاريخ البايب ،حيث ّأدت أحداثه إىل إيضاح الفرق بني الديانة البابية
واإلسالم.
ولقد ظهرت أم سلمى ّزرين تاج (الطاهرة) يف املؤمتر من دون حجاب ،وألقت بياناً بليغاً على احلاضرين
من الرجال بطالقة ومحاسة .ورغم أَّنا كانت معروفة بالعلم والذكاء وحسن السرية والسلوك ،فإن سلوكها هذا
اعترب يف ذلك الوقت خروجاً عن العادات والتقاليد واملبادئ اإلسالمية ،وأدى إىل اضطراب يف نفوس بعض
احلاضرين الذين تركوا املؤمتر هبلع وفزع؛ لقيامها مبا اعتربوه خرقاً وخروجاً عن العادة والعرف االجتماعي .ولقد
دفعهم ما قامت به (الطاهرة) إىل إدراك االختالف اجلذري بني البابية واإلسالم يف السلوك والعبادات .ودعت
الطاهرة بقية احلاضرين إىل االحتفال هبذه املناسبة العظيمة ملا هلا من أثر بالغ على تطور البابية.

كتاهبم ونبيهم

كتب هباء اهلل خالل األربعني سنة اليت قضاها يف احلبس والنفي العدد الوفري من الكتب والرسائل باللغتني
دون فيه أحكام الدين البهائي؛ وكتاب اإليقان؛
العربية والفارسية ،ومن كتبه املشهورة :الكتاب األقدس ،الذي ّ
وكتاب الوديان السبعة؛ وكتاب الكلمات املكنونة وغريها  .وخالل إقامته يف أدرنة سنة  7800وما بعدها.
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وخالل سجنه يف قلعة عكا سنة  ،7808أرسل هباء اهلل عدة رسائل معنونة إىل ملوك وسالطني ذلك العصر،
ولبابا الكنيسة الكاثوليكية ،أعلن هلم فيها عن مقامه ،ودعاهم فيها إىل نبذ اخلالفات ،وإىل العمل من أجل
وحدة العامل ،ومن أجل السالم .وكان من بني هؤالء ،السلطان عبد العزيز وناصر الدين شاه ملك إيران ،ونابليون
الثالث ،وامللكة فيكتوريا ملكة بريطانيا ،وملك النمسا ،وقيصر روسيا وغريهم.
إ ّن البهائية يؤمنون جبمع األنبياء والرسل ،ويقولون أ ّن مريزا حسني علي النوري (هباء اهلل) هو رسوهلم
نيب جديد ،أم ّدعني بأ ّن
املباشر ,وكذلك يعتقدون بأ ّن الفاصلة بني كل نيب وآخر ال ّ
تقل عن ألف عام؛ ليأيت ّ
كتاهبم املنزل من السماء ناسخ جلميع الشرائع والكتب السابقة.

وقرب َّناية هباء اهلل  ،تراخت صرامة احلبس وتطبيق أحكام السلطان عبد العزيز شيئاً فشيئاً .ورغم أنه كان
ال يزال سجيناً رمسياً ،فلقد أمسح لبهاء اهلل أن يقضي آخر سنوات عمره يف بيت واسع يف إحدى ضواحي مدينة
عكا ،كان قد اشرتاه ابنه عباس أفندي (عبد البهاء) ،واستمر هباء اهلل يف الكتابة يف سنواته األخرية يف هذا البيت
الذي يأسمى بـ(قصر البهجة).
وعند وفاة هباء اهلل يف عكا سنة 7810م ،وهو يف سن اخلامسة والسبعني ,دفن يف إحدى الغرف يف البيت
اجملاور لقصر البهجة.

مقتطفات من كتب هباء اهلل

عرب هباء اهلل عن متجيده وإجالله للخالق العظيم إذ قال:
قد ّ
<سبحانك اللّهم يا إهلي! كيف أذكرك بعد الذي أيقنت بأن ألسن العارفني كلّت عن ذكرك وثنائك،
عزك وعرفانك .لو أقول يا إهلي بأنك أنت عارف ،أشاهد
الصعود إىل مساء ّ
ومنعت طيور أفئدة املشتاقني عن ّ
أ
بأن مظاهر العرفان قد أخلقت بأمرك .ولو أقول بأنك أنت حكيم ،أشاهد بأ ّن مطالع احلكمة قد ذأِّوتَت
قلت إنك أنت العليم،
قلت بأنك أنت الفرد ،أالحظ بأ ّن حقايق التفريد قد بأعثت بإنشائك .وإن أ
بإرادتك .وإن أ
أشاهد بأ ّن جواهر العلم قد أح ّققت مبشيئتك ،وظهرت بإبداعك ،فسبحانك سبحانك من أن تشري بذكر أو
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توصف بثناء أو بإشارة؛ أل ّن كل ذلك مل يكن إالّ وصف خلقك ،ونعت أمرك واخرتاعك ،وكلّما يذكرك
يرجع ّن إىل النقطة اليت خضعت لسلطانك ،وسجدت جلمالك،
الذاكرون أو يعرج إىل هواء عرفانك العارفون ،أ

وذأّوتَت حبركة من قِبَلك.>...

