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بسم اهلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، احلمد هلل اذلي رفع نلا يف لك ثغر علًما، وأجرى نلا يف جوار لك حبر ما 
يضاهيه كرًما، وجعل يف هذه األمة من املسلمني إىل ايلوم من يزيد انلاس علًما ويمحو من الظلمات ظلًما، أما بعد:

بة جلنة اخلمسني« ىلع مدار الشهور املاضية إىل »اجلمعية 
ُ

فبعد انلقد املتواصل اذلي لطاملا وجهته »ن
اتلأسيسية لوضع دستور 2012«، والسهام اليت نالت من »دستور 2012« ما نالت، توقع ابلعض أن خترج 
علينا »جلنة اخلمسني« بوثيقة دستورية تكفل الفصل بني سلطات ادلولة، وتُكرس ملحاربة الفساد، 

وضمان احلقوق واحلريات فعليًّا.

ما حدث هو العكس تماًما، فقد أخرجت نلا اللجنة وثيقة تُكرس للطبقية والفساد واالستئثار بالسلطة، وثيقة 
تتداخل فيها سلطات ادلولة ىلع حنو يعطل قيامها بوظيفتها بفاعلية وكفاءة، وثيقة ركزت لك اهتمامها يف حمو القيم 
ادلينية والعربية بصفة خاصة، وتقليص القيود األخالقية بصفة اعمة، فقد امتدت يد اتلعديالت نلصوص لم يرد 
يف ِحسبان أكرث املتشائمني أن تمتد يد اتلعديالت إيلها، إما باتلبديل، أو احلذف -يف الغالب- دون أي مقتىض أو 

مربر معقول املعىن أو حىت غري معقول املعىن، ويُمكننا أن نقسم هذه انلصوص خلمسة أقسام:

بالفساد  متعلق  وقسم  العربية،  واللغة  باثلقافة  متعلق  وقسم  العامة،  واألخالق  ادلينية  بالقيم  متعلق  قسم 
واالحنراف الوظييف، وقسم متعلق بتنظيم سلطات ادلولة والفصل بينها، واملادة اثلانية وما يتعلق بها من نصوص.
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ا، أو بالسياسة الرشعية املعقولة اليت أخطأ  ومجيع هذه انلصوص –املستبدلة أو املحذوفة- مؤيدة بالرشع، إما نصًّ
ابلعض فظنها ليست من أبواب الرشيعة؛ إذ لك ما قرب إىل الصالح وأبعد عن الـفـسـاد وإن لم يأت به نص فهو من 
الرشع، ومن ضيع ذلك فقد ضيع احلقوق وعطل احلدود وأاعن ىلع الفساد، نقل العالمة ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل 
يف ]إعالم املوقعني )4 / 372([ أن ابن َعقيل رمحه اهلل رّد ىلع بعض العلماء اذلين يقولون »ال سياسة إال ما وافق الرشع« 
بقوهل: »السياسة ما اكن من األفعال حبيث يكون انلاس معه أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يرُّشعه 
الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وال نزل به ويح، فإن أردَت بقولك: ال سياسة إال ما وافق الرشع، أي: لم ُيالِف ما 

نطق به الرشع؛ فصحيح، وإن أردَت: ما نطق به الرشع؛ فغلط، وتغليط للصحابة« اه. 

ثم قال ابن القيم ُمؤيًدا قول ابن عقيل رمحهما اهلل: »هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام 
الفجور ىلع  ضنك يف معرتك صعب، فّرط فيه طائفة، فعطلوا احلدود، وضيعوا احلقوق، وجّرءوا أهل 
ا صحيحة من الطرق 

ً
الفساد، وجعلوا الرشيعة قارصة ال تقوم بمصالح العباد، وسّدوا ىلع أنفسهم طرق

يعرف بها املِحق من املبطل، وعطلوها، مع علمهم وعلم انلاس بها أنها أدلة حق« اه. 

ومن هنا يُعلم كيف ُحوربت الرشيعة، ليس بمنع تطبيقها فحسب؛ بل بتقريب الفساد واإلاعنة عليه ىلع حنو 
ما سيأيت. 

: القيم ادلينية واألخالق العامة:
ً

أوال
واألخالق  ادلينية  بالقيم  »غري مربرة«؛ تلعلقها  2012 ألسباب  دستور  الواردة يف  من  نصوص عديدة  تم حذف 
صها دستور 2012 لفرض واجب احلفاظ ىلع األخالق واآلداب ىلع  واآلداب العامة، ابتداًء حبذف املادة )11( اليت خصَّ
ادلولة، وحذف فقرة ترسيخ القيم األخالقية لألرسة، اليت اكنت تنص عليها املادة )10(، وحذف املادة  )44( اخلاصة 

حبظر اإلساءة أو اتلعريض بالرسل واألنبياء.

ويف مادة حفظ حرية االعتقاد، استُبدلت لكمة )ُمطلقة( بــ)مصونة(، فمن ظنَّ أال فارَق بينهما؛ فقد أساء الفهم، 
فالفرق بينهما كبري، ألن )مصونة(؛ حمفوظة، تكفل ادلولة محايتها، وادلولة ال تكفل محاية إال ما لم يتعارض 
ته »جلنة اخلمسني« حني 

َ
ريد غري ذلك؛ فقد لزم انلص عليه وهو ما فعل

ُ
مع انلظام العام واآلداب يف املجتمع، فإذا أ

استبدلت )ُمطلقة( بـ)مصونة(.

حرية االعتقاد )ُمطلقة(؛ من لّك قيد، واللفظ العام يظل ىلع عمومه، والعموم مقتضاه: أن انلظام العام واآلداب 
ال يُقيِّدان »حرية االعتقاد«.
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كما تم حذف فقرة »مرااعة أحاكم الرشيعة« فيما يتعلق بـ »مساواة املرأة بالرجل« يف املادة )11( املستحدثة يف 
مرشوع 2013 واليت نص عليها دستور 1971 مشمولًة بقيد مرااعة أحاكم الرشيعة، يلُمكن بذلك -بعد حذف هذه 
الفقرة- إلغاء أي حكم من أحاكم »األحوال الشخصية« مما لم يكن يُتصور أن تمسه يد  أو  يناهل طعن، وانلص 
ق مساواة املرأة بالرجل يف احلقوق؛ بمساواتها مع الرجل يف 

ّ
ا منصًفا، إذا عل املشار إيله اكن يُمكن أن يكون نصًّ

الواجبات، وهو ما لم حيدث ولن حيدث، ألن املساواة يف الواجبات غري ممكنة، بل مستحيلة!

حنن نُقر بأن املرأة باعتبارها شخصية إنسانية فيه ذات قيمة مساوية للرجل تتمتع حبقوق وتتحمل مسئويلة 
وواجبات أخالقية وإنسانية، وهذا مؤكد بنصوص الرشع والوقائع اتلاريية، كما أنه واقع يف املجتمع املرصي بغري 
حاجة إىل انلص عليه يف ادلستور، وال أدل ىلع ذلك من قيام النساء يف لك فرتة من فرتات اتلاريخ املرصي –السيما 
مؤخًرا- بدورهن يف اتلعبري عن رأيهن، ومناهضة لّك ما يرون فيه تعديًا ىلع احلقوق واحلريات، أما ما أورده انلص 
املذكور من »مرشوع دستور 2013« فهو نص معيب ُمالف للرشع واملنطق واملبادئ العامة للقانون، ألن األمر فيه 

يتعلق باملساواة املطلقة يف الوظائف واألدوار!

ا، لكن عليه واجبات، فإذا اختلفت الواجبات الُملقاة ىلع اعتق لك منا اختلفت 
ً
من ابلدييه أن ألي إنسان حقوق

احلقوق وال بد، أما أن نتساوى يف احلقوق مع تفاوت واجباتنا فهذا عني الظلم واإلجحاف.

ومع حذف لك القيود ادلينية واألخالقية؛ وضَعْت قيود أخرى معاكسة شديدة الرصامة، ىلع وقف  أو مصادرة 
األعمال الفنية واألدبية والفكرية، أو حماكمة ُمبدعيها أو حبسهم بعقوبات سابلة  للحرية، يف املادة )67(، يلُطلق 
هلم العنان يف االحنراف دون أي رادع، وكذلك احلال بشأن حرية الصحافة واإلعالم يف املادة )71(، فبموجب هاتني 
نة،  املادتني صارت حريات اإلبداع الفين واألديب والفكري وحريات الصحافة والنرش واإلعالم حريات مطلقة حُمصَّ

بال ضوابط رشعية وال أخالقية، طاملا لم تُقيدها نصوص ادلستور ذاته بضابط رشيع أو أخاليق ما.

–وسنأيت هلا وتلفسريها يف ظل مرشوع دستور 2013–  يُمكن أن يُمثل أي فارق  املادة اثلانية  وال يُظن أن نص 
املحكمة  وضعتها  خاصة  قيود  مع   – القوانني  ىلع  حاكمة  اثلانية  املادة  ألن  ادلستور،  مواد  ىلع  حاكمة  باعتبارها 
ادلستورية الُعليا– أما أّي تناقض بينها وبني مواد ادلستور كما هو حاصل يف شأن املواد )11(، )64(، )67(، )71( 
ف معضالت قانونية ُمؤدية وال بد إىل إفراغ هذه املادة من مضمونها فيما يتعلق بأحاكم هذه املواد!

ِّ
وغريها؛ فإنه ُيل
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مع  آخر  دستوري  تعارض نص  لو  أما  دستوري،  مع نص  قانوين  نص  أي  تعارض  املقبول  أنه من غري  فاملعلوم 
دستوري، فاملنهج القانوين املستقر عليه فقًها وقضاًء أنه لو تعارض يف قانون واحد أو قانونني  متلفني نصان؛ فإن 
ادلستورية  وأعملتها  املحكمة  الفقه،  أصول  بها يف  املعمول  القاعدة  ذات  العام  - ويه  انلصَّ  يُقيِّد  اخلاص  انلص 
الُعليا )1 لسنة 24 ق، 4 لسنة 14 ق، 57 لسنة 4 ق( -، وبتطبيق هذه القاعدة ىلع  انلصوص ادلستورية املتعارضة يف 
ادلستور؛ فاتلغليب قطًعا سيكون –من انلاحية القانونية- للمواد املذكورة، ىلع حساب املادة اثلانية، ألن نّص املادة 

اثلانية  نصٌّ اعّم، وهذه انلصوص نصوٌص خاصة تُقيِّد انلصَّ العام. 

ثانًيا: اثلقافة واللغة العربية:
فأول تعدٍّ ىلع اللغة العربية وثقافتها اكن حبذف املادة )11(، اخلاصة براعية ادلولة لألخالق واآلداب و... واثلقافة 
العربية! وهو أمر غريب؛ ألن املادة ليس فيها أي حقوق تميزيية، أو تفضيل عنرصي ألي فئة من فئات املجتمع، 
ر به الليربايلون - يف الغالب األعم - مطابلاتهم حبذف بعض املواد ادلستورية، أو إجراء بعض اتلعديالت  مما يرُبِّ

القانونية.

كما تم حذف املادة )12(، اخلاّصة بتعريب اتلعليم والعلوم واملعارف دون وجود أي مقتِض!

يف   )211( باملادة  استُبدلت  واليت   ،2012 دستور  يف  عليها  املنصوص   )215( املادة  هذا؛  من  وأغرب 
بقيت ىلع حاهلا إال بشأن عبارة واحدة فيها 

ُ
مرشوع 2013، اخلاصة بواجبات املجلس الوطين لإلعالم، أ

تم حذفها، ويه عبارة »احلفاظ ىلع اللغة العربية«!

وبمقتضاها صار املجلس الوطين لإلعالم معنيًّا باحلفاظ ىلع لك ما تُقرره املادة من واجبات، إال فيما يص اللغة 
العربية، فقد بات غري معين باحلفاظ عليها!

ولم يُكتِف بهذا، فقد تم حذف املادة )214( بشأن املعايري الوطنية جلودة اتلعليم وابلحث العليم.

واملادة )60( من دستور 2012 اكنت تنص ىلع اعتبار »اللغة العربية مادة أساسية يف مراحل اتلعليم 
املختلفة بكل املؤسسات اتلعليمية«، فجاء مرشوع 2013 يف مادته املقابلة هلذه املادة ويه املادة )24( 
يلنص ىلع أن »اللغة العربية و... مواد أساسية يف اتلعليم قبل اجلاميع احلكويم واخلاص«، وبموجب هذا 
اتلعديل تم العدول عن توجه دستور 2012 اذلي اعترب »اللغة العربية« من املواد األساسية يف اتلعليم 

اجلاميع، احلكويم واخلاص!
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ثاثلًا: الفساد واالحنراف الوظييف:
فقد تم حتذف املادة )204( اليت نص عليها دستور 2012، واليت اكنت تدعو إىل »إنشاء مفوضية وطنية ملاكفحة 

الفساد«.

وكذلك ُحذفت الفقرة اخلاصة بقيود امللكية اخلاصة، اليت تمنع »االحنراف واالحتاكر« يف املادة )24(.

وكذا املادة )232( اليت عزلت قيادات احلزب الوطين من ممارسة العمل السيايس.

يعد هناك  فلم  ثمَّ  بدايتها ونهايتها، ومن  املناصب وتاريخ  لوالية  بتحديد احلد األقىص  واملادة )227( اخلاصة 
أي إلزام دستوري يمنع تداول السلطات واملناصب يف متلف اجلهات واهليئات، عكس ما اكن عليه احلال يف ظل 

دستور 2012.

وتم حذف عدد من املواد من دستور 2012،  اليت اكنت تُلزم سلطات ادلولة وحكومتها بإنشاء هيئات ختصصية 
مستقلة دلعم بعض األنشطة؛ اكملادة )212( اليت اكنت تُلزم بإنشاء اهليئة الُعليا لشئون الوقف، واملادة )213( اليت 

اكنت تُلزم بإنشاء اهليئة الُعليا حلفظ الرتاث احلضاري واثلقايف. 

رابًعا: تنظيم سلطات ادلولة والفصل بينها:
الوظيفة الرئيسية لدلساتري يه تنظيم سلطات ادلولة، والفصل بينها، ووضع حدود لك سلطة؛ حىت ال تتغول ىلع 
بعضها، وال يُمكن هلا أن تهضم حقوق األفراد وُحرياتهم؛ إذ محاية  احلقوق واحُلريات تأيت تبًعا للفصل بني السلطات 

وتنظيمها ورسم حدودها.

اليت تتغىن حبقوق  بـ»الشعارات« و»احلِكم«  ا  جلنة اخلمسني اهتمت يف مرشوع دستور 2013 بشلك كبري جدًّ
السويس واألهرامات وأيب  قناة  الكرة،  والرسام والعب  والفنان  املغيّن  املسلم  واملسييح،  اإلنسان واحليوان، حقوق 
اهلول   ، وغري ذلك من حقوق ال تُسمن يف الواقع وال تغين من جوع، ُمغِفلًة -بقصد أو بغري قصد  - تنظيم سلطات 
ادلولة والفصل بينها، بل تداخلت السلطات القضائية واتلنفيذية والترشيعية يف  بعضها، ىلع حنو ال يُمكن معه 

ألي سلطة أن تُؤدي وظيفتها بفاعلية وكفاءة!
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فالربملان يرجع عند  سّن بعض الترشيعات للمحكمة ادلستورية كما تنص املادة )191(.

والوثيقة ادلستورية تُلزم –وألول مرة يف اتلاريخ ادلستوري- الربملان بإصدار قوانني  معينة دون غريها؛ كقانون 
بناء  الكنائس يف املادة )234(، وقانون تنظيم ندب القضاة يف املادة )238(!

ولرئيس ادلولة بموجب املادة )102( تعيني عدد من أعضاء  الربملان ال يزيد عن 5 %، ويه  نسبة تُمكنه من تعيني 
عدد يزيد حتًما عما ستحصده بعض األحزاب من مقاعد الربملان  باالنتخاب، بما مؤداه أن رئيس ادلولة بهذا انلص 

قد أوجد نلفسه »لويب« أقوى من بعض األحزاب  داخل الربملان بنص ادلستور. 

وقد توسع »مرشوع دستور 2013« يف سلطات رئيس ادلولة، تلصل ألكرث من مخس وعرشين سلطة، باملقارنة 
اليت حتد من سلطات  لغيت لك  الفقرات واملواد 

ُ
أ بل  بنحو عرشين سلطة يف »دستور 2012«، وليس هذا فحسب 

رئيس ادلولة، سواء فيما  يتعلق بتعيني رئيس احلكومة، أو  من يتوىل الوزارات السيادية -دون وزير ادلفاع اذلي 
ختتاره  املؤسسة العسكرية بغري سلطان  عليها كما قررت املادة )233(- أو تعيني أعضاء الربملان،  أو حل الربملان 

الُمنتخب، وغري ذلك مما نص  عليه »دستور 2012 م« تلصنع الوثيقة بذلك من مرص دولة لـ«فراعنة« ُجدد.

وىلع مستوى السلطة القضائية تم اتلوسع يف املحاكمات العسكرية واالستثنائية بموجب املادة )203(، وحترير 
حالة الطوارئ من بعض القيود ادلستورية؛ إذ تم حذف فقرة استفتاء الشعب ىلع مد حالة الطوارئ إذا جتاوزت 

مدتها ستة شهور كما نصت املادة )148(.

رضت معايري حمددة يف شأن تعيني الُقضاة، دون مرااعة الكفاءة واألهلية، حتت مسىم »مساواة املرأة بالرجل« 
ُ
وف

يف املادة )11(، بما يُهدر طاقات الشباب ويُضيع الكفاءات العلمية.

خامًسا: املادة اثلانية وما يتعلق بها من نصوص:
أبىق دستور 2012 الصادر يف 25 ديسمرب 2012 ىلع املادة اثلانية، واليت نصت ىلع أن: »اإلسالم دين ادلولة، واللغة 
العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئييس للترشيع«، غري أنه أضاف تفسريًا هلا يف املادة 
تشمل  الرشيعة اإلسالمية  »مبادئ  أن:  واليت جرى نصها ىلع  واالنتقايلة(،  اخلتامية  )األحاكم  باب  منه يف   )219(

أدتلها اللكية، وقواعدها األصويلة والفقهية، ومصادرها الُمعتربة يف مذاهب أهل السنة واجلماعة«.

والفائدة اليت اكنت ستحققها هذه املادة يه: اتلحرر من القيد اذلي أعملته املحكمة ادلستورية بشأن انلصوص 
لألحاكم  املخالفة  ادلستورية-  انلصوص  املحكمة  عربت  ويه  -كما  اثلانية،  املادة  حلكم  ختضع  اليت  القانونية 
الرشعية القطعية يف ثبوتها ودالتلها مًعا، باعتبار أن )مبادئ الرشيعة اإلسالمية( باتت تشمل بشلك قاطع األدلة 

اللكية والقواعد األصويلة والفقهية واملصادر الُمعتربة يف مذاهب أهل السنة واجلماعة.
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جلنة اخلمسني يف »مرشوع دستور 2013م« رأت حذف املادة )219( الُمفرسة لعبارة )مبادئ الرشيعة اإلسالمية(، 
ادلستورية  املحكمة  أحاكم  ما تضمنته جمموع  تفسريها هو  املرجع يف  »وأن  ادلستور:  ديباجة مرشوع  وزادت يف 

الُعليا يف هذا الشأن«.

واستناًدا هلذه الزيادة يف )ادليباجة( ادىع ابلعض بأن مرشوع دستور 2013 من شأنه توسيع نطاق تطبيق الرشيعة، 
واتلحرر من القيود اليت أعملتها املحكمة ادلستورية العليا ىلع انلصوص القانونية اخلاضعة حلكم املادة اثلانية، 
وأوردوا يف شأن ذلك أحاكًما صادرة عن املحكمة ادلستورية العليا، زعًما بأنها تعترب اإلمجاع واالجتهاد من مبادئ 

الرشيعة املنصوص عليها يف املادة اثلانية.

وهذا الزعم باطل بما اسُتدل به هل، وذلك لعدة أسباب:
: أن )ادليباجة( ليس هلا أي قيمة قانونية إلزامية، بل القيمة القانونية للنصوص ادلستورية يه يف انلصوص 

ً
أوال

ذاتها، وادليباحة ما يه إال تمهيد أو مقدمة ال يُمكن االحتجاج بها يف شأن تفسري أي نص ترشييع، وذللك؛ فاخلطأ 
فيها، أو مالفتها لرصيح انلصوص؛ غري معترب وال يرض، فيه أقل شأنًا من ديباجة األحاكم.

استدالل  مواضع  إذ يه خارجة عن  احلكم؛  يعيب  »ال  فيها  اخلطأ  أن  انلقض مستقر ىلع  فقضاء  ذلك؛  ومع 
احلكم«.

»تتوىل املحكمة  املادة )191( من ادلستور:  الفقرة األوىل من  بما ورد يف  والُعمدة يف تفسري تلك انلصوص يه 
ادلستورية العليا دون غريها الرقابة القضائية ىلع دستورية القوانني واللوائح وتفسري انلصوص الترشيعية«، فال 

اجتهاد وال اعتبار ملا ورد بادليباجة مع رصاحة نص املادة املذكورة.

وقد أكد مرشوع 2013 ىلع هذا املعىن حبذف الفقرة األخرية من املادة )4( من دستور 2012 واليت اكنت تنص 
ىلع أن: )يُؤخذ رأي هيئة كبار العلماء باألزهر الرشيف يف الشئون املتعلقة بالرشيعة اإلسالمية(، تلنفرد بذلك 

املحكمة ادلستورية الُعليا دون غريها بمهمة تفسري املراد بالـ)مبادئ( دون ُمعقب.
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 ال يتجزأ( فيه مادة مطاطة، 
ً

أما املادة )227( بشأن اعتبار )ادلستور بديباجته ومجيع نصوصه نسيًجا مرتابًطا وكال
لم تندرج ضمن مواد ادلستور،  تنتقل ملرتبة انلصوص ادلستورية، طاملا  أن  يل نلصوص غري ملزمة ال يُمكن 

ُ
حت

باإلضافة إىل أنها لن تُمثل أي فارق يف ظل رصيح نص املادة )191(.

ثانًيا: وبفرض أن )ادليباجة( هلا قيمة قانونية إلزامية -والفرض ليس حبقيقة-؛ فإن ادليباجة املشار إيلها تُؤكد 
معىن أن املقصود بـ)املبادئ( يه األحاكم قطعية اثلبوت قطعية ادلاللة ليس أكرث وال أقل!

ألن العربة كما أوضَحْت ادليباجة يه بانلظر لـ)جمموع أحاكم املحكمة ادلستورية الُعليا يف هذا الشأن(، أي: ال 
ا ىلع أن املقصود بـ )املبادئ( يه )األحاكم  عربة حلكم دون غريه، وأحاكم ادلستورية الُعليا استقرت استقراًرا تامًّ
قطعية اثلبوت قطعية ادلاللة(، وال عربة بعد هذا بأي حكم شاذ -بفرض وجوده- يرج عن املعىن اذلي استقرت 
أحاكم  وبايق  الشاذ  احلاصل بني احلكم  اتلناقض  رفع  الشاذ ال ُحكم هل، وألن  عليه األحاكم يف جمموعها، ألن 
ادلستورية الُعليا يقتض إهمال احلكم األول؛ ألن اجلمع بينه وبني بايق األحاكم غري ممكن، وقد أكد مرشوع 

2013 ىلع هذا املقصد حبذف املادة )219( اليت نص عليها دستور 2012.

ثاثلًا: ال يوجد أي حكم صادر عن املحكمة ادلستورية الُعليا نهائيًّا وبصورة قاطعة، يعترب )اإلمجاع( 
من )مبادئ( الرشيعة اإلسالمية، ال رصاحًة وال ضمنيًّا!

ثبتت يف مضابط جلنة اخلمسني – الطعن رقم 6 لسنة 9 ق والطعن رقم 
ُ
واألحاكم اليت أوردها أصحاب هذا الزعم وأ

116 لسنة 18 ق -؛ إنما أقامها الطاعنون ىلع عدة أسباب، من بينها أن اإلمجاع من مبادئ الرشيعة، لكن املحكمة 
عندما قضت بعدم دستورية انلصوص املطعون عليها لم تستند يف حيثيات ُحكمها ىلع سبب )اإلمجاع( اذلي أورده 
الطاعنون، ولم تتعرض هل ال من قريب وال من بعيد، وإنما بنت حكمها ىلع أسباب أخرى -منها احلق يف امللكية 

ا يف حيثيات احُلكَمني. والعدالة االجتماعية يف توزيع الرثوات وغري ذلك-  كما هو واضح جدًّ

ينعون ىلع انلص  املدعني  إن  الصادر جبلسة 18 مارس 1995: »وحيث  لسنة 9 ق،  الطعن رقم 6  فقد ورد يف 
املطعون فيه مالفته املادة اثلانية من ادلستور، تأسيًسا ىلع أن فقهاء الرشيعة اإلسالمية جممعون ىلع أن عقد اإلجيار 
ال يكون إال موقوتًا فال يتأبد، وال جيوز باتلاىل محل املؤجر ىلع تأجري العني بعد انتهاء مدة إجارتها، وال أن يمتد 

هذا العقد إىل شخص يُعد غريًبا عن اإلجارة وال يتصور أن يقحم عليها ...«.

ثم أورد احلكم يف األسباب اليت استند إيلها يف القضاء بعدم ادلستورية: »وقد أخل انلصُّ املطعون فيه كذلك 
باحلدود الىت ينبيغ أن يتم تنظيم امللكية ىف نطاقها، وجاء مالًفا باتلايل ألحاكم املواد )7(، )32(، )34( من ادلستور«.
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 للمادة اثلانية لكيًة يف 
ً

أما الطعن رقم 116 لسنة 18 ق الصادر جبلسة 2 أغسطس 1997 فإنه لم يستند أصال
األحاكم  يالف  لم  فيه  املطعون  انلص  إن  وحيث   ...« ومنطوقه:  نهايته  يف  ص 

ُ
خل وقد  ادلستورية،  بعدم  القضاء 

املنصوص عليها ىف املواد )7( و)32( و)34( و)40( من ادلستور؛ فلهذه األسباب حكمت املحكمة بعدم دستورية 
ما نصت عليه املادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يف شأن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر 

واملستأجر«.

رابًعا: انلص ىلع أن )االجتهاد( من مبادئ الرشيعة لم يرد يف أي حكم إال للتأكيد ىلع أن مبادئ الرشيعة يه 
)األحاكم قطعية اثلبوت قطعية ادلاللة(، وما دون ذلك من أحاكم الرشيعة فإنه إنما يقبل االجتهاد بدون أي الزتام 

نة وال من اإلمجاع وال أقوال الصحابة وال مذاهب الفقهاء. رشيع، ال من القرآن وال من السُّ

وهذا رصيح نصوص أحاكم املحكمة ادلستورية الُعليا، فاالجتهاد املقصود يف قضاء ادلستورية -كما هو واضح 
ا يف أحاكمها- هو اجتهاد )الربملان( دون غريه باعتباره السلطة املعنية بالترشيع -وليس اجتهاد الفقهاء وال  جدًّ
حىت القضاة-، واالجتهاد بهذه املثابة مانع من الوقوع يف َحومة املخالفة ادلستورية. ]جمموعة أحاكم ادلستورية، )الطعن 

رقم 14 لسنة 21 ق الصادر جبلسة 11 / 5 / 2003([

خامًسا: مرشوع دستور 2013 لم يتضّمن حبال من األحوال أي إلزام بمراجعة الترشيعات السابقة فيما 
يتعلق بمدى مطابقتها للرشيعة اإلسالمية، بل القاعدة القانونية املستقر عليها يف قضاء ادلستورية 
الُعليا أن: العربة يف انلصوص يه من تاريخ العمل بها، وال عربة للقيد الوارد ىلع املادة اثلانية إال من 

تاريخ تعديله. ]جمموعة أحاكم ادلستورية، )الطعن رقم 28 لسنة 20 ق الصادر جبلسة 2/ 10/ 1999([
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وقد أيد مرشوع دستور 2013 هذا انلظر بموجب نص املادة )224( منه، واليت نصت ىلع أن: »لك ما قررته القوانني 
واللوائح من أحاكم قبل صدور ادلستور يبىق نافًذا، وال جيوز تعديلها وال إلغاؤها، إال وفًقا للقواعد واإلجراءات 

املقررة لدلستور، وتلزتم ادلولة بإصدار القوانني املنفذة ألحاكم هذا ادلستور«.

