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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، وىلع آهل وصحبه.

أما بعد:فإن دراسة السرية انلبوية املطهرة من أعظم ما ينبيغ االحتفاء به، واالعتناء بتحصيله، ىلع 
عوام املسلمني وخواصهم، ملا يف ذلك من الفوائد اجلليلة اليت تعود عليهم يف دنياهم وأخراهم.

ويكيف لالقتناع بأهمية االطالع ىلع السرية - بل اتلبحر فيها - أن يُعلم أن حمبة انليب صىل اهلل عليه وسلم من 
أصول ادلين وقواعده، اليت ال يتم إيمان املؤمن إال بها. وهذه املحبة ال تستقر يف قلب املسلم إال بعد معرفة رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم تمام املعرفة، وإال اكن اتللكيف بمحبته مع اجلهل خبصاهل وصفاته اخلِلقية واخلُلقية من 
باب اتللكيف بما ال يطاق! ومهما زادت معرفة املسلم بإمامه وقدوته – عليه الصالة والسالم – فإن حمبته يف القلب 

تزيد وتعظم.

وإذا علمت أهمية دراسة السرية انلبوية، فإن من الالزم وضع اخلطط املحكمة، واتباع املناهج الصحيحة تلحصيل 
ذلك، وإال اكنت قراءة فوضوية، ال تبين علًما، وال تؤسس قاعدة معرفية صلبة.

السرية علم!
اكنت السرية يف بداياتها فرًع من عليم احلديث واتلاريخ، ثم ما بلثت أن استقلت، وصارت علًما قائًما بذاته، هل 

مؤلفاته ومناهجه العلمية اخلاصة.
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وال ريب أن اجلانب الوعظي وادلعوي يف السرية انلبوية املطهرة عظيم القدر، جليل الشأن، ولكن ال ينبيغ 
أن يغطي ىلع اجلانب العليم فيها؛ فالسرية تدرس كما تدرس العلوم الرشعية األخرى، وباملناهج نفسها – من حفظ 
وفهم ودراسة ومذاكرة ومطالعة وحنو ذلك -، وتزيد بأن فيها جانًبا عظيًما من ترقيق القلوب، وإصالح انلفوس، 

وتربية املهج ىلع حمبة صاحبها، احلبيب املجتىب صىل اهلل عليه وسلم.

وأهملوا  فقط،  وادلعوية  الوعظية  جوانبها  يف  السرية  مع  فتعاملوا  العرصيني،  أكرث  املوضع  هذا  يف  غلط  وقد 
تعىن  اليت  السهلة،  العرصية  السرية  كتب  يطالعون  العلم  طلبة  أكرث  نرى  رصنا  وذللك  ادلقيق؛  العليم  اجلانب 
باستنباط الفقه ادلعوي واحلريك وما أشبه ذلك، فيحصل هلم تقصري شديد يف جانب حتصيل املعلومات املجردة، 

واخزتانها يف اذلاكرة.

وذللك يندر ايلوم طالب العلم اذلي يستطيع استحضار بعض املعلومات السهلة اليت يقبح جهلها، مثل أسماء 
زوجات انليب صىل اهلل عليه وسلم، أو نسبه الرشيف، أو ترتيب الغزوات يف الزمن، وحنو ذلك.

هذه  لاكنت  املعتربة،  كتبه  يف  الفن  هذا  وذاكر  فهمه،  وأتقن  جامًعا،  متًنا  الفن  هذا  يف  حفظ  الطالب  أن  ولو 
املعلومات حارضة ىلع طرف لسانه!

مصادر السرية انلبوية:
يمكن تقسيم مصادر السرية انلبوية إىل ثالثة أقسام كبرية:

أوهلا: املصادر األصلية

وىلع رأسها القرآن الكريم، فإن فيه ذكًرا لكثري من أحداث السرية املكية واملدنية، ويستعان ىلع فهمها بكتب 
اتلفسري، خاصة منها اتلفسري باملأثور.

ثم كتب السنة اليت تعقد أبوابًا خاصة للمغازي والسري، ويضاف إيلها ما يف كتب الرجال والرتاجم من اتلحقيقات 
العلمية لكثري من األحداث املتعلقة بالصحابة خصوًصا.

أليب  وآدابه  انليب  وأخالق  للرتمذي،  الشمائل  أشهرها  )ومن  انلبوية  الشمائل  كتب  السنة:  كتب  ضمن  ومن 
انلبوة أليب زرعة، وأعالم  انلبوة )ومنها دالئل  للبغوي...(، وكتب دالئل  املختار  انليب  الشيخ، واألنوار يف شمائل 
انلبوة أليب داود، ودالئل انلبوة للفريايب والرسقسطي والطرباين وأيب نعيم وابليهيق...(، وكتب اخلصائص )وقد مجع 

أكرثها السيويط يف كتابه املشهور، ىلع ما فيه من قلة اتلحقيق واتلمحيص(.
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ثم تأيت كتب املغازي والسري األصلية، وىلع رأسها سرية ابن إسحق، اليت هذبها ابن هشام، ورشحها السهييل يف 
الروض األنف. وقد صارت هذه السرية عمدة لك املتلكمني يف هذا الفن، حىت طمست كثريًا من املصادر األخرى، إال 

عند أهل اتلحقيق واتلدقيق، فإن هلم منهًجا دقيًقا واضًحا يف اتلعامل مع هذه املصادر مجيعها.

ومن كتب املغازي املشهورة: مغازي الواقدي. ويف طبقات ابن سعد نقول كثرية عن الواقدي يف هذه املباحث.

والقسم اثلاين: املصادر الفرعية

يف  األصلية  املصادر  ىلع  تعتمد  اليت  الكتب  ويه 
مادتها العلمية، وأغلبها من تصنيف املتأخرين.فمنها 
كتب جامعة يف السرية، منها كبري وصغري، مثل: ادلرر 
وعيون  الرب،  عبد  البن  والسري  املغازي  اختصار  يف 
األثر البن سيد انلاس، وسبل اهلدى والرشاد للصاليح، 
القيم  البن  املعاد  وزاد  للقسطالين،  الدلنية  واملواهب 
)وهو إىل معىن »فقه السرية« أقرب( وغريها مما ال سبيل 

إلحصائه.

ومنها كتب اتلاريخ العام، والرتاجم والطبقات: مثل تاريخ األمم وامللوك للطربي، وابلداية وانلهاية البن كثري، 
وتاريخ اإلسالم لذلهيب، وسري أعالم انلبالء هل. فيف هذه الكتب – خاصة عند ابن كثري واذلهيب – فصول عظيمة انلفع 

يف فن السرية انلبوية، أكرث طلبة العلم عنها اغفلون!

ومنها كتاب تاريخ احلرمني، مثل تاريخ مكة لألزريق والفاكيه، وتاريخ املدينة البن شبة، والعقد اثلمني يف 
تاريخ ابلدل األمني تليق ادلين الفايس، وخالصة الوفا بأخبار دار املصطىف للسمهودي.

بتعريف حقوق املصطىف  الشفا  ومنها كتب يف اتلعريف حبقوق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، مثل كتاب 
للقايض عياض، والصارم املسلول ىلع شاتم الرسول البن تيمية.

ومنها الكتب العرصية اجلامعة مثل: نور ايلقني للخرضي، والرحيق املختوم للمباركفوري.
ثم الكتب العرصية املعتنية بما يسىم »فقه السرية«، مثل: كتاب السبايع والغزايل وابلويط. وأغلب ذلك جمموع 

يف كتاب الصاليب: السرية انلبوية عرض وقائع وحتليل أحداث.
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والقسم اثلالث: املتون وما يتعلق بها:
ويه كثرية، لكنها غري مشتهرة عند طلبة العلم، ملا أسلفنا من قلة عنايتهم باجلانب العليم املحض 

يف هذا الفن.

فمن أصغرها: )األرجوزة امليئية( البن أيب العز احلنيف، ويه منظومة يف مائة بيت، رسد فيها صاحبها أحداث 
السرية مرتبة. لكن فيها نقص كبري يف أشياء يه من صميم هذا العلم.

وبعدها منظومة )قرة األبصار يف سرية املشفع املختار( لعبد العزيز اللمطي املكنايس )تويف سنة 880(، ويه يف 
أكرث من ثالثمائة بيت من الرجز. ويف بعضها حشو ال حيتاج إيله، لو أزيل نلقص عدد أبياتها، وسهل حفظها دون 

إخالل بمقاصدها.

ومن أمثلة احلشو: أنه نظم قصة نذر عبد املطلب ذبح ابنه عبد اهلل، يف حنو عرشة أبيات، وحقها أن ختترص يف 
بيت أو بيتني!

:
ً

ومن أمثلته أيًضا: أنه جيعل عنوان لك باب بيًتا منظوًما، كقوهل مثال
بياُن مبعث انليب اهلادي = صىل عليه خالق العباد

ويف هذه املنظومة مع ذلك، أبيات خمترصة نافعة، مثل نظمه للنسب الرشيف إىل عدنان بقوهل:
َغَفِمْن = كْخٍم أِمْن مٍع، إىل هنا ُزكن(

ْ
)مٍع شٍه عٍق كٍم لك

فلك حرف منها هو أول حرف من أسماء آباء انليب صىل اهلل عليه وسلم:
حممد بن عبد اهلل بن شيبة )وهو عبد املطلب( بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن اغلب بن فهر بن مالك بن انلرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إيلاس بن مرض بن نزار بن معد بن 

عدنان.

وقوهل إىل هنا ُزكن: أي ُعلم، ألن ما فوق عدنان من األسماء غري معلوم بيقني.
وهذه األسماء منظومٌة يف أربعة أبيات يف نظم )عمود النسب( للبدوي بقوهل: 

النسب اذلي عليه اتفقا = لك الورى إذ بانليب أرشقا
أمحد عبد اهلل عبد املطلب = وهاشم عبد مناف املنتخْب

ابن قيص بن كالب مره = كعب لؤي اغلب الغّره
ْه = كنانة خزيمة فمدركه

َ
فهر بن مالك ونرض ذو الّسك

إيلاسها ُمرضها نزاُر = معد عدنان انتىه اخلياُر
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ونظمُتها بقويل:
أبوه عبُد اهلل، عبد املطلْب = هِلاشٍم، عبِد مناٍف ينتسْب

، اغلٌب، فهٌر، كذا قصيُّهم، كالُب، مرٌة، ُخَذا = كعٌب، لؤيٌّ
ومالٌك، نرٌض، كنانٌة وُِجْد = خزيمٌة مدركٌة إيلاس، زْد

ه يعدُّ
َ
ومرٌض، نزاُرهم، َمَعدُّ = عدناُن، ليس فوق

ومن رشوح هذه األرجوزة: بغية األبرار ملحمد احلسن اخلديم، ونزهة األفاكر لعبد القادر املجليس، وغريهما.

ومن املنظومات يف السرية أيًضا: )ذات الشفا يف 
سرية انليب املصطىف( البن اجلزري املقرئ املحدث 
وقد رشحها:  بيت.  املشهور، ويه يف حنو مخسمائة 

حممد بن احلاج الكردي يف )رفع اخلفا(.

ومنها أيضا: )نظم الغزوات( للبدوي الشنقيطي، 
رشوحه  ومن  ا.  جدًّ انلفع  عظيم  نفيس،  نظم  وهو 
املاليك،  املشاط  حلسن  ادلىج(  )إنارة  احلسنة: 
استدرااكت  وفيه  املجليس،  انلهاة( حلماد  و)روض 

ىلع رشح املشاط.

وأطول منظومات السرية: ألفية العرايق، وعليها رشح وسط لعبد الرؤوف املناوي مشهور متداول.

الطريقة املقرتحة دلراسة السرية انلبوية
ال ريب أن أفضل مناهج دراسة العلوم الرشعية وأجنعها: ما مجع بني دراسة املتون بالطريقة اتلقليدية، ومذاكرة 

الكتب بالطريقة العرصية.

قرة  منت  منها:   
ً

بدال حيفظ  أن  ويمكنه   .
ً

مثال العرايق  كألفية  جامًعا،  متًنا  الطالب  حيفظ  أن  فاملقرتح  وذللك 
األبصار، مع تكميل ما ينقصه من نظم الغزوات للمجليس.

 وال بد من قراءة ما تيرس من رشوح هذه املتون، فيكون بذلك قد أحاط بأكرث مباحث السرية، اليت حيتاج فيها 
إىل حفظ وضبط.
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املتقدمون؛  ألفها  اليت  اجلامعة  السرية  كتب  بعض  مع  الطالب  يتعامل  أن  املتعني  فمن  هذا،  جانب  وإىل 
عيون  أو  للسهييل،  ورشحها  هشام  ابن  سرية   :

ً
مثال مقروءاته  ضمن  من  يكون  أال  العلم  بطالب  فيقبح 

انلافعة. املؤلفات  هذه  أشبه  ما  أو  القيم،  البن  املعاد  زاد  أو  للرتمذي،  الشمائل  أو  انلاس،  سيد  البن   األثر 

وىلع الطالب أن يستكرث من القراءة يف فن السرية، من كتب املتقدمني خصوًصا، فإن اتلمكن من 
هذا الفن ال يأيت إال بعد تمرس طويل بالكتب املعتربة فيه.

وال بأس أن يكمل قراءته ببعض كتب املعارصين، ويكفيه – يف نظري - كتاب )السرية انلبوية( للصاليب.

واهلل املوفق.
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احلمد هلل وحَده، والصالة والسالم ىلع َمن ال نيبَّ بعَده، وىلع آهل وأصحابه أمجعني.
مه يف َخلقه: أنَّه فاضَل بني خملوقاته، ورفع بعَض خلقه ىلع بعٍض درجاٍت؛ 

َ
أما بعد؛ فإنَّ من أقدار اهلل تعاىل وِحك

كما قال سبحانه: ﴿ َوَربَُّك َيْلُُق َما يََشاُء َوَيْخَتاُر ﴾ ]القصص: 68[.

