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�أقدمهن معرفة باهلل
�أحمد املكتومي

َ
املوقف الذي عر�ضه لنا عبداهلل �إبراهيم مبجلة الت�سامح يف حواره عن «�أمة الكتب الأوىل» يُثبت �أنه �شديد املالحظة ومعار�ض بقوة �أفكار ابن الف�ضل العمري ،وبع�ض
�إ َّن
امل�ؤرخني واجلغرافيني فيما يقولونه عن ال�صابئة .وهذا الذم والقدح يف هذه الديانة من قبل العمري وغريه ناجت عن عدم �إيالج �أنف�سهم يف هذه الديانة ملعرفة ماهية لها
كما قال ال�شافعي .و�إمنا كل الأفكار والروايات هي نقل �شفهي من قبل العامة وهذا ما نفاه عبداهلل �إبراهيم؛ حيث �أثبت من �أنها هي �أقدم ديانة على الإطالق وهي مماثلة
للطاقة التي ال تفنى ،و�إمنا تتحول من �شكل �إىل �آخر كما عرفها العرب �سابقا؛ فقد كانوا يطلقون على النبي حممد �-صلى اهلل على و�سلم -ا�سم ال�صابئ ومعناه النبي الذي
خرج من دين قري�ش �إىل الإ�سالم .ال�صابئة هم قوم يوحدون اهلل تعاىل ويقولون �إنهم يتبعون �شرع يحيى و�آدم عليهما ال�سالم والبع�ض يقول �شرع �إبراهيم عليه ال�سالم يف
املقابل يتبع امل�سيحيون واليهود �شرائع �أنبياء �آخرين؛ فما وجه االختالف بني ال�صابئة والديانات الأخرى؟
� ...إ َّن التعاي�ش مع الأفكار والآراء التي عر�ضها امل�ؤرخون
واجل��غ��راف��ي��ون ت�����ش�ير �إىل �أن ال�����ص��اب��ئ��ة ي��ت��ح��دث��ون ال��ع��رب��ي��ة
باللهجة ال�سريانية ،وه��ذه اللهجة حتمل بع�ض املفارقات يف
بع�ض احل��روف العربية حيث تقلب الغني �إىل همزة واحل��اء
�إىل ه��اء .فال�صابئ يف اللهجة ال�سريانية هي �صابغ يف اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ،وال�����ص��اب��غ ه��و املعتمد واملغت�سل ب��امل��اء .لقد وج��دت
ال�صابئة نف�سها يف العراق وبالأخ�ص على نهر ال��ف��رات ،وهو
�أح���د الأن��ه��ار امل��ق��د���س��ة ،وه���ذا م��ا �أثبتته بع�ض ن�صو�صهم يف
كتبهم املقد�سة.
�إ َّن الإ�شكا َل يكمُن يف ت�صنيف هذه الديانة؛ ففي مو�ضع من
القر�آن وبالأحرى يف �سورة املائدة حيث يقول اهلل تعاىل�« :إِ َّن
َال�صا ِب ِئ َ
ني م َْ��ن �آم ََ��ن
ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��وا وَا َّل�� ِذي َ��ن هَ��ادُوا وَال َّن�صَ ارَى و َّ
الل وَا ْل َي ْو ِم ْالآخِ �� ِر َو َع ِم َل �صَ ِ ً
الا َفلَ ُه ْم �أَ ْج ُر ُه ْم عِ ن َد َر ِّب ِه ْم و ََل
ِب َّ ِ
َخو ٌْف َعلَ ْي ِه ْم و ََل ُه ْم ي َْح َز ُنو َن» .لقد �أورد اهلل تعاىل ال�صابئني
من جملة �أه��ل الكتاب ،ولكن مل ت���أت رواي��ة تثبت �أنهم دفعوا
اجلزية يف عهد الدول الإ�سالمية كما فعلها �أقرانهم من �أهل
الكتاب �إال يف مو�ضع واح��د يف زمن اخلليفة العبا�سي القاهر
ب��اهلل ،وعلى العك�س �أثبتوا �أنهم م��وح��دون يف زم��ن الفتوحات
الإ���س�لام��ي��ة ح��ي��ث ع��ر���ض زعيمهم ال��دي��ن��ي (�آن��و���ش ب��ن دن��ق��ا)
كتابهم املقد�س و�أخربهم �أنهم �أتباع يحيى بن زكريا فرتكهم
الفاحتون يف �سالم؛ الأمر الآخر �إذا فر�ض �أن ال�صابئة هم من