تصور
وجل ّ
أكد هباء اهلل بأن اهلل ّ
منزه عن إدراك كل مدرك ،يعجز العقل البشري كل العجز عن أي ّ
عز ّ

واضح لذاته أو وصف تلك الذات أو معرفة حقيقتها ،إذ ال يعرف ذاته وكنه حقيقته إال هو ،فإمجاالً ال يعرف
اهلل إالّ اهلل:
<سبحانك سبحانك من أن تذكر بذكر وتوصف بوصف أو تثىن بثناء ،وكل ما أمرت به عبادك من بدايع
ذكرك وجواهر ثنائك هذا من فضلك عليهم ليصعد ّن بذلك إىل مقر الذي أخلِ َق يف كينونتهم من عرفان أنفسهم،
وأنك مل تزل كنت مق ّدساً عن وصف ما دونك وذكر ما سواك ،وتكون مبثل ما كنت يف أزل اآلزال ،ال إله إالّ
أنت املتعايل املقتدر املقدس العليم.>...
<إعلم أ ّن العرفان على قسمني :معرفة ذات الشيء ،ومعرفة صفاته ،ومعرفة الذات تكون مبعرفة الصفات
ليس إالّ ،حيث إ ّن الذات جمهولة غري معلومة ،وملا كانت معرفة األشياء بالصفات ال بالذات وهي خملوقة
حمدودة ،فكيف إذاً ميكن معرفة حقيقة الذات اإلهلية وهي غري حمدودة...
هلذا فمعرفة اهلل عبارة عن إدراك الصفات اإلهلية وعرفاَّنا ال إدراك احلقيقة اإلهلية ،ومعرفة الصفات أيضاً
وقوته ،واحلكمة عبارة عن إدراك حقائق األشياء كما
ليست معرفة مطلقة ،بل إمنا تكون بقدر استطاعة اإلنسان ّ
هي ،أي على ما هي عليه ،وذلك بقدر استطاعة اإلنسان وقوته ،هلذا فليس هناك سبيل للحقيقة احلادثة إلدراك
منزه عن أن
كنه الذات ،بل إَّنا فقط تدرك الصفات القدمية بقدر الطاقة البشرية ،فغيب الذات اإلهلية مق ّدس ّ
فقوة اإلدراك اإلنساين ال حتيط حبقيقة
التصور إمنا هو إدراكات إنسانيةّ ،
تدركه املوجودات ،وكل ما يدخل حتت ّ
الذات اإلهلية.>...
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بعض األحكام البهائية

أوالً :الصاة
مرة يف كل أربع وعشرين ساعة ،وهناك ثالثة أنواع من الصلوات البهائية اليومية ،وعلى الفرد
الصالة ّ
تؤدى ّ
اختيار أحدها ألدائها .نذكر هنا أحد هذه الصلوات:
جيب أن يقوم املصلي مقبالً إىل اهلل ،وإذا قام واستقر يف مقامه ينظر إىل اليمني والشمال كمن ينتظر رمحة
ربّه الرمحن الرحيم مث يقول:
العلي األهبى بأن جتعل صلوايت ناراً لتحرق حجبايت
<يا إله األمساء ،وفاطر السماء ،أسألك مبطالع غيبك ّ

اليت منعتين عن مشاهدة مجالك ،ونوراً يدلّين إىل حبر وصالك.
مث يرفع يديه للقنوت هلل تبارك وتعاىل ويقول:

عما سواك ،متمسكاً حببلك الذي حبركته حتركت
يا مقصود العامل ،وحمبوب األأمم ،تراين مقبالً إليك منقطعاً ّ
رب أنا عبدك وابن عبدك .أكون حاضراً قائماً بني أيادي مشيتك وإرادتك ،وما أريد إالّ
املمكنات .أي ّ
[رضاؤك].
أسئلك ببحر رمحتك ومشس فضلك بأن تفعل بعبدك ما حتب وترضى .وعزتك املق ّدسة عن الذكر والثناء،
كل ما يظهر من عندك هو مقصود قليب وحمبوب فؤادي .إهلي إهلي ال تنظر إىل آمايل وأعمايل ،بل إىل إرادتك
حب إالّ ما
اليت أحاطت [السماوات] واألرض .وامسك األعظم يا مالك األأمم ما أردت أال ما أردته ،وال أ ّ
حتب> وبذلك تتم الصالة.
ّ
ويعترب مرقد هباء اهلل أحد األماكن املقدسة ،وهو قبلة البهائيني يف صالهتم.
الصالة عند البهائيني انفرادية ،ويقوم هبا الشخص عادة يف البيت ،وال متارس صالة اجلماعة إال يف دفن
امليت .وجيتمع البهائيون للمشاركة يف قراءة األدعية واملناجاة أو للمشاورة بصورة منتظمة أ ّما يف البيوت أو يف
األماكن العامة أو يف أبنية خاصة هلذه األغراض .ويوجد أيضاً يف الوقت احلاضر دور عبادة تسمى مبشارق
األذكار عددها احلايل سبعة ،وهي أبنية خمصصة للعبادة ،وهلا ملحقات خمصصة للمشاريع اخلريية .ومع أ ّن
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مشارق األذكار هذه ختتلف من حيث التصميم والشكل إال أ ّن لكل منها قبة ،وتسعة جوانب ،وتسعة مداخل
مفتوحة للجميع من كل األديان.
ثانياً :الصوم
االمتناع عن األكل والشرب من الشروق إىل الغروب خالل الشهر األخري يف السنة البهائية.
ثالثاً :حترمي املشروبات الكحولية واملخدرات وكل ما يذهب به العقل.
رابعاً :حترمي تعدد الزوجات ,وعند الزواج يشرت موافقة الطرفني ،ورضاء الوالدين عند الزواج ،وقراءة آية
معينة وقت عقد القران حبضور شهود العيان ،واآلية هي< :يقول الزوج :إنا هلل راضون ،والزوجة :إنا هلل
راضيات>.
خامساً :حترمي النشا اجلنسي إال بني الزوج وزوجته.
سادساً :قوانني لتقسيم اإلرث (يف حالة عدم توفر الوصية) ،وحتديد عقوبات القتل واحلرق والزنا والسرقة
 ...اخل.

التقومي البهائي

ولكل شهر تسعة عشر يوماًّ .أما األيام
للبهائيني تقومي مشسي جديد ،وللسنة البهائية تسعة عشر شهراًّ ،

األربعة (يف السنة البسيطة) أو اخلمسة (يف السنة الكبيسة) الالزمة إلكمال السنة إىل  500يوماً ،فتسمى بأيام
اهلاء ـ حرف اهلاء يف احلساب األجبدي يساوي الرقم  0ـ وال حتسب ضمن األشهر ،بل تقع قبل الشهر األخري
(شهر الصيام).
أمساء األشهر ،وكذلك أمساء األيام حتكي عن بعض الصفات اإلهلية ،منها شهر العالء ،وشهر اجلالل،
وشهر الكمال وغريها .وتبدأ السنة البهائية يوم االعتدال الربيعي يف النصف الشمايل من الكرة األرضية (عادة
يوم  07مارس /آذار) ،وهو أحد األعياد البهائية ،ويسمى يوم النوروز.
ويسمى بتقومي البديع ،وجمموع األيام املقدسة البهائية ما
يبدأ التقومي البهائي يف سنة 7822م7006 /هـّ ،
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(بني األعياد وأيام التذكر) هي تسعة أيام ،ال جيوز فيها العمل (إال عند الضرورة).

هبائيو العراق

يأق ّدر عدد البهائية يف العامل حوايل مخسة ماليني نسمةّ .أما يف العراق فيق ّدرون باملئات ,ووجودهم من
وجود علي حسني النوري (هباء اهلل) ،وأغلبهم من القومية الفارسية إال القليل من العراقيني العرب .وكما عرفنا
تربط البهائية بالعراق رابطة وعالقة دينية ،حيث أعلن هباء اهلل عن دينه اجلديد يف حديقة الرضوان ببغداد.