وبموجب هذا انلص: تأكد االلزتام الواقع ىلع اعتق السلطة الترشيعية يف ادلولة، من وجوب مرااعتها األحاكم 
اخلاصة بمرشوع دستور 2013 –ومنها نص املادة اثلانية– يف شأن القوانني الالحقة يف صدورها ىلع ادلستور، دون أن 

يمتد سلطان انلصوص ادلستورية إىل ما سبق من قوانني ولوائح قبل العمل بهذا ادلستور.

مايو 1985 -والُمثبت   4 الصادر جبلسة  1 ق  لسنة   20 رقم  ابلنكية  بالفوائد  اخلاص  بشأن احلكم  قيل  ما  أما 
بمضابط )جلنة اخلمسني(، واملزعوم أنه ألزم بمراجعة الترشيعات السابقة ىلع اتلعديل ادلستوري للمادة اثلانية يف 
مايو 1980-؛ فهذا احلكم ُحجة ىلع من زعم ال هل، ألن احلكم املشار إيله وبعدما عرض تلقرير اللجنة العامة ىف 
جملس الشعب املقدم جبلسة 15 سبتمرب سنة 1981 -واذلي انتىه فيه الربملان إىل عدم جواز إصدار أي ترشيع يف 
املستقبل ُيالف أحاكم الرشيعة اإلسالمية ورضورة إاعدة انلظر يف القوانني القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 
بما ورد يف  لم تأخذ  الُعليا  بما جيعلها متفقة مع أحاكم الرشيعة اإلسالمية-؛ فإن املحكمة ادلستورية  وتعديلها 

اتلقرير املشار إيله، ورّدت عليه يف ذات احلكم بقوهلا:

»ملا اكن ذلك واكن إلزام املرشع باختاذ مبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئييس للترشيع ىلع ما 
سلف بيانه، ال ينرصف سوى إىل الترشيعات اليت تصدر بعد اتلاريخ اذلي فرض فيه اإللزام، حبيث 
إذا انطوى أي منها ىلع ما يتعارض مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية يكون قد وقع يف حومة املخالفة 
ادلستورية، أما الترشيعات السابقة ىلع ذلك اتلاريخ فال يتأىت إنفاذ حكم اإللزام املشار إيله بالنسبة 
 من قبله، أي يف وقت لم يكن القيد املتضمن هذا اإللزام قائًما واجب اإلعمال، ومن 

ً
هلا، لصدورها فعال

ثمَّ فإن هذه الترشيعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد وهو مناط الرقابة ادلستورية«.

وكالم املحكمة ادلستورية واضح ال حيتاج إال أدىن تأويل، يُؤكد هذا انلظر أنها انتهت إىل رفض ادلعوى، ولو اكن 
ما ادعوه صحيًحا لاكنت املحكمة قد قضت بقبول ادلعوى والقضاء بعدم دستورية املادة )226( من القانون املدين، 

وهو ما لم يقع.

ف 
ِّ
ُيل  -)71(  ،)67(  ،)64(  ،)11( –اكملواد  ادلستور  مواد  وبعض  اثلانية  املادة  بني  احلاصل  اتلناقض  سادًسا: 

معضالت قانونية، ُمؤدية وال بد إىل إفراغ هذه املادة من مضمونها فيما يتعلق بأحاكم هذه املواد،
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آخر  مع  دستوري  تعارض نص  لو  أما  دستوري،  مع نص  قانوين  نص  أي  تعارض  املقبول  أنه من غري  فاملعلوم 
دستوري، فاملنهج القانوين املستقر عليه فقًها وقضاًء كما سبق أنه: لو تعارض يف قانون واحد أو قانونني متلفني 
املحكمة  وأعملتها  الفقه  أصول  يف  بها  املعمول  القاعدة  ذات  ويه  العام-،  انلص  يُقيد  اخلاص  انلص  فإن  نصان 

ادلستورية الُعليا )1 لسنة 24 ق، 4 لسنة 14 ق، 57 لسنة 4 ق(.

وبتطبيق هذه القاعدة ىلع انلصوص ادلستورية املتعارضة يف ادلستور - ومن بينها املواد )11(، )64(، )67(، )71( 
وغريها مع املادة اثلانية - فاتلغليب يكون للمواد املذكورة ىلع حساب املادة اثلانية، ألن نص املادة اثلانية نص اعم، 

وهذه انلصوص نصوص خاصة تُقّيد انلصَّ العام.

وحاصل القول: إن عبارة )مبادئ الرشيعة( الواردة يف املادة اثلانية بوضعها القائم يف )وثيقة جلنة اخلمسني(؛ ال 
يعدو املقصود منها: )األحاكم قطعية اثلبوت قطعية ادلاللة مًعا(، كما اكن عليه احلال يف ظل دستور 1971 الُمعدل 
يف 22 مايو 1980، وال تنرصف حبال من األحوال إىل القوانني املسنونة قبل تعديل املادة يف اتلاريخ املذكور - واليت 
تشمل قوانني العقوبات، واإلجراءات، واملرافعات، واملدين، واإلثبات، وإجيار األماكن، وغري ذلك من قوانني مهمة - 

وذلك حسبما استقّرت عليه أحاكم املحكمة ادلستورية الُعليا!
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اإلنسان يكلم نفسه!
تلك حقيقة واقعة، ليس رشًطا أن يكون كالًما باللسان لكنه حديث انلفس ادلاخيل اذلي ال يلو 
منه إنسان، أسئلة وإجابات تطرح، آمال وأحالم تتشلك، أحزان وذكريات تسرتجع، أفاكر وخطرات، 
ملحات ولفتات، رصخات وهمسات، تمر مجيعها باذلهن وال يلو منها يوم من أيام عمر اإلنسان القصري. 

مشاعر متباينة تضطرم داخل انلفس؛ غضب وفرح، كره وحب، وأحيانًا حقد وغل وحسد! 

خليط رهيب من لك ما سبق من اللكمات والعبارات تتشاجر أحيانًا، وتتضافر أحيانًا أخرى، وتتجمل أحيانًا، 
وتكذب ىلع بعضها، وقد ترتاشق وتتكشف فاضحة نفسها أمام نفسها؛ لكنها يف انلهاية تظل داخل صدور ال يعلم 

ا من عوامل إكمال احلياة.  مهمًّ
ً

ذاتها إال اهلل، ويظل اضطرامها داخل انلفس اعمال

نعم، هذا احلديث يعترب يف احلقيقة من أهم وسائل العون واستمرار املسري يف رحلة العيش، ختيل لو أنها اكنت 
نفًسا صامتة ال تتحدث وال تتجاوب وال تلوم أو حىت تربر، حينئذ لن تكون نفس إنسان، ستكون يف تلك احلالة 
نفًسا مصمتة ويكون صاحبها أشبه بـ)الروبوت( أو اإلنسان اآليل، وليست هذه يه انلفس املطمئنة اليت ذكرت يف 

القرآن بل يه نفس متحجرة جامدة.

أو ختيل العكس.. نفس متجربة متسلطة تربز لك عيب و)تربوزه( يف إطار ظاهر، وجتدل صاحبها عليه باستمرار، 
موجهة إيله شىت أنواع اإلهانات وابلذاءات، إنها حينئذ نفس كئيبة مدمرة، وليست هذه يه انلفس اللوامة املحمودة 

بل يه نفس جالدة سادية تهوى العذاب واتلعذيب؛ لكن أغلب األنفس ليست كذلك.
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أغلب األنفس حتدث نفسها حديًثا متلًفا، تستطيع معه العيش واتلعايش مع نقصها وزللها وخطئها؛ فإن لم 
ا فيكون حديثها مع نفسها لكه تعظيًما ومدًحا وتمجيًدا، كما يف حال األنفس املغرورة املتكربة ألوئلك  تتعاظم جدًّ
اذلين يرون أنفسهم هدية ينبيغ ىلع البرشية أن تفرح بكل سكنة من سكناتهم، وتسعد بكل حركة تصدر منهم؛ 

فإن جل انلفوس ابلاقية تصل يف مرحلة ما إىل اتلربير أو التسويغ أو اتلمرير ملا تفعله من أخطاء أو خطايا.

حىت لو صارحت نفسها باخلطأ والمت نفسها عليه وربما تابت عنه )وتلك يه انلفس الصاحلة اللوامة( فإنها 
يف انلهاية ال بد أن تعرب وأن تتجاوز ذلك اخلطأ أو اخلطيئة تلكمل احلياة، فتحدث نفسها حينئذ بالرجاء واألمل يف 
الرمحة، وربما تزين أحيانًا ما حدث بداعوى االضطرار والضعف اإلنساين، أو تستديع نماذج املخطئني من هنا أو 

 منهم.
ً

هناك؛ لرتى نفسها مثلهم أو أفضل حاال

ا سديًدا موفًقا يذهب بها 
ً
اتفاق اتفاق يف هذا احلوار ادلاخيل جيعلها تكمل، ربما يكون  أنها ستصل إىل  املهم 

إىل راحة انلفس الصاحلة املطمئنة، وربما تكون اتفاقيات مبنية ىلع الكذب واتلجمل اذلي تلجأ إيله كما قلنا 
لتستطيع اإلكمال. املحصلة انلهائية أن اللك يتحدث مع نفسه وحياورها، ويصل معها إىل اتفاق ما، وهذا احلوار ال 

يسمعه أو يعلمه أحد غريه إال اهلل.

لكن حينما تتجاوز تلك املفردات حاجز الصدور، وخترج إىل املأل تلتفاعل مع بعضها ابلعض عيانًا 
بيانًا =فإن ذلك مؤرش خطري؛ بل ربما يعده ابلعض نواًع من اجلنون، ختيل واحًدا يميش يكلم نفسه، 
يعلو ىلع بعضهما ابلعض،  بتقريع مقابل، صوتهما  نفسه عليه  يلومها ويبوخها؛ فرتد  يتشاجر معها، 
اخلناقة تشتد بينه وبني نفسه، ثم يعود فيمدحها ويثين عليها ويمجد أفعاهلا أو يربرها ويسوغها. ماذا 

ستقول حينئذ عنه؟ جن جنونه، فقد عقله، أعصابه أنهكت وخرج عن شعوره، وربما لك ذلك.

أنفسهم،  يكلمون  تقريبا  اللك  األيام،  هذه  العام  العمل  واقع  ىلع  الغالب  هو  اجلنوين  انلموذج  هذا  لألسف، 
ياطبون قواعدهم، ال تكاد جتد أحًدا ياطب إال أتباعه، أو أحًدا يسمع إال موافقيه، وال أحد تقريًبا مستعد تلغيري 
رأيه، أو خلع انلظارة اليت يزوده بها متبوعه وحيرص تمام احلرص ىلع أن يظل مرتديًا إياها، ال يرى ادلنيا إال من 
خالل عدساتها، لست أعين واحدة من تلك انلظارات اليت نعرفها ايلوم سواء الطبية منها أو الشمسية، إنما أعين 
تلك انلظارة اليت يرتديها املرء فتصبغ حياته ورؤيته وفهمه بلونها، فال يرى األشياء إال من خالهلا، وال حيكم ىلع 
األمور إال بقتامتها اليت حتجب عنه تفاصيل وحقائق واضحات بينات للك من لم يرتديها، تلك انلظارة اليت تتعاظم 
وتتضخم أحيانًا تلتحول دون أن يشعر مرتديها إىل سجن كبري، ال يرى ادلنيا إال من خالل نافذته الضيقة اليت يقبع 

أسريًا خلف قضبانها ابلاردة.
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وأرس األفاكر كثريًا ما يكون أشد إحاكًما من أرس األسوار، ولربما تكون قضبان اجلهل واتلأول أصلب ألف 
مرة من قضبان السجون، لكن سجني الفكرة ربما ال يدرك أبًدا أنه سجني! بل قد يظل حبيًسا خلف قضبان تلك 
األفاكر اليت تتملكه، دون أن يدرك -ربما ألعوام- أنه اكن ينظر إىل ادلنيا من خالل نافذة زنزانة تلك الفكرة أو 

من خلف زجاج نظارتها املعتمة، ويصم أذنيه إال عن صوت من ألبسه إياها، صوت نفسه.

وقد تملك بعض األفاكر واتلصورات واملشاعر ىلع املرء حياته، 
يف  إال  اتلنفس  يمكنه  وال  خالهلا،  من  إال  العيش  يتصور  فال 
حبس  متلف،  نسيم  من  نفحة  عليه  هبت  إذا  حىت  أعماقها، 
نظيًفا،   

ً
نسيًما عليال لو اكن هذا  أنفاسه خشية أن يتنق، حىت 

يكيف أنه متلف يك ال أستنشقه!

يروا، وأرصوا  أن  وأبوا  ثيابهم  واستغشوا  يسمعوا،  أن  آذانهم، ورفضوا  أصابعهم يف  نوح، وضعوا  قوم  فعل  كذلك 
واستكربوا استكباًرا!

وكذلك فعل الضالل يف لك زمان وماكن حينما جاءتهم رسلهم بابلينات، فردوا أيديهم يف أفواههم، ورفضوا أن 
الطبيعية..  بألوانها  ادلنيا  لريوا  انلظارات  أو يلعوا  والعقول،  القلوب  إىل  الضياء  وانلوافذ يلدخل  األبواب  يفتحوا 

واحلقيقية. 

ولو أن أحدهم أقدم وقرر يوًما أن يفعل، فيخلع انلظارة لريى احلياة بلونها احلقييق، فسيدرك حينئذ الفارق 
اهلائل بني وضوح الصورة ونقاوتها بدون انلظارة، اليت لونت حياته دون أن يشعر، حني اكن حبيًسا خلف زجاجها 
القاتم، وقابًعا بني أسوار سجنها املظلم، اذلي لم يفرتض ولو للحظة أنه صواب حيتمل اخلطأ، وأن غريه خطأ حيتمل 

الصواب.

لكن كثريًا من انلاس لألسف يستسلمون ذللك األرس، ويرصون ىلع ارتداء تلك انلظارات اليت تلون أحاكمهم، 
اليت تزين لك سوءة وجتمل لك قبيح، أو  الوردية  والسمااعت اليت تسيطر ىلع تقديراتهم للك يشء، نظارات احلب 
نظارات الكراهية السوداء ادلاكنة اليت تنيف لك فضل وتنسب لك رش لم يُنظر إيله بتلك انلظارة القاتمة، نظارات 

اتلعصب وسمااعت اهلوى، نظارات الشهوة وسمااعت الشبهة، وما أكرث انلظارات وما أشد سماكة السمااعت!

يف حافلة تزدحم بمجموعة متباينة من األشخاص من متلف اجلنسيات، واألعراق، واأللوان؛ اكنت رحلة عوديت 
إىل ميمات ِمىن؛ بعد أداء طواف اإلفاضة، وسيع احلج منذ عدة أعوام.
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جاء جمليس ىف تلك احلافلة إىل جوار جمموعة من احلجاج الصينيني، وحاج نيجريي، وآخر عرايق. ظل األخوة 
الصينيون طوال الطريق يتلكمون ميع يف محاسة بالغة، وحياولون بإرصار عجيب إفهايم شيًئا ما لم أدرك ماهيته إىل 

ايلوم! 

ا من لغتهم؛ بينما يُلح علينا »اتلبَّاع« ايلمين يك نساعده يف 
ً
وأنا أحاول إقناعهم -دون جدوى- أىن ال أفقه حرف

إفهامهم قيمة األجرة اليت حاونلا جاهدين أنا واألخ العرايق واألخ انليجريي بيانها هلم بال فائدة. 

استمر احلوار املحتدم، والصياح املتبادل، ألكرث من ساعتني، حىت وصلنا إىل أرض ِمىن، ولم يفهم أي منا اآلخر. 
فُيطلق ىلع حوارهم »حوار  تُذكر حني يعجز لك طرف عن فهم اآلخر،  اليت  العبقرية  املقولة  يومها تذكرت تلك 

الطرشان«.

تلك الصورة اهلزيلة ملجموعة من الُصم اذلين يكلم لك منهم اآلخر حبماسة شديدة تبدو أماراتها ىلع قسماتهم، 
 منهم للصياح بأىلع صوت ممكن يف أذن حماوره، اذلي ال تغادر الال مباالة وجهه؛ حىت إذا جاء دوره 

ًّ
وتدفع كال

يلتلكم صاح حبماسة ال تقل عن محاسة األول، اذلي تنتقل إيله ىلع الفور حالة الالمباالة إياها، وهو معذور؛ فإنه 
ببساطة ال يسمع!

ال يسمع إال جهة بعينها، فهمه ليس منضبًطا إال ىلع موجة واحدة، موجة موافقيه، نفسه تكلمه 
ويكلمها وحسب.

نفس األحداث، ونفس املمارسات، ونفس املواقف جتدها يف رواية بصياغة، ويف رواية أخرى بصياغة مضادة 
تماًما، ال بد يف لك حادث أو موقف أو خيار أن تكون هناك رواية ورواية مضادة ترددها القواعد ويقنعون أنفسهم 

من خالهلا أنهم دوًما مظلومون مضطهدون، مالئكة يف مقابل شياطني. 

البرشية، وأنه  تاريخ  وأنه هو احلزب األعظم يف  قراراته ال مثيل هلاـ  أن  قواعده ويقنعهم  فهذا احلزب ياطب 
احلريص الوحيد ىلع مقدرات ابلالد والقارئ الفريد ملناطات االضطرار واحلاجة واملتاح واملمكن، وأنه هو املحافظ 

ىلع الرشيعة يف لك حال، واحلاقن األوحد لدلماء.

ومن  اإلرهابية،  املاسونية  من  مساء، حمذرة  تصدع لك  اليت  اللوذعية  )العاكشية(  اتلوجيهات  تلك  يفهم  فمن 
يتحمل رصخات تلك املذيعة العصبية، أو نرفزات وبذاءات زوجها السوقية، أو ال يمل من هدوء أخيه املحنك، إال 
أتباعهم ومعجبوهم ىلع أريكتهم الوثرية، اليت ىلع ظهرها املريح يقبلون ويتحملون لك ذلك، ويفهمون ويدركون 

مغزاها ومدلوهلا؛ فالرسائل موجهة هلم هم، وهم وحدهم.
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: هل هناك دولة؟! 
ً

ومن آن إىل آخر وعرب األثري، سريسل املغرد سؤاهل الشهري اذلي يثّبت به أتباعه املخلصني، قائال
وسيدركون مجيًعا املغزى، ويهللون ويرددون صيحات اإلعجاب بتلك السنني الضوئية اليت يسبق اجلميع بها، ولن 

يفرق معهم بعد ذلك حىت لو ظل حبيس اتلغريدات وكأن شيًئا لم يتغري وكأن ثورة لم تقم.

حىت من هم أصحاب قضية اعدلة كثري منهم لألسف ياطب نفسه وحسب؛ إذ ال يتصور مطلًقا أن قناعة ملوق 
ستتغري، أو سيتم تصحيح فكرة أو ويع، أو الرتسيخ ملبدأ أو حق، حني يقال يف ختام تلك اتلوعية أو ادلعوة أو 

انلصيحة لكمات من نوعية: )هز ديلك( أو )ارشب برسيم(، أو بصب اللعنات ىلع املنصوح واملدعو. 

توعية وال  ليس  أن اخلطاب  القضية، جتد حقيقة  اتلوعية وتظهر عدالة  بتغيري اخلطاب تلنجح  تنصح  وحني 
حيزنون، وأن األمر يف كثري من األحيان ما هو إال حديث نفس تلثبيت القواعد، أما اآلخرون فيف نظرهم ال فائدة 

 منهم، وكأنهم قد حكموا بمآهلم ومصريهم.
ً

أصال

اللك يف انلهاية -إال من رحم اهلل- يسيق أتباعه ومؤيديه 
جرعة اتلثبيت، ويعطيهم الرواية اليت تناسبهم، واالجابة اليت 
أن حيفظوا تلك اإلجابة  بعد  ابلال،  ينامون مرتايح  جتعلهم 
اليت لقنتها هلم أنفسهم -أقصد فئتهم أو نوعهم أو فصيلهم 
خصومهم  عند  وبيست(  )كويب  يضعونها  ثم  حزبهم-  أو 
يرتدون  ألنهم  يقرأوها  لن  خصومهم  وطبًعا  ومالفيهم، 
نظارات من لون آخر، وهم أيًضا مضبوطون ىلع موجة معينة 
لكن متلفة، والبد ليك تكلمهم أن يكون ذلك من خالل 

تلك املوجة، وتعطيه الرواية اليت يصح معها أن تقول إنه يكلم نفسه، ونفسه ترد عليه.

بذلك تثبت القواعد، نعم؛ لكن لك قاعدة تظل ىلع جزيرتها املنفصلة اليت تتباعد باستمرار عن اجلزر األخرى، 
وتتقطع باستمرار مع هذا اتلباعد لك خطوط اتلواصل املحتملة، ولك فريق يستعمل نفس احلالة أو املوقف ىف نرصة 
فكرته، وزيادة درجة العتمة ىلع زجاج انلظارات ادلاكنة اليت يسيطر بها ىلع رؤية أتباعه ومريديه وموافقيه، أو 

مضاعفة ُسمك السماعة اليت تعزل سمع مؤيديه وحمبيه. 

ورغم أن الصوت اعٍل، إال أنه من انلادر أن جتد أحًدا يسمع أو يعقل يف لك تلك الضوضاء، امهلل إال من مصدر 
واحد فقط يف انلهاية:

نفسه، تكلمه ويكلمها..
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حيتفل أغلب العالم اآلن بعيد ميالد املسيح، أو )الكريسماس(، يف يوم 25 ديسمرب، بينما حيتفل به 
األقباط يف مرص يوم 29 كيهك املوافق 7 يناير، وحتتفل به الكنائس األرمينية يوم6 يناير، فيف أي يوم 

ودل املسيح؟ ومىت بدأ ذلك االحتفال وما أصله؟

امليالد اكنت حمل رفض  بأعياد   بمعرفة أصل ذلك االحتفال ومصدره؛ ففكرة االحتفال 
ً

أوال نبدأ  أن  بنا  جيدر 
شديد يف الكنيسة األوىل، كما تقول دائرة املعارف الكتابية، وأيًضا حبسب املوسوعة الاكثويلكية فإن هذا العيد لم 
يكن من احتفاالت املسيحية القديمة؛ حيث أنها اكنت اعدة الوثنيني، فاكنوا حيتفلون بميالد األباطرة وبميالد 

اآلهلة.

الكتاب  حبسب  قاإلنه  حيث  254م(؛   –  182( أورجيانوس  مثل  األوائل،  الكنيسة  آباء  العادة  هذه  استنكر  وقد 
 من: ترتليانوس )160 – 220م(، 

ًّ
فإن العصاة فقط وليس القديسني هم من حيتفلون بأعياد ميالدهم.وأيًضا فإن كال
وإيرينيئوس )130 – 202م(، لم يضما هذا العيد ضمن قوائمهم باالحتفاالت املسيحية.

اثلاين،  القرن  يف  بدأ  االحتفال  هذا  أن  روى  قد  236م(   –  170( هيبويلتس  فإن  الكتابية  املعارف  دائرة  حبسب 
وحبسب املوسوعة الاكثويلكية فإنه بدأ يف مرص. إال أن القدماء لم جيمعوا ىلع يوم معني مليالد املسيح، فقد اختلفوا 

يف ذلك كثريًا.
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عن تلك اخلالفات القديمة جند شهادة إلكيمنضس السكندري )150 – 215م(؛ حيث قال: »إن بعض الالهوتيني 
املرصيني حددوه يف 20 من شهر مايو، وقد حدده آخرون يف 19 أو 20 أبريل«.

ويف كتاب منسوب باخلطأ إىل كربيانوس )200 – 258م( جعل يوم مودل املسيح يف 28 مارس ألنه ايلوم اذلي خلقت 
فيه الشمس. 

وتنقل نلا املوسوعة الاكثويلكية عن املؤرخ اإليطايل –––– أنه ال يوجد شهر يف العام لم يّدِع أحد املصادر املسيحية 
املعتربة أن املسيح قد ودل فيه. وهلذا تقول دائرة املعارف الكتابية أنه ال يمكن حتديد ايلوم وال الشهر اذلين ودل 

فيهما)يسوع( بدقة. 

وبشلك اعم اكن املسيحيون حىت القرن اثلالث حيتفلون بعيد امليالد وبعيد الظهور اإلليه يف يوم واحد، وهو 
السادس من يناير، ثم تقرر بعد ذلك الفصل بني العيدين، وأصبحت الكنائس بدًءا من القرن الرابع حتتفل بكل 
عيد يف يوم، واختاروا اخلامس والعرشين من ديسمرب للميالد، والسادس من يناير للظهور، إال أن الكنيسة األرمينية 

ظلت ىلع العادة األوىل حتتفل باالثنني مًعا يف ايلوم السادس من يناير. 

واكنوا يف املايض يتبعون اتلقويم ايلويلاين، إال أنه بعد أن ثبتت عدم دقته حتولت الكنائس إىل استخدام 
اتلقويم املتبع اعمليًّا اآلن وهو اتلقويم امليالدي، لكن الكنائس الرشقية ومنها القبطية والروسية ظلوا 
يستخدمون اتلقويم القديم، اذلي يوافق فيه يوُم اخلامس والعرشين من ديسمرب يوَم السابع من يناير.

فكيف تم إذن اختيار هذا ايلوم لالحتفال بامليالد؟ هناك عدة نظريات يف سبب اختيار ذلك ايلوم، أهمهم اثنتان.
انلظرية األوىل:تقول إن هذا اتلاريخ جاء وفق حسبة تقول بأن يوم احلبل بيسوع هو يوم وفاته، وأن ذلك اكن 
يف 25 مارس، وهو تقليد غري إجنييل يرجع إىل ترتليانوس، إال أن هذا اتلاريخ -كما تقول املوسوعة الاكثويلكية- 
مستحيل تارييًّا، وذلك نظًرا للصعوبات اتلاريية األكرب يف حتديد يوم الصلب والوفاة، وبإضافة تسعة أشهر يكون 

ميالده يف 25 ديسمرب.

فاألناجيل كما يقول املؤرخ القبطي الكبري عزيز سوريـال عطية يف املوسوعة القبطية: »لم حتدد ال ايلوم وال 
الشهر اذلين ودل فيهما املسيح«. عالوة ىلع أن املعلومات املوجودة باألناجيل تؤكد صعوبة أن يكون امليالد يف شهر 

ديسمرب، لسببني:

بأن  قيرص  أوغسطس  من  أمر  األيام صدر  تلك  »ويف   :]3-1  :2 لوقا  ]إجنيل  يف  اليت جندها  اإلحصاء  قصة  األول: 
يكتتب لك املسكونة. وهذا االكتتاب األول جرى إذ اكن كريينيوس وايل سورية. فذهب اجلميع يلكتتبوا لك واحد 

 إتمامه يف الشتاء. 
ً

إىل مدينته«. ومثل هذا اإلحصاء اذلي اكن يتطلب سفر اعئالت بأكملها اكن مستحيال
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اثلاين: قصة الراعة اذلين اكن حيرسون الغنم يف الليل يف العراء ]إجنيل لوقا 2: 8[: »واكن يف تلك الكورة راعة متبدين 
ا أن يرىع الغنم يف يلل شتاء ديسمرب يف فلسطني. حيرسون حراسات الليل ىلع رعيتهم«. ومن الصعب جدًّ

انلظريةاثلانية: تقول بأن هذا اتلاريخ اختري باملماثلة مع أعياد وثنية سابقةللمسيحية، ويه انلظرية األقوى، 
نظًرا للصعوبات اتلاريية واحلسابية اليت تواجهها انلظرية األوىل، وأيًضا بسبب توافقها مع انلهج املسييح يف القرون 

األوىل.

يقول ويل ديورانت عن عالقة املسيحية بالوثنية القديمة: »إن املسيحية لم تقِض ىلع الوثنية، بل تبنتها، ذلك أن 
العقل ايلوناين املحترض اعد إىل احلياة يف صورة جديدة يف الهوت الكنيسة وطقوسها«.

ويقول أيًضا املؤرخ القبطي الكبري عزيز سوريال عطية، يف تاريخ املسيحية الرشقية: »إن حب املرصي للتدين 
قد خنق أمام عقله أشياء كثرية ظلت بصماتها واضحة ىلع ادليانات السماوية الالحقة تارييًّا. ويبدو هذا واضًحا 

فيما ترسب من العقائد القديمة إىل ادليانة املسيحية بوجه خاص«.