ه وأنبياَءه عليهم الصالة والسالم ىلع سائر خلقه.
َ
ل رسل ففضَّ

ل نبيَّنا حممًدا صىل اهلل عليه وسلم عليهم، وىلع سائر اخللق أمجعني. وفضَّ
هم لُصحبته من مجلة العاملنَي. واختاَر أصحابَه ريض اهلل عنهم واختصَّ

جٍّ عميٍق.
َ
ه مناسَك لعباِده، وأوجَب عليهم اإلتياَن إيله ِمن لكِّ ف

َ
ل ابلدَل احلراَم ىلع سائر ابلِقاع؛ فجعل وفضَّ

سائر  األخري ىلع  ويلايل عرشه  هور،  الشُّ بايق  ورمضاَن ىلع  األسبوع،  أيَّام  سائر  اجلمعة ىلع  يوَم  ل  وفضَّ
يايل، وجعَل يللَة الَقدر أفضَل من ألف شهر.

َّ
الل

، يتفاضلوَن فيما بيَنهم يف  ومن ذلك: أنَّه سبحانه جعَل عباَده املؤمنني متفاوِتني يف إيمانِهم ويف عبوديَّتهم هل عزَّ وجلَّ
ا للُمرِْجئة - من اجلهميَّة واألشاعرة وغريهم - ، وَمن 

ً
ماء واألرض، خالف أعمال القلوب ويف أعمال اجلوارح، كما بني السَّ

د، وأهله فيه سواء؛ فهو ال يزيد وال ينقص!  وافَقهم - اكملعزتلة واخلوارج -، اذلين يقولون بأنَّ اإليمان يشء واحد ال يتعدَّ

وما ازداَدت درجاُت املؤمنني عند ربِّهم إال بزيادة درجاتهم يف العبوديَّة؛ ))فكمال املخلوق يف حتقيق عبوديَّته هلل، 
ت درجُته(( العبوديَّة البن تيميَّة )ص 75(.

َ
 وعل

ُ
ما ازداَد العبُد حتقيًقا للعبوديَّة ازداَد كماهل

َّ
ولك



يقون املنَعم عليهم هم أفضل  دِّ يقيَّة، والصِّ دِّ وأىلع مراتب البرش بعد انلبيِّني يف حتقيق العبوديَّة يه: مرتبة الصِّ
انلاس ىلع اإلطالق بعد األنبياء والرُُّسل.

ْدق. غة: وصف مبالغة من الِفعل اثلاليث )َصَدَق(؛ بمعىن: املبالغة يف الَوْصف بالصِّ
ُّ
يق( يف الل دِّ و)الصِّ

ق(؛ بمعىن: الَوْصف باملبالغة يف اتلصديق. ]ابلحر املحيط  ا من الِفعل اثلاليث املضعَّف )َصدَّ وجيوز أن يكون مشتقًّ
ّر املصون للسمني احلليب )4/ 378(، واتلحرير واتلنوير للطاهر بن عشور )6/ 286، 12/ 284، 16/ 112([. أليب حيَّان )3/ 545(، وادلُّ

]الصحاح  احلديَث.  ه 
َ
وَصَدق احلديث،  يف  صَدَق  يُقال:  ِذب، 

َ
الك خالف  ْدق  والصِّ دق،  للصِّ املالزِم  هو:  يق  دِّ فالصِّ

للجوهري )1505/ 4( ، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس )2/ 339([.

يق(: تعريف الطاهر بن عشور رمحه اهلل؛ حيث قال: هو  دِّ ومن أحسن اتلعاريف اليت وقفُت عليها تلعريف )الصِّ
ه 

ُ
وَِي ِصدق

َ
لوك يف طاعة اهلل تعاىل((؛ ألنَّ تلك املعاين ال جتتمع إال لِـَمن ق ))لقٌب جامٌع ملعاين الكمال واستقامة السُّ

ين. ]اتلحرير واتلنوير )12/ 284([. يف الوفاء بَعهد ادلِّ

كر؛ فقيل يف تعريفه: ))هو اذلي لم يَدع  . وقد خصَّ بعُض العلماء أفراًدا منه باذلِّ وهذا تعريٌف جاِمٌع مانٌِع عمٌّ
 اعتقاَده، 

ُ
ق قوهل قه بقلبه وعَمله((. ]اتلعريفات للجرجاين )ص 174([، وقيل: ))َمن صدَّ سان إال حقَّ

ِّ
شيًئا مما أظهره بالل

ه((. ]اتلوقيف ىلع مهمات اتلعارف للمناوي )ص 214([، وقيل غري ذلك.
ُ
ه فِْعل

َ
َق ِصْدق وحقَّ

ديقيَّة بأنها: ))كمال االنقياد للرَّسول، مع كمال اإلخالص  وىلع هذا عرَّف اإلماُم ابُن القيِّم رمحه اهلل مرتبة الصِّ
للُمْرِسل((. ]مدارج السالكني البن القيم )2/ 270([.

وقال: يه ))كمال اإلخالص واالنقياد واملتابعة للخرب واألمر، ظاهًرا وباطًنا((. ]املدارج )2/ 273([.
م، 

ْ
يقيَّة شجرة، أصوهلا: الِعل دِّ ًما وتصديًقا وقياًما به ... فالصِّ

ْ
وقال أيًضا: يه ))كمال اإليمان بما جاء به الرَّسول ِعل

وفروعها: اتلَّصديق، وثمرتها: الَعَمل((. ]مفتاح دار السعادة )1/ 299([.

ا أخرَب به  ْدق مع ربِّه ومع انلاس؛ وهذا ))لكمال بصريته، حىت كأنه قد بارَش برُصه ممَّ يق بلَغ انلِّهاية يف الصِّ دِّ فالصِّ
الرسول صىل اهلل عليه وسلم ما بارش قلُبه؛ فلم يبَق بيَنه وبني إدراك ابلرص إال ِحجاب الغيب؛ فهو كأنَّه ينظر إىل 

خرِبَ به من الغيب من وراء ستوره! وهذا لكمال ابلصرية((. ]بدائع الفوائد )1/ 127([.
ُ
ما أ

ني دخال داًرا؛ فرأى أحدهما تفاصيَل ما فيها وجزئياته، واآلخر وقَعت 
َ
؛ كَمَثل رجل يق مع انليبِّ دِّ ))فَمَثُل حال الصِّ

ها.
َ
ته، لكن َعلَِم أنَّ فيها أموًرا عظيمة لم يُدرِك برُصه تفاصيل

َ
ه وال جزئيا

َ
يُده ىلع ما يف ادلار ولم يَر تفاصيل

لَِما عنده من شواهده! وهذه أىلع درجات  قه؛  ما أخربه بيشٍء صدَّ
َّ
ا رأى ىف ادلار؛ فجعَل لك  عمَّ

َ
ثم خرجا؛ فسأهل

يقيَّة((. ]املدارج )1/ 443([. دِّ الصِّ
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الرُّسل  ُطُرق  ىلع  وجهاًدا،  وصربًا  وإرشاًدا  وهدايًة  ودعوةً  وعمالً  ًما 
ْ
ِعل به،  بُِعثوا  بما  القائمون  هم  يقون  دِّ فالصِّ

َمِمهم، والوسائِط بيَنهم 
ُ
ة أتباعهم، وخلفاؤهم يف أ م، وَورثة الرُّسل وأئمَّ

ْ
بانيُّون، والرَّاِسخون يف الِعل ومنهاِجهم؛ فهم الرَّ

ة دينهم، وهم املضمون هلم أنَّهم ال يزالون ىلع احلقِّ ال يرضُّهم َمن 
َ
تهم ومحل َمِمهم، وأويلاؤهم وِحزبهم وخاصَّ

ُ
وبني أ

م وال َمن خالَفهم حىت يأيت أمر اهلل وهم ىلع ذلك. ]طريق اهلجرتني البن القيِّم )ص 351([.
َ
خذهل

عداء الُمنَعم عليهم بعد مرتبة  فني السُّ
َّ
ديقيَّة يه أىلع درجات امللك وىلع هذا؛ فال غرابة أن تكون الصِّ

ع درجات الكمال واإليمان بعدها، ))وأفَضل مواهب العبد وأعَظم كراماته اليت يُكَرم 
َ
ة والرِّسالة، وأرف انلُّبوَّ

ـٰئَِك َمَع  ولَ
ُ
ها سبحانه بعدها فقال: ﴿َوَمن يُِطِع اللَّـَه َوالرَُّسوَل فَأ

َ
ة إال يه؛ وهلذا جعل بها، وليس بعَد درجة انلُُّبوَّ

ـٰئَِك َرفِيًقا﴾  ]النساء: 69[. ولَ
ُ
اِلنَِيۚ  وََحُسَن أ َهَداءِ َوالصَّ يقِنَي َوالشُّ ِدّ ِّنَي َوالِصّ َن انلَّبِي نَْعَم اللَّـُه َعلَيِْهم ِمّ

َ
ِيَن أ الَّ

يُق أبو بكر ريض اهلل عنه، ال بكرثة صوٍم وال بكرثة صالٍة، وصاحُب هذا هو  دِّ ُّ اذلي سبَق به الصِّ وهذا هو الرسِّ
ِل!((. ]بدائع الفوائد )1/ 128( بترصُّف يسري[. اذلي: يميش رويًدا وييج يف األوَّ

ْجُرُهْم 
َ
أ لَُهْم  ِِّهْم  َرب ِعنَد  َهَداُء  َوالشُّ يُقوَن ۖ  ِدّ الِصّ ُهُم  ـٰئَِك  ولَ

ُ
أ َورُُسلِهِ  بِاللَّـهِ  آَمُنوا  ِيَن  تعاىل: ﴿َوالَّ وقال 

يقني  دِّ الصِّ م يف اآلية  اْلَِحيِم﴾ ]احلديد: 19[؛ فقدَّ ْصَحاُب 
َ
أ ـٰئَِك  ولَ

ُ
أ بِآيَاتَِنا  بُوا  َوَكذَّ ِيَن َكَفُروا  َوالَّ َونُورُُهْم ۖ 

يقون(، ثم يبتدئ الكالُم عن الشهداء، وهو قول ابن عبَّاس ريض اهلل  دِّ هداء، هذا ىلع قراءة الَوقف ىلع )الصِّ ىلع الشُّ
ين الطربي. ]تفسري الطربي )22/ 415([. عنهما، وترجيح إمام املفرسِّ

هداء معىن آخر؛ وهم: اذلين يَْستَْشِهُدهم اهلل تعاىل ىلع انلاس يوم القيامة؛  وىلع قراءة الَوصل بما بعدها يكون للشُّ
نيا، وشهداُء  يقون ىف ادلُّ َُكونُوا ُشَهَداَء َعَ انلَّاِس﴾ ]ابلقرة: 143[؛ ))فوصَفهم بأنَّهم ِصدِّ كما يف قوهل سبحانه: ﴿ِلّ

ىلع انلاس يوم القيامة((. ]طريق اهلجرتني )ص 351([.

وثبَت من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه، أنَّ انليب 
ُحًدا وأبو بكر وعمر وعثمان؛ 

ُ
صىل اهلل عليه وسلم صعَد أ

ُحد؛ فإنَّما 
ُ
فرَجَف بهم؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم: »اثُبت أ

م  يق، وشهيدان«. ]رواه ابلخاري )3675([؛ فقدَّ دِّ عليك: نيّب، وصِّ
هيد(، وثىنَّ به بعد  يق( ىلع )الشَّ دِّ صىل اهلل عليه وسلم )الصِّ

ة. درجة انلُّبوَّ

يق ريض اهلل عنه، ولو  دِّ يقيَّة وصًفا ألفضل اخَللق بعد األنبياء واملرَسلني، أيب بكر الصِّ دِّ ))وهلذا اكن نعُت الصِّ
ة درجة أفضل منها لاكنت نعًتا هل ريض اهلل عنه((. ]طريق اهلجرتني )ص 351([ اكن بعد انلُّبوَّ
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ِمها ىلع غريها من املراتب. يقيَّة وتقدُّ دِّ  فدلَّ ذلك ىلع فضِل الصِّ

ْدق  الم؛ مبالغًة يف اتصافِهم بالصِّ طلِق ىلع إبراهيم، وإدريس، ويوسف عليهم السَّ
ُ
يق؛ كما أ دِّ وقد يوَصف انلَّيبُّ بالصِّ

يف امتثال أمر اهلل تعاىل.
يقيَّة شهادٌة وال غريُها. دِّ فال تفضل الصِّ

يق املجرَّد  دِّ يقني، فيفُضل ىلع الصِّ دِّ يقيَّة بعض الصِّ يقيَُّته ىلع ِصدِّ يًقا، وتعلو ِصدِّ هيد ِصدِّ لكن قد يكون الشَّ
ة - غري أيب بكر - ؛ فُهم  مَّ

ُ
ييق األ يقيَّته؛ كفضل عمر وعيل وعثمان ريض اهلل عنهم ىلع ِصدِّ اذلي ال يُساويه يف ِصدِّ

يقيَّة. شهداء يف أىلع مراتب الِصدِّ

أىلع  ودرجتهم  الرُّسل،  أتباع  ة  أئمَّ هم  يقون  دِّ ))الصِّ  :
ُ

قوهل اهلل  رمحه  القيِّم  ابن  تعبريات  بديع  ومن 
يقيَّة وساَل ِمداده بها؛ اكن أفضَل ِمن دم الشهيد اذلي  دِّ ُم العالِم بالصِّ

َ
ة. وإْن جَرى قل رجات بعد انلُّبوَّ ادلَّ

يقيَّة وقطَر عليها؛ اكن أفضل ِمن ِمداد العالِم  دِّ هيد بالصِّ يقيَّة! وإْن ساَل دُم الشَّ دِّ لم يلَحْقه يف ُرتبة الصِّ
م((. ]مفتاح 

َ
يقيَّة استويا يف املرتبة. واهلل أعل دِّ يقهما، فإْن استويا يف الصِّ هما: ِصدِّ

ُ
اذلي قرص عنها؛ فأفضل

دار السعادة )1/ 298([.