اخلالصة

 7ـ يف عام 7822م أعلن علي حممد رضا الشريازي مواليد 7871م من مدينة شرياز اإليرانية أنه (الباب)
أي اإلمام املهدي .#
ملن يأنتظر ظهورهّ ،
 0ـ املريزا حسني علي النوري املل ّقب ببهاء اهلل ،هو مؤسس الدين البهائي 7810 – 7871م.
 5ـ مؤمتر بدشت الذي يعترب نقطة حتول هامة يف تاريخ البابية؛ ألنّه متّ من خالل املؤمتر عن استقالل
الشريعة البابية عن اإلسالم واعتبارها شريعة مستقلة بأحكامها ومبادئها.
 2ـ إ ّن بداية نزول الوحي على هباء اهلل كان خالل فرتة وجوده يف السجن ،ولو أنه مل يفصح عن ذلك إال
بعد مرور  76سنوات.
 0ـ إ ّن هباء اهلل أعلن دعوته كصاحب رسالة مستقلة إىل بعض أتباعه يف حديقة على ضفاف َّنر دجلة
مسّيت فيما بعد بـ(حديقة الرضوان) ،وكان ذلك قبل رحيله عن بغداد سنة 7805م.
برب واحد عادل ،وباملعاد واألنبياء مجيعاً ،والثواب والعقاب واجلنة والنار.
 0ـ يؤمنون ّ
 1ـ نبيهم املريزا حسني علي النوري املل ّقب ببهاء اهلل ،وكتاهبم هو (الكتاب األقدس) الذي فيه مجيع أحكام
الدين البهائي.
 8ـ ال يتجاوز عددهم يف العراق اآلن األلف شخص.
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املصادر

املصادر
 7ـ القرآن الكرمي.
 0ـ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ,حممد فؤاد عبدالباقي /طبعة7110م ،انتشارات إسالمي.
 5ـ َّنج البالغة ,شرح اإلمام الشيخ حممد عبده /مكتب اإلعالم اإلسالمي 7277هـ .
 2ـ امليزان يف تفسري القرآن ,العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي /مؤسسة إمساعيليان7270هـ .
 0ـ األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ,العالمة الشيخ ناصر مكارم الشريازي ومجع من األساتذة /مدرسة اإلمام
علي بن أيب طالب × 7207هـ .
 0ـ قبس من تفسري القرآن ,الشهيد السيد حممد تقي اخلوئي /التوحيد للنشر 7110م.
 1ـ تفسري القرآن للسيد عبد اهلل شرب /دار األأسوة للطباعة والنشر  7271هـ .
 8ـ املنجد يف اللغة واألعالم  /دار املشرق ـ بريوت ،الطبعة .50
 1ـ مذكرات مندائي ,غضبان الرومي /نشر املدى سنة 0661م.
 76ـ الصابئة املندائيون ,الليدي دراوور ،ترمجة :غضان رومي ونعيم بدوي /الطبعة الثانية7181م بغداد.
 77ـ الصحف واملواقع اإللكرتونية.
 70ـ الكتاب املقدس كنزا ربا  /الطبعة السادسة ـ بغداد 0667م.
 75ـ املسائل الشرعية ,السيد أبو القاسم اخلوئي /نشر مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي 0666م.
 72ـ امللل والنحل ,اإلمام حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين  /منشورات الشريف الرضي.
 70ـ العالقات االجتماعية بني املسلمني وغري املسلمني ،الدكتور بدران أبو العينني بدران /دار النهضة
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العربية7182م.
 70ـ التوراة  /دار املشرق ـ بريوت ،الطبعة السادسة 0666م.
 71ـ سريي درتلمود (فارسي) ،آدين اشناين سالتز ،ترمجة باقر طاليب دارايب نشر مركز مطالعات وحتقيقات
اديان ومذاهب0662م.
 78ـ مقارنة األديان ،أمحد شليب  /الطبعة  ،70مكتبة النهضة املصرية 7111م.
 71ـ األديان واملذاهب بالعراق ,رشيد خيون /منشورات لسان الصدق ،الطبعة االأوىل0660م.
 06ـ األديان واملذاهب ،إبراهيم العايت  /اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية ،املنهج الدراسي للسنة الثالثة لكلية
الشريعة.
 07ـ يهود العراق من االزدهار إىل االندثار (مقال) علي السعدي.
 00ـ التاريخ احلقيقي لليهود ,جنيب زبيب /دار اهلادي0667م.
 05ـ اإلسالم واليهودية ,عماد علي عبد السميع حسيين /دار الكتب العلمية ـ بريوت0662م.
 02ـ يهوديت ـ مسيحيت ـ إسالم (فارسي) ،اف  .ئي  .بيرتز ،ترمجة حسني توفيقي /نشر مركز مطالعات
وحتقيقات اديان ومذاهب 0660م.
 00ـ حماور االلتقاء وحماور االفرتاق بني املسيحية واإلسالم ,غسان سليم سامل /دار الطليعة للطباعة والنشر ـ
بريوت0662م.
 00ـ اإلجنيل  /دار املشرق ـ بريوت ،الطبعة السادسة 0666م.
 01ـ اإليزدية ،زهري كاظم عبود.
 08ـ اليزيدية ،أنور معاوية األأموي /الطبعة األأوىل ـ السويد0667م.
 01ـ الكتاب األقدس البهائي.
 56ـ أصول العقائد البهائية.
 57ـ جمموعة من ألواح هباء اهلل.
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 50ـ كتاب اإليقان.
آيني كاتوليك (فارسي) ،جورج برانتل ،ترمجة حسن قنربي  /مركز مطالعات وحتقيقات اديان ومذاهب
سنة0660م املسيحية ،الدكتور أمحد شليب.
 55ـ معجم هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري (ت516/هـ) /حتقيق د .رياض زكي قاسم ،طـ .
األأوىل 7200هـ0667/م ،دار املعرفة ـ بريوت.
 52ـ القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي الشريازي (ت871/هـ) /بشرح العالّمة الشيخ
نصر اهلوريين ،دار العلم للجميع ـ بريوت.
 50ـ كتاب العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت710/هـ) /حتقيق د .مهدي املخزومي ،وإبراهيم السامرائي،
طـ  .الثانية 7261هـ  ،نشر مؤسسة دار اهلجرة.
 50ـ ترتيب إصالح املنطق ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق اخلوزي املعروف بابن السكريت (ت022 /هـ)/
حتقيق وشرح الشيخ حممد حسن بكائي ،طـ  .األأوىل 7270هـ  ،نشر جممع البحوث اإلسالمية ،الروضة
الرضوية املقدسة.
 51ـ غريب احلديث ،أبو عبيد القاسم بن سالّم اهلروي (ت 002 /هـ) /حتقيق حممد عبد املعيد خان ،طـ.
األ أأوىل  7510هـ  ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ـ اهلند ،نشر درا الكتاب العريب ـ بريوت.