فمن أي األعياد الوثنية نقل االحتفال بعيد امليالد؟
يبدو أن االحتفال بعيد امليالد اخرتع يلحايك عيد الشمس اليت ال تقهر، ––––––– –––––––؛ حيث إن االحتفال بهذا العيد اكن منترًشا 
بشدة يف اإلمرباطورية الرومانية، وتلك املعلومة جندها يف معجم اإليمان املسييح لصبيح محوي اليسويع،وأيًضا يف 

املوسوعة الاكثويلكية، ويف مئات املراجع اتلاريية واملسيحية اليت ال جمال لرسدها. 

وأيًضا بسبب ارتباط هذا ايلوم بادليانة امليرثائية، كما يربنا سلوان موىس يف كتابه رس اتلجسد، وويل ديورانت 
ا بمودل  يف قصة احلضارة. ويقول ويل ديورانت أيًضا يف مباهج الفلسفةإن: »عيد امليالد ––––––––– يف األصل عيًدا مرصيًّا خاصًّ

، وتأخذ األيام تطول«.
ً

الشمس، أي عند االنقالب الشتوي حني يتحرك الفلك املقدس شماال
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إال أنه بالرغم من أن هذا اتلاريخ غري مبين ىلع أي أساس تارييخ حقييق، بل هو فقط حماولة من الكنيسة ألن 
حتصد أعداًدا جديدة من الوثنيني بتنصري أعيادهم الوثنية، كما تقول أ.ل. بترش يف تاريخ األمة القبطية،وأيًضا ماهر 
حمروس مرجان يف كتاب تأثري املسيحية يف مرص الفرعونية،إال أن بعض اآلباء يعتقدون أن املسيح ودل بالفعل يف 

هذا ايلوم، كما ورد يف موسوعة –––– لألديان. 

وذللك حاولوا أن يربروا الهوتيًّا ذلك اتلماثل بني تاريخ ميالد يسوع وتاريخ ميالد هلإ الشمس اذلي ال يقهر؛ 
 يوحنا ذهيب الفم )347 – 407م( يقول: »لكن ربنا حنن أيًضا ودل يف شهر ديسمرب... يف اخلامس والعرشين 

ً
فنجد مثال

من ديسمرب... لكنهم يسمونه عيد)اذلي ال يهزم( وَمن هذا اذلي ال يهزم سوى ربنا...؟ وإن اكنوا يقولون إنه يوم ميالد 
الشمس، فإنه هو شمس الرب«.

وهو هنا يشري إىل نص ]سفر ماليخ 4: 2[: »ولكم أيها املتقون اسيم ترشق شمس الرب والشفاء يف أجنحتها فتخرجون 
وتنشأون كعجول الصرية«. وهو نص من العهد القديم يعتقد املسيحيون أنه يشري إىل يسوع.

تلخيًصا ملا سبق أقول إن يوم اخلامس والعرشين من ديسمرب ليس يوم ميالد املسيح، بل هو يوم 
العيد الوثين مليالد الشمس، قام املسيحيون يف املايض بتنصريه من أجل كسب ود الوثنيني.
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»انلتيجة العامة اليت انتهت إيلها اللجنة من ابلحث يف أربعة آالف من اآلهلة يف اهلند، يه أن كرثة 
اهلنود الغابلة تعتقد عقيدة راسخة يف اكئن واحد أىلع«. ]قصة احلضارة ول ديورانت[

ال زنلا نواجه باحثني تسريهم محولة فكرية ثقيلة تأزهم إىل استنتاجاتهم أزًّا، حياولون بعد تبنيهم نظرية اتلطور 
ادلارويين أن جيروا تطورهم ىلع األديان، لتشعر وأنت تقرأ هلم وتتابع براجمهم وتتطبع يف عقلك الالوايع بما يريدونه 
منك يف إعالمهم، بشعور من فاته ركب احلضارة، وأن عليك أن تتطور وتدع ختلفك يف حقبة اتلدين تللحق بهم 
والظلمات وجحد  اجلهل  معهم يف حبر  فتغرق  اجلديدة،  إىل حقبتهم  سفينتهم  وتركب  أهواؤهم،  بهم  حيث جتري 

الرضوريات، وتنتحر عقليًّا كمقدمة النتحار حقييق!

فمما تبنوه حقيقًة –بدوغمائية ال تقل عن تلك اليت يرمون بها مالفهم- أن ادلين تطور وترىق بشلك مرحيل، ومن 
نظرياتهم يف هذا اتلطور قوهلم بأنه تطور من مرحلة بدائية سمتها تعدد اآلهلة والوثنية أو عبادة األرواح أو مظاهر 
الطبيعة املتكرثة، وأن هذا اتلوحيد اكن اغئًبا عن البرشية حىت وقت قريب، ثم ظهر اتلوحيد يلنقذ املوقف ويرتيق 
 عن تلك املرحلة األوىل ومناهًضا هلا، اكبن اعق ألبيه، نتج عنه ثم تنكب هل، وكأن هذا اتلوحيد مرحلة 

ً
املرسح بديال

جيب أن ترتيق منها البرشية إىل تصفري عداد اآلهلة. 

اتلاريخ واالنترثوبولويج،  فهو من ختصص علماء  القضية،  اتلارييخ يف هذه  للبحث  أتطرق  املقال ال  ويف هذا 
وشهادة أصحابهم كالنج، وماكس مولر، وستيفن النقدون، وشميدت، وآرثر كوستانس، وإدوين أويلفر، وغريهم، 

اكفية يف مالفة هذه انلظرية، ونرصة القول بأن اتلوحيد ومقالة الاكئن األىلع يه األصل.
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وأن الوثنية يه االحنراف نتيجة نصب اجلاهليني صفات اهلل أو املالئكة أو بعض مظاهر الطبيعة آهلًة عبدوها 
من دون اهلل، ولكنين سأتطرق للجانب العقيل يف إثبات الوحدانية، ولن أتطرق معه إىل تلك األطروحات املتهافتة 
القائلة إن  العقل وأويلاته، وختضعها ذلات اتلطور ابليلويج اذلي زعموه، وسأنطلق من الرضورة  اليت تشكك يف 
أويلات العقل يه يه يف لك زمان، وأن دعوى اتلطور أيًّا اكن مصداقها يف اخلارج، فإنها ال تعين تغري احلق وابلدهيات 

الالزمة تلعقل الوجود.

تعددت أدلة إثبات وحدانية اهلل سبحانه بني طوائف املثبتني لوجوده، وتكلم فيها املتدينون فراًع 
إثبات  القدرة والعلم واإلرادة، وتقدمًة للكالم يف  العالم ربًّا أزيلًّا خالًقا، مطلق  إثباتهم أن هلذا  عن 

انلبوة وانلص. 

وذكر قوم أنهما -انلبوة وانلص- يثبتان من غري حاجة إلثبات الوحدانية، ثم يستدل بانلص ىلع الوحدانية.

املتسق بنظام ال  العالم  ناظر يف هذا  اليت تدفع لك  بالفطرة  بما يقفز إىل ذهن اإلنسان  الوحدانية  وأيًضا تثبت 
تتخلف سننه إىل أن يعتقد وحدانية خالقه ومسريه، وإىل أن فرض إهلني هلما حق الربوبية والعبادة يلزم منه اتلنازع 
بَْتَغْوا إَِلٰ  وفساد العالم؛ فالرب املستقل بهذا احلق اكمل ال يرىض منازعته حقه، فلو وجد مستحقان للربوبية ﴿لَّ
ذِي الَْعرِْش َسبِيًل﴾ ]اإلرساء: 42[، وبتنازعهما يف هذه األحقية، ونتيجة اختالف اإلرادات وتمايزها مع تأثريهما يف 
 عن 

ً
حمل واحد =ينتج الفساد، ﴿لَْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إِلَّ اللَّـُه لََفَسَدتَا﴾ ]األنبياء: 22[ وهو خالف املشاهد، فضال

تواتر شهادة األنبياء اذلين ثبتت نبوتهم بآيات بينات أن اإلهل واحد، وأنه مرسلهم، دون أن ينازعه يف دعوى األلوهية 
وإبطال آيات أنبيائه هلإ آخر، لكها أدلة تنتج إيمانًا جازًما بالوحدانية.

وإضافًة ملا سبق فقد أثبت وحدانية اهلل بأدلة عقلية أخرى عدد من الفالسفة؛ كسقراط، وأفالطون، وأرسطو، 
 عن املليني واملسلمني منهم حتديًدا، فابن سينا ينيف اتلعدد ألنه يلزم منه أن يكون نوع وجوب 

ً
واكزينوفان، فضال

 باالشرتاك بني أكرث من واحد، فيلزم أن الواحد منهم ليس وجوب وجوده من ذاته وإنما لعلة أوجبت 
ً

الوجود مقوال
اشرتاكه وغريه يف هذا املسىم.

والكندي ومن تبعه اكلفارايب وابن سينا وبعض املتلكمني اكلرازي واألصفهاين، استدلوا بلزوم وقوع االشرتاك 
واالمتياز، وأن يرتكب لك منهما مما به اشرتكوا يف الربوبية ومما به يقع اتلغاير بينهما، مما يعين عدم كون أحدهما 
واحًدا باذلات ونقض ربوبيتهم مجيًعا، وبمثل هذا استدل أرسطو قبلهم من لزوم الرتكب من جنس به يقع االشرتاك 
وفصل به تقع املغايرة، وغريها من املقاربات اليت حاوهلا الفالسفة واملتلكمون، ولم يُل يشء منها من مقال واعرتاض 

واستدراك، كما ألزمتهم لوازم قبيحة يف بايق مسائل االعتقاد.
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تبطل  أداته سرب وتقسيم منحرص،  ، وهو ديلل  اتلمانع   =ديلل 
ً

الوحدانية عقال إثبات  األدلة يف  أبرز  ولعل من 
أقسامه بقطعيات العقل، فنتيجته قطعية عقلية ال تشكيك فيها، وادليلل حموره يف سؤال: لو فرضنا إهلني مطليق 

 إحداث العالم وال يريده اآلخر، من سيغلب؟
ً

القدرة، واختلفا كأن يريد أحدهما مثال
عندنا احتماالت ثالثة ال رابع هلا:

بني  أيًضا مجع  وهو  إرادته،  إنفاذ  فكالهما عجز عن  لقدرتهما،  انتقاًصا  هذا  منهما«، اكن  أحد  »ال  قلنا  إن   -
نقيضني »أن يوجد العالم وأن ال يوجد«.

- وإن قلنا »كالهما«، لزم اجلمع بني انلقيضني اكألول.
- فإن قلنا »غلب األول وأحدث العالم كما نرى يف الواقع« =اكن هو اإلهل املطلق القدرة واإلرادة، واكن اثلاين 

ناقًصا مفتقًرا هل، ال يملك إنفاذ مراده إال إن سمح هل األول وأاعنه.

ولربما يرى مسفسط أن اجلمع بني انلقيضني -كوجود اليشء وعدمه- أمر جائز، ولكن املقال ياطب العقالء 
ممن يمنع أن تدل املرأة نفسها أو يوجد الشخص نفسه! وقد جيادل من هو أقل سفسطة أنهما -اإلهلني املفروضني- قد 
، فنقول: الكالم يف فرض أنهما اختلفا ال يف وقوعه، إال إن 

ً
يلزمان اتلوافق فال يتلفان التفاقهما يف احلكمة مثال

قيل أنهما ال يقدران ىلع اخلالف وإن أراداه، فيكون كالهما اعجًزا ويبطالن سوية. 

لكونهما  يريد عمرو  ما  زيد خالف  يريد  ال  كما  االختالف،  من  يمنعهما  ما  لوجود  الوفاق  يلزمان  قيل:  فإن 
فتأثر  املفروضني،  اإلهلني  فإنه ال جيوز يف  وإن جاز يف ملوقني،  فهذا  بأمر سيف -متدخل خاريج-،  مؤتمرين 
أحدهما أو كالهما بسبب خاريج ينقض هذا، ويكون َمن منعهما هو اإلهل املطلق، ومن أين هلما اتلدخل اخلاريج 

وحنن نفرضهما أزيلني ال أحد معهما أو فوقهما يف اتلأثري؟

احتمال  وجود  يمنع  اذلي  ما  يقول:  أحدهم  ولعل 
قائمة ىلع  فنجيب: هذه قسمة عقلية  به؟  ِط 

ُ
لم حن رابع 

انليف واإلثبات، وتدور بني وجود وعدم -سرب وتقسيم 
منحرص- فيه قسمة منحرصة،كما لو قلنا: زيد وعمرو، 
منهما،  أحد  ال  أو  أحدهما،  أو  موجود،  كالهما  فإما 
فكذلك األمر هنا، إما نفاذ مراد أحدهما، أو لكيهما، أو 
تتصور خروج يشء عن   ال 

ً
وإنك عقال منهما،  أحد  ال 

هذه االحتماالت.
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فإن قيل: القسمة منحرصة، ولكن إبطال األقسام ظين ولعل ما أبطلناه صحيح، أجبنا: بل أبطلناها بقطعيات 
العقل الرضورية -امتناع اجلمع بني نقيضني-، فدل ذلك ىلع امتناع وجود إهلني متاكفئني، وأنه البد من وجود 
هلإ يعلو ىلع اآلخر قدرةً وإرادة، واثلاين دونه فيهما، ويلزم عن هذا أن هذا اثلاين ملوق لإلهل األول وليس بإهل يف 
نفسه، كيف؟ ألنه إن جاز أن يمنع اإلهل اتلام القدرة اثلاين اذلي هو دونه يف أمر، جاز أن يمنعه يف لك أمر، فصارت 
إرادة اثلاين مرشوطة بأن يأذن هل األول، ومن اكنت قدرته مفتقرة إىل غريه افتقار املرشوط إىل رشطه املؤثر فيه =ال 
ا بعد عدم، كما أن اإلحراق يكون بعد وجود األوكسجني، 

ً
يكون مطلق القدرة، والبد وأن يكون وجوده حادث

ا 
ً
وكما أن اخلطوة اثلانية تكون بعد األوىل، فلك ما هو مرشوط بيشء =يكون مفتقًرا إىل رشطه املؤثر فيه وحادث

بعده، فيمتنع وجود هلإ أزيل قدرته مرشوطة بإهل آخر ومفتقرة إيله؛ فلك ما عدا اإلهل اخلالق الاكمل ملوق مفتقر 
إيله، وال هلإ سواه سبحانه.

مكونات  اكتفاء  يديع  من  وىلع  فعله،  يلق  العبد  بأن  قال  من  ىلع  رد  حررناه  اذلي  ادليلل  ويف 
الطبيعة بنفسها، وىلع من ينكر افتقار العالم إىل رب يدبره، فيديع أنه صار بعد خلقه مسريًا بقوانني 
افتقارها إيله يف  مستقلة عن خالقها، فنفرض أن اهلل أراد مالفة قانون منها، وجنري ادليلل يلظهر 
بقائها كما افتقرت إيله يف وجودها ابتداء، فهو ديلل يهدم أي دعوى تديع وجود أكرث من مكتٍف بذاته 

مستقل عن غريه، وأن هذه الصفة ال تكون إال لواحد أحد قادر مريد ال هلإ إال هو.

ما دار حوهل من  بأبرز  القارىء ولإلحاطة  إىل  بلغة مبسطة تلقريبه  فيه  بداهته قصدنا اتلفصيل  وادليلل ىلع 
ـٍٰه بَِما َخلََق َولََعَل َبْعُضُهْم  َهَب ُكُّ إِلَ َ ـٍٰه إًِذا لَّ جديلات، هو ديلل تضمنه قوهل تعاىل: ﴿َوَما َكَن َمَعُه ِمْن إِلَ
ٰ َبْعٍض﴾ ]املؤمنون: 91[ فالبد أن يعلو أحدهما بقدرته ىلع اآلخر ويمتنع اتلاكفؤ، وجند القرآن مع هذا الالزم  َعَ
ٰ َبْعٍض﴾، فلو فرضنا أنهما متاكفئا القدرة  ـٍٰه بَِما َخلََق َولََعَل َبْعُضُهْم َعَ َهَب ُكُّ إِلَ َ يتطرق إىل الزم آخر ﴿لَّ

ومستقالن، الستقل لك هلإ بمخلوقاته. لم؟ ألننا بني أمرين: 

األول: إن لم يستقال واعون لك منهما اآلخر =اكن لك واحد منهما غري تام القدرة وحمتاج إىل من يعينه.

اثلاين: وإن استقال بمخلوقاتهما ولكن جوزنا قدرة أحدهما ىلع اتلأثري يف ملوقات اثلاين =اكن لك واحد منهما 
غري مستقل بمخلوقاته وغريه قادر عليها معه.

فإن قيل: يؤثر أحدهما يف ملوقات اثلاين بإذنه ورضاه، قلنا: نرجع إىل ديلل اتلمانع ونفرض أنه لم يأذن واختلفا، 
فيظهر ابلطالن. 
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وإن جاء بعدها أحدهم وقال: حسًنا، ذهب لك هلإ بما خلق، فاكن للك هلإ اعمله اخلاص، أين اإلشاكل؟ فنقول: بل 
هذا منقوض بديلل اتلمانع أيًضا، بأن نقول: هل جيوز أن يريد هلإ تغيري يشء يف اعلم اإلهل اثلاين أم ال؟ إن قيل »نعم« 
دخلنا يف االحتماالت اثلالثة اليت يلزم منها نفوذ إرادة أحدهما وكون اثلاين مفتقًرا مربوًبا ال ربًّا، وإن قيل »ال« 
تكون إرادتهما حمدودة، فكالهما اعجز عن إرادة تغيري يشء من ملوقات اثلاين، وليس واحًدا منهما تام القدرة 
واإلرادة، كما أن هذا الالزم خالف ما هو واقع يف اخلارج، من ارتباط العالم ومن كون لك يشء فيه مفتقًرا إىل غريه، 
وأنك كيفما تصورت العالم لم تتصوره إال جمموعة أمور تؤثر وتتأثر يف نفس الوقت، وأن ال يشء فيه يستقل عن 
 عن خالق اثلاين، بل جمموع ما يف العالم يرجع إىل قوانني 

ًّ
 تاًما ينيب بكون خالق األول مستقال

ً
يشء آخر استقالال

وسنن كربى يه يف نفسها تؤثر وتتأثر بمنتجات بعضها من غري استقالل، والبد هلا من مدبر مفّعل يرجها من حزي 
القانون انلظري إىل اتلأثري الكوين.

وهذه الرباهني تضمنها القرآن بأوجز عبارة وأدهلا ىلع املطلوب، بعيًدا عن تشقيق االحتماالت ابلعيدة كما فعلنا 
هنا دفًعا ألي استدراك، إضافة لكونه لم يكتِف باتلديلل ىلع وحدانية اخلالق سبحانه، بل وبىن ىلع هذه الوحدانية 
دعوة األنبياء واملرسلني، فكما أن لك ملوق يتحرك باإلرادة، وال بد هل من مراد وسيع يف حتصيل هذا املراد بأسبابه، 
الواحد  ذلاته  املراد  فهو  سبحانه،  =واحد  اآلخر  األول  ومنتهاها  األسباب  هذه  مسبب  اخلالق  الرب  أن  ثبت  وكما 
 ىلع هذا املراد ذلاته بل وىلع لك مراد، ولك ملوقاته مرادة 

ً
اذلي ليس فوقه مراد عز وجل، وهو املعني بذاته استقالال

لغريها وأسباب غري مستقلة يف حتصيل املطلوب، فهو وحده املستحق للتذلل واخلضوع املتجاوزين حلدود األسباب 
الطبيعية -اليت تراد لغريها وال تعني بذاتها- فال يرصف هذا انلوع من اخلضوع واتلذلل إال هلل -املراد واملعني 
، وال يملك 

ً
 أو مقاال

ً
 وبقاًء، ويعبده حاال

ً
بذاته- املستحق الوحيد للعبادة سبحانه دون ما عداه مما يفتقر إيله أصال

من دونه رضًّا وال نفًعا. 

فأيًّا اكنت أسباب عبادة املخلوق فيه يف اهلل أكمل وأىلع، والسيد من البرش ال يرىض رشاكة عبده يف يشء من 
ملكه، فكيف يرىض الغين املستقل بملكه وخلقه أن يدىع هل رشيك يف العبادة، فرياد كما يراد، وحيب كما حيب، 
ويداع فوق األسباب كما يداع اهلل، فكما تزنه سبحانه أن تشاركه أرباب يف الوجود =تزنه سبحانه أن تشاركه آهلة يف 

العبادة.
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أيخ ونفيس،
إين تأملت انلاس فوجدت أنه تمر ىلع اإلنسان حلظات حيس فيها بفقده لشخصيته وكيانه دون أن 
يدري ذللك سبًبا حمدًدا، وتتوارد ىلع ذهنه األسئلة تلو األسئلة، وهو يف ذهول تام ال يستطيع أن يتصور 

أجوبة هلا؛ بل هو يف عجز حقييق عن إدراك ما حوهل، غري قادر ىلع استيعاب اخللل اذلي أصابه. 

إن هذه اللحظات يه أخطر ما يف حياة اإلنسان، إنها انقطاع االرتباط بني الويع بالواقع واملحيط، وبني العقل 
ا، لكنها قد تمثل قطيعة بني مرحلتني أو ربما  والكيان والشخصية، إنها حلظات قد تبدو بمقياس الزمن بسيطة جدًّ
الويع تكون اخلطورة، وانلاس يف ذلك  اإلنسان، فبمقدار درجة فقدان  تبلور شخصية  بني مراحل متعددة من 
ليسوا سواء، فمنهم من يعود إىل كيانه اذلي اكن عليه ىلع الرغم من أنه من الصعب أن نقرر أنه لم يفقد يف حلظات 
ذهوهل هاته جزًءا من شخصيته وكيانه ولو يف حدود احلد األدىن، وهذا انلوع معرض ألن تتواىل عليه انلكبات ترتى 

حىت يفقد تدرجييًّا شخصيته اإلنسانية وكيانه الرويح، ما دام لم يرج يف لك حلظة بما يمكنه من حتصني نفسه.
 

ً
ومنهم من ال يعود أبًدا إىل نقطة فك االرتباط بني واقعه وشخصيته فيفقدها دفعة واحدة، ألنه لم يكن مؤهال

 المتصاص آثار حلظات الصدمة هاته، فال هو يستطيع أن يتقدم خطوات أو نلقل خطوة واحدة ىلع األقل، وال 
ً

أصال
هو يستطيع أن يثبت يف ماكنه فينكص ىلع عقبيه إىل الوراء.

 
ً

ومنهم من ال يعود أبًدا إىل نقطة فك االرتباط بني واقعه وشخصيته فيفقدها دفعة واحدة، ألنه لم يكن مؤهال
 المتصاص آثار حلظات الصدمة هاته، فال هو يستطيع أن يتقدم خطوات أو نلقل خطوة واحدة ىلع األقل، وال 

ً
أصال

هو يستطيع أن يثبت يف ماكنه فينكص ىلع عقبيه إىل الوراء.
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وهناك صنف ثالث منهم، إذا انقطع عن احلياة يف تلك اللحظات ازداد إدراكه حلقيقتها، وأيقن أنه ال معىن 
للحياة بعيًدا عن احلياة نفسها كما قال إدوارد ألربت، فيعود إىل واقعه أكرث إرصاًرا وأكرث محاسة وأكرث اتزانًا وحتمًسا 
فيها  يدرك  اليت  ذاتها  اللحظة  إىل كيانه وشخصيته يه  احلياة بكل حلوها ومرها، ألن حلظات رجوعه  ملواجهة 
أنه ملزم بقبول نفسه كما يه، وهذه اللحظة نفسها يه اليت يبدأ فيها اإلنسان مرحلة جديدة من مراحل تبلور 

شخصيته.

وإذا ما أردت أن أحدث عن هذا انلوع اثلالث، فإن احلديث عنه ذو شجون، لكن ما ال يدرك لكه 
ال يرتك جله، فأقول مستعيًنا باهلل عز وجل: 

هذا انلوع اثلالث هو الصنف األسىم من اإلنسان ىلع احلقيقة، ألنه هو اذلي يدرك أن األمن والعافية هما 
أساس لك انلعم بتعبري اإلمام اجلويين رمحه اهلل، ومن دون هاتني انلعمتني ال يهنأ اإلنسان بذلة وال يستمتع بمتعة، 

إذ ال ذلة خلائف وال متعة لسقيم.

هذا انلوع اثلالث، هو اذلي ترىق به همته إىل علياء املجد اليت أرادها هل خالقه، ويه علياء دونها أهوال، ألن 
اهلموم ىلع قدر اهلمم، والعزائم ىلع قدر العزم، وباألهوال واتلجارب الـُمرة يستكمل اإلنسان نظرته الواقعية إىل نفسه 

وحقيقتها، وكما قال ول ديورانت: »ال يشء يفضل معرفة اإلنسان بذاته«.

هذا انلوع اثلالث، يشرتك مع انلوعني األولني يف األوصاف اليت وصف بها اإلنسان خالُقه سبحانه، فهو بني 
الصفات  بهذه  اإلحساس  خاصية  يمتلك  انلوع  هذا  أن  غري  والقنوط،  وايلأس  والكفور  واجلزع،  واهللع  العجلة 
السلبية اليت يه من صميم مكونات الشخصية اإلنسانية، فيجعل منها حمفًزا حنو اإلجيابية اليت تمكنه من حتقيق 
الغاية اليت من أجلها خلق، هاته الغاية حمفوفة بالشهوات واملاكره، إال أنه قد يبلغها أو قد يضل الطريق إيلها يف 

نها من السيطرة عليه.
ّ
اللحظة اليت يفقد فيها خصوصية الويع بسلبياته ويَُمِك

ُبُت 
ْ
هذا انلوع اثلالث، يوض غمار احلياة، يُطعن يف الظهر أحيانًا، ويُرىم باحلجارة أحيانًا أخرى، تَث

قدماه مرة يف األرض الصلبة، وتَُسوُخ مرات إذا ما وضعها ىلع أرض رخوة، قد يفقد توازنه لكنه ينطلق 
االنفعايل  باثلبات  يتمتع  دام  ما  املتوقعة  أو  الواقعة  بالعوائق  اعبئ  غري  الغاية  تلك  إىل  حال  لك  ىلع 
ادلاخيل اذلي جيعله مستبًقا اخلريات، حافًظا لالتزان اتلام بني بعده املادي وكيانه الرويح، سائًرا ىلع 

االستقامة املأمور بها.

هذا انلوع اثلالث، مريد للحياة، موافق لإلرادة الكونية، مستمسك باإلرادة الرشعية، ألنه يقيًنا يعلم أن إرادته 
تايلة ناشئة عن إرادة أصلية يه إرادة املوىل بأن يكون اإلنسان خليفة، ومىت استجاب رب القدر فإنه إنما استجاب 

هل ألنه استعاد الويع بالواجب اذلي عليه.

حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435 30



حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435

فليس القدر خادًما تابًعا ملشيئته، إنما هما قدران كالهما هو مسؤول عنه، إما قدر حيياه كما أراده اهلل هل، وإما 
قدر يصنعه بأهوائه واحنرافاته وسكونه وخضوعه وراعيته للباطل سكوتًا وموافقة، فمىت صنع قدره أولكه اهلل إيله 
فذلت رقبته للجبابرة الطغاة، ألن هذا اذلل نتيجة لقدره اذلي صنعه هو ال لقدر اهلل اذلي أراده أن يكون آمًرا 
باملعروف ناهًيا عن املنكر مؤمًنا باهلل، ثالثة رشوط تتحقق بها االستجابة مىت ختلف واحد منها فليذق  إنه هو 

العزيز الكريم.

هذا انلوع اثلالث، هو الرجل الرشيف ليس صاحب سعادة وال صاحب شهادة وال صاحب عمارة وليس لغًزا 
من األلغاز، إنما هو إنسان بسيط، يعمل يف ويع وحبافز ُحر، وبإحساس فادح باملسئويلة، إنه إنسان مبناه ىلع أمرين 
س عليه نفسه، وما أرسل إيله نفسه، فهو متقن بلنائه، حمسن النتمائه، ألنه يدرك قطًعا أن  ال ثالث هلما: ما أسَّ

اليشء من رساتله.