هادة مطلًقا. يقيَّة بهذا أىلع من الشَّ دِّ فالصِّ

يقني فيما بينهم دِّ تفاوت الصِّ
يقيَّة مثلها مثل الوالية  دِّ يقيَّة نفِسها ومراتبها وأحواهلا؛ فالصِّ دِّ يقون يتفاَوتون فيما بيَنهم يف درجات الصِّ دِّ الصِّ
ؤ واالنقسام، والكمال وانلُّقصان، حبسب اتلفاُوت يف أصل اإليمان، زيادةً ونقصانًا  واتلَّقوى والربِّ مرتبة تقبل اتلجزُّ

- كما أمَجع عليه املسلمون -. ]طريق اهلجرتني )ص 200([.

دِق يف األعمال  نبلة ىلع ساقها - ، والصِّ سان ىلع األقوال اكستواء السُّ
ِّ
دِق يف األقوال – باستواء الل فبحسب كماِل اتلقوى، والصِّ

دق يف األحوال – باستواء أعمال القلب واجلوارح  – باستواء األفعال ىلع األمر واملتابعة اكستواء الرأس ىلع اجلسد - ، والصِّ
يقيَّته. م واملتابعة واالنقياد، وقيام لكِّ ذلك باملؤمن؛ تكون صدِّ

ْ
 ىلع اإلخالص - ، واستفراغ الوُسع وبذل الطاقة يف الِعل

َقب 
َّ
يقيَّة؛ حبيث صاَر هذا الل دِّ ديقيَّة - ذروةُ سنام الصِّ يق ريض اهلل عنه - اكمِل الصِّ دِّ وذلا اكن أليب بكر الصِّ

َعلًما عليه وحَده. ]مدارج السالكني )2/ 258([.

نوب  اذلُّ يقون جتوز عليهم مجيع  دِّ فالصِّ الويّل؛  أو  يق  دِّ الصِّ انلَّفس من  وُظلم  اذلَّنب  وقوع  يُشلِك  فال  وىلع هذا؛ 
ة. ]خمترص الفتاوى املرصية )ص 106، 112([؛ فهم ليسوا بمعصومني. باتفاق األئمَّ
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ظلَم  ينايف  ال  هل  وتقريبه  للعبد  تعاىل  اهلل  فاصطفاء 
لم  الظُّ وهذا  واملعايص،  نوب  باذلُّ أحيانًا  نلفسه  العبِد 
والَوصف - ال  الَقدر  متفاوتة يف  للنَّفس - وهو درجات 
يقيَّة أوالوالية، وال ُيِْرج العبد عن كونه من  دِّ ينايف الصِّ
يًقا  صدِّ هلل  ويلًّا  يكون  األمران:  فيه  جيتمع  بل  املتَّقني؛ 
متقًيا، وهو ميسء ظالم نلفسه، يستغفر ربَّه ويتوب إيله، 

وال يرُِصُّ ىلع اذلَّنب. ]طريق اهلجرتني )ص 198، 200([.

ِِّهْم  ا يََشاُءوَن ِعنَد َرب ـٰئَِك ُهُم الُْمتَُّقوَن ٣٣ لَُهم مَّ ولَ
ُ
َق بِهِۙ  أ ْدِق َوَصدَّ ِي َجاَء بِالِصّ وقد قال اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ

ِي َكنُوا  ْحَسِن الَّ
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
ِي َعِملُوا َوَيْجزَِيُهْم أ  الَّ

َ
ْسَوأ

َ
َر اللَّـُه َعنُْهْم أ ۚ َذٰلَِك َجَزاُء الُْمْحِسننَِي ٣٤ ِلَُكفِّ

رها.  سيِّئة يكفِّ
ً

ّديقون املتقون أخرب ربُّنا تعاىل أنَّ هلم أعماال َيْعَملُوَن ٣٥ ﴾ ]الزمر[؛ فهؤالء الصِّ
مين ُدعًء أدعو به يف صاليت؛ 

ِّ
ة األكرب أبو بكر ريض اهلل عنه للنيبِّ صىل اهلل عليه وسلم: عل مَّ

ُ
يق األ وقال ِصدِّ

نوب إال أنت؛ فاغِفر يل مغفرةً من عندك وارمحين؛ إنَّك  مُت نفيس ُظلًما كثريًا، وال يغِفر اذلُّ
َ
ل: امهللَّ إين ظل

ُ
فقال: »ق

أنت الغفور الرَّحيم«. ]رواه ابلخاري )834(، ومسلم )2705([.

الة ىلع وقوِع اذلَّنب من املؤمنني واملتَّقني، واستغفارِ األنبياء واملرَسلني ودعئهم مغفرَة ذنوبهم -أكرث  ة ادلَّ
َّ
واألدل

ر يف هذا املقام.
َ
من أن تُذك

وُّ مزنتله، يف 
ُ
يق - بل وانليب - إنَّما كُملت مرتبته وانتَهت درجُته، وتمَّ ُعل دِّ ونُكتة املسألة: )أنَّ الصِّ

نهايته ال يف بدايته! وإنَّما ناَل ذلك بِفْعل ما أمَر اهلل به، ومن األعمال الصاحلة، وأفضلها اتلوبة، وما 
يَُّها 

َ
ر أنَّ برًشا يستغين عن اتلوبة؛ كما يف احلديث: )يَا أ وُِجَد قبل اتلوبة فإنَّه لم يُنِقص صاحَبه، وال يُتصوَّ

يِب، 
ْ
ل
َ
 ق

َ
َُغاُن ىلَع ٍة( رواه مسلم )2702(، ويف رواية: )إِنَُّه يلَ ِْه ِمائََة َمرَّ َْوِم إيِلَ تُوُب يِف ايلْ

َ
 أ

ِّ
إيِن

َ
 اهللِ؛ ف

َ
انلَّاُس؛ تُوُبوا إىِل

ٍة( (. ]خمترص الفتاوى املرصية )ص 112( بترصُّف يسري[. َْوِم ِمائََة َمرَّ ْسَتْغِفُر اهلَل يِف ايلْ
َ َ
 أل

ِّ
َوإيِن

ل ىلع غريه إال لكمال عبوديَّته هلل تعاىل بعد األنبياء واملرَسلني؛ فَمن استحرَض هذا اكن  ضِّ
ُ
يق ما ف دِّ وأخريًا؛ فالصِّ

هل أكرب األثر يف حثِّه وحتريضه ىلع السيع تلحقيق العبوديَّة هلل تعاىل ىلع أكَمل ُصَورِها؛ مما يقوِّي إيمانَه بربِّه، ويزيُد 
يقيَنه بوعِده سبحانه وموعوده.



يعة | العدد العاشر - صفر 1435 15حراس الشر

نصيحة
فعىل املسلم دوًما أن يطلَب األكمَل يف ِدينه - كما يسىع بكل ُجْهِده يف طلب األكمل يف ُدنياه - ، وعليه أن 
َب الرشُع فيه؛ فهذا من سجايا اإلسالم، وهو  ا رغَّ يع إىل أىلع معايل املنازِل ممَّ حَيْرِص ىلع طلب معايل األمور والسَّ

ة قديًما وحديًثا: مَّ
ُ
ييق األ سبيُل ِصدِّ

 بَِما يُْكِسُب الُعىَل * * * َوالَ تَْرَض للنَّْفِس انلَّفيَسِة بالرَِّد
َّ
الَ تَْشَتِغْل إاِل

َ
ف

حه  اَفَها، َويَْكرَهُ َسَفاِسَفَها((. ]رواه الطرباين يف الكبري )3/ 131(، وصحَّ رْشَ
َ
ُمورِ وأ

ُ ْ
ويف احلديث: ))إِنَّ اهلَل حُيِبُّ َمَعايِلَ األ

األبلاينُّ بشواهده يف الصحيحة )1627([.

م الويح - 
ُّ
 بإنفاق الُعمر وبذل انلفيس والغايل يف تعل

َّ
ة العايلة؛ فال يكون هذا إال وَمن طمَحت نفُسه إىل الِهمَّ

ه فيه،  ل األذى يف سبيل ذلك، واألخِذ بكلِّ الوسائل املتاحة يف اتلفقُّ ْعَوة إيله، وحتمُّ قرآنًا وُسنَّة -، والعَمل به، وادلَّ
، ودعوةً، وصربًا، وجهاًدا.

ً
ًما، وعمال

ْ
رْي ىلع طريق انليبِّ صىل اهلل عليه وسلم وىلع منهاجه: ِعل والسَّ

وال يُنال هذا بانلَّوم والرَّاحة، وال بابلطالة، وال باتلمينِّ والتشيهِّ الاكِذب!
 َنْيَل املعايل * * * أنطَت إَذْن رجاَءك بالُمحاِل

َ
ب بالون

ُ
أتطل

ْخِر أو َهدِّ اجِلباِل  * * * بَِفتِّ الصَّ
َّ

َسبيُل الَمْجِد ليس يمرُّ إال

ة؛ فال تُقَطع   ىلع ِجرْس املشقَّ
َّ

عادة ال يُعرَب إيلها إال م ىلع أنَّ ))املاكرِم َمنوطة باملاكرِه، والسَّ
َ
فال يتلُف ُعقالء العال

 يف سفينة اجِلدِّ واالجتهاد((.
َّ

مسافتها إال

ِْسِم(( رواه مسلم )612(.
ْ

ُم بَِراَحِة اجل
ْ
ِعل

ْ
قال حيىي بن أيب كثري: ))ال يُْسَتَطاُع ال

وقد قيل: ))َمن طلَب الرَّاحة ترَك الرَّاحة((. ]مفتاح دار السعادة )1/ 109([، و)انلَّعيم ال يُْدَرك بانلَّعيم(، و)ال يُْدرِك 
زَِم الوَِسادة(!

َ
اَدة َمن ل السَّ

ن قال فيهم الشاعر: فاجِلدَّ اجِلدَّ والعمَل والعمَل! وإيَّاك أن تكوَن ِممَّ
َك الَزُِم

َ
َك نَْوٌم والرََّدى ل

ُ
ْل ٌة * * * َويلَ

َ
َنَهاُرَك يَا َمْغُروُر َسْهٌو وََغْفل

ْنَيا تَِعيُش ابَلَهائُِم َذلَِك يِف ادلُّ
َ
 ُتْنِكُر ِغبَُّه * * * ك

َ
َوتَْكَدُح فِيَما َسْوف

ات يِف انلَّْوِم َحالُِم َّ
َّ

َما َغرَّ بالذل
َ
ترَُسُّ بَِما َيْفىَن وَتْفَرُح بالُمىَن * * * ك

قنا ملا حيبُّه ويرضاه، وأن يستعملنا يف طاعته، وأن جيعلنا من عباِده الصاحلني، وأن يمنَّ علينا 
ِّ
واهلل نسأل أن يوف

بأفضاهل وبراكته، وأن يتوب علينا وىلع سائر املسلمني، آمني.
م ىلع نبيِّنا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني، واحلمد هلل ربِّ العاملني.

َّ
وصىل اهلل وسل
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هل تعلم عزيزي القارئ أن »الكرازة املرقسية«، يه جمرد أسطورة ال يوجد هلا أصل تارييخ؟
مرقس  القديس  بأن  يقول  األرثوذوكسية،  الكنيسة  يف  مستقر  تقليد  إىل  تشري  املرقسية  الكرازة 
 األنبا غريغوريوس: »اكن القديس مرقس يف 

ً
هو أحد الرسل السبعني للمسيح. وعن ذلك يقول مثال

أورشليم يف وقت ظهور السيد املسيح، فاكن من أوائل من آمنوا به وقبلوا دعوته، فاصطفاه من مجلة 
«. ]موسوعة غريغوريوس، اجلزء 3، ص217[

ً
السبعني رسوال

وأنه أىت إىل مرص، وبرش فيها باملسيحية، وأنه أول أساقفتها؛ فتقول املؤرخة القبطية إيريس حبيب املرصي: »ومرقس 
-بالنسبة للمسيحيني يف أحناء العالم- هو أحد األربعة اذلين كتبوا اإلجنيل. أما بالنسبة نلا معرش القبط فهو اكروز ديارنا 
 املرصية، وحامل برشى اخلالص، ومؤسس الكنيسة، وابلابا األول لإلسكندرية«. ]قصة الكنيسة القبطية، ابلاب األول، ص20[ 

، وأنه أىت مرص 
ً

فاتلقليد كما ذكرت لك، يرتكز ىلع هاتني املعلومتني األساسيتني: مرقس أحد السبعني رسوال
وأسس كنيسته باإلسكندرية. يأخذ املسييح القبطي هاتني املعلومتني باتلليق، حىت تصبحا عنده أشبه بالعقيدة، 
فهو ال حيتاج لربهان، فقد تلقاهما منذ صغره من األشخاص اذلين يثق بهم، وانطبعتا يف ذهنه هكذا، دون أن يتبادر 

إىل ذهنه أي تساؤل حوهلما أو عن مصادر ذلك اتلقليد أو صحته.

أما عن األسس اليت يعتمد كهنة الكنيسة عليها للتأصيل ذللك اتلقليد، فيقول القمص عبد املسيح بسيط بكل 
ثقة: »يؤكد مجيع ادلارسني أن القديس مرقس اكن هو الشاب اذلي تبع يسوع يللة القبض عليه، واذلي اكن البًسا 
 إزاًرا ىلع عريه، فأمسكه الشبان فرتك اإلزار وهرب منهم عريانًا«. ]الكتاب املقدس يتحدى نُقاده والقائلني بتحريفه، ص124[
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ً

وبالطبع ادلارسون لم جيمعوا ىلع يشء من هذا القبيل؛ بل إن املؤرخني ينكرون كون مرقس أحد السبعني، فمثال
، وال واحًدا من السبعني«. ]خمترص تاريخ الكنيسة، ص59[

ً
أندرو ميلر يرى بأن »مرقس هذا لم يكن رسوال

فمرقس كما هو معروف تارييًّا، اكن مرتمجًا ومساعًدا بلطرس أحد اتلالميذ، فهو يف »أحد تابيع بطرس«، كما 
قال يسوابيوس القيرصي املؤرخ الكنيس الشهري. ]تاريخ الكنيسة، ص: 72[ 

أما بابياس أسقف هريابوليس 118م، كما نقل عنه يوسابيوس أيًضا، فيقول عن مرقس أنه »ال سمع للرب وال 
اتبعه«. ]تاريخ الكنيسة، ص177[ 

وقد تطول الشهادات باملقال، لكنها ال خترج عن هذا املعىن. فتلك اكنت الركزية األوىل للتقليد. 

