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ن�شوء الديانات الإبراهيمية
هاجر ال�سعيدية

«تاريخ الأديان ي�شري �إىل �سجل من الأفكار والتجارب العقدية التي اعتقدها الإن�سان من �سالف الأزمان» وجند الباحث التاريخي (م�صطفى بوهندي) يف مقاله
مبجلة الت�سامح « الدين واملجتمع وال�ش�أن العام يف الديانات الكربى» ي�ستعر�ض �أ�صل ن�شوء الديانات الإبراهيمية الثالث الكربى « الإ�سالم واليهودية وامل�سيحية »
م�ستندا يف طرحه على مراجع تاريخية التي كر�ست للبحث يف ن�شوء الأديان ،وجتاذب تفا�صيل �أبعاد الن�صو�ص املقد�سة ،وم�ساجالت �أفكارها ،فهو مل يكن ب�صدد عر�ض
�أيديولوج ّيته جتاه فكرة الدين �أو ينتقد ديانة ما بل ي�سعى يف مقاله �إىل �إثبات فر�ضيته التي تن�ص على � ّأن �إبراهيم « عليه ال�سالم » امل�ؤ�س�س الأول لديانة التوحيد،
حيث ارتبطت الديانات الإبراهيم ّية به من خالل �أمر الرب خلروج �إبراهيم من بلده �إىل الأر�ض التي اختارها له اهلل.
بيد � ّأن بع�ض الأ�سفار مثل �سفر ي�شوع ور�ؤي��ا �إبراهيم
�أ�شارت �إىل تف�صيل عجيب عن احلياة الدينية لإبراهيم
وقومه قبل الهجرة �إىل الأر���ض املباركة؛ حيث يعبدون
الأ�صنام والكواكب وامللوك وغريها من الكائنات ،وعلى
النقي�ض م��ن ذل��ك ظ�ه��رت ن��زع��ات ث��وري��ة ع�ن��د �إب��راه�ي��م
معلناً رف�ضه لالعرتاف بهذه اخلرافات حتى �أنه ك�سرها
وه�دّم معبدها .و�أ�شار القر�آن الكرمي ب�إ�سهاب �إىل ق�صة
�إبراهيم قبل الهجرة يف �سور متعددة ،مبينة مفهوم دين
التوحيد وما مييزه عن دين ال�شرك .وكل هذه التداعيات
نتج منها اختيار �إبراهيم للهجرة حيث جنح يف اختبارات
ع��دة ح�صل منها على �أج��ر عظيم ،فوعده اهلل �أن يعظم
ا�سمه ،ويجعله بركة و�أمة عظيمة تخرج منه �أمم عديدة،
فهاجر تاركا بيت �أبيه وع�شريته و�أر�ضه ،والتحق باملكان
امل �ع �ل��وم وه �ن��اك ب�ن��ى (ب �ي��ت اهلل) (ب �ي��ت �إب� ��ل) وق ��دم فيه
الذبائح وطقو�س العبادة و�أق��ام فيه .بيد �أن ه��ذا البيت
مل ي�ح� َ�ظ بعناية واه�ت�م��ام الكاهن وال ال��رب��ي اليهودي؛
خا�صا ومل يعد دينا
ل ّأن الدين يف الفكر اليهودي �أ�صبح ً
عامليا ،كما يعود ال�سبب �إىل � ّأن بني �إ�سرائيل قد تركوا هذا
البيت منذ فرتة مبكرة ،عندما دعاهم يو�سف لاللتحاق
مب�صر ملا �أ�صابتهم املجاعة ،و�أنقذهم يو�سف وا�ست�ضافهم
يف ال �ب�لاد اجل ��دي ��دة ،ف�خ��رج��وا م��ن ه ��ذا ال�ب�ي��ت وانقطع
تاريخهم ع�ن��ه� ،إال يف زي ��ارة �أنبيائهم و�صاحليهم ل��ه يف
منا�سبات العبادة كما حتدثنا �أ�سفار العهد القدمي ،وكانت
زي��ارة بع�ض الأنبياء له �سنة بعد �سنة ،و�إق��ام��ة ال�شعائر
ف�ي��ه ت�ف���س��ر غ��ال�ب��ا ب�ك��ون�ه��ا �أخ �ط ��اء م ��ن ه � ��ؤالء الأن �ب �ي��اء
�صموئيل وداود و�سليمان وغريهم� ،أخط�أوا عندما قدموا
قرابينهم يف هذا املكان وذبحوا يف املرتفعة العظمى لآلهة
غري بني �إ�سرائيل ،وعبدوا �آلهة بني عمون و�آلهة ال�شعوب
الأخرى.