هذا انلوع اثلالث، أراه اكللؤلؤة اليت تبىق لؤلؤة ويه يف قاع ابلحر، 
يعرف  أال  يرضها  ال  تتطوقها،  من  جيد  يف  ويه  الصائغ  يد  يف  ويه 
مالكها قيمتها فخسارته من نفسه ال منها، ذللك هو يوقن بقاعدة: 
ال تلتفت إىل الوراء، وهو قول ال يستقيم يف لك حال، ولكن يف بعض 
أنه  يلقيه وراءه، ذلك  الزاعف ملن  انلاجع، والسم  األحوال هو ادلواء 
ا أن تكون هل ردة إىل الوراء، فرشط صحة انلهايات تصحيح  مجيل جدًّ
ابلدايات، قد يستغرق ذلك وقًتا، لكن إن مات وهو يصحح بدايته 

فتلك نهاية صحيحة.

العنارص اثلالثة اليت يقوم عليها ادلين لكه، وحيفظها فقه  هذا انلوع اثلالث، مفهوم الصالح دليه يقوم ىلع 
بالنسبة لألمة اإلسالمية من  العنارص يه: اإلسالم واإليمان واإلحسان، ويه صمامات األمان  اتلدين لكه، وهذه 
اتلطرف واالحنراف والغلو، ويه منافذ اهلواء إىل قلب األمة حىت تبىق حية قائمة بالواجب اذلي عليها، حمافظة ىلع 

موجبات اخلريية املوعودة بها.

 ويه األصول اثلالثة اليت تقوم عليها الوسطية اإلسالمية، ويه املزيان واملوازنة بني اثلبات واتلغري، 
اثلوابت  وتطبق  مواطنها،  يف  الرخص  عن  اتلجايف  دون  بالعزائم  تأخذ  واليت  والسكون،  احلركة  وبني 
دون إهمال للمتغريات، وتتعامل مع األشخاص واألنواع وتقيم وزنًا للزمان وال حتكمه يف لك األحيان، 

وتفرق بني املتماثالت وبني املتباينات. 
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هذا انلوع اثلالث، متفائل من غري حتليالت السياسيني، أو أقاويل املفكرين، فإنه مكتف بـ«بعز عزيز أو بذل 
ذيلل« يلبىق تفاؤهل يف عنفوانه ألنه يوقن أن احلزيوم قادم ال حمالة.

هذا انلوع اثلالث، حياكم األشياء حبكم األصل، لكنه حني يرى أن األصل احتفت به عوارض ومالبسات 
تمنع من إجراء احلكم عليه، ال يلزتم هو حكم األصل، ألنه قد ثبت عنده انلاقل عن حكم األصل.

هذا انلوع اثلالث، يتعامل مع واقعه ومع ماضيه وفق قواعد علمية مضبوطة، وهذه القواعد يف نظره يه كما 
يقول ابن اعشور رمحه اهلل: »القواعد العلمية اليت أسسها نلا السلف فإن الطالب يقرأها ويكتسبها تلخدم فكره، 

ال لتستعبد أفاكره، ومىت استأرست القواعد األفاكر بان خطأ انلظر«. 

هذا انلوع اثلالث، يدرك معىن قول ابن املقفع رمحه اهلل: حق ىلع العاقل أن يتخذ مرآتني؛ فينظر من إحداهما 
يف مساوئ نفسه، فيتصاغر بها، ويصلح ما استطاع منها، وينظر يف األخرى يف حماسن انلاس، فيحليهم بها، ويأخذ 

ما استطاع منها.

هذا انلوع اثلالث، هو اذلي يعلم أن البرش جمبولون ىلع أخالق متباينة وشيم متلفة؛ فلك واحد 
ْيِه قاله، وإذا تبني هل منه 

َ
حيب اتباع مساعدته وترك مباعدته، فمىت رام من أخيه ضد َما وطن نفسه َعل

ْيِه قلبه مله، ومن املالل يكون االستثقال، ومن االستثقال يكون ابلغض، ومن 
َ
خالف َما أضمر َعل

ابلغض تهيج العداوة، فاالشتغال بمن هذا نعته للعاقل محق.

- هذا انلوع اثلالث، يدرك معىن وحقيقة أن يكون رشيف انلفس، فهو يف قرارته يعلم أن رشف انلفس مع 
صغر اهلمة، أوىل من علو اهلمة مع دناءة انلفس؛ ألن من علت همته مع دناءة نفسه اكن متعديًا إىل طلب ما ال 
يستحقه، ومتخطًيا إىل اتلماس ما ال يستوجبه. ومن رشفت نفسه مع صغر همته فهو تارك ملا يستحق ومقرص عما 

جيب هل. وفضل ما بني األمرين ظاهر وإن اكن للك واحد منهما من اذلم نصيب.

ُحها،  هذا انلوع اثلالث، يدرك أن اتلقويم يتلف عن اتلجريح، ويتلف عن الشماتة، فهو يقّوم املسرية أي يصحِّ
يليغ العنف من احلياة ويضع ماكنه ادلعوة الصحيحة واللكمة الواضحة.

هذا انلوع اثلالث، يدرك أن يف الزمان ساعة حرجة يبلغ ابلاطل فيها ذروة قوته، ويبلغ احلق فيها أقىص حمنته، 
واثلبات يف هذه الساعة الشديدة هو نقطة اتلحول.

هذا انلوع اثلالث، يلزتم معىن ما قال األحنف بن قيس رمحه اهلل: »ثالثٌة ال ينتصفون من ثالثة: حليٌم من 
جاهٍل، وبر من فاجٍر، ورشيف من دينء«.

حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435 32



حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435

إذا أدركت هذا أيها انلاظر الكريم، فاعلم أن ما سبق يستتبع أموًرا أخرى، أمجلها لك يف معان مترصة يسرية 
العبارة، فخذها طيبة بها انلفس، وتلقع منك املوقع اذلي أردت هلا منك، فإن رضيت فاعلم:

أنه أحيانًا قد يكون من اإلحسان إىل الغري أن ترتكه يدعك، فلربما حتصل منفعة لم جيد هلا املسكني طريًقا 
إال خداعك.

أن انلفس حال املراجعة اكلطفل الصغري ينجز واجباته، ينساق حينا ويتلىه بك اغبلًا.

أنك إذا شككت يف أحد أمرين فألزم نفسك اإلنصاف بالشك يف مقابله، فقد قال نلا علماؤنا رمحهم اهلل:
والشك يف أحِد ما تقابال *** يوجب شاك يف نظري اعَدال

أنك ال يمكن أن ال تغضب، لكن ال ينتيه غضبك إىل اإلثم، واعف إذا لم يكن ترك االنتقام عجًزا، كما يقول 
ابن املعزت رمحه اهلل، أو كما قال يف موضع آخر: »إذا أعيتك اللكمة فال جتاوزها إىل غريها، فإن الكالم إذا كرثت 

معانيه كرث تقلب اللسان والقلب فيه، فوقفا حمسورين أو بلغا جمهودين.

أنه ينبيغ أن يكون همك أن تسلم نفسك نلفسك من نفسك، فلك نائبة بعد السالمة تهون.

أن الفهم ليس ثوًبا أنت البسه، أو دعوى تدعيها، الفهم سلوك وممارسة.

فيه، واملجادلة  املجاَدل  وإبطال شبهه، ورشفه برشف  إىل احلق  بإرشاده  املجاَدل  إىل  أن إحسان اجلدل إحسان 
إلظهار اإليمان أفضل املجادالت.
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منهم تضحية  تتوقع  انلاس، وال  قلوب  أال تضع نلفسك مزنلة اعيلة يف  يوًما:  احلقيقة  تؤملك  ينبيغ يك ال  أنه 
ألجلك، اخفض سقف توقعاتك باجلميع يك ال تنصدم.

أنك إذا تيقنت أن كالمك يف أمر نتيجته كنتيجة كالم اآلخرين، فال تلفظه واحبث عن كالم يرتك اآلخرون 
كالمهم يلعملوا بنتيجته.

 غري العقول، 
ً

أننا حنتاج جتديد أدوات صناعة احلياة، لكنا قبل هذا حنتاج قلوًبا غري القلوب، وعقوال
ومسلمني غري املسلمني، حنتاج اغرات حتيي وال تقتل، تفيد وال تبيد، تقسو وال تقيص، حتنو وال تنيح، 

حنتاج نرصة اعقلة، نرصة تعيد حق املظلوم وجتعل الظالم يعض األنامل من الغيظ.

أن سؤال كيف تعرف أوىل من سؤال ماذا تعرف، فكيف حتًما تغريك وماذا قد تطغيك.

لم نوفق بعد يف العثور ىلع ميدان معركتنا احلقيقة، لك معاركنا اليت خضناها يف عرص االحنطاط الطويل إما 
أمة  معركة  معركتنا  مجااعت،  حىت  أو  أفراد  معركة  ليست  فمعركتنا  بانليابة،  نوضها  معارك  أو  هامشية  معارك 

والعثور ىلع هذه األمة هو أم املعارك.

أن االتفاق ادلائم املجرد عن االختالف املؤقت ال قيمة هل، فهو يعين أن أحد الطرفني إمعة أو ال رأي هل.

ا بعيًدا 
ً
وأختم شغيب عليك بعبارة أراك أحق بها وأهلها، أكرب خطأ يف حياتك أن حتدد نلفسك هدف

ال يمتلئ الطريق إيله بأهداف أصغر منه. لن تشعر بأهميته إال بمعاناتك يف حتقيق األهداف اثلانوية 
وتذكر لك هدف مستأنف يف نفسه.
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»إن قادة مرص احلايلني يتلهفون عيل القبول ادلويل والرشعية ادلويلة، ويعتمدون ىلع ادلعم 
اخلاريج واملساعدة، السيما من املؤسسات املايلة ادلويلة«

]ميشيل حنا، فورين بولييس, فرباير 2013م[

»إن حكومة اإلخوان تريد نلا أن نعرتف بها، وتريد رشاكتنا معها، وجيب أن نستمر يف اتلعامل مع قادة مرص 
 املنتخبني، حىت لو اكن دلينا خالفات عميقة معهم، فنحن نفعل ذلك يف مجيع أحناء العالم من أجل حتقيق مصاحلنا«.
]تامارا كوفمان، أمام جلنة الرشق األوسط وشمال أفريقيا بالكوجنرس األمريكي، 26 فرباير 2013م[

ين عضو يف اهليئة العليا لـ »حزب انلور« مبتسًما، وقال يل: »انلاس زعالنني منك«!
َ
قابل

قلت هل: أي ناس؟
قال يل: انلاس يف السفارة األمريكية!

قلت هل: وهل ذهبت للقاء السفرية األمريكية ؟
قال يل: نعم، واكن لقاؤنا رائًعا!

واكن هذا احلوار ىلع خلفية رفض دعوة للقاء السفرية األمريكية يف القاهرة »آنا باترسون«!
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مّرت األيام وكنت أحرض لقاء مع نبة من رجال السياسة واألحزاب، وجاء ذكر السفارة األمريكية، وكيفية 
 اتلعايط مع اإلدارة األمريكية، خاصًة فيما يتعلق بالشأن ادلاخيل، فوجدت عضًوا من حزب احلرية والعدالة يقول: 

»جيب أن نتعامل مع أمريكا بكل احرتام؛ ألنها أقوى دولة يف العالم«!

املهجر وعميل سابق  أقباط  أسًفا هو أن يرج مايكل منري -أحد  بالطبع، لكن األكرث  لك ما سبق مؤسف 
للمباحث الفدرايلة األمريكية- فيقول: لك من كنا نسمعهم من اإلسالميني يقول: »املوت ألمريكا! اكنوا معنا يف 

احتفال السفارة األمريكية بالقاهرة بعيد االستقالل األمريكي«!! وبالفعل حدث هذا!

أي تصور  فيه  املشهد اإلساليم املرصي ال يوجد  أن خطاب أكرب كتلتني إسالميتني يف  اإلشاكيلة تكمن يف 
للتعامل مع أكرب خطر حيدق باإلسالم واملرشوع اإلساليم ومرص اإلسالمية؛ أتكلم هنا عن املرشوع األمريكي 

اإلمربيايل الصهيوصلييب!

هنا إذن إشاكيلة اكمنٌة، تتجىل يف اخلطاب اإلعاليم، ويف املرشوع السيايس! ولك أن تمسح اتلاريخ ليك تتأكد 
دليك هذه اإلشاكيلة: 

اإلخوان  جلماعة  نَر  ولم  وغريها،  والعراق  أفغانستان  يف  األمريكي  املرشوع  مع  الزنال  مواطن  تعددت   
ً

فمثال
املسلمني معركة جهاد واحدة ختوضها ضد هذا العدو الواضح والرصيح، بل أحيانا جتد عكس ذلك تماًما يف تبين 

اجلماعة للمرشوع األمريكي! كما حدث يف العراق ىلع يد طارق اهلاشيم وزمرته يف احلزب اإلساليم!

وىلع اجلانب اآلخر جتد ادلعوة السلفية يف اإلسكندرية غري مكرتثة يف تنظريها السيايس وال يف خطابها ادلعوي 
اهليمنة األمريكية والغربية بشلك اعم ىلع مرص والعالم  تأسيس ملوقف من  بأي  للقواعد  وال حىت يف تدريسها 

العريب واإلساليم!

وبناء ىلع ما سبق تستطيع فهم كالم الرئيس األمريكي 
باراك أوباما من ابليت األبيض يف أوائل أيام اثلورة: »أن ابلاب 
قد صار مفتوًحا أمام مجاعة اإلخوان ألن يكون هلا دور يف 
بالعملية  وااللزتام  العنف  نبذ  رشيطة  القادمة،  احلكومة 

ادليمقراطية«!

 من اإلسالميني ترىب ىلع جهاد اإلسالميني يف أفغانستان والشيشان وابلوسنة وفلسطني 
ً

  اكمال
ً

تصور ميع جيال
والعراق والصومال، ثم يرى تلك املمارسات وذلك اتلمايه وعدم االكرتاث.. ما املتوقع يف نظرة ذلك اجليل هلؤالء 

القادة واملشايخ!
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وكيف تواجه تلك القيادات تساؤالت من نوعية: »هل نماذج طارق اهلاشيم وحامد كرزاي ورشيف شيخ أمحد 
تُنسخ اآلن يف مرص«؟!

وكيف تقدر تلك القيادات ىلع انلظر يف عيون الشعب املرصي وىه خارجة للتو من لقاء آن باترسون!

إن عقل الغرب االسرتاتييج مسكون بالرصاع واحلرب؛ فهو يرى -كما يقول ويل ديورنت- أن احلرب ثابت من 
 ثوابت اتلاريخ، وال يرى اآلخر املخالف إال »مادة لالستعمال«، وأن ضبط ادلاخل الغريب مرهون باتلعدي اخلاريج!

نظرة ىف تاريخ الغرب, سرتى ادلاروينية يف أبىه صورها, داروينية اذلي ال يؤمن إال بابلقاء لألقوى واألصلح، 
وذلك جيعلنا ندرك أن احلل مع من يراك عدوًّا هو أن تراه أنت عدوًّا، وإال ستكون العاقبة وخيمة! ونماذج اهلنود 

رين والعراق ليست عنا ببعيد!  احلمر واألفارقة املهجَّ

إن اثلورة اليت اكنت تنادي يف أيامها اثلمانية عرش وترفع تقريرها للعالم عرب لوحات حممولة مكتوب 
ُمستهدف من اثلورة يف 

ْ
فيها: »لن حتكمنا أمريكا بعد ايلوم«. هذه اجلموع اثلورية اكنت تدرك أن ال

حقيقة األمر لم يكن »مبارك«، بل انلظام، وانلظام ال يعين مبارك وال يعين »حبيب العاديل«، انلظام 
يعين اهليمنة األمريكية وتوابعها يف ادلاخل.

ة احلكم حىت هذه اللحظة ثورة داخل اإلطار, داخل اإلطار األمريكي,  وهذه اثلورة اليت أتت باإلسالميني إىل ُسدَّ
داخل احلدود االسرتاتيجية األمريكية, وما زالت تلعب طبًقا للمحددات الرئيسة للهيمنة األمريكية عرب لك 

املستويات السياسية منها واالقتصادية!

االجتمااعت؛  وتلك  اللقاءات  هذه  تتطلب  السياسة  أن  من  واآلخر  احلني  بني  نسمعها  الىت  الطنطنات  وهذه 
ا لظريف من الظرفاء يقول: »إن الرباز سيظل براًزا ننت الراحئة، ولو حاول ابلعض  ا وجيًها جدًّ فرصاحة ال أجد إال ردًّ

وصفه بأنه خالصة وعصارة خربة حياتية يومية لإلنسان«!

ولكن السؤال اتلأسييس هنا هو كيف يُقرأ لك ذلك اتلمايه وعدم املمانعة ىف ضوء القواعد الرشعية يف الوالء 
والرباء؟ أم حنن نرفض العلمانية نظريًّا، وعمليًّا نلا قول آخر؟!
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أم أن قواعد املصلحة واملفسدة أصبحت مثل  العلمانية يف رؤيتنا وال نشعر بذلك؟!  يا تُرى حنن نستبطن  أم 
آالت املوسيىق: من املمكن أن تعزف أي يشء فقط حتتاج ملن جييد العزف؟! وكيف نقدر أن جنيب من يطعن ىلع 

مواجهتنا إليران واملرشوع الشييع ويسأنلا: وملاذا ال تواجهون املرشوع األمريكي ؟! وسؤاهل هذا هل وجاهته!

دعوين أختم ىف انلهاية بقصة ويلد احلاج املعتقل السوداين السابق يف جوانتانمو، واذلي اكن حييك فيها عما حدث 
هل وإلخوانه يف مأساة مذحبة جانيج –أفغانستان، نوفمرب 2001- واليت حورص فيها املجاهدون هناك أليام وماتوا من 

اجلوع والغرق والقتل! 

يقول ويلد حممد حاج ىف شاهد ىلع العرص مع أمحد منصور 2010م: »نعم، بعد ما أخلونا يف الكونتيرنات 
أتذكر موقًفا ال أنساه أبًدا للصليب األمحر، فتاة من الصليب األمحر، الشباب جوىع عطىش، أتذكر هذا 
الشخص اذلي اكن أمايم، هذه الفتاة من الصليب األمحر مدت تفاحة لألخ، األخ أراد أن يأخذ اتلفاح، 
رفضت إىل أن يتم اتلصوير من قبل الاكمريات وهو يأكل هذه اتلفاحة من يد الصليب األمحر! هذا األخ 
ملا وجد أن هذه الفتاة أرجعت اتلفاحة منتظرة الاكمريات تصور املنظر رفض أن يأخذ اتلفاحة منهم«. انتىه

انظر هنا! فتاة الصليب األمحر لم تُرد أن تُعطي اتلفاحة إلنسان جائع لم يأكل منذ أيام إال ويه تصوره؛ حىت خترج 
الصورة  اكآليت: »املدنية األمريكية يف رقيها! تعطي اهلمجيني أصحاب الوجوه الكئيبة تفاحة احلياة, وكأن مذحبة 

لم تقع منذ حلظات، وكأن مئات من الضحايا لم يسقطوا!

ولكن هكذا يه اللحظة األمريكية! تريد أن تعطيك تفاحة احلياة؛ ليك تأخذ يه منك الصورة اليت تصدرها 
للعالم عن نفسها!

إذن اتلفاحة مقابل املصلحة, اتلفاحة مقابل اتلدخل, اتلفاحة مقابل دوام اهليمنة, اتلفاحة مقابل بقاء انلظام!
وإىل هنا تستطيع الرجوع إىل بداية املقال، وتقرأ كالم »ميشيل حنا«، و«تمارا كوفمان«؛ تلدرك ملاذا صدرنا هذا 

املقال بتلك املقوالت!
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ق املسلمني، وتالعب األهواء باملتسلطني ىلع األمة، أديا إىل ضياع جمد دنيا املسلمني،  ال شك أن تفرُّ
وإىل خفوت أضواء مدنيتهم، واليت اكنت مؤلفة من مجيع الشعوب واألجناس، وضياع ممالكهم ودوهلم، 

سواء اكن ذلك يف الرشق اإلساليم، أو يف الغرب األندليس.

إنه يمكن تشبيه وحدة األمة بعقد اخلرز، إذا اتلىه به اعبث اغفل أو متلهٍّ طائش لن يبىق منه يشء بعد انفراطه 
وشتاته وضياعه، وهذا هو بالضبط ما حدث بسقوط آخر معقل سيايس من معاقل املسلمني يف األندلس )الغرب(، 
ثم بعد ذلك بقرون سقوط الوحدة اإلسالمية )يف الرشق( اليت استعادتها ادلولة العثمانية القوية، اليت تدهورت يه 

أيًضا فيما بعد بفعل عوامل داخلية، ثم بفعل قوى خارجية مرتبصة اكلعادة.

أما قبل سقوط األندلس، فقد اكنت أمة اإلسالم يف الرشق والغرب منتجة حضاريًّا يف اكفة علوم احلضارة واملدنية، 
وعندما سقطت غرناطة سقطت معها اكفة علوم املسلمني ومكتباتها ومترباتها وأدواتها ابلحثية واكتشافاتها يف 
 فريًدا من نوعه، بينما اكنت ممالك املسلمني 

ً
، وجهال

ً
يد الغرب املسييح، ذلك الغرب اذلي اكن يعيش ظالًما هائال

 يف مجيع املجاالت العلمية، يف الطب، والصيدلة، يف علوم الفلك، والكيمياء، 
ً

وحوارض اإلسالم تعيش ازدهاًرا هائال
يف الرياضيات، وغريها من العلوم املدونة والفاعلة يف احلضارة. 

ترك املسلمون روائع حضارتهم وراءهم يف ربوع مدائنهم املنهارة، هرًبا إىل معاقل الرشق، فورثتها أوروبا وصنعت 
منها حضارتها، وأنارت بها مدنها وممالكها، وجعلتها مبادئ هلا يف اكتشافاتها العلمية وحركتها العملية والعقلية.
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أثناء ذلك اكنت تتطور فلسفة علمانية مادية، بفعل عوامل مادية ونفسية، منها االنتشاء باالنتصار ىلع الكنيسة 
وحتجيمها.

وبني مرحلة سقوط آخر معقل حضاري لإلسالم يف الغرب، وغزو نابليون بونابرت ملرص، اكن الغرب قد بىن -من 
علوم املسلمني الكونية والعقلية- مدنيًة اكنت تتطور لك يوم، ويه تعمل ىلع إزاحة سلطة الكنيسة، اليت اكنت تغار 

من تلك العلوم املضيئة من قبل يف املدائن اإلسالمية انلظيفة والزاهية والقريبة! 

الكنيس  الفكر  زحزحة  تم  واتلجرييب-  العقيل  -العلم  اإلساليم  العلم  ىلع  الغربيني  من  كثري  تتلُمذ  فبفضل 
واالشتباك معه، حىت ساندته القوة واثلورة فتخلصوا من سلطة الكنيسة وتعايلمها الالهوتية، ختلص أوئلك اتلالميذ 
من ذلك اتلعصب الكنيس البشع، اذلي اكن يعاقبهم باملوت واحلرق واإلدانة وانليف؛ ألنهم أرادوا االستفادة من مدنية 
اإلسالم وأهله وعلومهم وفهومهم وأخالقهم وفروسيتهم، اليت اكنت تتسلل لكماتها وأنوارها وإشاراتها ببطء داخل 
املعاقل الاكثويلكية العتيقة، وال يىف أن مصدر تلك العلوم هو ذلك العلم اجلديد اذلي وضع اهلل مبادئه ومناهجه 

يف القرآن، واليت مىض بها املسلمون يدرسون ويكتشفون علوم الكون اليت أودعها اهلل يف خلقه وقوانينه.

ظلماتها  عنها  يقشع  فقد اكن  ذلك؛  من  أكرث  اإلسالم  الصرب ىلع  الاكثويلكية  اهلمجية  تستطع  لم 
املسلمني  ممالك  تهاجم  فراحت  والروحية؛  املادية  وسلطتها  بابلاطل،  املتكسبة  وخرافاتها  الساترة، 

املتنازعة حىت سقطت مجيعها! 

وترك اإلسالم -بعد هروب املنتسبني إيله يف مدائنه الغربية- مئات االكتشافات الطبية والفلكية والرياضية 
واجلغرافية والكيميائية، واألدوية والصيديلات واملستشفيات واللكيات واملختربات واملكتبات واآلالت العلمية يف 

اكفة جماالت احلياة والعلوم، بينما اكنت آخر طائفة من املسلمني تهرب مذعورة اىل املغرب العريب.

الغريب  العسكر  ظالل  وبدأت  العلمانية.  )االستعمارية(  احلروب  بدأت  املسيحية  الصليبية  احلروب  وبعد 
تتخايل يف الصحراء العربية ويه تتقدم للغزو، وجاء نابليون جبيوشه االستعمارية ومعه مطبعة وأساتذة وعلماء 
ورجال تبشري كنيس! ومع العلماء مواريث اإلسالم العلمية، املرسوقة أو املمزوجة، وما بنوا عليها من اختبارات 

ومكتشفات.

جاءوا -كما بنّي )إدوارد سعيد( يف )االسترشاق(- حيملون نظرة احتقارية للرشق اإلساليم )مبنية ىلع نظريات 
علمية؛ اكليت انقلب بها هتلر ىلع غربه فيما بعد!(، اغضني الطرف عن أن ذلك اإلرث اإلساليم العريق هو اذلي 
علمهم كيف يتنورون ويكتشفون ويبحثون؛ بل واغضني الطرف أيًضا عن لك ما استفادت منه األمم الغربية 
من وسائل يف اجلراحة والطب وطرق للمداواة، وأجهزة وأدوات ومستشفيات وصيديلات، ومتربات وأسماء يف اكفة 

جماالت العلوم، وغري ذلك، ومدن نظيفة وزروع وجنات وعيون.
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وال شك أن إقبال الشباب األورويب ىلع ادلراسة يف حوارض اإلسالم يف الغرب جعلهم ينفرون من ذهنية االحتقار 
الكنسية، اليت تفاقمت باحلسد، وإغراء السلطة، واكتناز األموال واالستئثار بها من دون انلاس املجهلني والفقراء، 

أما أوئلك الشباب فقد فتنوا بمعالم حضارتنا. 

اكنت  اليت  األجيال  وانتهاء  بعده،  وما  عرش  اثلامن  القرن  يف  منها  العلماين  الفكر  تمكن  بعد  أوروبا  أن  إال 
تعطي للمسلمني حقهم من االحرتام واتلبجيل =أصبحت وريثة لالحتقار الكنيس، ورواسب رصاع الكنيسة مع 
اإلسالم؛ ففقد الغرب انلظرة اإلنسانية اليت تعرتف بأستاذية املسلمني للعالم طوال مدة طويلة تمتد لقرون، وأقبل 

املستعمرون للغزو وانلهب وهم يصورون جلنودهم أن الرشق أدىن أقل من أن حيكم نفسه بنفسه!

وجاء الشباب اجلديد وانلبت احلديث وهو ال يعلم برصخة )الفارو( القديمة -رصخة القرطيب األسباين املتعصب-؛ 
فقد اختفت آثار الرصخة املدوية، وهو رجل من كرباء املتعصبني املسيحيني يف القرن اتلاسع واسمه )الفارو(، وقد 

قال متألـًما:

فهم  وقصصهم،  العرب  ألشعار  املسيحيون  إخواىن  »يطرب 
يدرسون كتب الفقهاء والفالسفة )املحمديني(، ال تلفنيدها، 
بل للحصول ىلع أسلوب عرىب صحيح رشيق؛ فأين جتد ايلوم 
وأين  املقدسة؟  الكتب  ىلع  الالتينية  اتلعليقات  يقرأ  علمانيًّا 
أسفا!  وا  والرسل؟  األنبياء  وكتب  اإلجنيل  يدرس  اذلى  ذلك 
إن شباب املسيحيني اذلين هم أبرز انلاس مواهب، ليسوا ىلع 
علم بأي أدب وال لغة غري العربية، فهم يقرأون كتب العرب 
ويدرسونها بلهفة وشغف، وهم جيمعون منها مكتبات اكملة 
بمدح  ماكن  لك  يف  يلرتنمون  وإنهم  باهظة،  نفقات  تكلفهم 
يف  حيتجون  األخرى  انلاحية  من  لرتاهم  وإنك  العرب،  تراث 
املؤلفات غري  تلك  بأن  املسيحية-  الكتب  -إذا ذكرت  زراية 

جديرة باحرتامهم«.