ا من سابقتها، فلو صدقنا باالدعء اتلقليدي للكنيسة، وأقررنا بأن مرقس هو  أما اثلانية فلم تكن أكرث حظًّ
أحد تالميذ الرسل، فهل يمكن قبول كونه مؤسس الكنيسة السكندرية وأول بابواتها؟ فاحلقيقة أن هذه املعلومة 
اتلقليدية مبنية ىلع إشاعة! فأقدم مصدر عنها هو ما نقله املؤرخ الكنيس يوسابيوس يف القرن الرابع امليالدي، 
حيث يقول: »يقولون إن مرقص هذا اكن أول من أرسلوا إىل مرص، وأنه برش باإلجنيل اذلي كتبه، واكن أول من أسس 

كنائس باإلسكندرية«. ]تاريخ الكنيسة، ص: 73[ 

تاريها يرجع ملئات  املعلومة اليت يه أساس بنيت عليه كنيسة اكملة،  فلعلك تالحظ لكمة »يقولون«، فهذه 
 

ً
السنني، يستند ىلع لكمة مثل تلك، لم يقدم يوسابيوس عليها أي ديلل. عالوة ىلع أن ذهاب مرقس إىل مرص أصال

هو حمل شك تارييخ، إن لم يكن حمل إنكار ورفض، فكما يقول املؤرخ إيرنست رينان: »فإن املالمح العامة حلياة 
)The History of the Origins of Christianity, V4, p. 82( .»مرقص معروفة، ويه يف روما، وليس اإلسكندرية

أما املؤرخ الكبري بروس مزتجر فيقول إن »زمن قدوم املسيحية يف مرص, ومن أدخلها إيلها غري 
)The Early Versions of the New Testament, p.99( .»معروف ىلع اإلطالق

 من: بابياس )القرن اثلاين(، إيرينيئوس )القرن اثلاين(، وحىت إلكيمنضس 
ًّ

ولو تتبعنا اآلباء األولني سنجد أن كال
السكندري )القرن اثلاين وبدايات اثلالث(، مجيعهم لم يذكروا قصة قدوم مرقس ملرص وتأسيسه للكنيسة بها. ولم 
تعرف هذه املعلومة قبل يوسابيوس وجريوم يف القرن الرابع. وبدون تقديم أي ديلل ىلع هذه املعلومة؛ بل كما يقول 
املؤرخ املعروف بروس مزتجر، إنها »بناء ىلع تقليد رواه يوسابيوس مستنًدا إىل شائعة، تقول إن مرقص اإلجنييل هو 

 )The Early Versions of the New Testament, p.99( .»أول من أسس الكنائس باألسكندرية
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 مع ما وصل إيلنا 
ً

فلماذا إذن تم تأسيس هذا اتلقليد الغري مستند ىلع أي أسس تاريية؟ بل هو متعارض أصال
من اتلاريخ وشهادات اآلباء األوائل. واألكرث من ذلك أنه تم اعتباره من املسلمات ابلديهية يف العقل القبطي، حىت 

تطور األمر إىل أن يصبح مصدر الفخر واملباهاة للكنيسة.

وعن سبب اخرتاع الكنيسة ذللك االدعء وتمسكها الشديد به، يقول إيرنست رينان: »إن اتلقليد القائل بكرازة 
القديس مرقص يف اإلسكندرية هو أحد االخرتاعت املتأخرة، سعت الكنيسة الكبرية من خالهل أن تعطي نلفسها 

)The History of the Origins of  Christianity, V4, p. 82( .»صلة رسويلة

أن تعطي هلا وبلابواتها وسلطتهم قداسة خاصة، عن طريق ربطها  تريد  الكنيسة  أن  اتضح، هو  فالسبب كما 
ابلابا األول  بها وأصبح  أنه أىت إىل مرص وبرش  ثم ادعوا   ،

ً
السبعني رسوال  أن مرقس هو أحد 

ً
بالرسل، فادعوا أوال

للكنيسة اليت أسسها يف اإلسكندرية. 

وال عجب يف سعيهم يف ذلك، فقد سبقتهم 
إىل  تأسيسها  نسبة  الاكثويلكية يف  الكنيسة 
جيلس  ابلابا  أن  الاكثويلك  ويعترب  بطرس، 
ىلع كريس بطرس، فكما قال رينان أنه »حني 
فإن  هلا،  أساًسا رسويلًّا  الكنائس  زعمت لك 
بالفعل  هلا  -اليت اكن  السكندرية  الكنيسة 
نلفسها  تنسب  أن  أرادت  ملحوظة-  ماكنة 
 The( تمتلكها«.  تكن  لم  تكريمية  ألقابًا 

)History of the Origins of Christianity, V4, p82

 ىلع صحة 
ً

فاكنت تلك املنافسة ىلع األلقاب وىلع السلطان الرسويل، يه ادلافع، وأيًضا فإن هذه الصلة تعترب ديلال
العقيدة، فيه موروثة عن الرسل.

: إن »معظم العلماء يعترب اتلقليد بدور مرقص يف 
ً

ويلخص نلا بروس مزتجر لك ما سبق يف هذه اجلملة قائال
 )The Early Versions of the New Testament, p.99( ».تأسيس الكنيسة السكندرية هو أسطورة حمضة

وهو ما يؤيده جان ماسون اليسويع بالقول »استناًدا إىل لكمة )يقال( الواردة يف تاريخ يوسابيوس، أيّد اجلميع 
يف وقت الحق قدوم مرقس إىل مرص، وتطورت واكتملت مع مرور الزمن ما ينبيغ أن نسميه: أسطورة القديس 

مرقس«. ]إجنيل يسوع املسيح، للقديس مرقس، ص: 24[
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أمحد اهلل عز وجل وأسبح حبمده، وأصيل وأسلم ىلع نبيه وعبده، وآهل وصحبه من بعده، وبعد:
فالقول بأن اتلاريخ ال يعود، وأن حوادث ادلهر ال تتطابق؛ ال يعارضه إرجاع حادث -فأكرث- من أحداث اتلاريخ 

إىل سبب يعود، أو أسباب متكررة!

اتلاريخ ال يعيد نفسه؟ نعم، هذا حق، بل ال يستطيع أحد إعدة إنتاجه إن أراد، لكن العربة يف الوقائع واألحداث 
اتلاريية حارضة ملن أرادها، قائمة شاهدة ملن تتبعها وطلبها، واعظة ملن تأمل وتدبر، وبعد لك ذلك ال بد أن تكون 

اكشفة ملواضع اخللل والصواب، لالستدراك واتلصحيح، أو اتلوكيد.

﴿فَاقُْصِص  مجيًعا:  الوحيني  نصوص  يف  تواريهم  وحاكية  السابقة،  األمم  أخبار  سوق  علل  أهم  إحدى  وهذه 
ْلَاِب﴾  ]يوسف: 111[ 

َ
وِل اْل

ُ ُروَن﴾ ]األعراف: 176[، ﴿لََقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ِلّ الَْقَصَص لََعلَُّهْم َيَتَفكَّ
 وتقويًما، السترشاف املستقبل وتصحيح اخللل يف السلوك ونقد 

ً
ورضورة العناية بقراءة اتلاريخ رصًدا وحتليال

املناهج؛ ال تقترص ىلع ما هو متعلق باألمم السابقة فقط، فنحن نعلم أن اهلل عز وجل قد قىض خباتمية رسالة حممد 
صىل اهلل عليه وسلم، وأن الويح قد انقطع إىل قيام الساعة، ونعلم أيًضا أن العصمة قد ماتت يف البرش بموت حممد 

صىل اهلل عليه وسلم.

يناهل من صنوف  الرسول-  وموت  السماء  انقطاع هدى  بعد  مبكر  وقت  بدأ -يف  قد  انلاس  تدين  أن  يف حني 
تغري  وأمست  وتنوعت،  ابلاطل،  مسالك  وتشعبت  واإلبطال،  واالنتحال،  والغلو،  واخلفوت،  واتلأويل،  اتلحريف، 

 وتفريًعا حبيث يستعيص حرصها.
ً

جدلها مع لك جيل تأصيال
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تكُفل  لقواعد  متضمنة  املستمر-  واتلقويم  باتلصحيح  العناية  ىلع  حثها  -مع  الرشيعَة  هذه  أن  إذن  بد  فال 
لم تكن مستحقة  وإال  فيه،  لبس  بوضوح ال  والسلوك  املناهج  اخللل يف  إيلها- كشًفا عن مواطن  -للمتحاكم 

لوصف اخلاتمية واألبدية وعدم النسخ، وهذا ليس حمل خالف.

وىلع الرغم من هذا االتفاق، لكنك تلمح أن جمرد تطريق مناهج اإلصالح يف القرن املايض وحده، 
يفتقر ولو إىل تعداد دقيق لألسماء واأللقاب املختلفة، واألعداد، والفروقات الفكرية، ودقائق اتلباين 
 عن حماكمة هذه اتلجارب إىل أّي معيار مبين 

ً
املنهجية بني مّديع اإلصالح من منطلق رشيع، فضال

ىلع الويح!

اذلي  للنجاح  األفاكر،  وتلك  واملناهج،  احلراكت  هذه  من حتقيق  املانعة  احلقيقية  اخللل  أنواع  الوقوف ىلع  أما 
، ثم المتداد زمن انطالقها يف حقل اإلصالح؛ فال تسأل عنه!

ً
يمكن اعتباره ماكفًئا دلعويها العريضة أوال

اغلب ما يمكن أن جتده، هو تسطيح تلجربة ما، واجلزم بأن أسباب فشلها -ىلع التسليم بفشلها-: »خلل عليّم 
إتْباع ذلك بادلعوة إىل: )العودة إىل الويح(، )اتلصفية والرتبية(،  معريّف« أو »سلويّك عميّل«، أو األمران مجيًعا، ثم 
)اتلوبة والعمل الصالح(، وهذا ليس من ورائه فائدة زائدة ىلع اتلذكري باملعلوم املذكور، فاجلميع يعلم أنه ال بد أن 

يعود اخللل إىل أحد انلوعني ىلع األقل، بل يمكن اعتباره معلوًما بالرضورة بني املترشعة واملصلحني!

منه  كثريًا  أو  انلقد  ذلك  بعض  أن  أجحد  ال  وأنا 
مفيد، وأن بعض املناهج واحلراكت اإلصالحية قد بدا 
عوارها، وظهر موطن اخللل فيها بما يستوجب انلقد، 
ولكن الواقع أن هذا انلقد غري املنبين ىلع رصد شامل 
قواعد  تستديع  الويح  إىل  حقيقية  وحماكمة  وحتليل 
وهو  األثر،  حمدود  جزئيًّا  يبىق  انلصوص؛  وفقه  ادلين 
ا إذا مُحلت لك  مفيد برشط فهم كونه كذلك، ضاّر جدًّ
نتائج اتلجربة عليه، ثم بُنَيت عليه حركٌة إصالحية، 
أو ابُتكر منهُج تغيري بناء ىلع هذا الرصيد الفقري من 
انلقد، مع دعوى عريضة بالعض ىلع اخللل بانلاجذين، 

وإحاكم املسألة املنهجية من قرنيها!

وهو بصورته تلك أحد العوامل الرئيسة لتشبث املنقود بفكرته، نعم ربما عّدل فيها أو غرّي، لكن يبىق هذا 
املستوى والقدر من انلقد غري اكفيني ليك يتخىل عنها.
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ما اجلديد؟
يزعجين هذا السؤال كثريًا ويؤرقين، وليس املراد السؤال عن اجلديد من األفاكر واألطروحات اليت تم أو سيتم 
تروجيها وادلعوة إيلها كأساس مبتكر -أو جمرّت- ملنهج اتلغيري يف املستقبل، فهذا موجود دائًما مع -أو بعد- لك 

طر ما.
ُ
نكسة أو كبوة يمر بها جيل ما، أو فكر ما، يف ق

لكن املراد: هل هناك ما هو أبعد من جمرد )فكرة(؟!

العقول  أدواء  الويح اذلي هو دواء لك  املستقاة من  الصحيحة يف نفسها  الطيبة  ابلنائية  أو  إن األفاكر انلقدية 
وال  أفاكر،  جمرد  تبىق  لكنها  ومتنوعة،  -كثرية،  عرص  لك  يف  واملجتمعات  واألفراد  واألشخاص  واملناهج  وانلفوس 
يمكن الرتويج هلا ىلع أنها منهج إصاليح، ومهما أخطأ املتطّبب اختيار دواء ادلاء، أو اقترص ىلع ما ال جيزئ منه؛ 

فاللوم عليه وحده، مع التسليم بأنه ال يتار إال ما هو دواء يف نفسه!

أما اجلديد، فإين ما زلت أفتّش عنه فال أعرث هل ىلع أثر، فال أرى إال نفس املشهد العبيث القديم 
املتكرر بعد لك كبوة!

الصالة  الرشع يف  القيام حبقوق  َمن حيرص  هناك 
والعبادة ابلدنية، واالنكفاء ىلع املسجد، ويتعاىط 
من  وهناك  ص، 

ّ
اخلل القدرّية  تعايط  احلوادث  مع 

يرّص ىلع أن احلل يكمن يف استمرار نفس اخلطاب 
الواقع، بل؛ غري  املتفاعل مع  السطيح غري  الوعظي 

العالم به يف كثري من األحيان.