 58ـ خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي (ت107 /هـ) /حتقيق أمحد مشس الدين ،طـ.
األأوىل 7270هـ7112 /م دار الكتب العلمية ـ بريوت.
 51ـ شرح شافية ابن احلاجب ،رضي الدين حممد بن احلسن األسرتآبادي النحوي (ت080 /هـ) /حتقيق حممد
نور احلسن ،وحممد الزفزاف ،وحممد حميي الدين عبد احلميد ،طـ  .دار الكتب العلمية ـ بريوت 7510هـ .
 26ـ لسان العرب ،العالّمة مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري (ت177/هـ) /تنسيق وتعليق
علي شريي ،طـ  .األأوىل 7268هـ7188 /م دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت.

 27ـ احمليط يف اللغة ،كايف الكفاة الصاحب إمساعيل بن عبّاد (ت580/هـ) /حتقيق الشيخ حممد حسن آل

المصادر 018 .......................................

ياسني ،طـ  .األأوىل 7272هـ7112 /م ،عامل الكتب ـ بريوت.
 20ـ التفسري الصايف ،الفيض الكاشاين (ت7617 /هـ) /طـ  .الثانية  7270هـ  ،مؤسسة اهلادي.
 25ـ اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطيب) ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (ت017 /هـ) /طـ
 .دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت  7260هـ  ،نشر مؤسسة التاريخ العريب ـ بريوت.
 22ـ املعجم ا لوسيط  ،جلنة من اللغويني  /جممع اللغة العربية ـ القاهرة ،طـ  .الثانية  ،7110نشر املكتبة
اإلسالمية ـ اسطنبول.
 20ـ دائرة املعارف اإلسالمية ،جمموعة من الباحثني واملستشرقني ،ترمجها إىل العربية أمحد الشنتناوي ،وإبراهيم
زكي خورشيد ،وعبداحلميد يونس /دار الفكر ـ بريوت.
 20ـ املوسوعة العربية ،جلنة من األساتذة والباحثني /رئاسة اجلمهورية الغربية السورية ،هيئة املوسوعة العربية ـ
دمشق.
 21ـ النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري (ت /)060 /حتقيق  :طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد
الطناحي ،طـ  .الرابعة ،مؤسسة إمساعيليان للطباعة والنشر.
 28ـ جممع البيان يف تفسري القرآن ،أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي (ت 006 /هـ) /حتقيق جلنة من
احملققني ،طـ  .األأوىل 7270هـ  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.
 21ـ مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،فخرالدين الرازي حممد بن عمر (ت060 /هـ) /طـ  .الثالثة ،دار الكتب
العلمية.
 06ـ قصص األنبياء ،ابن كثري الدمشقي ( ت112 /هـ) /حتقيق مصطفى عبدالواحد ،طـ  .األأوىل 7588هـ /
7108م ،دار الكتب احلديثة ـ مصر.
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