امل�شركني فلم مل يقتلهم الفاحتون الإ�سالميون؟
يقول اهلل تعاىل يف �سورة احل��ج�« :إِ َّن ا َّل�� ِذي َ��ن �آمَ�� ُن��وا وَا َّل�� ِذي َ��ن
ين �أَ ْ�ش َر ُكوا �إِ َّن َّ َ
و�س وَا َّل ِذ َ
َال�صا ِب ِئ َ
الل
هَادُوا و َّ
ني وَال َّن�صَ ارَى وَا ْلَجُ َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َي ْف ِ�ص ُل َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ال ِقيَا َم ِة �إِن الل َعلى ك ِل �ش ْي ٍء �شهِيدٌ»؛ حيث
قال اهلل بلغة التبجيل « ِ�إ َّن َّ َ
الل َي ْف ِ�ص ُل َب ْي َن ُه ْم» ،ومل يقل �إن ربك
يف�صل بينهم؛ لأنه �سبحانه يريد �أن ي�ضع بني يدينا منوذجا
راق��ي��ا ل��ل��ع��دال��ة املطلقة ب�ين ك��ل ال��دي��ان��ات؛ ف��ل��و ق���ال �إن رب��ك
فمعناه �أن اهلل مييل �إىل دين حممد �صلى اهلل عليه و�سلم على
ح�ساب الديانات الأخرى ،ولكنه هو القا�ضي العادل ،وهنا دليل
�آخر على �أن ال�صابئة هم من �أهل الكتاب .الغريب يف هذه الآية
والآي��ة التي �سبقتها من �سورة املائدة هو ذكر كلمة ال�صابئني
بجوار كلمة الن�صارى؛ فهل ه��ذا يعطي دليال على �أنهم من

�أهل الكتاب؟ ونحن كما نعلم من �أن القر�آن الكرمي ال يحمل
�صدفا ،و�أن كل �شي قائم على ال�سببية� .إذن؛ �أيقنت لنا الآيتان
الكرميتان �أن ال�صابئة هم من �أه��ل الكتاب و�أنهم موحدون،
فهم بهذا يدخلون اجلنه �شريطة �أن ي�ؤمنوا بجميع الأنبياء
�إىل �آخرهم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .و�إذا كان م�صريهم
اجلنة فلما هذه ال�ضجة التي يفتعلها علماء الدين واملف�سرون
�أم �أن هناك تف�سريا �آخر تت�ضمنه الآيات الكرمية.
َ
احلديث بني املف�سرين واجلغرافيني واختالف �آرائهم
 ...إ� َّن
خلق ت�شوي�شا يف عقول العامة من �أجل ت�صنيف هذه الديانة؛
فالبع�ض يقول �إنهم من �أه��ل الكتاب والبع�ض الآخ��ر جعلهم
من الفرقة التي خرجت من دين �أهل الكتاب؛ و�إذا كانت هكذا
فل َم مل يقتلهم اخلليفة العبا�سي؟ �إ�ضافة �إىل بع�ض املف�سرين
الذين قالو �إنهم فرقة من املوحدين .كل هذه الآراء لي�ست �إال
روايات و�أحاديث ،و�إال لأو�ضح الإ�سالم موقفه ال�صارم من هذه
الديانة؛ بحيث يقطع ال�شك باليقني.
فلو �أخ��ذن��ا بالقول الأول والأك�ث�ر رج��اح��ة وق��وة وقلنا ب���أن
ال�صابئة هم من �أهل الكتاب فعن �أي كتاب نتحدث؟ �إن الأمور
�أو���ض��ح م��ن ال�شم�س يف كبد ال�����س��م��اء؛ فالكتب ال�سماويه هي
�أرب��ع��ة (ال��ق��ر�آن وال��ت��وراة ،وال��زب��ور ،والإجن��ي��ل) ف���أي كتاب هو
ذاك ال��ذي ت�ؤمن ال�صابئة ب��ه؟ وه��ل يعقل �أ َّن ه��ذا الكتاب هو
من جملة الكتب ال�سماوية الأربعة؟ فلو متعنا النظر يف �سورة
مرمي حيث يقول اهلل تعاىل (يَا ي َْحيَى ُخ ِذ ا ْل ِك َتابَ ِب ُق َّو ٍة َو�آ َت ْي َنا ُه
ُْ
ال ْك َم �صَ ِب ًّيا) لوجدنا �أن هناك كتابا �سماويا �آخر يخ�ص النبي
يحيى ب��ن زك��ري��ا وي��رج��ح �أن��ه ك��ت��اب ال�صابئة املقد�س لي�صبح