بة ادلقيقة، كتأميم ادلعوة اإلسالمية، ويف الوقت نفسه يدعو إىل مسالك 
ّ
هناك أيًضا َمن يلوك بعض املعاين املرك

 عن اإلجابة عليه، 
ً

ل عليها نوع داللة، اكالنرصاف اتلام عن سؤال السلطة، فضال
ّ
يه جمرد )فكرة( ال جتده يدل

د 
ّ
ويكتيف يف تعليل وجاهة فكرته باحلرص ىلع عدم إثارة السيد القميع القابع ىلع الكريّس، وبكل راحة بال يؤك

الواقع،  أن يكون دلينا نظرية إسالمية، ويتجاوز أكرث مدخالت  املاركسية، إىل  السياسية  يميل إىل انلظرية  أنه 
يرى  وال  واالجتمايع،  االقتصادي  والعمل  العليم،  ابلحث  اإلصالح يف  ليك حيرص  املستجد،  منها وغري  املستجد 

غضاضة من استمرار نقد مديع اإلصالح وتسفيههم، وترك نقد السيد القميع ألنه يراه بال فائدة!
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هناك من يرى احلل يف اتلغيري الفويق السلطوي، إما عن طريق السياسة الوضعية الغربية، أو محل السالح يف 
وجه انلظم املستبدة العميلة، دون أن يتعىن الفريق األول إظهار الفارق بينه وبني من انماع يف العقائد الوضعية 
الكفرية مع إبلاسها بلاس الرشعية قرًسا، وال حرص الفريق اثلاين ىلع تبيني خطته يف مواجهة نظام عليم رافض 

لوجوده، وآلة حرب مريعة حريصة ىلع االنقضاض عليه وتفتيته مع أول بادرة جناح، كما فعلت بنظريه من قبل.

ومرة أخرى: إن عبثية املشهد ال تكمن يف كون لك هذه املسالك ليست رشعية، وإن اكن بعضها 
، ولم يدلل عليه ولو نوع استدالل كما 

ً
جمزوًما بمناقضته للرشع، وبعضها لم يسند إىل الرشع أصال

سبق، ولكن؛ يف كونها جمرد جزئيات، لو صّحت يف نفسها، ولم يتبني مصادمتها بلعض الويح؛ فمن 
وطريق  إصالح  )منهج(  بمجردها  أنها  ىلع  وتصويرها  ورائها،  من  والعكوف  تضخيمها  ابلالغ  اخللل 

تغيري، فال شك أن هذا ال يرايع اتلوازن والشمول يف اإلسالم.

وأعود فأقول: ال يعنيين -يف املقام األهم هنا- ادلفع يف اجتاه مسار معني أو ضده -تصويًبا أو ختطئة- بقدر ما 
يعنيين احلذر من القطع بنظرية غري منبنية ىلع رصد وحتليل ودراسة بقدر معقول، مَطمِئ إىل حد يمكن أن تنبين 

عليه نهوج السالكني لعقود قبل أن نعاود نفس الكّرة!
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إنه ذلك احلل اذلي ينتظره اجلميع، وتلك اإلجابة اليت يظنون أنك قادر ىلع أن تسقيهم إياها برشفة 
واحدة يسرية، ُجلهم ينتظر املنقذ واملخلص اذلي يمتلك احلل ويعرف إجابة لك تلك األسئلة الصعبة 

اليت حتيط بنا.

 أن نعرتف بذلك؛ فتلك يه بداية املشلكة حيث يضطر ابلعض إلنكار تلك 
ً

نعم يه أسئلة صعبة، ال بد أوال
الصعوبة، نظًرا للضغوط اليت تمارس عليهم إلجبارهم ىلع إجياد احلل السحري الرسيع، ومن ثم يبحثون عن الوهم 
املعسول اذلي يُغرقون فيه أتباعهم وحمبيهم باتلدريج، من خالل خمدرات فكرية وواقعية تمارس عليهم باستمرار، 
حىت تبدو احللول اليت يطرحها املفكر أو املنظر أو القيادي وجيهة ومنطقية يف مواجهة تلك األسئلة اليت سهلتها 

تلك املخدرات واألوهام الفكرية.

بثها يف عقول مريديهم،  اليت حيرص ابلعض ىلع  الفكرية،  املخدرات  تلك  ابتداء من اتلخلص من  ذللك البد 
مصورين األمور لكها سهلة وبسيطة، ومهونني من شأن املرحلة احلرجة اليت نمر بها، وموهمني أتباعهم ومصدقيهم 

أن انلرص أقرب إيلهم من رشاك نعاهلم.

ال بد من اإلقالع  عن تعايط تلك املخدرات الفكرية، وانلظر إىل الواقع جيًدا، ال نليأس أو نلحبط ونقعد باكني 
والواجب،  واملمكن  املتاح  إطار  واتلأثري يف  العمل  بل نلحسن  ؛ 

ً
أصال ليست خيارات  فتلك  املسكوب،  اللنب  ىلع 

وتلتاكمل الرؤى بغية الوصول ألقرب احللول من خالل اتلفكري اجلميع ذي الوحدات املتواضعة املتعاونة، وليس 
من خالل املنقذ األوحد اذلي يمتلك لك احللول واإلجابات.
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 اتلحرر من تلك األطروحات الوهمية لنستطيع أن ُنَقيِّم الواقع تقييًما سليًما، وأن ندرك ببساطة أنه 
ً

علينا أول
ل حلول سحرية، وأنه ثمة فارق ليس بيسري بني اتلحليل واتلوصيف من جهة، وبني إجياد احللول انلاجعة والسبل 

انلافعة اليت تمكن املرء من حل تلك املعضالت املحيطة من جهة أخرى.

الفوارق، فإما أن يهونوا اتلوصيف ليك تسهل األمور وجيدوا حلول سحرية  ابلعض لألسف تذوب دليهم هذه 
السابقة،  السطور  بينت يف  أنها معضالت كما  اليت ل يعرتفون أصاًل  املعضالت احلايلة  خمدرة ل عالقة هلا حبل 
الواقع صعب وأن احلياة صارت قاسية  وإما أن خيتاروا الستسالم كحل وايلأس كخيار، وذلك حني يعرتفون أن 
واخلالص صار مستحياًل. وأحيانا يكون اإلحساس بايلأس خياًرا مرحيًا، خصوًصا ايلأس من اتلغيري وفقد األمل 
يف اإلصالح، وقد يلجأ ابلعض إىل هذا اخليار دون شعور منهم، وربما دون ترصيح؛ لكن لسان حاهلم وربما بعض 

مقاهلم يرصخ بتلك املحصلة اليت وصل إيلها سعد باشا قبلهم حني قال: »ما فيش فايدة«.

جهة،  من  واتلوصيف  اتلحليل  بني  يمزي  أن  استطاع  املرء  أن  ولو 
وبني إجياد احللول من جهة أخرى، وأن يفرق أيًضا بني إجياد احللول 
املؤثرة واملغرية، وبني القيام بواجب الوقت حىت لو لم يكن فيه احلل 
اجلامع والعاجل =الستقرت نفسه والستطاع أن جيد هل ماكنًا سديًدا 

يف ذلك الواقع القايس.

 اعجاًل يستطيع أن جيزم من خالهل باإلجابة 
ًّ

حني جييد املرء اتلوصيف يلفاجأ بقسوة الوضع الراهن قد ل جيد حال
الصحيحة، اليت من خالهلا تفك طالسم تلك املعضالت اآلنية واملعادلت الصفرية؛ لكن ما ينبيغ عليه هو أن 
 يعلم ويتذكر أنه ىلع الرغم من تلك الصعوبات واملعضالت فإنه لم يزل ملكًفا بواجب مهم: واجب اإلعذار إىل اهلل.

 آنيًا أو اعجاًل، والصدع باحلق ىلع مدار اتلاريخ لم يكن دائًما سبياًل 
ًّ

واإلعذار ل يشرتط  فيه أن يكون حال
موصاًل نلهاية دنيوية سعيدة ملن قام به.

لالستضعاف  طريًقا  كثرية  أحيان  يف  اهلل  إىل  اإلعذار  بواجب  والقيام  باحلق  الصدع  اكن  ادلنيا  بمقاييس  بل 
أيديهم  وتقطيع  السحرة  وما اكن َصلب  قِبَل من ُصدع يف وجوههم،  الوسائل من  بأبشع  القتل  وربما  والضطهاد، 
وأرجلهم من خالف، وما اكن قتل حبيب انلجار مؤمن آل ياسني وغريه من الصادعني ىلع يد قومهم، إل نماذج 
خادلة توضح أن انلجاة ادلنيوية ليست رشًطا، ولو أن أصحاب الرسالة قد اتلفتوا تلثبيط املثبطني، وختذيل املعوِّقني 
القاسية، ولاكن مآل حاهلم  واقعهم  أمام معضالت  ملا صنعوا شيئًا  يفرقوا بني اتلوصيف وبني اتللكيف،  لم  اذلين 

بطل باطل.
ُ
القعود وايلأس، وملا اؤتمر بمعروف وملا نيُه عن منكر، وملا ُصدع حبق أو أ



25 يعة | العدد العاشر - صفر 1435 حراس الشر

لكن صاحب الرسالة يميض يف طريقه ول يلتفت، ول يُسلم أذنيه ألهل اتلثبيط والكسل وايلأس واإلحباط، 
وهو حني يميض يضع نصب عينيه أمرين أساسني: أوهلما: اإلعذار إىل ربه والسيع إلرضائه. وثانيهما: األمل يف 

اتلغيري من خالل املتاح واملمكن، ذلك األمل اذلي ل ينقطع وإن انقطعت األسباب.

قوهم  واملحبطون يلعوِّ املثبطون  السبت، حني جاء  السوء يف قصة أصحاب  انلاهني عن  رد  يظهر ذلك جليًّا يف 
ويلكرسوا عزائمهم، زعًما منهم أنه ل فائدة ترىج من صنيعهم، فاكن الرد حاسًما ساطًعا براقًا: ﴿قَالُوا َمْعِذَرةً إَِلٰ 

ُِّكْم َولََعلَُّهْم َيتَُّقوَن﴾  ]األعراف: 164[ َرب
فإن لم يستطع املرء برؤيته العاجلة وحتليله للحالة املعارصة ظاهًرا أن جيد أثًرا ملا يفعل يف تغيري الواقع، فليس 
هذا معناه أن اتللكيف قد سقط عنه ذلك، ألن اهلل لم يتعبده بانلجاح واثلمرة، ولكنه تعبده بغرس الفسيلة وإن لم 
ير نتاجها، وكىف باملرء رشفًا أنه حاول وغرس واستفتح وأعذر إىل ربه. إنها تلك القيمة اليت خلصها انليب صىل اهلل 
عليه وسلم يف احلديث املشهور: »إذا قامت القيامة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها«. حىت يف ذلك الظرف الرهيب 

اذلي تيقن فيه أنه لن يأكل منها فإنه ُملكف بالغرس، ُملكف بانلفع املتعدي طاملا اكن ذلك بيده.

ربما اكن األمر ىلع سبيل املبالغة يف احلث ىلع غرس اخلري؛ فإن زلزلة الساعة يشء عظيم، تذهل فيها املرضعة 
عما أرضعت، ومن باب أوىل يذهل حامل الفسيلة عن غرسها؛ لكن املعىن واضح والقيمة ظاهرة، معىن غرس 
الفسيلة بغض انلظر عن إدراك ثمرتها وصنع اخلري دون انتظار نتاجئه العاجلة، وقيمة جتاوز اآلمال الضيقة والعاجلة 
واألعمار املحدودة، وخمالفة طبيعة اتلمحور حول اذلات، واتلفكري أحيانًا يف أن هناك شيئًا يقال هل العطاء، ول يدري 

املرء لعل اهلل يسوق هل ثمرة ذلك العمل من حيث ل حيتسب. 

أن  املهم  انلفع،  ويقع  العمل  يقوم  أن  املهم 
يتوقف  ويبذل وال  وأن حياول  الفسيلة،  تُغرس 
السحرية،  احللول  انتظار  يف   

ً
طويال يتثاقل  وال 

وال يستسلم للحسابات املادية اليت ال ينكر أحد 
ممن تلقوا علًما رشعيًّا أن يف دين اهلل اعتباًرا هلا، 
املتوقعة  وللمآالت  واملفاسد  املصالح  وتلقدير 
وانلتائج املفرتضة؛ لكن ما يُنكر هو املبالغة يف 
ذلك، وتكلفه بشلك يؤدي إىل حتول ادلين إىل 

تنازل مستمر أو استسالم ىلع طول اخلط.
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احلسابات  تلك  لك  سبقته  اإلسالم  أهل  وقفه  وعزة  رشف  موقف  ولك  إنسان  عليها  أقدم  تضحية  لك  أن  ولو 
املادية املعقدة، واملعادلت املتلكفة، واملخاوف املزعومة، واملرجوات واملطامع املتوهمة، والرشوط اتلعجزيية، والرؤى 
ناهٍ،  منكر  عن  نىه  ول  آمر،  بمعروف  أمر  وملا  ثابت،  مبادئه  ىلع  ثبت  وملا  صادع،  باحلق  صدع  -ملا  النبطاحية 
ولختفت من تاريخ املسلمني لك مواطن العزة واإلباء، ولندثرت يف نفوسهم معاين اتلضحية والفداء، ولصار ىلع 

مر العصور أقىص أمانيهم ومنتىه أحالمهم أن يرمحهم عدوهم، وأن يُبيق ىلع حياتهم ظاملهم. 

لكن اهلل سلم وقيض للحق أناًسا، يبذلون يف سبيله لك اغٍل ونفيس، ويقفون نلرصته يف لك موطن 
رشيف، حىت لو أنفقوا يف سبيل ذلك أمواهلم، وبذلوا أنفسهم اليت اكنوا قد أيقنوا من قبل ذلك أنها ثمن 
رخيص لسلعة اغيلة، وأن ابليع رابح فاهلل هو من اشرتى، ليس هذا معناه إهمال األسباب، أو اتلقصري 
يف ابلحث عن اتلأثري واإلثمار، ورفض نصح انلاصحني، وعدم اعتبار حرص احلريصني ىلع األفضل؛ 

لكنه فقط وضع للنقاط ىلع احلروف، ونبذ للتخذيل واتلثبيط وأهله.