وهو نَص مشهور وجتده يف كثري من الكتب اليت تكلمت عن حضارة اإلسالم، ذكره رويج جارودي، ومراد 
هوفمان، وزيغريد هونكه، وجرونيباوم، وغريهم.

وال شك أن إيقاع هذه الكتابات اتلاريية املنصفة، واليت ترجع الفضل للعرب أو للمسلمني يف إفادة أوروبا 
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من اكفة علوم احلضارة =يزداد وقعها يوًما بعد يوم، وذلك من يوم كتب غوستاف لوبون عن حضارة العرب أو 
اإلسالم، إال أن تلك الكتابات العلمية ما زالت حبيسة األاكديميات، وقد تعرض ىلع موائد طعام ادلبلوماسيات.

االنقضاض ىلع  العلمية واتلبشريية، وتمّكن حممد عيل من  فلوهل  نابليون من مرص ومعه  خرج 
العثمانية  املمايلك يف أعظم جمزرة جرت حينذاك يف اتلاريخ، اكنت ادلولة  احلكم، بعد ختلصه من 
العلية ال تزال حمتفظة ببعض هيبتها وعلومها، وأما يف آخر مراحل وجودها فاكنت تستعني بنظم غربية 
يف السياسة واحلرب، واكن الكمايلون يورطونها يف حروب وضياع، بينما اكن الغرب يلف حبال املوت 

حول الرأس املتهالك!

اتلطور ىلع  بني  اتلالئم  أي  العنيفة،  ادلموية  ودكتاتوريته  الفرنسيون  تركه  ما  بني  يوفق  أن  حاول حممد عيل 
الطريقة الغربية والتسلط االستبدادي ادلموي! مع نظم ذاتية جنحت بصورة ما يف بناء لم يتصاعد نموه أو يتطور 
 إذا نر سوس األخالق 

ً
تلكوين ما؛ فالعلم ال جيتمع مع االستبداد، كما أن احلضارة أي حضارة ال تصمد طويال

السيئة فيها، واجلهل من أشنع تلك األخالق!

جنح االحتالل األورويب يف االستعانة بنصارى الرشق، خصوًصا نصارى جبل بلنان، بعد أن استغل املشالك اليت 
جرت بينهم وبني ادلولة العثمانية، كما اعتمد ىلع روابط قديمة بني الصليبيني واملوارنة يف بلنان، بعد أن تثقفوا 

بثقافته ورشبوا من روح اثلقافة الغربية املتمردة ىلع األديان.

وبينما اكنت تتشلك يف محايته طليعة من أبناء املسلمني ومن نصارى مرص اكنت قد تعلمت فلسفته املتمردة ىلع 
ادلين =نزحت طليعة الشام انلرصانية إىل القطر املرصي، ومن مرص بدأت اتلغريب، وراجت ادلعوات اليت زعمت 

أن رس اتلقدم هو ترك األديان، وأنه لكما حتلل املرء من دينه أحدث تقدًما يف العلم واحلياة!

والعلمية  القيمية  وأصوهل  للكون  احلقيقية  ورؤيته  بعقائده  اإلسالم  أن  انلاس  من  كثري  وتناىس 
صنع تقدًما فريًدا يف اتلاريخ اإلنساين، منه انبثقت العلوم واكتُشفت املبادئ العلمية والفوائد املادية 
من الطب إىل الرياضيات والفلك، تناسوا أن اإلسالم دين إيمان وعبادة، وعلم وحكمة، وسياسة ملك 
ودولة، وأساس عمران وحضارة، وأن اإلسالم دين ودولة، ملة وأمة. كما قال )حممد رشيد رضا( قديًما.

محلت تلك احلمالت اتلغريبية العنيفة يف طياتها رواسب الرصاع مع املوقف الكنيس من العلم؛ فادعت يف بالد 
اإلسالم -ىلع يد روادها من العرب- أن اإلسالم شبيه بالكنيسة، وأنه ذللك ال بد من فصل ادلين عن السياسة 

والعلم واألخالق، حىت حيدث اتلقدم!
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قال اغيل شكري: »... فقد بدأت املرحلة اثلانية بالفصل بني ادلين وادلولة، وانتهت كما نرى بالفصل بني ادلين 
بما يشبه )الرضبة  إيله.. جاء طه حسني  أن يصل  والعلم، وقد اكن ذلك أقىص ما يستطيع فكر انلهضة املرصية 
القاضية(؛ يلقول إن العاطفة ادلينية والوجدان ادليين ومعتقدات السلف ال عالقة هلا بالعلم وقوانينه وجتاربه ورؤاه 

ومقدماته ونتاجئه«. ]انلهضة والسقوط، لغايل شكري، ص252[

القرآن يف تشكيل العقل املسلم ما حدثت  أنه لوال سياسة  وتناسوا 
العمران األوروبية األصيلة  املسلمني، وال ختلقت منها علوم  حضارة 

رويًدا رويًدا!

يف ظل اتلدهور وعوامل اتلخلف واجلهل، تمّكن اتلصوف الالهويت السليب من معاقل علمية إسالمية، منها 
األزهر الرشيف، كما تغلغلت انلظرة السلبية واألمية العلمية يف مفاصل اجلسد اإلساليم املريض؛ فجاءت طليعة 

الغرب تزعم أن اإلسالم هو سبب اجلهل وادلروشة واتلخلف، وعدِم األخذ بأسباب اتلقدم والريق واحلياة.

نّبه ىلع  الروحية والعقلية والعلمية مًعا، وأنه هو من  وتناىس كثري من انلاس أن اإلسالم هو من صنع احلياة 
فاعلية األسباب بقيومية اهلل، ونبه ىلع علوم الكون وخلق مبادئها الشاملة، وأن احلركة والنشاط أصل من أصول 
املسلم بطبيعته اإلسالمية »حارث همام«، زاهد مقدام، وأن اإلسالم هو من خلق  العلم واحلياة يف اإلسالم، وأن 
الوحدة، واتلحم مع الشعوب بتساحمه ورمحته وأخوته، ال كما زعم ابلعض بإرهاب وقسوة ورضائب حاول انلاس أن 

يتخلصوا منها باإلسالم، كما تزعم األساطري املسيحية والعلمانية مًعا!

انفرط عقد السياسة اإلسالمية وانفرط عقد العلماء يومئذ، ولم يبَق من العلماء اذلين اكنوا يعون 
تلك احلقائق الفريدة -يف ظل وجود االستعمار الغريب- إال قلة. واملثري للتأمل أن مرض الفكر واتلصور 

اكن قد توغل يف جامعات إسالمية ذات شأن. 

اذلين  األفذاذ  العلماء  أوئلك  راح حيارب  ايلوم -حنن شبيبة اإلسالم-  منا  أن كثريًا  إثارة وريبة  أكرث  وما هو 
وقفوا لالستعمار وجوقته العلمانية، بعد أن فصلوا الظروف اليت اعش فيها أوئلك العلماء، فسقط بذلك كثري من 
تارينا احلديث يف قبضة العلمانية لغرض العلمنة! يف وقت راح كثريون ينرشون فقط ما يقال ايلوم إنها أخطاء 
للعلماء، ومنها بالفعل أخطاء علمية وفكرية حقيقية، ومنها ما ليس كذلك، لكننا جعلناها يه األصل فرميناهم 
باتلبعية لالستعمار واملاسونية، وهذه يه أكرب مصيبة ختللت عقونلا حىت ايلوم، فلم ننصف روادنا بينما رحنا نقف 
نفس املوقف الصلييب والصويف واتلغرييب القديم منهم! ومن هنا، ومن هذه اثلغرة، سقطت حقائق ومعارف علمية 

إسالمية سياسية وقيمية، تاريية وحضارية، وسقط اإلنصاف والعدل والرمحة!
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فبينما اكن هؤالء الرواد األوائل يف العرص احلديث، ويف وجود خلل عظيم يف املجتمع، ويف وجود استعمار متمكن 
من ابلالد تمام اتلمكن، تساعده يف ذلك إدارات متمكنة تزّيف لك يشء، وتعيش ىلع العبودية املزرية للغرب، بينما 
اكنوا حياولون فعل يشء مفيد لألمة، ليس يف مرص وحدها، ولكن يف اكفة بالد اإلسالم املحتلة، بينما اكنوا يفعلون 
ذلك بكل حيلة ممكنة ودفاع متيرس، اكن يقف ىلع اجلهة األخرى علمانيون يشغلهم يشء واحد، وهو اتلخلص 

من اإلسالم يف اكفة جماالت احلياة، سياسية، وثقافية، واقتصادية، واجتماعية!

اتلخلص منه كروح للحركة السياسية، وكروح للحركة العلمية، وكروح للفكرة األخالقية املنبثقة 
عن القرآن والراسخة يف علوم اإلسالم لكها، واليت وجدت حقيقة يف الواقع العاليم املادي املحسوس، 

اذلي أنشأته تلك العلوم.

اكنت هناك حراكت سياسية ودينية يف العالم اإلساليم حتاول استعادة ما فات، منها حركة اإلمام حممد بن عبد 
الوهاب يف اجلزيرة العربية، ثم حركة اإلخوان فيما بعد يف مرص، احلركة الوهابية اكنت تيع األزمة ادلينية والسياسية 
يف املنطقة، وذللك محلت محلة عنيفة ىلع اخلرافات والعصبيات يف اجلزيرة العربية، كما حاولت حماربة زاعمات 
اكنت خترب يف منطقة اجلزيرة العربية -مثل ابن الرشيد- وحاولت دولة ابن سعود الويلدة يومذاك أن تنبه رأس 
ادلولة العثمانية باخلطر، إىل أن حورصت دولة اخلالفة وسقطت باحلصار األورويب، وخبلخلة مجاعة تركيا الفتاة 
العلمانية اليت اكنت منذ زمن يف سدة احلكم! وقد اكن ابن سعود شديد اتلعلق واإلخالص لدلولة العثمانية ىلع 

كرثة ما يراه من سوء معاملتها؛ كما قال حممد رشيد رضا. ]انظر: املنار، سبتمرب 1913[

أما ما اكن قد أذاعه العلماء األفذاذ األبطال من أمور فريدة يف تارينا العليم واحلضاري، والسيايس واالقتصادي، 
فقد ورثه رشيد رضا ومعه ثلة من العلماء، ثم ابلنا ومعه خرية من العلماء وادلاعة، وهذا األخري ورث عن رشيد 
األمة،  تلفهيم  فريدة  كمحاولة  اإلسالم  اعلم  يف  تبثه  اكنت  اذلي  الرثي  العلم  ورث  كما  املنار،  جملته  قيادة  رضا 

وتنبيهها ملحاوالت اتلغريب واتلخريب.

لم ترتك ادلولة -انلصف علمانية واملتحالفة مع االستعمار- حسن ابلنا 
األمور،  زمام  الستعادة  فعلية  سياسية  حركة  يقيم  واألزهر  املنار  وريث 
مع  اخلائنة  الرصاصات  حتالفت  أن  بعد  الغدر  رصاصات  عليه  فأطلقت 

مدافع اإلجنلزي الطليقة!

لقد تسبب حممد عيل يف تكالب اإلجنلزي ىلع مرص بعد أن خرج الفرنسيون منها! واألسباب يف ذلك كثرية، 
 من أن يمد نلهضته بطرف طويل وأصيل ومبارش إىل 

ً
لكن الرجل اذلي أقام دوتله ىلع اإلرهاب وسفك ادلماء بدال

اإلسالم، راحت اإلغراءات الغربية والفنت امللوكية تغريه بابلعد عن مصدر إشعاع الرشق والغرب!
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ومن رواسب تلك األوضاع تغلغل نصارى الشام يف مرص كما سبق، وقد عملوا ىلع إنشاء الصحف واملجالت 
العلمانية، ويه اليت عملت بمساعدة املحتل ىلع تغيري وجهة مرص السياسية والفكرية؛ تلكون وجهة ال يه إسالمية 
رصف وال يه أوروبية رصف! بعكس وجهة تركيا اليت تغربت تماًما ىلع أيدي عصابة )تركيا الفتاة( اليت اعتقلت 
 

ً
اخلليفة فيما بعد تغلغلها يف ادلولة املتهالكة، وألغت األذان واللغة العربية، ووضعت القبعة ىلع رأس الرجال بدال

من الطربوش الرشيق!

وتمت املواجهات الفكرية الكربى، واكنت املحاوالت انلرصانية الشامية اليت استوطنت مرص تسىع إىل خلخلة 
املفاهيم عن عالقة السياسة بادلين، ثم بالعلم، ثم فيما بعد باألخالق!

وصار االصطفاف العلماين تتبني معامله رويًدا رويًدا، وقد تمثل يف يعقوب رصوف، وشبيل شميل، 
وفرانسس مّراش، وفرح أنطون، ومعهم إسماعيل مظهر، وإسماعيل أدهم، وأمحد لطيف السيد، وغريهم، 

وهذا األخري -كمثال- »استبعد اإلسالم كطرف يف معادلة اتلقدم«. ]انلهضة والسقوط لغايل شكري، ص238[

الغرايين  ومصطىف  العظم،  ورفيق  رضا،  رشيد  وحممد  عبده،  وحممد  األفغاين،  ادلين  مجال  اآلخر  اجلانب  وىلع 
-صاحب كتاب اإلسالم روح املدنية-، واملنفلويط، وحمب ادلين اخلطيب، وغريهم.

 اشتهرت حوارت عبده ورشيد رضا واألفغاين ضد العلمانية، وسجلت املحاورات يف كتب اغبلًا ما نغض الطرف 
عنها ملوانع فكرية!

أما ادلولة والسياسة والقوانني، فاكنت تساق بسياط أوالد حممد عيل وورثته، وبراعية اإلجنلزي املحتلني، واكنت 
تلك السياسات تسند الفريق العلماين املغري للحقائق اليت تطرقنا إيلها، حىت نشأت انلاشئة )انلبت، بتعبري فرح 
أنطون!( ىلع ذلك، واكنت حركة اإلخوان -وريثة اجلبهة اإلسالمية- يف وقت متأخر تواجه وحدها مع بعض العلماء 

السلفيني هذه القوى الفاعلة املتمكنة يف املجتمع.

]وللحديث بقية يف العدد القادم إن شاء اهلل[
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اتلعطيل  الظلم..  إشاعة  املنحرفة..  العقائد  بعض  احتضان  املكوس..  فرض  املرتد..  عقوبة  تعطيل 
الفعيل لرجم الزاين املحصن.. عدم جتريم اللواط.. 

ال أدري أيه نوستاجليا إسالمية تلك اليت جتعل ابلعض يطلق اسم »اخلالفة« ىلع وجه املدح واتلبجيل، 
ىلع دولة انترشت يف )بعض( حقبها اتلاريية هذه املنكرات؟ 

دة قادرة ىلع تهديد األعداء، ولو اكنت تلك  أم هو واقع مؤلم دفع هؤالء إىل اإلعجاب بأية دولة مسلمة موحَّ
ادلولة هلا حظ ظاهر ونصيب غري يسري من خطايا امللك العضوض املهدر للرشيعة، بدرجة فاقت أحيانًا ما سبقها 

من ظلم وإهدار للرشع يف اتلاريخ اإلساليم؟

حرصت  فبينما  العثمانية،  ادلولة  منه  تنُج  لم  اتلارييخ  الرسد  يف  اتلطرف  من  كبري  لقدر  األمة  تعرضت  لقد 
األنظمة العلمانية العربية يف املناهج اتلعليمية ىلع وصف ادلولة العثمانية باالحتالل وجتريدها من أي مناقب يف 
مقابل نعت االحتالل الفرنيس باحلملة ذات املمزيات =اكن اتلطرف املقابل من بعض ادلاعة واملؤرخني اإلسالميني 
اذلين حترسوا ىلع ضياع ادلولة العثمانية أيما حترس وعزوا زواهلا إىل ضعفها وتواطؤ الغرب، اغضني الطرف عن 

مثابلها الرشعية واحنرافاتها العقدية أو مقللني من تأثري ذلك ىلع سقوط ادلولة. 
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لقد شجعت ادلولة العثمانية منذ بداياتها وحىت نهايتها عدًدا من الطرق الصوفية املنحرفة، وقرَّب السالطني 
مشايخ هذه الطرق إيلهم، وتفشت الزنعة الصوفية بني املواطنني، وانترشت عقيدة وحدة الوجود، وظهرت الطرق 
العثمانية يف عهد أورخان )ثاين  املولوية وانلقشبندية والرفاعية وابلكتاشية، وتأسس أقوى جيش نظايم لدلولة 
سالطني ادلولة( من الطريقة الصوفية ابلكتاشية، فدان اجلند ملشايها بالوالء والسمع والطاعة، وقد ُعرف هذا 

اجليش باسم ايلنيجارية )وُحرفت اللكمة إىل االنكشارية حسب انلطق العريب(.

ويف القرن اخلامس عرش، فرض حممد الفاتح نظام »االلزتام« املخالف للرشيعة، وهو نظام جلمع املكوس، فوضت 
بموجبه ادلولة طبقة من األثرياء يعرفون بامللزتمني يف مهمة جباية الرضائب من الفالحني، بعد أن يدفع هؤالء 

األثرياء مقدًما مبالغ مايلة لدلولة. 

الفالحني وابزتازهم بأخذ مبالغ أكرب من قيمة الرضيبة  امللزتمني ىلع استغالل  وقد ساعد هذا انلظام اجلائر 
األصلية، ولم تسلم ادلولة العثمانية من هذا انلظام إال يف عهد السلطان عبد املجيد األول، اذلي ألغاه لكنه استبدل 

به نظاًما آخر جلمع الرضائب أقل سوًءا. 

العثمانية  ادلولة  دخلت  عرش،  اتلاسع  القرن  ويف 
تطورت  ثم  العرب،  جزيرة  يف  الوهابيني  مع  معارك 
جهة،  من  مرص  وايل  باشا  عيل  حممد  بني  حربني  إىل 
والسلطانني حممود اثلاين وعبد املجيد األول من جهة 
الفريقني،  بني  الوسيط  دور  أوروبا  ولعبت  أخرى، 
عيل(  )حممد  املنترص  الطرف  ىلع  الضغط  وقررت 
إحداث  بغرض  السلطان،  كفة  إىل  واالحنياز  وتقزيمه 
والعثماين،  املرصي  اجليشني  إلنهاك  الالزم  اتلوازن 
الفرنيس  اجليش  أمام  بهزيمة  منيا  قد  اكنا  الذلين 

اإلجنلزيي الرويس، يف معركة نفارين اعم 1828م. 

العثمانية يف عهد حممود اثلاين وعبد املجيد األول تتجه إىل علمنة الترشيع ىلع استحياء، حتت  بدأت ادلولة 
مسىم اإلصالح ما ُعرف بـ »اتلنظيمات«، يف حماولة أخرية إلنقاذ ادلولة اليت أخذت رقعتها يف االنكماش، فاكن 
ابلدء يف حتديث األسطول واجليش بموجب مرسوم جوهلان اذلي تبعته حزمة من القوانني أسفرت عن إلغاء حد 

ذ.  الردة يف اعم 1844م، يف الوقت اذلي اكن رجم الزاين قد ُهجر جمتمعيًّا قبل هذا اتلاريخ وما اعد يُنفَّ
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اكنت دعوة حممد بن عبد الوهاب قد بدأت حينئذ يف ماكفحة ابلدع والرشكيات اليت تلبست بها جزيرة العرب، 
بينما رشع العثمانيون يولون وجوههم شطر أوروبا يلكتبوا ختام دوتلهم بأيديهم، فصدر خط همايون اعم 1856م، 
واذلي لم يرش من قريب أو من بعيد ليشء من مبادئ الرشيعة اإلسالمية ونص ىلع إلغاء اجلزية املفروضة ىلع غري 

املسلمني. 

العثمانيون بذلك  نابليون، يلعلن  العقوبات اذلي استند إىل قانون  وبعد اعمني من هذا اتلاريخ، صدر قانون 
صدور أول حزمة قوانني علمانية تستغين عن العقوبات الواردة يف الرشيعة اإلسالمية اكلرجم، وتليغ جتريم اللواط 

والسحاق، وتبدأ يف تأسيس إنشاء حماكم علمانية ىلع النسق الفرنيس.

سيد  اخلطيب  وقتئذ،  اإلسالم  شييخ  بموافقة  تم  احلدود  إلغاء  أن  ىلع  هنا  ها  اتلنبيه  يىف  وال 
وهاب أفندي، ومصطىف اعصم، وبذريعة مرااعة مصلحة ادلولة، ىلع غرار املصالح واملفاسد السلفية 

اإلسكندرية يف زماننا. )شيخ اإلسالم هو أىلع منصب عليم ديين بادلولة(.

زعمت ادلولة العثمانية االستناد إىل املذهب احلنيف يف الترشيع، لكن قانونها املدين املعروف باسم املجلة لم 
يعرف من الرشيعة اإلسالمية سوى القليل اكلعقود واإلجارة والضمان والشهادة وسائر املعامالت االقتصادية، فيما 
جتاهل هذا القانون الرشيعة فيما يتعلق بقوانني األرسة، وفيما يص قوانني العقوبات اليت اكنت قد ُوضعت بالفعل 

وفق انلظام األورويب.

ويف منتصف القرن اتلاسع عرش، بدأ املريزا حسني عيل انلوري -اذلي ُعرف الحًقا باسم بهاء اهلل- بتأسيس 
ادليانة ابلهائية، فادَّىع هذا األمحق انلبوة، ونادى بإلغاء تعايلم اإلسالم، فما اكن من السلطان عبد احلميد اثلاين إال 
ا، يف أبرز تطبيق عميل فاضح إللغاء احلدود؛ تلبىق ابلهائية جرثومة يف جسد األمة   من أن يقتله حدًّ

ً
أن حبسه بدال
إىل يومنا هذا.

لقد بلغ االحنراف يف بعض فرتات ادلولة العثمانية مبلًغا خطريًا، السيما يف الفرتات األخرية، وصاحب 
السقوط،  نفسها من  ما فعلت إلنقاذ  ينفعها لك  لم  اليت  ادلولة  قوة  انهيار تدرييج يف  هذا االحنراف 
يلبىق زوال ادلولة العثمانية شاهًدا ىلع مصري اذلين يفكرون يف بناء ادلول أو احلفاظ عليها بالطرق 

الربامجاتية ىلع حساب الرشيعة وبدعوى املصالح واملفاسد.
 

ال أهدف بهذا املقال إىل تشويه ادلولة العثمانية؛ لكنين أسري به خطوة ىلع طريق وضع هذه ادلولة يف ماكنها 
الصحيح، كدولة قوية هلا الكثري من املآثر ىلع فرتات من الظلم واملخالفات الرشعية.
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وتلحفزي املسلمني ىلع طلب دولة اخلالفة اليت يه ىلع منهاج انلبوة، كما برش بذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم، 
دة مرتامية األطراف تغزو وتنترص وحسب، بل دولة تنرش العدل وتقيم ادلين واقًعا  فليست اغيتنا أي دولة موحَّ

بني انلاس.

وال شك أن ادلولة العثمانية تسىم خالفة باملعىن اللغوي كغريها من ادلول اليت تلت اخلالفة الراشدة؛ لكنها 
ليست كذلك إذا أطلق االسم بغرض تشبيهها باخلالفة الراشدة ىلع سبيل اثلناء، فإنما تطلق اخلالفة بمعىن املدح 
ىلع اخلالفة الراشدة، وإنما تمدح املمالك والسلطنات اليت تلت اخلالفة الراشدة بما فيها من خري ولكن ال تمدح 
باسم اخلالفة مدًحا يضيع الفرق بني اخلالفة الراشدة وبني صور امللك اجلربي والعضوض اليت لم ختل منها دولة 

بعد اخلالفة الراشدة إال نادًرا.

لم  بالرشيعة  املتعلقة  املخالفات  أن  إىل  هنا  ها  اإلشارة  وجتدر 
تكن يف لك حقبة من حقب ادلولة العثمانية، بل لم تشع إال يف طور 
الضعف منها وبعد حمارصة أوربا هلا ووصول بعض السالطني املتأثرين 
بالعلمانية للحكم؛ كمحمود اثلاين، وإن وجدت جذورها من قبل، كما 
حيسن اتلنبيه ىلع أن هذه اإلشاكيلات يف ادلولة العثمانية وجدت بعض 
معاملها عند األمويني والعباسيني واملمايلك بدرجات أخف وبدرجات 

أشد أحيانًا يف بعض اجلوانب.

دُت غض الطرف عن مناقب ادلولة العثمانية ولم يكن دافيع ذللك قصد التشويه كما تقدم، ولكن  ولقد تعمَّ
بهذه  االنتفاع  من  األمة  فـُحرمت  ادلاعة  وإطراء  املؤرخني  تصفيق  وسط  تاهت  لعيوب  تبيني  مقام  املقام  رأيت 

ادلروس القاسية.

بل إنين أزعم أن احلكم بشلك اعم ىلع ادلولة العثمانية قد يكون إجيابيًّا، لكن اتلبجيل املفرط هلذه ادلولة 
يُنيس هذه اإلشاكيلات، ويُنيس أن لك نظام جائر قام منذ سقوط اخلالفة الراشدة اكن هل حظ مما حنن فيه اآلن.

إنها حماولة كذلك لإلنصاف واتلعايط مع اجلنس البرشي بعني اتلوازن، ولقد وعينا من دروس اتلاريخ كثريًا 
من هذا، فمعتصم »وامعتصماه« هو اذلي امتحن اإلمام أمحد يف خلق القرآن وحبسه وجدله، واحلجاج اذلي فتح 
اهلل ىلع يديه ما شاء من فتوحات هو قاتل عبد اهلل بن الزبري وسعيد بن جبري، وحممد الفاتح فاتح القسطنطينية 
فلسطني  تسليم  برفضه  انلاس  يتغىن  اذلي  اثلاين  احلميد  الرشيعة، وعبد  أول ترشيع عثماين يالف  هو صاحب 
للصهاينة هو أحد األسباب يف انتشار ابلهائية حىت يومنا هذا، وايلنجارية الصوفيون اذلين اكنوا أبرز عوامل قوة 
ادلولة العثمانية هم أحد أهم أسباب ضعفها بانقالباتهم املتكررة وتدخلهم املستمر يف سياستها ىلع طريقة عسكر 

مرص، حىت ختلص منهم السلطان حممود اثلاين ودك معاقلهم باملدافع.
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 تعد رواية )لك يشء هادئ ىلع اجلبهة الغربية( اليت أبدعها األديب األملاين )إريك ماريا ريمارك(, 
من أهم ما كتب يف العرص احلديث حول احلروب وآثارها الرهيبة، وخباصة أثرها املدمر ىلع اإلنسان 

واإلنسانية.

حيث ترتك احلرب آثارها ىلع انلفوس، وىلع الرتكيبة االجتماعية واالقتصادية واثلقافية للمجتمع كلك، بنفس 
العنف اذلي ترتك به آثارها ىلع ابلنايات اليت تهدمت واملراكب اليت تدمرت، واألرايض اليت احرتقت.

وأهم ما يمزي هذه الرواية أنها بمثابة شهادة حية من اكتبها )إريك( ىلع أهوال احلرب وآثارها، حيث شارك بنفسه 
متطواًع كجندي يف احلرب العاملية األوىل.

وانتهت احلرب، واعد )إريك( من اجلبهة، لكن احلرب لم تنتِه أبًدا بداخله، وظل لسنوات يتألم يف صمت، ويعاين 
جراح احلرب اليت خفيت عن من حوهل، ولعله لم يربأ من جراحه حىت ألىق بأمحاهل اثلقيلة ىلع سطور تلك الرواية.

ويسهل ىلع القارئ هضم مفردات الرواية عندما يستحرض الفرتة الزمنية اليت تعاجلها؛ »فاحلرب العاملية األوىل 
اليت تدور األحداث فيها اكنت آخر احلروب اليت يتالحم فيها اجليشان تالمحًا فعليًّا، بل اكن اجلندي ينظر يف عني 
اجلندي اآلخر قبل أن يزهق روحه، فادلبابات لم تكن قد نزلت اخلدمة بعد، والطائرات لم تكن كذلك تستعمل 

إال ىلع نطاق ضيق للغاية، وباتلايل بيق املشاة هم عماد القتال. 
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وحروب أوروبا اكنت تقوم ىلع أساس الرغبة يف احتالل األرض واتلمركز فيها، فاكن اجلنود من الطرفني يتخندقون 
متقابلني ثم عندما تصدر األوامر من الضباط املرافقني للجنود بالقتال واهلجوم، اكنوا يغادرون اخلندق صاحئني 
ويهجمون ىلع اخلندق املقابل، وقد ينجح اخلندق املقابل ىف حصدهم باملدفعية قبل أن يصلوا إيله أو ال ينجح، وىف 
هذه احلالة يتم القتال بالسونكى إىل أن يتم تطهري اخلندق من لك اجلنود املعادين، وتكون اتللكفة مخسة أو عرشة 
آالف جندي يف اهلجمة الواحدة، وذلك يف سبيل حتقيق مائة مرت من األرض اكنت تفصل بني اخلندقني. وىف ايلوم 

اتلاىل يعود املهزومون ليك يسرتدوا ما فقدوه بنفس الطريقة. 