�إج��م��ايل ع��دد ال��ك��ت��ب ال�����س��م��اوي��ة خم�سة ك��ت��ب وه��و نف�س ع��دد
املرات التي ذكر اهلل تعاىل ا�سم يحيى يف القر�آن ،وهذا يرجح
كفة ال�صابئة من �أنهم �أه��ل الكتاب وق��د �أطلق ال�صابئة ا�سم
كنز اهلل �أو (كنزا ربا) على هذا الكتاب .ماذا يحوي هذا الكتاب
املقد�س؟ وهل فعال هو كتاب من اهلل تعاىل مثله مثل الكتب
ال�سماوية الأخرى؟ �إن كان هكذا ف ِل َم مل يذكر اهلل تعاىل ا�سم
هذا الكتاب �صراحة؟
�إ َّن كتاب كنزا رب��ا هو كتاب مياثل الكتب ال�سماوية حيث
ميلك هذا الكتاب الرواية الكونية منذ �أن خلق اهلل �آدم على

وجه الأر�ض وحتى �آخر الأنبياء واملر�سلني .اجلميل يف الأمر
�أن هذا الكتاب ي�شبه الكتب ال�صوفية اجلميلة حيث الع�شق
وال���رج���اء ،و�أي�����ض��ا يحمل ال��ك��ت��اب يف ح��ن��اي��اه درو���س��ا وع�ب�را؛
حيث يوجد فيه الأدع��ي��ة وال��وع��ود والت�ضرعات والرتغيب
والرتهيب .يقول ال�صابئة �إ َّن ه��ذا الكتاب املقد�س هو �أق��دم
ك��ت��اب ع��رف��ت��ه ال��ب�����ش��ري��ة ح��ي��ث ب��ن��ت ال��ب�����ش��ري��ة �أ���س�����س احل��ي��اة
والتعاليم ال��وج��ودي��ة م��ن ه��ذا ال��ك��ت��اب مم��ا يعطي ال�صابئة
الأف�ضلية على �أمم الكتاب التي �أتت بعدها؛ فهي اتبعت ملة
�آدم عليه ال�سالم ،وهذا ما ف�سره عبداهلل ابراهيم �أنها �أقدم
ديانة على وجه الأر���ض؛ فهي مل تختف ولكنها ان�صهرت يف
الديانات الأخرى.
�إ َّن املت�أمل يف الكتب وال��رواي��ات والتف�سريات التي نرثها
اب��ن الف�ضل العمري وامل�سعودي وال�شهر�ستاين...وغريهم
الكثري من العلماء واملف�سرين واجلغرافيني يدن�سون �صورة
ال�صابئة ب�أب�شع و�أقبح ال�صور ويقرتفون يف حقهم خط�أ كبريا
من �ش�أنه �أن تنبذ وت�ستبعد هذه الديانة فلماذا هم ينعتونها
ب�صفات عبدة الهياكل و�أنهم عبدة النجوم واملالئكة وغريها؟
�إ َّن اهلل �سبحانه خلق الكون ب�أجمل احللل وزينه بالنجوم
وال���ك���واك���ب؛ ف�ل�ا ع��ج��ب �أن ت��ن��ب��ه��ر ال���دي���ان���ات ب��ج��م��ال ه��ذه
املخلوقات فتميل �إليها بنوع م��ن االنبهار ل��درج��ة �أن بع�ض
املف�سرين يظنون ه��ذه ال��درج��ة م��ن الإع��ج��اب ع��ب��ادة .ولكن
الأم���ر لي�س ه��ك��ذا ال��ب��ت��ة� .إن امل��وق��ف ال���ذي ع��ر���ض��ه العمري
وجماعته وا�ست�شرف به عبداهلل �إبراهيم هو نابع من تكون
ق��وة عظيمة للأمة الإ�سالميه حيث �أن عالقة الإن�سان هي
عالقة �شفافة جمردة ال حتتاج �إىل و�سيط .و�أم��ا كون بع�ض
الديانات متثل اهلل يف بع�ض الهياكل فهذا لي�س بغريب فكل
م�سلم متيقن م��ن وج��ود اهلل و�أن���ه ال ت��درك��ه الأب�����ص��ار يريد
جت�سيدا يقربه من فكرة اهلل جل وعلى.
لقد َوعَ��د اهلل تعاىل ك�� َّل �صابئ ي���ؤم��ن ب��اهلل وال��ي��وم الآخ��ر
وي���ؤم��ن مبحمد �-صلى اهلل عليه و�سلم -وك��ل الأن��ب��ي��اء ب���أن
�ير
له اجلنة ،ولكن ما ق��ول العلماء يف الآي��ةَ « :و َم���نْ َي ْب َت ِغ َغ ْ َ
الإِ ْ�سال ِم دِي ًنا َفلَنْ ُي ْق َب َل مِ ْن ُه»؟
ahmed.rasid@hotmail.com