يورث  قد  واذلي  السحرية،  واحللول  السهلة  باألسباب  ادلائم  القلب  وتعلق  وانلتائج،  اثلمرات  لعبادة  نبذ  إنه 
يأًسا وإحباًطا واستسالًما وقعوًدا يف انتظار معجزة خارقة؛ مما يؤدي إىل توقف جهد اتلغيري، نظًرا لستبطاء انلتائج 
واتلقصري يف الواجب العيين بسبب استصعاب اتلغيري العام، إنما يُليق الصادقون ِعِصيَّهم، ويصدعون بما يدينون 
به هلل به، وهذا ما جيب ابتداًء، وبعده أو معه تكون حماولة ابلحث عن حلول حقيقية حترك هذا الوضع اتلقليدي 

الكئيب وتزحزحه إىل األفضل، وبدون حلول سحرية.
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: العرص احلجري، 
ً

للك عرص من العصور سمة ممزية، تعرب عن أحداثه وطبيعته وتغرياته؛ فهناك مثال
والعصور الوسطى، وعرص انلهضة.

ولو اكن هناك سمة تمزي هذا العرص احلايل، فيه بال شك: الرسعة، حىت إنه قد اصطلح ىلع تسمية هذا العرص: 
بعرص الرسعة؛ بل وصل احلال يف العقود املتأخرة بأنها صارت تتمزي بالرسعة الفائقة.

ومن الطبييع مع هذه الرسعة أن تكون اتلغريات احلادثة يف ثنايا هذه العرص رسيعة أيًضا، ويف حالة اتلغريات 
الكبرية واجلذرية جند أنها ل تتسم بالرسعة فقط، بل تتمزي كذلك باحلدة اليت يمكن أن يعرب عنها: باتلغيريات 

الصادمة.

فاملتتبع للتغريات املحورية ىلع خمتلف األصعدة جيد أن الصدمة صارت قاسًما مشرتًك وفاعاًل، جيعل من هذه 
الصدمة ليست جمرد خاصية، بل اسرتاتيجية يسىع إيلها من يبحث عن تغيري كبري وفعال.

الصدمة السياسية
اخلارجية  وزيرة  رايس(  )كوندالزيا  دشنت  2005م(   /4  /9 )بتاريخ  بوست  الواشنطن  صحيفة  مع  هلا  مقابلة  يف 

األمرييكية السابقة، مصطلًحا سياسيًّا جديًدا وغريبًا، مصطلح: الفوىض اخلالقة!

اكنت تتحدث عن اتلغيريات السياسية املطلوبة يف العالم بصفة اعمة، والرشق األوسط بصفة خاصة، واتلحول 
)ادليموقرايط( املنشود، فصاغت نلا هذا املصطلح اذلي يعرب عن اسرتاتيجية أمرييكية جديدة.
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للمعايري  وفًقا  صالحيتها،  انتهت  اليت  األنظمة  واستبدال  تركيبتها،  وتغيري  املنطقة،  مالمح  تشكيل  بها  يتم 
األمرييكية!

لقد خلص هذا املصطلح الصادم السياسات األمرييكية حرفيًّا؛ فاتلدخل األمرييكي العسكري ىلع األرض، 
 امللمح األول من مالمح اسرتاتيجية الصدمة األمرييكية، تلحقيق 

ّ
وإقدامه ىلع احتالل العراق وأفغانستان شلك

اتلغيري املنشود.

لكن ليست هذه يه الصدمة الوحيدة، بل هناك مؤرشات ودالئل ترتابط خيوطها؛ لتشلك ملمًحا آخر حيمل  
بصمات الصدمة األمرييكية.

 يعدها بعض املحللني من مالمح الصدمة اتلغيريية ىلع الصعيد السيايس، و)اثلورة امللونة( 
ً

فاثلورات امللونة مثال
هو مصطلح يطلق ىلع أعمال احلراكت والعصيان املدين إلحداث تغيري سيايس يف بدل ما، وسميت بامللونة الستخدام 

املحتجني لرمز موحد أو لون موحد يتخذونه كشعار هلم.

)أوتبور(  بها حركة  قامت  باثلورة يف رصبيا ىلع حكم )سلوبودان ميلوسوفيتش(، واليت  اثلورات  بدأت تلك 
االحتجاجية، ثم تم الكشف بعد ذلك أن تلك احلركة لم تكن بعيدة عن اتلأثري األمرييكي.

فيف مقال بعنوان: )من اذلي أسقط ميلوسوفيتش بالفعل؟(، كتب روجر كوهني )بتاريخ: 200/11/26( ىلع لسان 
)بول ماكريت( مدير )منظمة املنح ادليمقراطية األمريكية(، أن منظمته قدمت ألوتبور 3 مليون دوالر بني عيم 

1998 و2000م، بل وأقر )ماكريت( أنه اتلىق قادة احلركة عدة مرات.   

مما يفتح ابلاب للتساؤالت حول دور أمرييكا يف سائر احلراكت االحتجاجية، و خباصة ثورات الربيع 
العريب؛ فهل اكنت يه املحرك؟ أم أنها دعمت ووجهت؟

ال  مما  لكن  شافية،  بإجابة  يقطع  أحد  ال 
شك فيه أن أمريكا أقرت هذه اتلغريات احلادة 
رعت  طاملت  اليت  املجتمعات  يف  والصادمة، 
الصدمة  وأن  العريقة،  ادليكتاتورية  أنظمتها 
حالة  لعالج  الوحيدة  االسرتاتيجية  يه  اكنت 
لعقود  املنطقة  ىلع  خيم  اذلي  السيايس  الركود 

متطاولة.
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الصدمة االقتصادية
يف كتابها الشهري: )عقيدة الصدمة(، تسلط  )ناعويم كالين( الضوء ىلع اسرتاتيجية اقتصادية بدأت تتشلك 

مالحمها يف انلصف اثلاين من القرن املايض، اسرتاتيجية: الصدمة االقتصادية.

تسميتها  ىلع  اصطلح  واليت  شياكغو،  جبامعة  االقتصاديني  من  جمموعة  قبل  من  االسرتاتيجية  تلك  طرح   تم 
بمدرسة شياكغو االقتصادية، وىلع رأسهم االقتصادي الشهري: )ميلتون فريدمان(.

هذه املدرسة تبنت أيديولوجية االقتصاد املفتوح، املتحرر تماًما من أي قيد أو رقابة عليه، ويرفض أي تدخل 
للحكومة يف حركة االقتصاد، هذه االقتصاد املفتوح قادر تماًما -يف رأي فريدمان ومدرسته- ىلع اتلكيف وإصالح 

نفسه بنفسه، دون أي تدخل من احلكومة بني أصحاب رأس املال واملستهلكني.

ولكن كيف يتم اتلحول من حالة الرقابة احلكومية واتلدخل احلكويم )سواء اجلزيئ أو اليلك( يف 
حركة السوق، إىل اتلحرر الاكمل واالقتصاد املفتوح؟ 

هنا يأيت دور نظرية الصدمة االقتصادية؛ حيث يتم استغالل حالة من الصدمة اليت تعرتي املجتمع جراء حدث 
أو  الصدمة،  املجتمع، واختاذ إجراءات حتررية ما اكنت تلتم بغري وجود هذه  الرتكيبة االقتصادية يف  معني تلغيري 

الاكرثة. 

أم  الواقعة  اكنت  سواء  األزمة،  »وحدها  فريدمان(:  )ميلتون  يقول 
املنتظرة، يه اليت حتدث اتلغيري احلقييق، وعند حدوث األزمة تستند 
حد  -ىلع  تأيت  وهنا  هلا،  املمهدة  األفاكر  ىلع  حياهلا  املتخذة  القرارات 
اعتقادي- وظيفتنا األساسية، ويه أن نطور بدائل للسياسات املوجودة، 
وأن نبقيها حية ومتوفرة إىل حني يصبح املستحيل يف السياسة حتمية 

سياسية«.

 هلذه االسرتاتيجية بما حدث بعد إعصار 
ً

و رضبت )ناعويم( مثاال
)نيو أوريلزن( عم 2005؛ فلقد تم استغالل ما حدث يف ذلك اإلعصار، 
بالاكمل  من تدمري للمدارس، تلغيري انلظام اتلعلييم تماًما، وحتويله 
إىل اتلعليم غري املجاين، ويف يوم واحد، وبمجرد صدمة واحدة، تم إجناز 

ما عجز عنه عتاة الرأسمايلة يف أعوام كثرية خلصخصة اتلعليم.
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و هذا ما حدث كذلك يف سرييالنكا عم 2004م عندما رضب )تسونايم( بعض املناطق الساحلية، خملًفا اكرثة 
إنسانية كبرية تمثلت يف مقتل وترشيد اآلالف، وتدمري قرى بأكملها، وبالطبع اكن أتباع مذهب الصدمة جاهزين!

 عن إعدة ترميم القرى اليت 
ً

فلقد انهالت العروض من املستثمرين إلعدة إعمار الساحل املدمر، ولكن بدال
تدمرت، تم اتلعاقد ىلع إنشاء منتجعات سياحية فاخرة، وتم حرمان الصيادين الفقراء من قراهم ومصدر رزقهم، 

لصالح الرأسمايلة اجلشعة.

الطبيعة  قدمت  للقدر  عنيفة  رضبة  خالل  من  »إنه  املنكوب:  للشعب  لزتف  احلكومية  اتلرصحيات  وخرجت 
-ىلع حد تعبريهم- إىل سرييالنكا فرصة فريدة من نوعها، وسيودل من رحم هذه املأساة مقصد سيايح ذو مستوى 

ا رأسمايلة الكوارث! عليم«. إنها حقًّ

الصدمة االجتماعية 
اتلغيريات االجتماعية يف عرص الصدمات اعتمدت أيًضا ىلع نفس االسترياتيجية الصادمة، اليت تعتمد باألساس 

ىلع فكرة كرس احلواجز انلفسية والفكرية جتاه نمط سلويك أو اجتمايع معني.

ويتم هذا بأسلوب عنيف صادم ومفائج، وباتلايل يتم استغالل نقطة ضعف برشية، فسيولوجية وسيكولوجية، 
حيث تصاب وظائف اإلنسان بنوع من الشلل املؤقت جتاه املواقف الصادمة، كرد فعل دفايع حلفظ اإلنسان من أثر 

الصدمة. وبواسطة هذا الشلل يتم تمرير الفكرة من خالل هذه اثلغرة الالشعورية.

وهنا يتحقق اهلدف قصري املدى: كرس احلاجز األول، واختاذ أول خطوة حنو اهلدف املنشود، ثم يعقب ذلك 
حتقيق اهلدف طويل املدى: تثبيت اتلغيري، وهذا يعتمد باألساس ىلع مدى حدة رد الفعل األوىل؛ فلو اكن رد الفعل 

بسيًطا أو منعدًما يتم حتقيق اهلدف املنشود، ثم اإلعداد جلولة جديدة.

الفاحتة  أنا وسكريترييت سزيا نرباوي، وقرأنا  مثال ىلع ذلك: قالت هدى شعراوي: »ورفعنا انلقاب 
ثم خطونا ىلع سلم ابلاخرة مكشوفيت الوجه، وتلفتنا لرنى تأثري الوجه اذلي يبدو سافًرا ألول مرة بني 
])املرأة  إىل طلعته«.  انلاس اكنوا متوجهني حنو سعد، متشوقني  أبًدا ألن لك  تأثريًا  فلم جند هل  اجلموع، 

 عن )عودة احلجاب( لدلكتور حممد إسماعيل املقدم )110/1([
ً

املرصية( دلرية شفيق ص136، نقال

فمر املوقف، ومرت الصدمة األوىل، صدمة نزع املرأة نلقابها، وظهورها ألول مرة سافرة أمام انلاس، لكن بقيت 
جوالت حىت تم هلم ما أرادوا، ونزعت املرأة املسلمة حجابها، واستعدوا جلوالت جديدة!

ا تلم الرتاجع اتلكتييك المتصاص الغضب، ولكن هذا الرتاجع ال يكون إىل املستوى األول  أما لو اكن رد الفعل حادًّ
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 يتم فيه تمرير هدف آخر، وباتلاىل يتم كسب 
ً

اذلي اكن عليه احلال قبل الصدمة، ولكن إىل مستوى أىلع قليال
جولة مؤقتة، واحتالل بقعة جديدة.

 ما حدث من أمر )انلاشطة( املحتجة عن طريق خلع مالبسها، واتلعري الاكمل، بالطبع اكنت ردة 
ً

تأمل مثال
الفعل قوية واغضبة، وصاحبتها صدمة اكملة يف املجتمع, فأعقب ذلك نوع من الرتاجع اتلكتييك؛ لكن بالطبع 
املجتمع اذلي تعرض لصدمة اتلعري الاكمل لن يستنكر كثريًا ما يراه، وما سرياه من اتلعري اجلزيئ، وهنا سيكون 

استناكره ملن ترتدي بعض املالبس القصرية، أو الضيقة جزًءا من اتلاريخ.

قس ىلع هذا انلمط ما يطرأ ىلع املجتمع من دعوات يقوم بها بعض )انلاشطني(؛ كدعوات: يوم الُقبالت، ويوم 
األحضان احلرة )Free Hugs(، ومهرجانات اإلحلاد... إلخ. وال زالت تتواىل الصدمات!

كيف نتعامل مع االسرتاتيجيات الصادمة؟!
الصدمات السياسية واالقتصادية ليست من الشأن العام باملقام األول، بل يه من مسؤويلة ادلول واحلكومات 

اليت عليها أن توفر احللول وابلدائل ملواجهة الصدمات واتلعامل معها.

أما الصدمة االجتماعية فيه مسؤويلة مشرتكة بني األفراد واحلكومات، وكفاءة املقاومة  ترجع إىل مدى سالمة 
منظومة ادلين والقيم املجتمعية دلى األفراد والعموم. وبالنسبة ملجتمعنا لألسف حققت هذه االسرتاتيجية نتائج 
تيارات اتلغريب  اليت تشنها  املنظومة ادلفاعية، مع احلرب الرشسة  املتوقع يف ظل سطحية وهشاشة  مبهرة، ومن 

واتلخريب، أن يكسب هؤالء جوالت جديدة.

و األحاديث بذلك شاهدة؛ فعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ال 
 تقوم الساعة حىت يتسافدوا يف الطريق تسافد احلمري«. قلت: إن ذلك لاكئن؟ قال: »نعم يلكونن«. ]السلسلة الصحيحة: 481[

و احلل؟! ال حل مع هذه االسرتاتيجية يف ظل غياب منظومة الردع السلطوية، وضعف املؤسسة ادلينية الرسمية 
وابتعادها كثريًا عن دورها املنشود، إال بتقوية منظومة ادلفاع القيمية املجتمعية، عن طريق فضح هذه املمارسات، 
واتلوعية املستمرة هلذه املخططات، وغرز املضادات القيمية يف الوجدان اجلميع؛ إلبطال مفعول الصدمات املفاجئة. 