تلك احلرب أىلع من ضحايا احلرب  املحاربني يف  اجلنود  والعاهات من  انلفسية  األمراض  وذللك اكن ضحايا 
العاملية اثلانية؛ ألن القتال اكن تالمحيًّا كحروب القرن اتلاسع عرش«.

]www.marefa.org :باختصار من موقع املعرفة[

وأما عن أحداث الرواية فيه تدور حول الشاب )بول بومر(، اذلي نشأ يف بدلة صغرية ال تعرف إال اهلدوء، اكنت 
هل أحالم وآمال وصور مرشقة، يرسمها يف عقله الغض الربيء.اكن هل ماٍض طفويل، ومستقبل محايس، اكن هل بيت 

وأرسة، وأصدقاء.
باختصار، اكن إنسانًا وهل حياة!

ثم تتغري هذه احلياة تماًما عندما يقرر الشاب الصغري أن يلتحق هو وجمموعة من رفاقه باجليش، تاركني مدارسهم، 
وقاطعني ألحالمهم انلدية. لقد أهلبت مشاعرهم تلك ادلاعيات الوطنية الرنانة، وآمنوا وصدقوا أساتذتهم وقادتهم 

العظماء، اذلين دعوهم إىل املجد وإىل نرصة الوطن العظيم.

وىلع عجل قاموا بتدريبه تدريًبا سطحيًّا ىلع محل السالح، وىلع بعض األمور العسكرية، وىلع عجل ألقوا به هو 
ورفاقه يف أتون املعارك اذلي ال يرحم.

ادلماء  وبني  الرصاص،  زخات  وبني  القصف  دوي  وحتت  وهناك، 
واألشالء، بدأت احلقائق تتكشف، وأخذ الشاب يتلفت حوهل يف ذهول 
: ما اذلي أىت يب إىل هنا؟! ما دخيل أنا بهذه احلرب؟! وملاذا أدفع 

ً
متسائال

أنا ثمنها؟! ذاك اثلمن ابلاهظ، اذلي دفعه من أحالمه، وبرائته، وبقايا 
طفوتله. لقد فقد لك معىن مجيل يف احلياة، لقد فقد إنسانيته!

هذه يه احلقيقة اليت يركز عليها الراوي من أول سطر يف سطور الرواية؛ حيث يبدأ الرسد حباكية أحداث يوم 
سعيد، عندما حصلوا ىلع طعام كثري وفري، ولم يكن السبب يف هذا هو كرم السادة املسؤولني عن اإلمداد.
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 أصابتها قذيفة مدفعية، قتقلص العدد الصالح التلهام الطعام 
ً

ولكن ألن كتيبته املؤلفة من مائة ومخسني رجال
إىل ثمانني رجالً فقط، واستمتعوا يف ذلك ايلوم باتلهام وجبات لك من مزقته القذائف من رفاقهم!

ويقول )بول( واصًفا أول معاركه ىلع اجلبهة: » كنا يف هذا الوقت حيوانات متوحشة، لم نكن نقاتل، بل رحنا 
ندافع عن أنفسنا أمام املوت اذلي يطبق علينا. لم نكن نقذف قنابلنا يف وجوه رجال من البرش، فقد اكنوا يف نظرنا 
وقتئذ رمًزا للموت، هل أيد وخوذات، يتعقبنا ويروم حتفنا. لقد طغت علينا موجة من الوحشية هائلة جعلتنا يف 
طرفة عني ملوقات شيطانية وقتلة سفاكني، لم نكن نقاتل وال نبذر اهلالك إال من أجل أنفسنا وصونًا حلياتنا، 

ولو رأى أحدنا أباه يف صفوفهم ما تردد يف قذف قنبلة يف وجهه«! 

وبني السطور ينقل لك )بول( مفردات احلرب كما يراها من هو مصطٍل بنارها، ال كما يراها ويقرأها 
أي إنسان وهو مستلٍق يف اسرتخاء ىلع أريكته الوثرية ادلافئة؛ حيث تنتقل مفردات: ابلنادق، والرصاص، 
وادلبابات، والقنابل، واملدافع، من حزي املعاين اللغوية ابلاهتة إىل حزي معاين احلياة واملوت، بكل ما 

حتمله لكمة احلياة ولكمة املوت من معىن.

وحيث تنحرص اهتمامات اجلندي يف اإلبقاء ىلع نفسه، وحماولة التشبث بأي يشء هل صلة باحلياة، كهذا اذلي 
هرع النزتاع احلذاء من قديم زميله اذلي مات للتو! لقد مات بالفعل، ولم يعد يف حاجة هلذا احلذاء، ولن ينتفع 

به يف قربه، واحلذاء اجليد هل أهمية قصوى يف امليدان!

وتبلغ ذروة املأساة يف ذلك املوقف اذلي جسد وحشية تلك احلرب، وما صنعته يف انلفوس، يف مقابل ومضات 
اإلنسانية اليت طمسها غبار املعارك. فيف أثناء إحدى املهمات االستطالعية ضل الراوي طريقه إىل معسكره، وفتح 
األعداء انلار بكثافة، فقفز يف خندق يلحتيم به من انلريان. وفجأة يقفز جندي من األعداء جبواره، فيغمد خنجره 

يف صدره بال تردد، ويطعنه عدة طعنات.

ثم يرسد نلا الراوي تفاصيل مؤملة حول عذاب هذا اجلندي اذلي لم يمت مبارشة: »إن لك شهقة صدرت عن هذا 
الرجل اكنت تمزق قليب، بل اكن طول احتضاره بمثابة خنجر يغمده يف صدري«. 

وبعد أن لفظ أنفاسه األخريه أخذ يردد )بول( يف ألم ولوعة وهو ينايج القتيل وكأنه يسمعه: »أيها الزميل لم أكن 
أنوي قتلك، ولو وثبت إىل هنا مرة ثانية فلن أفعل شيًئا يرضك، إذا أمسكت يدك عين، لكنك كنت فكرة جتسمت 
يف خيايل قبل جميئك، وشغلت فراغ ذهين ، واكن البد هلا أن تلىق نهايتها املحتومة، أنا لم أطعنك، وإنما طعنت هذه 
الفكرة املخيفة اليت تسلطت عيل، فكرة املباغتة واملبادأة؛ لكنين أرى اآلن وللمرة األوىل أنك إنسان مثيل، كنت 
أفكر من قبل يف قنبلتك ايلدوية، ويف حربتك، ويف بندقيتك، أما اآلن فلست أرى إال زوجتك، أو أمك، ووجهك، 

وزماتلك. 
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اغفر يل أيها الزميل، واصفح عين، فنحن ال نفتح أعيننا إال بعد فوات األوان، لم ال يقال نلا إنكم بؤساء مثلنا؟ 
وإن أمهاتكم أو زوجاتكم يتلهفن لوعة وجزاًع مثل أمهاتنا وزوجاتنا؟ وإننا سواء يف االحتضار والزنع؟!

اصفح عين أيها الزميل، كيف يمكن أن تكون عدوًّا يل؟ لو أننا طرحنا هذه ابلنادق واملالبس العسكرية ملا 
كنت إال أًخا يل، خذ عرشين سنة من حيايت أيها الزميل وقم، بل خذ أكرث من هذا، فلست أدري بعد اآلن كيف 

انتفع بهذه احلياة«.

ويرسد نلا املوقف اذلي جيسد انهيار القيم دلى اإلنسان اذلي مزقت احلرب إنسانيته، فعندما ذهب )بول( ألم 
أحد رفاقه اذلين قتلوا يف املعارك، حاول أن يفف عنها هول الصدمة، وأخربها أن ابنها قد مات ميتة رحيمة، حيث 

أصيب إصابة مبارشة ولم يتعذب.

اكن يكذب، واكنت تعلم بأنه يكذب، فلقد شعرت بآالم ابنها وعذابه، لكنه قرر أن يمض يف كذبه مهما اكن 
اثلمن.

سأتله يف حتٍد: هل تقسم ىلع ما تقول؟
- نعم

- هل تقسم بما هو مقدس عندك؟
- قال يف نفسه يف مرارة: »هل بيق ما هو مقدس عندي؟! إن هذه املسائل تتضائل برسعة يف نظرنا حنن اجلنود!«.
 

ً
وبعد أهوال وأهوال، وبعدما تدمر بنيان حياته، وأخثنت نفسه الربيئة باجلراح اليت ال تندمل، يتوقف القتال قليال

ىلع اجلبهة، وتلوح بشائر نهاية احلرب، فيسرتيخ الشاب اذلي شاب، ويتأمل األفق اذلي خال من دخان املعارك, 
ورصخات اجلرىح, وأشالء اذلين اكنوا يوًما ما أحياء.

يتشبث ببصيص اآلدمية اذلي الح يف األفق، وينىس لك ما حوهل، ويمد عينيه يللتقط صورة من اعلم أحالمه 
اذلي دفنه منذ زمن، ينىس نفسه, وينىس أنه ما زال يف ميدان املعركة، وفجأة يدوي صوت رصاصة من بعيد.
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واكن هذا هو آخر صوت يسمعه، يسقط الشاب جبوار أحالمه جثة هامدة! انتىه احللم اجلميل، وانتهت حياة شاب 
برصاصة من قناص اكن هناك يف األفق، حيث اكن يتأمل وحيلم باحلياة. برصاصة واحدة انتهت أحالم إنسان، وآمال 

إنسان، ومستقبل إنسان، برصاصة واحدة مات إنسان.

يرج اتلقرير ايلويم عن حالة اجلبهة يف سطر واحد ال غري: » لك يشء هادئ ىلع اجلبهة الغربية«.
نعم، خسارة إنسان واحد يف احلرب ال تعين شيًئا دلي أباطرة املعارك!

ال أدري ملاذا تذكرت هذه الرواية اليت قرأتها يف صغري، وأثرت يّف كثريًا، وأنا أتأمل حال الشعب املرصي اآلن، هذا 
الشعب اذلي تم انزتاعه من حلم مجيل، اكن اسمه حلم: اثلورة واتلغيري.

السياسية، برشاستها، ورضاوتها، وقذارتها، وألنها حرب فال بد من  و بغري مقدمات تم إلقاؤه يف أتون املعارك 
خسائر ىلع لك اجلبهات، املصيب واملخطئ، وصاحب احلق، ونارص ابلاطل! واكنت خسائر هذا الشعب من أحالمه, 

ومن أيامه، ومن قيمه وثوابته.

الكثري من معاين األخوة، واغبت عنه ﴿إِنََّما  الكثري من األشياء؛ فقد  الكثري و  امليدان فقد الشعب  فهناك يف 
َاَسُدوا، َوالَ َتَباَغُضوا، َوالَ تََدابَُروا، 

َ
الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ﴾ ]احلجرات: 10[ ونيس وصية الرسول صىل اهلل عليه وسلم: »َوالَ حت

َِّ إِْخَوانًا«. ]متفق عليه[ ونُوا ِعَباَد اهلل
ُ
َوك

ِطيُعوا اللَّـَه َورَُسوَلُ َوَل َتَنازَُعوا َفَتْفَشلُوا 
َ
نىس األمر بعدم اتلنازع وعدم اتلفرق، اذلي أمره به ربه يف قوهل: ﴿َوأ

َوتَْذَهَب رِيُحُكْم﴾ ]األنفال:46[ ونيس الكثري من قواعد إدارة اخلالف بني املؤمنني اذلي أساسه اإلصالح بني 
َخَويُْكْم﴾ ]احلجرات: 10[

َ
ْصلُِحوا َبْيَ أ

َ
األخوة املتنازعني؛ كما قال تعاىل: ﴿فَأ

نيس لك هذا ولم يتبق هل إال ابلأس الشديد، والدلد يف اخلصومة، حىت وصل األمر بكثري منهم أنه بلغ مزنلة: 
َجَر«. ]متفق عليه[

َ
»َوإَِذا َخاَصَم ف

وألنها احلرب فال حتدثين عن املصداقية، فيف احلرب لك يشء مباح يف سبيل انلرص! ويف امليدان أياك 
أن تتحدث عن قيم االحرتام املتبادل، واالختالف الرايق.. إنها احلرب!

يعيش  حيث  )األيديولوجية(،  اخلنادق  فاكنت  خنادق؛  من  للجنود  بد  وال  معسكرات،  من  هلا  بد  ال  واحلرب 
الشعب فيها منقسًما، مشتًتا، ويقض أوقاته حتت القصف املتبادل، املتواصل.

معارك تلو املعارك، وخسائر تلو اخلسائر، ولك ال يبارح خندقه، وال يتقدم إال أمتاًرا معدودة، ثم بعد لك هذا 
يرس ما حققه يف هجمة مضادة، ثم تتواىل املعارك.
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ستمر احلرب حتًما كغريها من احلروب، وستختىف امليادين واخلنادق، ولكن أخىش ما أخشاه أن يتناىس اجلميع 

ما تكبدناه من اخلسائر، وأن تعترب القيم واألخالق اليت فقدت يف ميادين املعارك جمرد »مفقودي معارك«.
ثم يرج علينا اتلقرير ابلارد:

» لك يشء هادئ ىلع اجلبهة املرصية«!
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم ىلع من ال نيب بعده، وىلع آهل وصحبه، أما بعد:

فإن اهلدف من كتابة هذا املقال هو إثبات أن شيخ اإلسالم ابن تيمية )1328م( قدم نظرة جديدة 
الرد واخلصوم  بها من وجه  الكثريين النشغاهلم  للغة واملجاز واليلك -شبه اكملة - تاهت عند  رائدة 
وليس من وجه اتلنظري واتلقرير، وذلك بعمل مقارنة مع فتجنشتني )1951م( اذلي اهتم كثريًا بتحليل 
اللغة وأثرت أحباثه بشدة يف علم انلفس والفلسفة وغريها؛ بل أجرب العلماء عيل توسعة العلوم اإلنسانية 

بدراسة اللغة معها، مع أن نظرته للغة أهملت إيل حد ما أيًضا بسبب تعلقها بالوضعية املنطقية. 

وستكون املقارنة عيل هيئة مخس فقرات، وترتيبها حبسب رؤييت لشبكة أفاكر االثنني وكيف بدأت:

الفقرة األويل:
اللكيات ال توجد يف اخلارج لكيات، فال بد إال مشخصة معينة. ]درء اتلعارض، ج5 ص 90[

املنطق القديم لكه يلط بني اتلصور الصوري وأسماء األعالم... إن اتلصور الصوري تدل قيمته ىلع 
األجزاء املفردة اليت تندرج حتت هذا اتلصور.]فتجنشتني، لعزيم إسالم، ص 141[

وهذا مدخل أسايس ألهم نص للكيهما:
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الفقرة اثلانية:
واألمور اللكية اذلهنية ليست يه احلقائق اخلارجية، وال يه أيًضا علًما باحلقائق اخلارجية؛ إذ للك موجود حقيقة 
يتمزي بها عن غريه، هو بها هو، وتلك ليست لكية فالعلم باألمر املشرتك ال يكون علًما بها. ]ج9 ص18، جمموع الفتاوي[

ألننا يمكننا أن نقول: هناك مائة كتاب فإننا نطئ يف اتلفكري حني نظن استطاعة قول مثل: هناك مائة يشء! 
ألننا لو تعمقنا يف اتلعبريات وراء التشابه الظاهري يف الصورة بينهما وجدنا أن األخري قضية خايلة من املعين؛ ألن 
الواقع ليس تصوًرا ىلع اإلطالق... فلفظة »يشء« متغري قضية  لفظ »يشء« ليس شأنه كشأن »كتاب«؛ بل هو يف 

يوضع ماكنه كتاب أو حصان أو ... إلخ ]فتجنشتني، ص 144[

هذا أهم ما يف انلظرية للكيهما وهو: نيف املعرفة بأي يشء ما دام لكيًّا وال يعرف إال بإسقاطه ىلع 
جزيئ، وهو صلب اآليت: إنكار وجود اليلك يف اخلارج يقود إىل إنكار وجود لفظ يلك بال قيد وإال فما 

فائدة اتلصور ابلاهت؟!

ويف هذا يقول ابن تيمية منطلًقا من الويح:
 

الفقرة اثلاثلة:
ليس يف الكالم اذلي يتلكم به مجيع انلاس لفظ مطلق عن لك قيد سواء اكنت اجلملة اسمية أو فعلية؛ وهلذا اكن 
لفظ »الكالم« و«اللكمة« يف لغة العرب بل ويف لغة غريهم ال تستعمل إال يف املقيد. وهو اجلملة اتلامة اسمية اكنت 
أو فعلية أو ندائية إن قيل إنها قسم ثالث. فأما جمرد االسم أو الفعل أو احلرف اذلي جاء ملعىن ليس باسم وال فعل 
فهذا ال يسىم يف كالم العرب قط لكمة وإنما تسمية هذا لكمة اصطالح حنوي– وكذلك حيث وجد يف الكتاب والسنة 
بل ويف كالم العرب نظمه ونرثه لفظ لكمة؛ فإنما يراد به املفيد اليت تسميها انلحاة مجلة تامة كقوهل تعاىل: ﴿َوُينِذَر 
فَْواهِِهْم ۚ 

َ
ا لَُهم بِهِ ِمْن ِعلٍْم َوَل ِلبَائِِهْم ۚ َكُبَْت َكَِمًة َتُْرُج ِمْن أ ا﴾ ]الكهف: 4[ ﴿مَّ ُ َوَلً ََذ اللَّ ِيَن قَالُوا اتَّ الَّ

ِ ِهَ الُْعلَْيا﴾  ۗ  َوَكَِمُة اللَّ ْفَلٰ ِيَن َكَفُروا السُّ إِن َيُقولُوَن إِلَّ َكِذبًا﴾ ]الكهف: 5[ وقوهل تعاىل: ﴿وََجَعَل َكَِمَة الَّ
]اتلوبة: 40[ وقوهل تعاىل:﴿َتَعالَْوا إَِلٰ َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم﴾ ]آل عمران: 64[ 

وقول انليب: »لكمتان، خفيفتان ىلع اللسان، ثقيلتان يف املزيان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهلل وحبمده سبحان 
اهلل العظيم«.

ثم يقول ىلع أمثلة املجازيني اكألسد للشجاعة: ال تستعمل إال مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية كما تستعمل 
احلقيقة.
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فإن قالوا بل القرائن املحيطة باملستمع جماز ذكرهم بأن أي لفظ حقييق أو غريه حيتاج لقرائن للموقف. ]جمموع 
الفتاوي، ج7 ص101 وما بعدها[

 هل اعدة باستعمال ذلك اللفظ يف ذلك املعىن؛ وهو 
ً

اللفظ لم يدل قط إال بقرائن معنوية، وهو كون املتلكم اعقال
يتلكم بعادته واملستمع يعلم ذلك، وهذه لكها قرائن معنوية تعلم بالعقل وال يدل اللفظ إال معها. فدعوى املديع أن 

اللفظ يدل مع جترده عن مجيع القرائن العقلية =غلط. ]جمموع الفتاوي، ج4 ص495[

فتجنشتني:
 »ومن الطبييع أن يكون ما يؤدي إىل اخللط بالنسبة نلا هو املظهر املوحد لللكمات، حينما نسمعها منطوقة أو 
 أمامنا بوضوح اكف. وخاصة إذا كنا 

ً
جندها مكتوبة أو مطبوعة؛ ذلك ألن تطبيقها أو استخدامها ال يكون ماثال

نتفلسف.

إن األمر يشبه رؤيتنا ملا هو موجود داخل غرفة قيادة إحدى القاطرات. فنحن نرى مقابض، لكها متشابهة بدرجة 
متفاوتة )ومن الطبييع أن تكون كذلك طاملا أنه من املفروض أن تكون مجيعها مما نمسك به( إال أن أحدها 
ا بذراع ادلوالب اذلي يمكن حتريكه بصفة مستمرة )وهو تلنظيم فتحة صمام(، ومقبض آخر خاص  يكون خاصًّ
بمفتاح اتلحويلة، حبيث ال يعمل إال يف وضعني، إما لوصل اتلحويلة أو فصلها. ومقبض ثالث خاص بذراع إيقاف 
احلركة، اذلي لكما ضغط عليه االنسان اكن إيقاف القاطرة أشد قوة. ومقبض رابع خاص بمضخة تعمل وفًقا حلركة 

املقبض إىل األمام أو اخللف«. ]فتجنشتني، ص53[

اللفظ الواحد قد يكون هل أكرث من معىن يف 
أكرث من سياق، ىلع الرغم من كونه هل مظهر واحد 
الظروف  بناء ىلع  يتحدد  اللكمة  خارجيًّا... معىن 
املختلفة اليت تستخدم يف حدودها بالفعل. ]ص154[ 

ا من شيخ اإلسالم وفتجنشتني بني الفكر واللغة، وجند إشارة البن تيمية عن هذا يف قوهل:  هذا ربط قوي جدًّ
اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق وادلين تأثريًا قويًّا بني، ويؤثر أيًضا يف مشابهة صدر هذه األمة. ]االقتضاء، ص207[

الفقرة الرابعة:
رفض نشأة اللغة بالطريقة اإلشارية )اصطالحية(:

حنن جند أن اهلل يلهم احليوان من األصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سيم ذلك منطًقا
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اْدُخلُوا  َها انلَّْمُل  يُّ
َ
أ يَا  َنْملٌَة  ْيِ ﴾ ]انلمل: 16[ ويف قوهل: ﴿قَالَْت   يف قول سليمان: ﴿ُعّلِْمَنا َمنِطَق الطَّ

ً
وقوال

﴾]سبأ: 10[ وكذلك اآلدميون؛ فاملولود إذا ظهر منه  ْيَ ّوِِب َمَعُه َوالطَّ
َ
َمَساكَِنُكْم﴾ ]انلمل: 18[ ويف قوهل:﴿يَا ِجَباُل أ

اتلميزي سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشري إىل املعىن، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل يف ذلك املعىن أي: 
أراد املتلكم به ذلك املعىن، ثم هذا يسمع لفًظا بعد لفظ حىت يعرف لغة القوم اذلين نشأ بينهم، من غري أن يكونوا 
قد اصطلحوا معه ىلع وضع متقدم؛ بل وال أوقفوه ىلع معاين األسماء، وإن اكن أحيانًا قد يسأل عن مسىم بعض 
األشياء فيوقف عليها، كما يرتجم للرجل اللغة اليت ال يعرفها فيوقف ىلع معاين ألفاظها وإن بارش أهلها مدة علم 

ذلك بدون توقيف من أحدهم. 

نعم قد يضع انلاس االسم ملا حيدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يودل ألحدهم ودل 
، وقد يكون املسىم واحًدا لم يصطلح مع غريه، وقد يستوون فيما 

ً
 وإما مرجتال

ً
فيسميه اسًما إما منقوال

يسمونه. وكذلك قد حيدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابًا أو يبين مدينة وحنو ذلك؛ فيسيم 
ذلك باسم ألنه ليس من األجناس املعروفة حىت يكون هل اسم يف اللغة العامة. ]الفتاوي، ج7 ص92[

وبعدها بصفحات:
ومما يدل ىلع أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم، أن أكرث اللغات ناقصة عن اللغة العربية ليس عندهم أسماء 
خاصة لألوالد وابليوت واألصوات وغري ذلك، مما يضاف إىل احليوان؛ بل إنما يستعملون يف ذلك اإلضافة. فلو اكن 
آدم عليه السالم علمها اجلميع لعلمها متناسبة، وأيًضا فلك أمة ليس هلا كتاب ليس يف لغتها أيام األسبوع، وإنما 
يوجد يف لغتها اسم ايلوم والشهر والسنة؛ ألن ذلك عرف باحلس والعقل؛ فوضعت هل األمم األسماء؛ ))ألن اتلعبري 
يتبع اتلصور((، وأما األسبوع فلم يعرف إال بالسمع، لم يعرف أن اهلل خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة 
أيام ثم استوى ىلع العرش إال بأخبار األنبياء اذلين رشع هلم أن جيتمعوا يف األسبوع يوًما يعبدون اهلل فيه وحيفظون 
به األسبوع األول اذلي بدأ اهلل فيه خلق هذا العالم؛ فيف لغة العرب والعربانيني، ومن تلىق عنهم، أيام األسبوع؛ 

خبالف الرتك وحنوهم؛ فإنه ليس يف لغتهم أيام األسبوع ))ألنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعربوا عنه((.

لم يمكن أن يفهم املراد باللفظ حىت يكون قد تصور ذلك املعىن قبل ذلك. ]الرد عيل املنطقيني، ص10[

املتلكم باللفظ املفرد إن لم يبني للمستمع معناه حىت يدركه حبسه أو بنظره، وإال لم يتصور إدراكه. ]املجموع ج9 ص 49[

أما فتجنشتني، فسأخلص املائة صفحة األوىل هل يف كتاب حبوث فلسفية:
ينتقد فتجنشتني اتلعليم اإلشاري للطفل، بكونه أشبه بلعبة الشطرنج، فال يمكن تعليم مسىم احلصان يف 

 !
ً

اللعبة حىت يفهم قواعد اللعبة أصال
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وأكد أن اللعبة وقواعدها يه السياق، واأللفاظ داخلة فيها، تكتسب باملالحظة، أي أن الطفل كمشاهد الفيلم 
إال  أو غريها ال تكتسب  مثل: لكن  =غلط، لكمات  )قيد(  بدون مشهد  مفرد  لفظ  فتصور  للجميع،  املالحظ 

بسياق، بمعين آخر: التسمية تعين: هذا اليشء اسمه كذا! وهو تصور كما ترى.
وهذا كالم نفيس منه وال ينكر اتلعليم اإلشاري لكن كمرحلة متقدمة.

والفصل القديم بني اللغة والفكر خطأـ فالفكر واللغة سلوك ال ينفصل، فالطفل يالحظ ويتعلم ويفكر وحياول 
الكالم يف وقت واحد، فاللغة يه املسببة يف نوع من الفكر يتمزي به اإلنسان عن احليوان، وعرب عن ذلك جبملته 

ابلليغة: اعليم هو حدود لغيت. 

 تلجربة 
ً

وقد ثبت ذلك جتريبيًّا، وأكد تشومسيك أن بدون اللغة سينتابنا قصور فكري نشبه فيه احليوان. ]انظر مثال
فيلبس: املتشابهات الفلسفية ملجدي اجلزيري، ص114، ودراسات يف اللغة والعقل، لتشومسيك[.

يعرف  كيف  بقوهل:  جيدة  بمالحظة  ذلك  وأتبع 
الطفل أنك تشري إىل الشلك أو اللون حني تعلمه معىن 
؟! نعم يمكن اإلشارة أو اللمس 

ً
وردة أو صندوق مثال

أننا  الطفل  يعرف  وكيف   ،
ً

قليال حيدث  لكن  أمامه 
نريد تسمية احلصان وال نريد تسمية املربع اذلي فيه؟ 
بل كيف يمزي بني البسيط واملركب وهل املربع أبسط 

يشء يف الشطرنج؟!

إن لكمة معرفة ووجود وغريها معناها حسب وجودها يف اللعبة اللغوية، فهل احلصان يعين شيًئا خارج الشطرنج؟! 
انظر فقرة 2 كالم ابن تيمية.

 ليس 
ً

ا للتفرقة الكبرية بني املركب والبسيط، ونقد أن الطفل يفهم البسيط ويسميه أوال ثم أطنب بنقد قوي جدًّ
هنا ماكن بسطه، ولكنه مهم. فلرياجع ص 79 وفيه رد ىلع ابن جين بطريقة أخري غري طريقة ابن القيم.

أيضا هناك توسعة للسياق بسياق أكرب وهو السياق املجتميع ودور املجتمع، تكلم عنه مايلنوفسيك لكن ال 
يهمنا هنا. 