لهذا ال�سبب مل يجر�ؤ �أحد من املرتجمني على ترجمة
(بيت إ�ي��ل) بـ (بيت اهلل) �سواء �إىل اللغة العربية �أو �إىل
غريها من اللغات الأخرى �إال يف مو�ضوع (بيت اهلل) الذي
�أ�س�سه �إبراهيم وحج �إليه كل الأنبياء من بعده .لكن بني
�إ�سرائيل يف تاريخهم اخلا�ص �أن�ش�أوا بيتا بديال للعبادة

ه��و بيت ال��رب �أو الهيكل (ال ��ذي بناه نبي اهلل �سليمان)
وعندما �أخرجوا منه وهدمت �أ�سا�ساته تطلعوا �إىل هيكل
جديد بديال لهيكلهم ال�ضائع وارتبط بالهيكل امل�أمول
كل الأماين الإ�سرائيلية للخال�ص من الت�شرذم واالنتقام
من الأع��داء الذين �أذلوهم واحتقروهم ،وتبلورت لتلكم
الأم��اين �صورة امل�سيح املخل�ص ال��ذي �سيخل�ص �إ�سرائيل
م��ن ط�غ�ي��ان الأمم .واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر � ّأن ه ��ذه الأم ��اين
�أ��ص�ب�ح��ت ج� ��زءًا م��ن االع �ت �ق��اد ال �ي �ه��ودي ال�ك�ه�ن��وت��ي كما
�أ�صبح الدين يف املنظومة اليهودية مرتبطا ب�سبط من
�أ�سباط بني �إ�سرائيل ،هم بني الوي  -الوي االبن الثالث
ليعقوب -و�أ�صبحت الكهانة فيه مرتبطة بفرقة من هذا
ال�سبط وهم بنو هارون ،وال ميكن لغري بني الوي القيام
باخلدمة الدينية كما ال ميكن لغري بني ه��ارون القيام
ب��أع�م��ال ال�ك�ه�ن��وت وب��ذل��ك ت�أ�س�ست الكني�سة ال�ي�ه��ودي��ة،
واكت�سبت �سلطة دينية على املجتمع ،وحت��ول الدين �إىل
ع�لاق��ة ب�ين اهلل وال �ن��ا���س ع��ن ط��ري��ق رج ��ال ال��دي��ن فهم
الذين يحددون نوعية القرابني وال�شعائر و�إليهم يرجع
�أمر القبول والرف�ض.
وفيما يخ�ص (ب�ي��ت اهلل) امل �ب��ارك للعاملني ،ن��ذك��ر هنا
م��ا ج��اء يف بع�ض رواي ��ات ال�ه��اك��اداه اليهودية ع��ن البيت
ال ��ذي ب �ن��اه �إب ��راه �ي ��م( :ف �ق��د ج ��اء �إب��راه �ي��م �إىل مفرتق
ط��رق وب�ن��ى بيتا ،وج�ع��ل ل��ه �أرب�ع��ة �أب ��واب �شماال وجنوبا
و�شرقا وغ��رب��ا ،وغ��ر���س فيه الأ��ش�ج��ار ،وه�ي��أه ال�ستقبال
الزوار الذين يدخلون من �أي باب �شاءوا ح�سب طريقهم
في�أويهم ويطعمهم وي�سقيهم ،وم��ن ك��ان عريانا ك�ساه،
والفقري �أع�ط��اه ذه�ب��ا وف�ضة ،وعندما ي��ري��دون امل�غ��ادرة
ي�شكروه ،فيقول لهم ال ت�شكروين �أنا بل ا�شكروا م�ضيفكم
في�س�ألونه م��ن ه��و؟ فيخربهم ب��أن��ه اهلل العليم الرحيم
وي �ع ��دد ��ص�ف��ات��ه ،ف�ي���س��أل��ون��ه ع ��ن ك�ي�ف�ي��ة � �ش �ك��ره؟ فيبني
ل�ه��م ط ��رق ��ش�ك��ره ب��ال�ق�ي��ام مب�ج�م��وع��ة م��ن ال���ش�ع��ائ��ر من
�صالة و�صيام وذبائح والإنفاق على الفقراء واملحتاجني
والأرام ��ل وامل�ست�ضعفني ،ول��ذل��ك �أ�صبح بيته لي�س بيت
�ضيافة بل بيت عبادة وتعليم �أي�ضا).