مع اتلعامل حبرص مع هذا امللف الشائك، حىت ال تؤدي تلك اجلهود إىل املساهمة يف نرش هذه القيم الصادمة 
بغرض اتلوعية منها، وهو من األخطاء ادلعوية الشهرية. 

ْكَثَ انلَّاِس َل َيْعلَُموَن﴾ ]يوسف:21[
َ
ـِٰكنَّ أ ْمرِهِ َولَ

َ
ٰ أ ﴿َواللَّـُه َغلٌِب َعَ
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ماذا ينقم رافضو االنقالب من ادلعوة السلفية وحزب انلور؟ ما العيب يف أن يرفض احلزب اتلظاهر؟ 
ما املشلكة إذا اكن احلزب قد قرر أن يصحح أخطاء اإلسالميني وأال يليق بنفسه إىل اتلهلكة؟ ملاذا ال 

نعترب موقف احلزب وادلعوة اجتهاًدا؟ ألم ينسحب جيش انليب يف مؤتة؟

تلك األسئلة يه اليت ستسمعها يف أي نقاش حول موقف ادلعوة السلفية وحزب انلور من انقالب يويلو. أسئلة 
ر مجيعها أن مشلكة رافيض االنقالب مع احلزب سببها الوحيد هو رفض احلزب وادلعوة اخلروج يف املظاهرات.  تصوِّ

وهو ادعء اكذب.

وأقول إن أغلب فتاوي ادلعوة السلفية يف حتريم املظاهرات حايلًا تستعني بأدلة اخلروج ىلع احلاكم بقياس 
تعرض  ولو  القدرة  عند  جيب  بل  مباح؛  وهو  احلاكم،  ىلع  املنكر  إلنكار  مستحدثة  وسائل  فاملظاهرات  فاسد؛ 
صاحبها إىل األذى. بل إن حزب انلور نفسه اكن قد هدد يف اثلالثني من مايو بثورة جديدة تلوقيف د. يارس برهايم 

يف مطار.  

وقد اجتمع يوًما أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقالوا: واهلل ما سمعت قريش هذا القرآن جيهر هلا 
 هل عشرية 

ً
به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد اهلل بن مسعود: أنا. قالوا: إنا خنشاهم عليك، إنما نريد رجال

يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوين فإن اهلل سيمنعين. قال: فغدا ابن مسعود حىت أىت املقام يف الضىح ، وقريش 
ـُٰن َعلََّم الُْقْرآَن﴾ ـِٰن الرَِّحيِم رافًعا بها صوته، ﴿الرَّْحَ ِ الرَّْحَ يف أنديتها، حىت قام عند املقام ثم قال: بِْسِم اللَّ
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استقبلها يقرؤها، وتأمموه فجعلوا يقولون: ما قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه يلتلوا بعض ما جاء به حممد. فقاموا إيله 
فجعلوا يرضبون يف وجهه وجعل يقرأ حىت بلغ منها ما شاء اهلل أن يبلغ، ثم انرصف إىل أصحابه وقد أثروا بوجهه. 
فقالوا: هذا اذلي خشينا عليك. قال: ما اكن أعداء اهلل أهون عيل منهم اآلن، ولئ شئتم ألاغدينهم بمثلها. قالوا: ال، 
حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. ] ابن هشام )314/1، 315( أسد الغابة )385/3، 386( القرطيب يف تفسريه )7/ 147( ، الطربي 

يف تاريه )2/ 334، 335([.

فتأمل كيف عرَّض ابن مسعود ريض اهلل عنه حياته خلطر املوت دون نكري من انليب صىل اهلل عليه 
وسلم، فلم يقل هل أنت تليق بنفسك إىل اتلهلكة وال تعد ملثلها!

ويردد قادة احلزب وادلعوة وأتباعهم أننا رصنا يف مرحلة استضعاف، وأن الصرب ىلع األذى هو واجب املرحلة وأن 
انليب لم يقاتل يف مكة، وهذا من أعجب ما يقولون؛ فهل لم يكن ابن مسعود صابًرا عندما خرج يلجهر بالقرآن 
القتل واتلنكيل  أمام املرشكني معرًضا نفسه للقتل؟ وما الصرب إن لم يكن اإلنكار ىلع ابلغاة الظلمة، وحتمل 

وإحراق املسلمني أحياء وأمواتًا يف سبيل نرصة احلق؟! 

بها يك يؤمن انلاس، فهل  يقتله  الاكفر ىلع طريقة  امللك  الغالم قد دل  أن  الساحر والراهب  وقد جاء يف قصة 
تضنون ىلع رافيض االنقالب أن يبذلوا دماءهم يلعرف انلاس حقيقة هذا احلاكم الظالم اذلي أزاح مريس يلمنعه 

من تكوين إمرباطورية إسالمية؟! )حوار منشور بتاريخ اثلالث من أغسطس بصحيفة واشنطن بوست(

 برفع السالح حىت يقولوا إن انليب لم يقاتل يف مكة؟! بل قد ثبت أن انليب ما 
ً

وهل طالب أحد حزب انلور أصال
انتقل من ادلعوة الرسية إىل اجلهرية إال يف مكة. وإنما طابلنا حزب انلور باجلهر باحلق، أو االعزتال ىلع أقل األحوال 

وعدم املشاركة واتلعاون ىلع اإلثم والعدوان.

ويتساءل انلوريون: ألم ينسحب جيش انليب يف مؤتة وسماهم انليب كراًرا؟ قلت: وهو ديلل عليهم! فكيف 
ابتدأ انليب حرًبا بثالثة آالف مقاتل مع أحد أقوى جيشني ىلع الكرة األرضية وأكرثهم عدًدا؟ وقد اكن املتوقع أن 
يقابل هذا اجليش عرشات اآلالف من مقاتيل الروم، وبالفعل واجه الصحابة مائيت ألف )مائة ألف من الروم ومائة 

ألف من الغساسنة(.

أن  ابن عمر واحلسن ابلرصي يف رفض اخلروج ىلع احلجاج، رغم  بموقف  العجائب األخرى االستدالل  ومن 
القول حبرمة اخلروج ىلع املتغلب ال جيزي إمجاًع السكوت ىلع منكره؛ فإن ابن عمر لم يشارك يف قتال ابن الزبري وقد 
اكن ينهاه، وقال للحجاج كذبت وقال يا عدو اهلل. أما احلسن ابلرصي فقد اكن يذم يف احلجاج يف جمالسه، حىت 

أوشك األخري أن يقتله.
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اجليش  اتلظاهر  يرفض  اذلي  احلزب  ترى  فإنك  حرصها؛  يمكن  ال  احلزب  وفتاوي  مواقف  يف  واتلناقضات 
 بانسحاب جيش انليب يف مؤتة، وهو نفس احلزب اذلي اعترب 

ًّ
والرشطة - بدعوى أن القوى غري متاكفئةـ مستدال

احلل السليم لألزمة السورية خيانة للجهاد، ىلع الرغم من أن اجليش احلر يواجه هناك اجليش السوري انلظايم 
 مسلًحا 

ً
وميليشيات حزب اهلل وادلعم اإليراين الرويس باملال والسالح، وىلع الرغم من أن ما حيدث هناك يعد عمال

الروم كفار أصليون  أقرب كثريًا ملثال مؤتة من تظاهرات مرص. فإن قالوا إن بشار نصريي اكفر قلنا هلم وجيش 
حماربون فوجب االنسحاب من املعركة هناك )وفًقا ملنطقكم(. )راجع منشوًرا ىلع موقع »فيس بوك« بتاريخ 6 مايو 2013 لرشيف 

طه عضو اهليئة العليا حلزب انلور آنذاك(.

وهذا ليس املثال الوحيد ىلع اتلناقض اذلي هو من 
جنس حلن القول الفاضح؛ فاحلزب اذلي يرى اتلظاهر 
السييس  ترصيح  رغم  ـ  جنونًا  واجليش  الرشطة  ضد 
تأسيس دولة  بأن االنقالب غرضه منع  ونبيل فهيم 
جديدة  بثورة  هدد  اذلي  احلزب  نفس  هو  ـ  إسالمية 
من أجل توقيف د. يارس برهايم يف املطار لساعت يف 

عهد مريس! 

وثمة نموذج ثالث ىلع هذا اخللل، فمن أجل ترصيح 
لصفوت حجازي قال فيه »اليل يرش مريس بامليه أرشه 
بادلم« اعترب د. يارس برهايم اخلطاب الرابعاوي خطابًا 
ترصييح  عن  برهايم  يارس  د.  قال  فماذا  إجراميًّا؛ 

السييس ونبيل فهيم بأن اإلطاحة بمريس غرضها منع تكوين دولة إسالمية؟! هل قال إنه ترصيح إجرايم؟! هل 
رأينا استناكًرا لقتل آالف املسلمني يف رابعة كنصف االستناكر اذلي تطفح به بيانات احلزب ملقتل ضابط جيش أو 
رشطة؟! هل رجع د. يارس برهايم عن قوهل: »إن السييس حريص ىلع ادلماء«.بعد ادلماء اليت سالت يف رابعة وانلهضة 

ورمسيس؟!

ألن  2010م،  الربملانية  االنتخابات  يف  املشاركة  رفضت  السلفية  ادلعوة  أن  اتلناقضات  أعظم  ومن 
املشاركة ستسمح باإلقرار بباطل اكدليمقراطية والعلمانية واحلريات املطلقة؛ فكيف شارك حزب انلور 
يف جلنة اخلمسني اليت وافقت ىلع أن مرص نظامها ديمقرايط والسيادة للشعب وحده؟ واليت استحدثت 

مادة تلزم ادلولة باالتفاقيات ادلويلة املحرمة اليت وقعت عليها مرص اكلسيداو وغريها؟ 
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 للرش وقلتم وقتئذ ال 
ً

إن قالوا إن املشاركة تلقليل الرش، قلنا وملاذا لم تكن املشاركة يف انتخابات 2010 تقليال
جتوز ألنها تتضمن إقراًرا بباطل؟  )راجع مقال املهندس عبد املنعم الشحات بتاريخ 2 ديسمرب  2010 بعنوان: نصائح بعد االنتخابات »ال 

حتزن - ال تشمت - ال تتعجل - ال تتوقف«(. 

بل إن احلزب تنازل عن لكمة »مذاهب أهل السنة واجلماعة« يف املادة 219، اليت ادىع احلزب أنها تفرض سياًجا 
 دلكتور يارس برهايم بعنوان: » ملاذا نرص ىلع املادة 219 » بتاريخ اثلامن من سبتمرب(.

ً
واقًيا من خطر »الفكر الشييع. )انظر مقاال

وقال القيادي حبزب انلور خادل علم ادلين أن احلزب فتح باتلنازل بابًا خلرم أي إمجاع بقول شييع، يف تأكيد 
ضمين ىلع أن إضافة لكمة »األحاكم املجمع عليها« اليت احتىف احلزب بإضافتها لكمة ديكورية.

لم يكن أحد يلعرتض ىلع حزب انلور إذا قرر عدم اتلظاهر وأعلن رفضه املشاركة يف خارطة االنقالب وخطابه، 
وقال إن ما حدث هو انقالب ىلع الرشعية وأنه متمسك بعودة الرئيس املنتخب، وأنه يطالب الفريق السييس بأن 
االنقالب وخارطته،  املنتخب؛ لكن احلزب -كما هو معلوم- شارك يف خطاب  الرئيس  يتيق اهلل ويطلق رساح 
ىلع  ينقلب  لم  اجليش  أن  مؤكًدا  تصحيح،  وثورة  مسار  تصحيح  بأنه  االنقالب  وصف  يف  ترصحياته  أوىل  واكنت 

الصناديق، وأن العسكر ينتمون إىل املدرسة القومية اليت ترى ادلين جزًءا من الشخصية املرصية!
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ثاين هجوم عقائدي حدث ضدي اكن يف الطفولة يف شم النسيم، كنت أرتدي ُعقًدا ذهبيًّا به صورة 
صت الصورة، فأجبتها:  للسيدة  مريم ويف حضنها املسيح رضيًعا، وسأتلين طفلة مسلمة اقرتبت وتفحَّ
هذه سيدتنا مريم، ومن هذا )انلونو (؟، هذا ربنا وهو صغري، فضحكت الطفلة متعجبة من أن أقول 

إن الرب اكن صغريًا يف حضن أمه، وتركتين واستدارت ويه تعتقد أنين بلهاء. 

 حمتارة، ثم أخفيت 
ً

ا وطفويلًّا، ال ينم عن إنسانة عنيدة قوية اإليمان، وقفت وحدي قليال وردُّ فعيل اكن بسيًطا جدًّ
العقد حتت قمييص مفضلة االستمتاع بيويم، وذهبت أكلمها وأتودد إيلها، وأنا ال أطمع يف يشء أكرث من أن تنىس 

األمر. 

بالفعل نسيت األمر  املبللة، يه  بالركض خلف كرتها ابلالستيكية اخلفيفة فوق احلشائش  أنا ويه  وانشغلنا 
 أن خيال عيم اذلي مات منذ عمني أخذ يزبغ 

َّ
تماًما، وبرغم انشغايل بمطاردة الكرة حتت الشمس اللطيفة، إال

ر بطريقة غري مرتَّبة يف طفولة اإلهل اليت تبدو 
ِّ
ويتيف أمايم، وشهادته تكاد تعلو ىلع أنفايس الالهثة، وأخذت أفك

ر يف األمر 
ِّ
لطفلة مسلمة بريئة وثلغاء اللسان فكرة خمبولة، بينما ال أحد حويل من املسيحيني كباًرا وصغاًرا يفك

أقول نلفيس: أيه  الرضيع، وكنت  ًبا من اإلهل  ف فيها أحد أمايم متعجِّ
َّ
ة يتوق الطريقة، تلك اكنت أول مرَّ بنفس 

الطفلة الصغرية مثيل تفهم أكرث من أيب وأيم وجديت؟!