تأمل:
املالحظة عند فتجنشتني وابن تيمية واملجازيني يف تعريف أرسار ابلالغة ص 592: املجاز لك لكمة أريد بها غري 

ما وقت هل يف وضع واضعها، ملالحظة بني اثلاين واألول.
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القرينة العدمية = املشهد املعتاد

 اتللكم باللفظ جمرًدا قيد: وهلذا يشرتط يف دالتله اإلمساك عن قيود خاصة، فاإلمساك عن القيود 
اخلاصة قيد، كما أن االسم اذلي يتلكم به لقصد اإلسناد إيله مع جتريده عن العوامل اللفظية فيه هو 
املبتدأ اذلي يرفع، ورس ذلك جتريده عن العوامل اللفظية، فهذا اتلجريد قيد يف رفعه، كما أن تقييده 

بلفظ مثل: »اكن« و«إن« و«ظننت« =يوجب هل حكًما آخر. 

وهلذا اكن املتلكم بالكالم هل حاالن: تارة يسكت ويقطع الكالم ويكون مراده معىن. وتارة يصل ذلك الكالم 
بكالم آخر بغري املعىن اذلي اكن يدل عليه اللفظ األول إذا جرد. فيكون اللفظ األول هل حاالن: حال يقرنه املتلكم 
بالسكوت واإلمساك وترك الصلة. وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر. ومن اعدة املتلكم أنه إذا أمسك أراد معىن آخر؛ وإذا 

وصل أراد معىن آخر، ويف كال احلالني قد تبني مراده وقرن لفظه بما يبني مراده. ]املجموع، ج20 ص 413[

الفقرة اخلامسة 
ما فائدة اللفظ؟!

 جتمع اعئلة كرة القدم والسلة والشطرنج 
ً

عند فتجنشتني، هو اإلشارة للمتشابهات العائلية، فلكمة لعبة مثال
وغريها، واملشرتك بينهم واملختلف اكلشبكة املتداخلة يف املعىن، ودور اللفظ لفت اذلهن للمتشابه.

ويف هذا يقول ابن تيمية: مزي لك مسىم باسم يدل ىلع ما يفصله من اجلنس املشرتك، ويصه دون ما سواه، ويبني 
به ما يرسم معناه يف انلفس. ]الفتاوي ج9 ص 58[
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 احلمد هلل حق محده، والصالة والسالم ىلع نبيه وعبده، وآهل وصحبه من بعده، أما بعد:
فإن علم القرآن العظيم: هو أرفع العلوم قدرا، وأجلها خطرا، وأعظمها أجرا، وأرشفها ذكرا، وإن أحق 
ما رصفت إىل علمه العناية، وبلغت يف معرفته الغاية، ما اكن هلل يف العلم به رضا، وللعالم به إىل سبيل 
الرشاد هدى، وإن أمجع ذلك بلاغيه، كتاب اهلل اذلي ال ريب فيه، وتزنيله اذلي ال مرية فيه، الفائز 
جبزيل اذلُّخر وَسىَن األجر تايله، اذلي ال يأتيه ابلاطل من بني يديه وال من خلفه، تزنيل من حكيم 

محيد. ]مقدميت الطربي، وابن جزي[.

ما السؤال ؟
 إنا لنشكو يف هذه األزمان من العشوائية يف طلب العلوم ىلع اختالفها، وعلم اتلفسري من العلوم اليت أخذت 
 من العشوائية، 

ً
نصيبها من تلك العشوائية، وقد ظهر مؤخًرا - حبمد اهلل - توجه للبحث عن املنهجية تلحل بدال

أيًضا!!، ويف هذه املقالة لن  ولكن فريًقا انشغل بالسؤال عن )ماذا(، وأصبح هذا السؤال من معوقات اتلحصيل 
يكون االهتمام بسؤال )ماذا أقرأ؟(، ولكن سأحاول اإلجابة - أكرث - عن سؤال )كيف أقرأ؟(.

إن علم اتلفسري ليس كغريه من العلوم اليت وجدت فيها متون يرتىق الطالب فيها من منت يصور مسائل العلم، 
إىل آخر يصور املسألة مع إقامة ادليلل، إىل ثالث يضيف دفع الشبهات عن ادليلل، وحترير املسألة .

حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435 62



حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435

 من سؤال ينبين عليه طبيعة الكتب اليت ستقرأ، وطريقة القراءة، وهو ما اهلدف من قراءتك 
ً

وذللك فال بد أوال
لكتب اتلفسري ؟، واختصاًرا فإن انلاس ينقسمون يف قراءة كتب اتلفسري إىل:

1- مريد ملعرفة معىن اآلية اإلمجايل، مع إدراك يشء من لطائفها، يلفهم كالم ربه سبحانه وتعاىل، إذ كيف يلتذ 
بكالم اهلل من ال يعرف معانيه ؟!!

2- طالب علم يريد - إضافة إىل ما سبق - الرتيق يف هذا العلم كما يرتىق يف غريه من العلوم .

فأما األول، فإنه حباجة إىل أمرين:

1- إدراك غريب القرآن، ويكفيه ما يعينه ىلع إدراك معىن اللكمة من أقرب طريق، ككتاب الشيخ العالمة / 
ملوف، أو كتاب د. اخلضريي )الرساج يف بيان غريب القرآن(.

2- إدراك املعىن اإلمجايل، وهناك كتب ألفت يف هذا املجال، ويه كتب يسرية سهلة، ككتاب اتلفسري امليرس، أو 
املخترص يف اتلفسري، أو تفسري العالمة السعدي .

فإن أردا أكرث من ذلك فعليه بمخترصات اتلفسري، كمخترصات ابن كثري، مع االستعانة بالكتب اليت تهتم بذكر 
األستاذ/  واملبدع  األنصاري،  فريد  العالمة/  الشيخ  كتب  الطبقة،  هذه  تفيد  اليت  اإلصدرات  ومن  اآلي،  لطائف 

إبراهيم السكران، وإصدرات مركز تدبر .

أما اثلاين - وهو موضوع املقالة -، فيحتاج أن يسلك طريًقا تعينه ىلع إدراك مراده، وذلك ما سأجتهد 
يف إبرازه يف اآليت، فأقول:

: إن طالب العلم حباجة إىل معرفة الفرق بني اتلفسري 
ً

أوال
وبني املعلومات املوجودة يف كتب اتلفسري، فليس لك معلومة 
موجودة يف كتب اتلفسري يه من صلب علم اتلفسري، إذ لك 
علم هل بالقرآن تعلق، وقد يستطرد املفرس يف علم برع فيه، 

فيتلكم عليه يف سياقات كالمه عن اآليات .

تعتين  أن  العناية  إيله  تتوجه  ما  أوىل  فإن  ذلك،  إذا علمت  ثانًيا: 
باملعاين، فاتلفسري يف حقيقته، هو إدراك معاين القرآن، ويه - لعمري - ليست باهلينة، وليس اخلرب اكملعاينة وقد 

يعرس ىلع صاحب الوجد أن يصف الصبابة وصًفا حيقق ما يف نفسه يف نفس قارئه، فاطلب = جتد .
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ثاثلًا: أول ما تهتم به - راعك اهلل - أن تدرك أمرين اثنني:

1- إدراك غريب القرآن، ومن أيرس كتبه )الرساج للخضريي(، وأجلها )مفردات الراغب(.

2- إدراك املعىن اإلمجايل، فاهتم بالكتب اليت تصور املعىن يف ذهنك تصويًرا صحيًحا، وابتعد عن الكتب اليت 
كتبت باألسلوب اإلنشايئ، فإنها ستشوش عليك ذهنك، ومن الكتب اليت أقرتحها لك، )اتلفسري امليرس - املخترص 
يف اتلفسري - تفسري ابن جزي ط. املنتدى - تفسري ابن أيب زمنني ط. الفاروق، - تفسري اإلييج، جامع ابليان ط. 

غراس(.

ومما أختاره وأشجع عليه، أن ال تكتيف يف هذه املرحلة بكتاب واحد، بل كن ذا همة، وامجع بني 
كتابني من كتب اتلفسري ئلال تتعىن يف املرحلة اتلايلة، وهما: )اتلفسري امليرس، وتفسري اإلمام ابن جزي 

اللكيب ط. املنتدى اإلساليم(.

كذلك فابتعد عن بعض الكتب اليت راج أنها كتبت للمبتدئ، وإنما غرهم قرصها، ويه يف احلقيقة من الكتب 
اليت حتتاج إىل اعلم ماهر ملا فيها من إلغاٍز واستغالق، ككتاب اإلمامني اجلاللني، وكتفسري القايض ابليضاوي.

ويف هذه املرحلة عليك أن تطالع شيًئا يف أسباب الزنول، مع تكرار قراءة أصلك يف اتلفسري أكرث من مرة، حىت 
ترى أنك قد استظهرته تلنتقل إىل ما بعده .

واحذر يف هذه املرحلة من أن تعيقك اإلشاكالت، أو االستطراد يف غري فهم املعاىن.

رابًعا: بعد هذه املرحلة يلزمك لزاًما أن تطلع ىلع كتب أصول اتلفسري، وعلوم القرآن، ومناهج املفرسين ]راجع: 
جهود األمة يف أصول اتلفسري، علوم القرآن تاريه وتصنيف أنواعه، كالهما للشيخ د. مساعد الطيار[.

خامًسا: بعد هذه املرحلة اليت تكون قد أدركت فيها:
1- املعىن اإلمجايل، مع معرفة الغريب .

ا من علوم القرآن وأصول اتلفسري، ومناهج املفرسين .
ً
2- وأدركت طرف

3- مع دراستك ملبادئ العلوم الرشعية، إذ هن إخوة لعالت .

فأنت مؤهل لدلخول يف املرحلة اتلايلة، وأهم ما ينبيغ عليك أن تفعله:

 ))أن تعرف األقاويل يف اتلفسري((.
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وهذا يا راعك اهلل، دأب أهل اتلحقيق من املفرسين، واكن الشيخ تيق ادلين ابن تيمية فيما حاكه ابن رشيق يقول: 
ربما طالعت ىلع اآلية الواحدة حنو مئة تفسري، ثم قال ابن رشيق: فكتب الشيخ نقول السلف جمرًدا عن االستدالل، 
ىلع مجيع القرآن، وكتب يف أوهل قطعة كبرية باالستدالل، ورأيت هل سوًرا وآيات يفرسها ويقول يف بعضها: كتبته 

ر، وحنو ذلك. ]اجلامع: 238[.
ّ
للتذك

ومن الكتب املرشحة هلذه املرحلة، كتاب اإلمام ابن اجلوزي، )زاد املسري، ط. املكتب اإلساليم، أو دار الفكر(، 
وهو أحد الكتب اليت اكن يعتمدها الشيخ تيق ادلين.

ويف هذه املرحلة، إما أن تعتمد ىلع قراءتك وذهنك، وإما - وهو املختار - أن تلخص األقوال مع االعتناء بتحفظها، 
ونسبتها إىل أصحابها .

ويف هذه املرحلة، اهتم بمطالعة بعض كتب اتلفسري املناسبة ملرحلتك، ككتاب اإلمام احلافظ أيب 
الفداء ابن كثري، وكتاب اتلفسري لإلمام ابن أيب حاتم، وادلر املنثور للحافظ السيويط.

واجلامع هلذه الكتب يه االهتمام جبمع األقاويل يف اآليات، مع ما يف بعضها من اتلحرير .

وال تصلح مذاكرة هذه املرحلة مرة واحدة، وذللك فأنت لو وضعت زاد املسري كأصل هلذه املرحلة، فاجعل لك 
مع لك مذاكرة هل، أحد كتب اتلفسري األخرى املعينة ىلع يشء من اتلحرير. 

أيها املوفق - فعليك بكتابني  الرحلة -  سادًسا: وبعد تلك 
عظيمني جليلني، إلمامني من أئمة هذا الشأن، أحدهما اإلمام 
أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، وكتابه جامع ابليان، اذلي قال 
فيه، ))حدثتين به نفيس وأنا صيب، وقال: استخرت اهلل تعاىل يف 
عمل كتاب اتلفسري وسأتله العون ىلع ما نويته ثالث سنني قبل 

أن أعمله فأاعنين.

وقال بعضهم: رأيت يف انلوم كأين يف جملس أيب جعفر وانلاس يقرؤون عليه كتاب اتلفسري، فسمعت هاتفا بني 
السماء واألرض يقول: من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمع هذا الكتاب.((. ]معجم األدباء يلاقوت[.

يف  قال  اذلي  الوجزي،  املحرر  وكتابه  عطية،  ابن  حممد  أبو  اإلمام  القايض  الفقيه  املحقق  فهو  األئمة  ثاين  وأما 
مقدمته، ويه اكلشهد حالوة فارجع إيلها: ))وأنا وإن كنت من املقرصين فقد ذكرت يف هذا الكتاب كثريا من علم 

اتلفسري، ومحلت خواطري فيه ىلع اتلعب اخلطري، وعمرت به زمين، واستفرغت فيه منين.
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إذ كتاب اهلل تعاىل ال يتفرس إال بترصيف مجيع العلوم فيه، وجعلته ثمرة وجودي، ونبة جمهودي، فليستصوب 
املقدمة،  تلك  ىلع  تقف  أن  أتمىن  وكم  الوكيل.((،  ونعم  اهلل  وحسبنا  وخطئه  تقصريه  يف  ويلعذر  اجتهاده،  للمرء 

لتشاهد مطالع األنوار، وما احتوت عليه من أرسار.

س ال يستغين عنه طالب هذا  به، واجعله سمريك، فهو كتاب مؤسِّ
ِّ
فابدأ بكتاب اإلمام ابن عطية، فافهمه، وقل

العلم اجلليل، وهذا الكتاب حيتاج إىل نظر دقيق، وتأمل أنيق .

أما تفسري ابن جرير، فإين أستعيف من الكالم عنه يف هذه املقالة.

وعليك يف أثناء قراءتك، باالعتناء باتلايل:

1- معرفة أقوال السلف، مع ضبط ما حدث بعدهم من األقوال الصحيحة املحتملة.

2- القواعد العلمية اليت يستخدمها العلماء من أهل اتلحقيق .

3- طريقة الوصول للمعىن .

4- مناقشة االختالف بني املفرسين، مع توجيه أقوال السلف خصوًصا عند ابن عطية .

5- اتلعرف ىلع منهجية املفرس، ويه مهمة جًدا يف إدراك املؤثرات ىلع املفرس، كعقيدته، أو توجه تفسريه .

ومما ينبيغ االهتمام به، االهتمام بتطبيقات علوم القرآن يف كتب املفرسين، وإنما - نبهت ىلع هذا - ألن كتب 

اتلفسري حتتوي ىلع تطبيقات ال توجد يف مصنفات علوم القرآن .

نصائح اعمة:

1- اقصد ابلحر وخل القنوات، وأعين بهذا أن تعتين بأصول الكتب ال مترصاتها، فإن كثريًا من املخترصات من 
شأنها، أن تبعد عنك االستفادة من منهجية اتلعامل مع مشكالت اتلفسري، وذلك كأن تقرأ مترًصا البن كثري )ىلع 

جودة بعض مترصاته(، فستضيع عندك فائدة تعامل اإلمام مع أسانيد اتلفسري، ويه من ادلقائق .

2- اإلشاكالت يف كتب اتلفسري كثرية، وذللك فاحرص ىلع جتاوز هذه اإلشاكالت، وعدم اإلغراق فيها، بل لٌك 
حبسبه .

 تضيف إيله فوائد الكتب األخرى أثناء قراءتك، حبيث تستطيع أن تستظهر 
ً

3- اجعل لك كتابًا يكون أصال
األقوال وتوجيها من خالهل .
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اليت  العملية  اتلطبيقات  منهجهم من خالل  ومن سار ىلع  السلف،  منهج  باتلعرف ىلع  العناية  من  بد  4- ال 
يقومون بها يف تفاسريهم.

5- اعنت بتطبيق أصول اتلفسري ىلع ما يقرأ من اتلفسري.

6- معرفة املنهج العام للمفرس، والربط بني معلومات الكتاب، وهذا مما يعني يف فهم 
الرجوع إىل موارد املفرس األصلية إن أمكن،  ما يستغلق من كالم املفرس، وكذلك 

فقد يتبني من خالل ذلك خطأ يف فهم املفرس ملن نقل عنه، كما أن بعض املفرسين 
يترص بعض األخبار واآلثار مما قد ينبهم ىلع من يقرأ كالمه، فإذا اعد إىل أصوهل 

اليت نقل منها توضح هذا اإلبهام. ]مستفاد من مقال، للشيخ مساعد الطيار[.

7- عليك بقراءة كتب أهل اتلحقيق من املفرسين ومنهم: )الطربي - ابن عطية - ابن تيمية - أبو 
حيان - ابن كثري - الشنقيطي - ابن اعشور(.

تعطيه لكك،  بعضه حىت  يعطيك  لن  إنه  بل  اتلاكسل،  العلم ميسوًرا ألهل  وأخريًا، ال حتسنب طريق 
وقديًما قال ابن معطي:

ُعْمِر
ْ
لِيلِِه َنَفاُد ال

َ
َقْدرِ ... َويِف ق

ْ
ُم َجلِيُل ال

ْ
ِعل

ْ
ال

َ
َو َبْعُد ف

َاِدُئ فِيَما يُْستََتمُّ
ْ

َازُِم ابل
ْ

احل
َ
َهمُّ ... ف

َ
األ

َ
َهمُّ ف

َ
 بَِما ُهَو األ

ْ
ابَْدأ

َ
 ف

َبايِق َوالَ يَْسَتْغيِن
ْ
َفنِّ ... يُْضَطرُّ لِل

ْ
إِنَّ َمْن ُيْتِقُن َبْعَض ال

َ
 ف

 هذا، ودونك ابلحر فانهل، وعن دعوة ألخيك ال تغفل، واحلمد هلل املحمود يف لك حال، والصالة 
والسالم ىلع نبيه واآلل .
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ا ورهبًة 
ً
نًسا ورُسوًرا واطمئنانًا بك، وخشيًة وخوف

ُ
 وتعظيًما وحمبًة لك، وأ

ً
امهللَّ امأل قلوَبنا إجالال

منك، ورجاًء وطمًعا ورغبًة فيك.
وبعد:

فهذه خاطرٌة عجىل، أكتُبها والقلُب بكلِّ واٍد منه شعبة، اقتضاها نصٌّ صادٌق أليب حامٍد الغزايل رمحه اهلل يأيت 
ها؛ فوقعْت ىلع قليب اكلسلسبيل العذب  ذكرُه الحًقا، وقد كشَف يل حقيقًة لطاملا حاولُت سرَب غورِها، ومعرفَة رِسِّ

ىلع فِم العطشان، واكملاء الزالل ىلع كبد الظمآن، فللِه أنت يا أبا حامد!

، وأنَّ العنايَة به، وإقامَة نقاط اتلفتيش حوَل أسواره،  ومن نافلِة القول أنَّنا نعلم يقيًنا أنَّ القلَب حملُّ نظر الربِّ
ُمؤِذٌن   عن األيام والليايل- 

ً
–ولو سااعٍت فضال  

َ
العبِد وسداده، وإهماهل ُعنواُن فالِح  وصيانَته من لكِّ زغٍل ودغٍل= 

ادلين،  أصُل  أوصافِه=  وحقيقِة  القلِب  »فمعرفة  حامد:  أبو  يقول  شأنه  ويف  واالستيحاش،  واآلفات  اهلوام  بكرثة 
وأساس طريق السالكني«. ]اإلحياء )5/ 11([

ٌم يشرتك فيه انلَّاس، لكنَّ معرفَة دقائق األمراِض ومراتبها 
ْ
فالعلم بكون القلِب تعتِوُره األمراض واألدواء؛ عل

ودرجاتها مما اختصَّ به األكياس.

وأمراض القلب متفاوتة كتفاوِت أمراض اجلسِد، فإذا اشتدَّ مرُض القلِب -وهو املرض املخوف- لم جيد صاحُبه 
تَه إال يف املخالفة، فال تُؤمله جراحاُت القبائح، وال يُؤنُِسه العمُل الصالح! نَسه إال يف املعصية، وال ذلَّ

ُ
أ
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ات. َرتُه عن املهمَّ
ْ
 بامللهيات، وَسك

ُ
ُل صاحبه عن الطااعت، وانشغاهل

ُ
وإن خفَّ املرُض؛ فأقلُّ أعراِضِه ابلئيسِة تغاف

ف، 
ُّ
ة اتللك ِده حديٌث يطول، كفانا فيه الربَّانيُّون معرَّ نلَُعْد إىل أصِل حديثنا وحموره؛ فاحلديُث عن القلِب وتفؤُّ

 باهلل!
َّ
َة إال م املباهاة، وال حوَل وال قوَّ ومغبَّة اتلصنُّع، وتقحُّ

حينما تبحث عن أدواءِ القلوب ملن تزنَّه عن الفواحش والقاذورات -وما أكرث األدواء ملن هذا حاهل؛ ألنه نصيب 
الشيطان منه- فإنك ستجد أدواًء وغوائَل ال تنحرص، كأدواء القلِب املحضة؛ ومنها: الكرب، والُعْجب، وَغمط انلاس، 
وحمبَّة اثلناء، والكسل، وحنوها، أو األدواء اخلارجيَّة املؤثرة ىلع استقامة القلب وجترُِّده للمراتب العليَّة؛ اكإلفراِط يف 

الفضول واملباحات، ومنها: كرثة األلِك، وانلوِم، واخلُلطِة، فإنَّ هلا تأثريًا ىلع قسوةِ القلِب عجيًبا.

السؤال اآلن: ما رأُس أدواء القلوِب اليت تعيُق سرَي العبِد احلثيَث حنَو الطااعت، واملسارعة يف اخلريات؟
ح ظاهرُه، واستقام باطُنه، لكنَّه جامُد العني، قايس القلب، ظامئ الروح، 

َ
وإيضاحه: ما ادلاُء اذلي أقعَد بمن صل

من  جيد  ما  مع  العبادة؛  طريق  يف  قدٌم  هل  ترسخ  أو  نْفٌس،  هل  تنضبُط  تكاد  فال  انلهوض؛  بطيء  الشوق،  ضعيف 
مات، وإقامٍة للفرائض والواجبات، وِحرٍص ىلع انلوافل واملستحبات، وُحبٍّ للعلم وأهله،  نفسه من انقباٍض عن املحرَّ

ومعرفٍة برشفه وفضله، وحماولٍة دؤوبٍة ملجاهدة انلفِس ومعرفِة رسِّ هذا الصدود؟!

ومزيُد إيضاحه: هل جتُد -كما أجد- قعوًدا عن الطااعِت مع رغبٍة شديدٍة يف إتيانها؟
ه اهلل ألهله، وكيف اكن حرُص السلف واألئمِة  ، وما أعدَّ

ً
هل تستطيُع -كما أستطيع- رسَد فضائِل قيام الليل مثال

ىلع مالزمته، ثم تعجُز -كما أعجُز- عن قياٍم بركعتني يسريتني ال تأخُذ نصَف ساعة؟!

هذا مربُط الفرس، ورنَّة اجلرس، وحمور الكالم، وشفاء األوام، ويف العلِم بادلاءِ نصُف العالج، اعفاين اهلل وإيَّاك.

 يف 
ٌ

َس أدويًة )وأبو حامٍد اعرف ، وتلمَّ
ً

فاجأين أبو حامٍد رمحه اهلل بذكر جتربته يف هذا األمر، بعد أن جرََّب حلوال
، بل واضُع بلِناٍت كثريٍة يف هذا العلم بعَد جترٍُّد وُزهٍد وُعزلٍة وهجٍر لرسوم العلم وشلكيَّاته اليت اكتىف بها  هذا الفنِّ
ٌق عن حقيقته، وكثرٌي ممن كتَب يف السلوك بعَده عياٌل عليه يف أشياء كثرية، وابُن القيِّم -وهو أجلُّ علًما بأحوال 

ْ
خل

ر به كثريًا ألفاًظا وأفاكًرا ومضامني يف )فقه الوعظ(، بل ينقل الصفحات عنها كثريًا 
َّ
السلف، وأرسخ يف االعتقاد- تأث

دون عزو.
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 ، وَمن قرأ أبا حامٍد بعد ابن القيم أو العكِس؛ علَِم أيَّ أثٍر هل عليه، مع عدم ادِّاعء عصمة أيب حامد من الزلل ابلنيِّ
أو ابلدعة الكالميَّة، واهلل يغفر هل، وللكالم عن أيب حامٍد وعن نظريَّته العلميَّة والسلوكيَّة موضٌع الحٌق بإذن اهلل(.

 الرسِّ الغامض، والسبب 
َ

الشاهُد يف مسأتلنا أنه رمحه اهلل ذكر جتربًة عجيبًة يف رياضتِه نفَسه، وحماوتله اكتشاف
الرئيس، وادلاء الُعضال يف عدم انضباِط نفسه هل.. 

ُه لك حبروفه مع يشٍء من االختصار، وهو نصٌّ ساقه الرشيُف حممد بن احلسن الواسطي يف كتابه »املطالب 
ُ
أنقل

ت منه )دار املنهاج( احلجازيَّة ما يتعلق برتمجة أيب حامد، 
َّ
العليَّة يف مناقب الشافعيَّة«، وهو مطوٌط لم يُطبع، استل

مة حتقيقها الفذِّ لـ«إحياء علوم ادلين«، وهو أنَّه كتب ألحد إخوانه: فأثبَتْته يف مقدِّ

 متَّعظ...
ِّ

»والواعظ واعظاِن: ناطٌق، وصامت، فانلاطُق القرآن، والصامُت املوت، وفيهما كفايٌة للك
...

ً
 وعقًدا، وأبْت وتمرَّدت حتقيًقا وفِعال

ً
ْت قوال

َ
قت وقبِل ولقد وعظُت بهما نفيس؛ فصدَّ

ثمَّ ما ارعَوْت، بل أرصَّت ىلع امليِل إىل العاجلة واستمرَّت..
ثمَّ أقبلُت عليها فوعظُتها بالواعظ الصامت... فقالت: صدقت.

 لم جتتهْد قطُّ يف الزتوُِّد لآلخرة، اكجتهادها يف تدبري 
ْ
 ال حيصُل وراَءه عمٌل؛ إذ

ً
فاكن ذلك منها قوال

العاجلة، ولم جتتهْد قطُّ يف طلب رضا اهلل تعاىل اكجتهادها يف طلب رضا اخللق!

َـّا رأيُتها متماديًة يف الطغيان، غرَي مشفقٍة بوعِظ املوِت والقرآن= رأيُت أهمَّ األمورِ الفحَص عن  ومل
سبب تماديها مع اعرتافها وتصديقها، فإنَّ ذلك من العجائب العظيمة، فطال عنه فحيص حىت وقفُت 

ىلع سببِه، وهو طول األمل!

وها أنا موٍص نفيس وإيَّاه باحلذر منه؛ فإنه ادلاء الُعضال، وهو السبب ادلايع إىل الغرور واإلهمال، 
وهو اعتقاد ترايخ املوت، واستبعاد هجومِه ىلع الُقْرب فانكشَف حتقيًقا أنَّ َمن أصبح وهو يأمُل أن 

 ىلع سرٍي ضعيف!
َّ
يُميس، أو أمىس وهو يأمُل أن يصبح= لم ْيُل من الفتورِ والتسويف، وال يقدُر إال

ْت ىلع قلبه يف لكِّ صالٍة أنها آخر صالٍة =حرَض معه قلُبه يف الصالة، وتيرسَّ هل االستعداد 
َ
فمن َعل

للموت، فيِجدُّ يف أنواع الطااعت.

، وتسويٍف متتابع إىل أن يدركه املوت،  ومن عَجز عن ذلك؛ فال يزال يف غفلٍة دائمٍة، وفتوٍر مستمرٍّ
وتهلكه حرسةُ الفوت!...«. ا.ـه
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ه وأنصَعه وأحسَنه!
َ
فللِه هذا الكالم! ما أصدق

ل أبلغ عتاٍب نزل ىلع الصحابة بعد إسالمهم بأربع سنواٍت  بهم، فتأمَّ
َّ
وشهوُده العدوُل يف القرآن والسنة ملن تطل

فقط يف شأن اخلشوع وقسوة القلب يف آية سورة احلديد، وتدبَّر كيف قرن اهلل فيها طوَل األمِد بقسوةِ القلب! 