وان�ط�لاق��ا م��ن ه��ذه الق�صة نفهم م��ا معنى �أن يكون

�إب��راه�ي��م ب��رك��ة و�أن تتبارك فيه ويف ن�سله جميع قبائل
الأر� ��ض يف امل�ك��ان ال��ذي �أم ��ره اهلل �أن يهاجر �إل�ي��ه ويبني
فيه (ب�ي��ت اهلل) ،وجن��د ه��ذا يناق�ض االجت ��اه ال��ذي �سار
ف�ي��ه رج ��ال ال��دي��ن ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن اح�ت�ك��روا ال�برك��ة دون
غريهم....
� ّأم��ا امل�سيحية فقد كانت انقالبا جذريا على الكهنوت
اليهودي ،وك��ان امل�سيح  -عليه ال�سالم -ويوحنا يريدان
ت�صحيح و�ضع الدين ورده �إىل �صراطه امل�ستقيم وتغيري
�أهم مفاهيمه وعلى ر�أ�سها القول باخل�صو�صية اليهودية
والبنوة لإبراهيم ،بيد �أن الإ�صالح للدين اليهودي ارتكز
على عدة مرتكزات وهي:
ال �ت ��وب ��ة الأ�� �س ��ا� ��س الأول يف ه� ��ذا الإ� � �ص �ل�اح ال��دي �ن��ي
االجتماعي ،وه��ي �إن كانت �أم ��را �شخ�صيا لكن ال ميكن
الو�صول �إىل امل�س�ألة االجتماعية �إال عن طريقها.
ت�صحيح املفاهيم هو الأ�سا�س الثاين يف هذا الإ�صالح
وبدونه ال ميكن تغيري الفكر وال الواقع ،ومن املفاهيم
ال�ت��ي رك��ز امل�سيح على �إ�سقاطها مفهوم الن�سب ،وهكذا
�أ�صبح ال�ش�أن العام هو الق�ضية الكربى يف امل�س�ألة الدينية،
و�أ�صبح الفقر واجل��وع واملر�ض وامل��وت واجلهل والظالم
والتمييز هي �أه��م الق�ضايا التي ق��رر امل�سيح حماربتها.
ومن هنا ن�ستقرئ �أن دعوة امل�سيح هذه مل تكن �إال رجوعا
بالدين �إىل مفهومه الإبراهيمي االجتماعي الإن�ساين
الأول بعيدا عن �سلطة الكهنة ورجال الدين التي تبلورت
يف التاريخ الإ�سرائيلي؛ لذلك امل�سيحية لي�ست تخليا عن
الرب والتقوى وال تراجعا عن النامو�س.
وك��ان��ت الأح ��داث ال�سابقة �إي��ذان��ا مب�ي�لاد عهد جديد
يف ال ��دي ��ن واالج �ت �م ��اع وال �� �ش ��أن ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ي���س�ترج��ع
ال ��دي ��ن ب �ع ��ده الإن� ��� �س ��اين وت �� �س�ترج��ع الأن� �ث ��ى م�ك��ان�ت�ه��ا
الدينية املغت�صبة ،وي�ع��ود لل�ش�أن ال�ع��ام واجل��ان��ب امل��دين
خ�صو�صا �أهميتها املفقودة يف التاريخ الديني االجتماعي
اال�سرائيلي .ون�ستطيع القول �إن الباحث م�صطفى هندي
وفق يف �إي�صال هدف مقاله و�إثبات حقيقة �أن �إبراهيم -
عليه ال�سالم -امل�ؤ�س�س الأول لديانة التوحيد.
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