غريت العقد من بعد شم النسيم بأيام قليلة، لبست عقًدا به صورة للمسيح انلاضج الكبري، ىلع أساس أن الوضع 
، هكذا اكن فهيم كطفلة.

ً
هكذا أفضل قليال
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ومن حسن احلظ، أنين لم أصادف طفلة مسلمة أخرى يف احلدائق 
د يف هيئة  ب من صورة الرب املتجسِّ املفتوحة يف السنوات اتلايلة، تتعجَّ
ت عنه الطفلة ال أكرث من   يناسب ما عربَّ

ً
مت تنازال إنسانية. إًذا أنا قدَّ

لت ابلتَّ  أجل القبول، وجتاهلت ما لم يعربِّ عنه أحد يف مواجهيت، أجَّ
ة، اإلهل اذلي اكن رضيًعا يوًما  فيما بدأت أرشد فيه من برشيَّة اإلهل املحريِّ
ما، كنت أشعر أنين يف مواجهة أشياء أكرب مين عيلَّ أن أحكم فيها وأنا 
ا يف األمر. طفلة تتهجَّ بعض اللكمات بصعوبة، هذا هو اجلزء الشاق جدًّ

احلقيقة أنين تكيَّفت مع الشكوك اليت بدأت تناوشين حىت رصت شابة، بدا يل كما لو أنين أستطيع اتلعايش معها 
لفرتة طويلة، لكن اكن هناك ما هو أهم وأكرث إحلاًحا، وهو تطبيع املسلمني لعالقتهم باملسيحيني والكنيسة كما 
حنن وكما يه، اكن هذا أهم مائة مرة عندي من تطبيع عالقتهم بعقيدتنا، يلكن املسيح نبيًّا وليس إلًها، ال مشلكة، 

املهم أن يتقبلونا حنن ويتقبلوا بيوت عبادتنا بنفس طيبة.

املثري لالستغراب يف األمر أن أحد أهم اجلسور  املمدودة لعالقة ود وتقدير بني املسلمني من جهة، 
والكنيسة واملسيحيني من جهة أخرى، تتمثل يف جلوء املسلمني للكنيسة والقساوسة من أجل فك السحر 
ها اجلهل.   وطرد األرواح انلجسة وما شابه؛ اثلقافة لم تمد جسوًرا بنفس رصانة ومتانة اجلسور اليت مدَّ

عندي  وترتبط  واالشمزئاز،  والقلق  باخلوف  شعوًرا  دلي  وتثري  األمور،  هذه  من  بعيدة  مسافة  أنين ىلع  ورغم 
الشابة من )عمل(،  ابنتها  فريال من أجل شفاء  أنين تورطت يف اذلهاب مع مدام   

َّ
إال الفقرية واجلاهلة،  بالفئات 

ِسخت خطوبتها ملهندس 
ُ
تقول إن أحدى جاراتها قد عملته للبنت حىت ال تزتوج، فيف آخر وأفضل فرصة خطوبة، ف

م هلا شبكة قيِّمة.  برتول ثري ووسيم قدَّ

تأثرت من تلك اتلفاصيل اليت حكتها يل، وإحلاحها ىلع العالج الكنيس رغم أنها مسلمة، كنت مرتددة وخائفة، 
اثلقة  أن يكون من خلفها ورغم لك يشء غياب  املصلحة، خائفة من  إيلها  تدفعها  اليت  اخلفة  خائفة من هذه 
واحلس الغيب للمؤامرة، فتأيت يوًما وتريم إيلَّ بقنبلة وترصخ يف وجيه: )نهار اسود!  .. ابلنت عليها عفريت نرصاين 

من ساعة ما رحنا معايك الكنيسة(، لكنها أحلَّت عيلَّ حىت ضعفت واخرتت أن أرافقهما.

غلبين احلياء منها أكرث مما غلبين حب الفضول واملشاهدة. ومررت عليها يف عملها يف الرشكة الـ...  يف وسط 
ابلدل، وأكلنا أنا ويه وابنتها )ساندويتشات كبدة( يف الشارع بعد إحلاحها، فقد ظنت أنين أرفض من باب احلياء، 
ا من مجيع نواحيها، بما فيها تمسح وإحلاح القطط الضالة اليت اكنت عند أرجلنا، أما هما  جتربة اكنت صعبة جدًّ

ا بالنسبة هلما.  فاكن األمر طبيعًيا جدًّ
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وتوجهنا للكنيسة ويه مستبرشة ومقدامة، تتمىن فكَّ السحر اذلي انعمل البنتها، وأنا من ناحييت كنت أتمىنَّ 
أن ال نكون قد أصبنا بفريوس الكبد الوبايئ من الساندويتشات الرخيصة.

نسبة ليست قليلة من املتواجدين اكنوا مسلمني، والزحام غري طبييع، واملناظر اكن بعضها مرعًبا أو مثريًا للغثيان، 
بنات يرصخن ويقعن ىلع األرض، ورجل يسيل اللعاب من فمه، وأغلب انلاس قد استلموا آذان من جبانبهم حيكون عن 
مآسيهم الغريبة، وازداد األمر إثارة بسري )الُقمُّص( بني انلاس وهو حيمل إبريق امليَّة املصلية )ماء مقروء عليه(، ونظرات 
اهللع ىلع عيون من يرش ىلع وجههم املاء، وىلع من يتفل بوجوههم يك خترج الشياطني، وكنت أتلفَّت حويل كغريبة 
 عن املاكن بني اهلمهمات والرصخات، أما مدام فريال وابنتها فاكنتا متعايشتني مع املاكن وما يدور حوهلما أكرث مين! 

كثريون ممن رش القمص ىلع وجوههم املاء يفيقون 
السهل  شفائهم  عن  معلنني  ويبتسمون،  برسعة 
يف  االرتماء  حياولن  كن  املسلمات  وبعض  البسيط، 
حضنه من باب االمتنان، وهو يرتاجع للوراء، بعد أن 
يرب احلالة أن املسيح شفاها. وأخريًا جاء إيلنا بعد أن 
بنت  حاولْت  وقد  األنفاس،  واختناق  بالزحام  ضقنا 
فريال أن تتجاوب مع القمص بطريقة تتفق مع خربتها 
اليت اكتسبتها مما يدور حوهلا، بأن حترك عينيها بطريقة 
، لكنها لم تكن مقنعة بشلك 

ً
عصبية وتلوي فمها شماال

ص من 
َّ
اكٍف، ال يل وال للقمص، وقد أوصاها بأن تتخل

 أي أحجبة دليها فيه اليت تتعبها وتعيق فك السحر هلا.

ر فيما قد حتمله األيام القادمة، ربما تزتوج بنت 
ِّ
وعدت للبيت مساء أراجع صور املشهد الغريب، ثم أخذت أفك

ا؛ ليس ليك   أين تمنيت أن تزتوج قريًبا بأي طريقة، محلُت همَّ هذا األمر جدَّ
َّ

فريال قريًبا، نعم، يا يلت، وربما ال، إال
تؤمن بأن املسيح الرب يسوع قد شفاها، لكن تلؤمن بأن رجل دين مسيحيًّا شفاها، فتشعر بالود واتلقدير جتاه 
رجل ادلين املسييح إن رأته يف الشارع أو السوبر ماركت أو طابور ابلنك، تلؤمن بأنها شفيت داخل كنيسة، فال 
تشعر بالضيق عندما تمر حتت جدار كنيسة أو تقع عيناها ىلع الصليب أىلع برجها، هذا أقىص ما أريده من عمة 

املسلمني. 

ىلع  كحريص  يويم،  بشلك  انلوم  قبل  فريال  مدام  بنت  كوثر  زواج  يف  اتلفكري  من  احلال  هذا  ىلع  واستمررت 
استخدام فرشاة األسنان.
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، كأين )مغسل وضامن  وألن هذا اتلمين املنتظم لشفاء كوثر بنت مدام فريال مثَّل ضغًطا عطفيَّا شديًدا عيلَّ
جنة(، فقد قررت بناء ىلع هذه اتلجربة أن ال أذهب مع أي مسلمة مهما اكنت تلعالج داخل الكنيسة، تلكون هذه 
ة يه األوىل واألخرية، ألنه لن يمكنين أن أعيش حالة قلق يف لك يوم يمر دون أن حتل املشلكة؛ وحالة اتلمين اليت  املرَّ
 شعوًرا بالكبت، ذكرين 

ِّ
ا ويودل ألحُّ فيها ىلع الرب يك يتحقق احللم ألننا -كمسيحيني- حباجة ذللك، يشء مرهق جدًّ

بالضغوط اليت اكن يشعر بها املسيح إزاء الطلبات املستمرة للمعجزات والعالج.

للك هذا وضعت عين وجه جديت الودود املتعاون اذلي حيب تقديم انلصيحة، ووضعت نلفيس وجه أيم ابلارد 
ظ، وقلت ملدام فريال إنين لن أستطيع اذلهاب معها للعالج مرة ثانية بدون أن أبدي أسبابًا، وشعرت باتلخلص  املتحفِّ
من عبء شديد عندما توقفت عن الصالة من أجل ابنتها، تلك الصالة اليت كنت أعرب فيها للرب عن وقويع حتت 

ابزتاز األغلبية. 

ثم من بعد ذلك عرفت من إحدى ابلنات أن كوثر  ىلع عالقة منذ فرتة طويلة بشاب وسيم مستهرت يف مثل 
عمرها، يعمل يف مكتب تصوير مستندات بالقرب من اجلامعة املفتوحة حيث تدرس، ويه متعلقة به تعلًقا شديًدا، 
أمها  تدفع  اليت  لطمعه يف شقتها  بهم؛  االتصال  العرسان( عن طريق  بـ)تطفيش  بنفسه  يقوم  أنه  احتمال  وهناك 
أغلب أقساطها، واألغرب أنين عندما ارتديت وجه جديت الودود املتعاون مرة أخرى  وواجهت أمها بكل اللطف 
ة ىلع مسألة  والكياسة بهذه احلقائق حىت تستطيع تدارك األمر، وجدتها تعرف تفاصيل اتلفاصيل، ومع ذلك مرصَّ
السحر اذلي عملته اجلارة، وعندها أيقنت أنين كنت حمقة عندما وضعت ىلع وجيه قناًع خشبيًّا بارًدا وطلبت 
منها أن خترجين من أمر ابلحث عن عالج كنيس لفك السحر، وأيقنت أنين كنت ساذجة عندما ورَّطت نفيس يف 

هذه املسألة بني نعامتني مسلمتني دفنتا رأسيهما يف الرمال. 

ورغم أن أمر معجزات الشفاء وما يرتدد عن حاالت مرضية مستعصية قد عوجلت يف غمضة عني 
وبالقليل من رش املاء واتلْفل يف الوجه، يمثل وسيلة تأثري ال يمكن إنكارها ىلع قطاع كبري من البرش 
لست منه، لكن هذا األمر ال يهمين أنا شخصيًّا كثريًا، فاألمر مرتبط بالفئات اجلاهلة والفقرية يف 
الغابلية العظىم من حاالته، وال يلو من اإلحياء واستغالل أوجاع انلاس وأمراضهم انلفسية، ورغبتهم 

 من مواجهة مشالكهم جبدية ونضج.
ً

يف لعب دور الضحية بدال

أنا بالنسبة يل لم أستطع منع نفيس من الشعور باالستغراب وأنا أرى الشياطني خترج يف ثوان من املمسوسني، 
الرجل ويقول هل صوتك ال يعلو هنا أنت حتت  الشيطان داخل  ينهر  القمص  بالنسبة يل،  انلتيجة اكنت عكسية 
)اجلزمة(، فيهرب الشيطان، يشء يف منتىه السهولة، األمر مع القمص يف هذا العرض أفضل كثريًا مما حدث مع 
ربه املسيح، اذلي أخذ إبليس يالحقه ويضايقه ويقطع عليه طريقه وحياول إغوائه ملدة أربعني يوًما كما جاء يف 

األناجيل، بل ويف إجنيل لوقا أن الشيطان تركه إىل حني )راجع لك(.
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لو علمْت مدام فريال بقس متخصص يف طرد الشياطني أخذ الشيطان يغريه ملدة أربعني يوًما ما ذهبت إيله 
إنها ال تدري كثريًا عن املسيح وال يهمها أن تدري، ال تدري أن ما أقوهل حدث مع رب لك القساوسة.  للعالج، 
، لم يعرف خالقه فوقف يف طريقه يزعجه ملدة أربعني يوًما، وال نعرف السبب اذلي  والعتب ىلع إبليس اذلي ال يمزيِّ
منع خالقه من وقف هذه املهاترة يف ثواٍن بأن يقول هل: أنا اإلهل وال يصح أن جتربين وال يصح أن حترضين ىلع السجود 

لك، هذا ال يليق. 

فحسب ظين، ممكن أن يتمىن إبليس يف حالة هذيان طموحه أن يغوي نبيًّا، ولكن فكرة إغواء اإلهل 
يف منتىه الغرابة، كيف ينحط إبليس ذهنيًّا دلرجة أن يغوي اإلهل بأن يعطيه ممالك العالم مقابل أن 
يسجد هل اإلهل؟! الغريب أنه يقال إن الشيطان ال يتحمل رؤية الصليب، حضور الصليب يصيبه باهللع، 
 إن اكن إبليس يطارد 

َّ
فكيف حتمل احلضور اإلليه من خالل مضايقة سمجة استفزازية طويلة؟! إال

نبيَّا يف بدايات ادلعوة وال يطارد اهلل. 

املشهد بغري مناسبة، قفزت من طني اذلاكرة، وبقوة  الغريب أن هناك من قفزت من بعيد اكلضفدع إىل هذا 
املزدحم  اقتحمت خشبة هذا املرسح اهلزيل  املسلمة وقد  الطفويلة األوىل، لقد ختيلت طفلة األمس  اهلزائم  دفع 
بالعاهات، اقتحمته برتهل وإحباط، تطلب العالج، وييم ىلع وجهها اتلعاسة مع الرجاء املفرط ابلليد، حتت تفالة 

الُقّمص. 
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