وَعضَّ ىلع هذه اجلملِة بناجذك: »َمن أصبح وهو يأمُل أن يُميس، أو أمىس وهو يأمُل أن يصبح =لم ْيُل من الفتورِ 
 ىلع سرٍي ضعيف«. فإنها ُمرَّجٌة ىلع قوِل الصاحب العابد ابن عمر: »إذا أمسيَت فال تنتظر 

َّ
والتسويف، وال يقدُر إال

الصباح، وإذا أصبحَت فال تنتظر املساء«. وانظر أثرها الصادق ىلع إقبانلا وإدبارنا.

فهذا ادلاُء وهو طول األمل واتلطامن إىل ادلنيا وكأنها داُر بقاء؛ هو ما أقعَد باألرواح عن اللحوِق بالصادقني!

ا اذلنوُب فإنها إذا »تراكمت؛  وما َزَرَع يشٌء »طوَل األمِل« يف القلِب وأنبَته وسقاه؛ اكلغفلِة أو اذلنوب، فأمَّ
ُطبَِع ىلع القلِب، وعند ذلك يعىم القلب عن إدراك احلق وصالح ادلين، ويستهني بأمر اآلخرة، ويستعظم 
ُذٍن 

ُ
أمَر ادلنيا، ويصري مقصوُر اهلمِّ عليها. وإذا قرع سمَعه أمُر اآلخرةِ وما فيها من األخطار =دخل من أ

كه إىل اتلوبة واتلدارك«! ]اإلحياء )5/ 45([ خرى، ولم يستقر يف القلب، ولم حيرِّ
ُ
وخرج من أ

َن الَْغافِلَِي﴾ ]األعراف: 205[،  ره اهلل نبيَّه صىل اهلل عليه وسلم، فقال: ﴿َوَل تَُكن ِمّ ا الغفلُة؛ فإنها رشٌّ حذَّ وأمَّ
ِر اآلخرة؛ فإنَّ »َمن شاهد اآلخرة بقلبه مشاهدَة يقني =أصبح بالرضورة 

ُّ
وما اجتثَّها من القلِب يشٌء كذكر اهلل، وتذك

فرأى  عنده خرزٌة  من اكنت  فإنَّ  وذلاتها،  ادلنيا  بنعيم  مستهيًنا  ها، 
َ
سبل سالاًك  إيلها،  ا 

ً
مشتاق اآلخرة،  ُمريًدا حرَث 

جوهرةً نفيسًة؛ لم يبَق هل رغبٌة يف اخلرزة، وقويت إرادتُه يف بيعها باجلوهرة«. ]اإلحياء )5/ 263([
نَُّكم بِاللَّـهِ الَْغُروُر ﴾ ]فاطر: 5[ نَْيا َوَل َيُغرَّ نَُّكُم اْلََياةُ الُّ َها انلَّاُس إِنَّ وَْعَد اللَّـهِ َحقٌّ فََل َتُغرَّ يُّ

َ
﴿يَا أ
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يف إحدى حااليت اتلمثيلية الغريبة واملتقنة، توجهت ملعرض الكتاب بعباءة خليجية سوداء، بعد أن جهزت نفيس 
وارتديت العباءة والطرحة يف )كوافري ...( اكلعادة؛ فـ)الكوافري( هو املاكن الوحيد اذلي يتم فيه تبديل املالبس بغري 
أي حرج، بينما يثري األمر امتعاًضا واستغرابًا إذا ما تم اتلبديل يف دورات املياه باملطاعم و)املوالت(، كما حيدث من 

الت للنضج. بنات اثلانوي املتعجِّ

خرجت من عند مدام )ش( ويه حتييين حتية خليجية ىلع سبيل املعاونة ىلع اتلقمص، واكلعادة لم تسأل زبونتها 
غريبة األطوار عن السبب يف تغيري الزي واملالمح؛ وأعتقد أنها تظنين مريضة بانفصام يف الشخصية، لكن األمر 

يبدو مسلًيا هلا. 

قت نفيس إىل درجة اعيلة، كنت من  ودخلت إىل معرض الكتاب وأنا متقمصة شخصية مسلمة سعودية، وقد صدَّ
أب سعودي وأم مرصية، هذا ما ادَّعيته بلعض من تعمدت اتلعرف عليهن يف رسايا املعرض الختبار مدى توفييق يف 

اتلقمص، هذا االداعء سمح يل باالحتفاظ بقدريت ىلع إقناع اآلخرين طاملا أنين ال أتقن اللهجة تمام اإلتقان. 

وبعد أن اطمأننت لكوين مقنعة، ظهرت أمام أحد املبرشين الشباب عند )...(، وأنا أعرف جيًدا أنه سيلحظين، 
، ثم سيتفرغ يل، فاألنىث يه األكرث جذبًا لالهتمام واحلماس فيما يتعلق باالستمالة ادلينية،  وسيتحفز للتعرف إيلَّ
ويهيَّأ يل أن األمر كذلك عند املسلمني. واتلبشري يف القادمني من صحراء اجلزيرة العربية اذلين لم تصلهم رسالة 
أنىث  املزيتني،  بني  أمجع  وأنا  السعودية،  أهل  وخصوًصا  العالم،  ببقية  باملقارنة  أيًضا  لالهتمام  جذبًا  أكرث  املسيح 

وسعودية، فلن يمر من هنا من هو أىلغ مين.
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 أدندن وأنا أنظر للكتب، وأدلل نفيس بالشعور اذلي يسيطر ىلع الزبون )اللقطة( اذلي ال يمكن 
ً

ذلا وقفت قليال
اتلفريط فيه، الزبون اذلي يعرف أن أحًدا ما سيهرول إيله ويرتك لك أشغاهل. ورسمت ىلع وجيه تلك املالمح إلنسانة 

ليست ىلع عجلة من أمرها، تتصف باملرونة والفضول.

وبالفعل تقدم )ج.ب( للتعرف إيلَّ بطريقة رقيقة فيها مسحة من )الراسبوتينية(، ورددت ىلع ترحابه بلهجة 
خليجية. وادىع أن هل أصدقاء كثريين من اخلليج، وسألين عن جنسييت، فقلت هل إنين سعودية من أم مرصية، فقال 

إنين إذن لست ضيفة ألين من أم مرصية، وكذلك ألين سعودية، فابتسمت. 

واندفعت كفتاة تلقائية ما قلبها ىلع لسانها وقلت إنكم كمسيحيني ال ترتاحون نلا حنن السعوديني، وتسموننا 
فالعنرصية مرفوضة  األفق،  الصنف ضيق  أن يكون من هذا  بشدة  املسلمني؛ فنىف  يسمينا بعض  الوهابيني كما 
تماًما، واستدل بأعمال الرسل »34 ففتح بطرس فاه وقال: باحلق أنا أجد أن اهلل ال يَقبل الوجوه. 35 بل يف لك أمة، 
اذلي يتقيه ويصنع الرب مقبول عنده« ]أعمال 10 :34-35[، وقال إنه يعرف من خالل املعارشة أن الصورة اذلهنية عن 
السعوديني كمتشددين فيها تعميم سخيف، ففيهم الكريم واملضياف، واملتسامح، واتلعميم ال دين هل، ولك شعب ولك 
ة بها من يكرهون اآلخر، وقال إنه تلىق دعوة كريمة ىلع العشاء منذ ثالثة أيام يف مطعم يف املهندسني وأكل 

َّ
مل

)املندي( وأعجبه جًدا، فخفت أن يسألين عن طريقة إعداده، ثم قال إنه حيب ابلخور كما حيبه السعوديني، وإن 
حب ابلخور جيمع ما بني األرثوذكس واخلليجيني، هذا باإلضافة ملا جيمع بني الرهبان واخلليجيني من حب اخلالء 

والربِّ وابلعد عن صخب املدينة. 

ال شك أنه اكن مستعًدا بشلك جيد للتأثري ىلع اخلليجيني، عن طريق إبداء قدر اعٍل من اتلقدير ثلقافتهم ونمط 
حياتهم، بدون اتلورط بكلمة واحدة يف صالح اإلسالم نفسه، وأنا بطبيعة احلال لم يكن دلي ما يمنع من اتلرصيح 

بإعجايب بمرص وأهلها. 

وأذكر يف حواري معه ابتسامة اذلين يشعرون بالظلم 
اليت ارتسمت ىلع وجهه، عندما قلت هل إنين سمعت أن 
ح بأنه هلإ  املسيح اكن يتعبد إىل اهلل عالنية، ولم يرصِّ
يف أي إجنيل من األناجيل، فلم تتربعون بعبادة شخص 
لم يأمركم بذلك؟ لقد ابتسم ابتسامة من أصابه امللل 
من كرثة ترديد مقولة غري صحيحة، وقال: )خدعوك 
فقالوا(، ثم ذكر قول املسيح يف إجنيل يوحنا »أنا واآلب 

واحد«، قاهل بملء الفم واثًقا من سطوته كديلل نيص.
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فاخرتت أن أمثل نفس صدمة )م س( عندما لكمته عما قاهل فرعون وورد بالقرآن، وقلت هل: )هو قال كذا؟! 
أنا واآلب واحد؟!(، فهز رأسه كأنما أشفت صدميت غليله من اداعءات املسلمني املهتمني بمناظرة املسيحيني بأن 
بني  نظري  أنقل  وأخذت  قوية،  هلزة  تعرضت  إنسانة  دور  ومثلت  ست رأيس  ثم نكَّ باأللوهية،  ح  لم يرصِّ املسيح 

عناوين الكتب املسيحية كأين مشتتة وفاقدة ليشء من توازين.

 أن هذه الشخصية 
َّ

وىلع الرغم من أنين جئت بهذه الشخصية املسلمة لرتفع عين احلرج يف اجلدال، إال
اليت اخرتعتها استنذلت وارجتلت وخرجت عن ادلور املرسوم؛ لقد وجدت نفيس راغبة يف االستمتاع 
 بدور الفريسة، أن أرى نشوة الزحف ابلطيء يف عينيه، ربما ألين لم أتمكن أبًدا من زحزحة أي 

ً
قليال

 عن عقيدته، ولم أتمتع بهذه اللحظات اجلميلة من اإلحاطة الواعية واملدروسة 
ً

شخص مسلم ولو قليال
بشخص آخر، لم ألعب هذا ادلور اإلجيايب ىلع اإلطالق، فارتضيت أن أتمتع بمعايشة هذا انلجاح عن 
طريق قبول تمثيل دور الفريسة اثلمينة، عن طريق هذه ابلنت السعودية كحيلة العينني اليت اختلقتها، 

لقد ُصِدمت بأن الشخصيات اليت نؤلفها تفضل أن تمارس درجة من االستقالل بعد إطالقها.

تلفتُّ حويل كأين قلقة بعض اليشء، وقلت هل إن يل صديقات من نفس جنسييت سأتليق بهن بعد نصف ساعة 
هنا، ومن الرضوري أن ال يشعرن بأن هناك شيًئا غريًبا حيدث، فهز رأسه متفهًما، ووعدته بأين سأمر عليه بالغد 
، ورجاين  ألسمع منه لك ما عنده، فابتسم ابتسامة عريضة، وقال إنه يشعر أن املسيح يناديين ويرغب يف اتلحدث إيلَّ
أن أرهف السمع للسيد املسيح بعض الوقت حينما أسمع بندائه يروح يف أعمايق، وقال يل إن هذه حلظة تساوي 
 حىت كأنين مسلمة بالفعل سحبتها اللكمات اليت ينطقها بصوت مؤثر، فيما الحظت وقوف 

ً
خذُت قليال

ُ
العمر لكه، فأ

إساليم حنيف ببذلة اكملة وحلية بالقرب منا، يراقب املوقف وقد بدت عليه عالمات االستفزاز والغرية الشديدة، 
 ، مما جعلين أشعر بالقلق من هذه الغرية ومما قد تؤدي إيله، وتراجعت خطوة ألحافظ ىلع مسافة رصينة من املبرشِّ

قلقت من هذه الغرية قلًقا ال يلو من استلطاف هلا. 

قلت لـ)ج ب( إنين أرغب يف فهم بعض األشياء يف عجالة خبصوص هذا القول للمسيح اذلي جعلين أشعر أن 
األمر لم يكن كما كنت أسمع، إنين أرغب يف أن أفهم شيًئا ما قبل أن أميش: هل هذه املقولة للمسيح »أنا واآلب 

واحد«، تعين حتديًدا أنه اآلب نفسه، أي هو االبن واآلب يف نفس الوقت؟ أال يبدو هذا متناقًضا؟

 من طفلة حتاول ترتيب أفاكرها البسيطة، وقال يل إنه سيرشح 
ً

فابتسم ابتساًما تشجيعًيا واثًقا كمن تلىق سؤاال
غًدا بهدوء وخطوة خطوة كيف أن املسيح ليس اآلب، ومع ذلك فهو برس اثلالوث العظيم هو اإلهل الواحد، وكذلك 

فإن اآلب هو اإلهل الواحد.
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فقلت هل إن هذا يبدو مستعصًيا ىلع الفهم البرشي، أن يكون لك منهما هو اهلل الواحد، ومع ذلك فاآلب غري 
االبن؛ ورشدت يف اجتاه األرضية كمن يفكر، وأنا واثقة تمام اثلقة من أنه لن يستطيع رشح كيف يكون اثلالثة 

واحًدا والواحد ثالثة، ال يف الغد وال يف ادلورة القادمة من املعرض.

إيمان واحد جيب أن يعتنقه  أنه واهلل يف  املسيح يقصد  الكالم بطريقة بسيطة، لعل  تعاَل نستقبل  ثم قلت هل 
انلاس، هذا اإليمان باقة واحدة )One package(؛ فمن آمن باهلل ولم يؤمن باملسيح لم ينفعه إيمانه، مثلما جتمع شهادة 
اتلوحيد اإلسالمية عندنا بني ذكر اهلل وذكر حممد، وخصوًصا أن املسيح مرسل لشعب يؤمن باهلل باألساس، وقلت 
-بمكر-: يبدو يل أن هذا القول موجه بلعض ايلهود ممن اعرصوا املسيح، فأراد أن يقول هلم إنه بوجوده وتكليف اهلل 
هل لم يعد ممكًنا ىلع املؤمنني باهلل إال أن يؤمنوا بهما مًعا، هذا وإال لن ينفعهم إيمانهم، وأن من يرفضه كأنه يرفض 

من أرسله، تماًما مثلما أن من رفض موىس يف عهده كأنه رفض اهلل اذلي أرسله. 

فابتسم ابتسامة من يشفق ىلع اذلي يبحر يف حبر ال يعرفه، وقال يل: واحدة واحدة يا آنسة فاطمة.. ال تستعجيل. 
رغم أن ما ادعيت استنتاجه من أن الكالم اكن موجًها يلهود هو معلومة ال شك فيها؛ هو تالعب عندما لم يعلق 
ىلع ملحوظيت هذه بشأن ايلهود، اليت توقعت عليها تعليًقا مادًحا ذلاكيئ ونباهيت، ولكن ليس يل أن ألومه طاملا أنين 

أغش بشأن االستنتاج، أنا تلصصت ىلع أحد أوراق لعبه، وترصفت كأين أمخنها، وهو لم يصدق ىلع صحة ختميين.
وأنا   

ً
قليال ترتعشان  يدّي  مرة، وجعلت  إيلها ألول  يتعرف  نظرت هلا كمن  املقدس  الكتاب  نسخة من  أهداين 

أتناول منه الكتاب، أهداين النسخة وهو يقول: إن أمامك الكثري تلعرفينه، ومن هنا للغد اختيل بنفسك واقريئ يف 
هذا اإلجنيل، وصيل هلل من قلبك وقويل هل يا رب عرفين ذاتك، وتأكدي أنه سريفع الغمامة عن عينيك، سيعلن 
نفسه لك لو فتحِت قلبك، وستفهمني لك األمور اليت تعتقدين أنها مستعصية ىلع الفهم، وأنا من ناحييت سأصيل 

من أجلك كثريًا. 

عت؟ إذ كنت أشعر باستفزاز 
َّ
فقلت هل بهدوء و)رخامة(: هل اكن كالم املسيح موجًها تلالميذه أم لليهود كما توق

من جتاهله مللحوظيت. فقال يل: إن لك ما قاهل املسيح سواء يف هذا املوضع من اإلجنيل أو غريه هو نلا حنن يف مجيع 
األحوال، لك لكمة قاهلا كأنه قاهلا يف أذن لك واحد من املؤمنني به، لكن بالفعل اكن من حوهل يف هذا املوقف بعض 

ايلهود، وهذا ال يعين أن فكرة )باقة اإليمان( يه السبب يف أن يقول إنه واآلب واحد باعتباره جمرد نيب.
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 أنين لم أرغب يف ذلك، لم أرغب يف تكديره، 
َّ

ورغم أنين كنت جاهزة ملحارصته بأسلوب مدروس وهادئ، إال
وبينه  بيين  األجواء  هيَّأ  القدس  الروح  أن  ذهايب  بعد  هل  سيؤكد  اذلي  تفاؤهل  اتلبشريي،  بتفاؤهل  مستمتعة  كنت 
بالرضا عن  إنه سيتمتع بعد قليل بإحساس مشعٍّ  وساعده ىلع قطع شوط جيد يف وقت قيايس مع زبون خاص، 
عه(، ذلا قلت هل إننا افتتحنا حواًرا جيًدا  اذلات، كنت -بابلدلي- كما يقول انلاس عن ابلاعة البسطاء )اعيزة أنفَّ
سنكمله يف الغد، وسأسجل أفاكري يف ورقة وأقدمها هل يف لقائنا، وعندي استعداد ألن أستمع للك ما عنده، فهز 
رأسه مبتسًما، وقال يل: أنِت إنسانة شجاعة! وأخذ يتلكم بنفس احلماسة اليت تنتاب بائًعا للموسواعت يف مرص وجد 

أخريًا زبونًا واعًدا، بينما رشدت أنا فيما يمكن أن يصدر من الشاب امللتيح. 

أن  بعد  اخلطا  أرسع  وأنا  ب(  )ج  أمام  من  مضيت 
اعتذرت إيله لكوين ال أستطيع إعطاءه رقم جوايل، مضيت 
اذلي  امللتيح  املسلم  بأن  شعور  عيلَّ  سيطر  وقد  وحدي 
أن هذا جمرد  إقناع نفيس  يتتبعين، وحاولت  بذلة  يرتدي 
بنظرات  يتابعين  بالفعل  اتلفتُّ ووجدته ورايئ  لكين  وهم، 
باضطراب،  أشعر  وأنا  البرشية  الكتل  بني  فراوغت  جادة، 
أنه  إىل  فطنت  حىت  والضجيج،  الزحام  من  ادلوار  وبعض 
جيب أن أتوارى يف اغبة من مرتديات السواد مثيل، ودقيقة 
واحدة وكنت منهمكة يف اتلقليب الشيلك يف رفوف إحدى 
من  متماوجة  كتلة  بني  اإلسالمية  النرش  دور  صاالت 

املنقبات واملحجبات، بني من تسأل عن كتاب مسند اإلمام الفالين، ومن تقرتح كتاب )العلل( أو ما شابه. 

ورشدت يف إماكنية توفر حاسة ما ورائية نشيطة دلى املتدينات املتحمسات يمكنهن أن يكتشفن بها أن تلك 
الغائبة بينهن ليست مسلمة، تماًما مثلما تسيطر ىلع املسلمني فكرة أن املسلم املتسلل بني حشد من املسيحيني 
داخل الكنيسة يمكن للقس حباسته املا ورائية أن يكتشفه، فيقول: يوجد بيننا هنا أحد )املحمديني(. أفقت من 
رشودي ووجدت صاحب ابلذلة يستدير بعد أن افتقدين وينرصف إىل حاهل سبيله، والغريب أنين شعرت باألسف!

اكن يرغب باتلأكيد يف معاتبيت ىلع أن أعطيت أذين ملبرشِّ مسييح شاب، ولم يكن بإماكين أن أفاجئه إن تواجهنا 
رة سمعت 

ِّ
 شابة مسيحية متنك

َّ
إال بغطاء رأس كأي مسلمة، وترتدي قفازين، ليست  أمامه  اليت تقف  بأن هذه 

زاوية أخرى  لرغبيت يف رؤية األمور من  املعرض  إىل  أين ذهبت  ليستوعب  لم يكن  املبرشين؛  الكثري من كالم 
تمنحين االستقالل، ملمارسة حيق يف رؤية املسيحية من اخلارج، وحيق يف اتلعرض للتبشري حىت لو كنت مسيحية 

أبًا عن جد. 

حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435 76



حراس الشريعة | العدد الحادي عشر - ربيع الأول 1435

دوتلني  بني  متواجهان  حدود  حارسا  كأنهما  متدينني  شابني  عند  ومضت  أسًفا  أثارت  اخرتعتها  اليت  فاطمة 
توترت بينهما العالقات، انتباه مفرط، ويف ذات الوقت قدرة اعيلة ىلع اتلحكم يف األعصاب حىت ال ينفجر الوضع؛ 
وهذا تأسف ألنه لم يتمكن من اللحاق بها نلصحها، ثم هذا باتلأكيد تأسف يف ايلوم اتلايل ألنها لم ترجع يف املوعد 

املتفق عليه. 

إنهما ال يدريان أن من أثارت فيهما احلرسة قد ماتت مساء أمس ببساطة، عند خالط املياه يف كوافري مدام )ش( 
الصبور غري املتسائلة.
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منذ أن اكنت طفلة صغرية، اكنت تنظر إىل لك عروٍس بسعادٍة وإعجاب، وحتلم بايلوم اذلي ترى فيه 
نفسها يه العروس، وأنت عريسها.

انتظرته، ذلك الرجل ستعتربه  الزفاف، وجتلس إىل جانب ذلك الرجل اذلي طاملا  اكنت حتلم أن تلبس فستان 
مرشوع حياتها، دنياها وأخراها، مرشوعها إىل اجلنة.

اكنت تدرك تماًما أنك أهم مرشوع؛ فماذا تفيدها ادلكتوراه إن لم جتد سكنها آخر ايلوم جبانبك؟
وماذا تفيد الوظيفة إن لم حتيا معك املودة والرمحة؟ 

وماذا ستفيدها لكمات اإلعجاب والتشجيع من مجيع َمن حوهلا إن لم تسمع إطراء منك؟
كربت، وكنت أنت بطل لك أحالم يقظتها؛ فمنذ أن عرفتك، منذ أن دققت ىلع باب بيتهم، رصت أنت الرجل، ومجيع 

الرجال جمرد اكئنات من حوهلا.

منذ أن عرفتك ويه تتعامل بأرحيية أكرث مع مجيع الرجال من حوهلا، صح هذا أم خطأ ليس موضوعنا؛ فلك ما 
يف األمر أنهم ال يعنون هلا شيًئا منذ أن عرفتك، كم صدت من غزل، ترصيح أو تلميح، نعم طاعة هلل، لكن حفًظا 

لك أيًضا.

اتلجميل  فن  نفسها  م 
ِّ
تعل املرآة  أمام  وقفت  كم  تلتعلم،  وسعت  وقرأت،  حبثت  كم  إلسعادك،  خططت  كم 

باتلجربة واخلطأ، كم تفقدت لك حاسة من حواسك وجهزت هلا ما يرسها، كم لبست من مالبس وأحذية غري 
مرحية، كم حتملت من آالم جسدية، فقط تلكون مجيلة يف نظرك.
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نعم يه حتب أن تكون مجيلة نلفسها، لكن مجاهلا يف عينيك أسعد، كم تصفحت من جمالت ومواقع تبحث 
الشعر األنسب لوجهها، عن تصميم )املوديل( األنسب جلسدها، واألحب إىل ذوقك، كم دققت يف  عن ترسحية 
اختيار عطرها زهرة زهرة، أزهرة ايلاسمني أشذى؟ أم فاكهة اتلوت الربي؟ أحتب العطر العريب أم الفرنيس؟ كم 
حبثت عن أمجل األزياء اليت تظِهر مجاهلا خصيًصا لك أنت، فقط أنت، نعم يه حتب أن تكون أنيقة نلفسها، لكن 

أناقتها يف عينيك أبىه.

كم حبثت عن وصفات أشىه األطباق اليت حتبها، ولم تتناَس صحتك يا حبة القلب، مشت ىلع قدميها تنتيق 
أفضل املكونات، ثم وقفت تطهوها لك، كم حرصت أن يكون الطعام طازًجا وساخًنا وقت وصول حبيبها، كم 

اكنت تعلم أن العني تأكل قبل الفم أحيانًا، نعم يه حتب الطيه لكن الطيه لك أمتع.

كم احتملت من آالم يف محلها ويف وضعها، كم سهرت وتعبت واشتىك جسدها، طفل تلو اآلخر، راعية، تربية، 
تمريًضا، تعليًما.

ا ألوالدك أنت ال سواك، نعم حتب فذلات أكبادها؛ لكنها أيًضا حتب تلك  ا، لكن أمًّ نعم اكنت حتلم أن تكون أمًّ
األرسة اليت اكنت حتلم بها معك، أرسة تكون أنت سيدها وأمريها. 

كم انتظرتْك ولم تأِت، كم استمعت حلديثك وشجعتك، كم جلست جبانبك تشاهد ما حتب أنت، وتستمع 
الهتماماتك أنت، فقط مؤانسًة لك، كم قدمت رأيك ىلع رأيها، كم أخفت من معلومة تعرفها قبلك، أتعلم ملاذا؟ 

ألن خفض اجلناح معك أذل وأبىق.
ألـًما  ماذا جنت يلصيبها  باهلل عليك،  بسببك؟ قل يل  يساوى دمعة من عينيها  اذلي  ما  باهلل عليك،  قل يل 

بسببك؟ هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟
هل كنت تعلم هذا أم أنك ال تعلم؟

هل وصلك فقط إزاعج طفلكما ولم يصلك أملها وحاجتها إيلك جبانبها؟
هل شاهدت فقط ما أصاب جسدها من عيوب بعد احلمل والرضاعة، ولم تشاهد ابنكما يكرب بصحة واعفية؟ 

بل لم تشاهد جسدك أنت؟
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باملناسبة: هل حتب جسًدا هل روح؟ أم روًحا هلا جسد؟
هل انزعجت بشدة من رصاخها البنكما، ولم يسعفك ذاكؤك للحظة أن تدرك أنها لسااعت طويلة لم تنم، بل لم 
جتلس، بل -عفوا- لم تقض حاجتها! نعم حيدث ذلك يا سيدي ال تستغرب، هل تعلم لك ما مىض أم أنك انشغلت 

عن مالحظة ذلك، واكتفيت بابلُعد عن »مصادر اإلزاعج«؟

هل شغلتك مباريات كأس العالم؟ أم شغلك أصدقاؤك؟ أم شغلك اعملك االفرتايض بكل ما فيه من نكات 
ومعجبات هنا وهناك بال وزن زائد وال إزاعج أطفال؟!

هل ُودِلت زوجتك هكذا؟ أم أنها ثمار االرتباط بك؟
ْت )يه( من جهد ووقت لن أقول إلسعادها بل سأقول: ملساعدتها ىلع إسعادك؟

َ
َت )أنت( ربع ما بََذل

ْ
هل بذل

قة جلميل ما تكتب، ولطيف ما يظهر منك لعوام انلاس؟ أم أنك جلأت لألسهل: االستجابة ألول ُمَصفِّ
ِي َعلَيِْهنَّ بِالَْمْعُروِف﴾؟ ُ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ ؟ وتنىس ﴿َولَُهنَّ ِمثُْل الَّ ر فقط ﴿َولِلرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ َدرََجٌة َواللَّ

ُ
أتذك

أتذكر فقط »هو جنتِك ونارِك«، وتنىس »خريكم خريكم ألهله«؟

هل حافظت ىلع »خري متاع ادلنيا«، أم أنك لم تصرب »ىلع طعام واحد« وظللت تلهث خلف متاع ادلنيا؟

أعلم أين ربما قسوت عليك اآلن؛ لكن عذري أين أراها لك يوم، أراها يف زميالت العمل، يف اجلريان، يف صديقايت، 
يف أقاريب، ويه صامتة؛ بل ضاحكة صامدة، فقررت أن أكتب عنها، لعل صوتها يصل، ملن بيق هل قلب يسمع.

واعلم أين اكتفيت ايلوم بعتابك كزوج، ولم أتطرق بعد لألب، إن اكن يف العمر بقية، فلنا لقاء آخر.

تمض احلياة بدونك نعم، لكنها معك أسكن.
مألى احلياة باآلالم نعم، لكن األلم منك أوجع.
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