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 أن تكون مس�ح��ا في بالدنا

 *خالد محّمد عبده

 .٢٠١١ینایر  ٢٥تظاهرة في مصر �عد ثورة 

ال �مكن ف !�النجاسة خاضٌع لتوّهم �عضهم الذین یّتهمونك �عني أّنكأن تكون مس�ح��ا في مصر 
. فالنصارى .هتأینما توجّ  ا) تواجهك تهمة النجاسةشخًصا طاهًرا (معنو��ا أو ماّد�� أن تكون �حسب ظّنهم 

. .رائحتهم مزعجة للغا�ة وال �مكنك �مسلم طاهر تحّملها! هذا هو الشائع في أغلب بیوتات المسلمین
التي تتنّزل تحتها، �اّفة ة) التفاصیل النصارى ال �غتسلون! وال یتطّهرون! وِقس على هذه (القاعدة العامّ 

  !ناطق �الشعرفیها خ�ال المسلم دوًرا �خ�ال �اتب الروا�ة وال ؤّديو�

                                                   
 �احث في اإلسالمّ�ات والتصّوف ومدیر موقع طواسین. *
 

تین في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترون�َّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٩حز�ران ، الرا�ع عشرالعدد 
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ا من (المتعلّ  ین من هذه القاعدة أو ش�اب المسلمین من �ستثني أحد المس�حیّ  مین) هنا منقلیلون جد�
المخالطة شيء واالعتقاد  ین ومجالستهم لیل نهار، لكنّ مخالطته ألصدقاء مس�حیّ من رغم �الال یؤمن بها، 

  !شيء آخر

أن  یؤمن �ما ورد في سیرة النبيّ  ا�ف �مكن مسلمً . فك.وال أدري من أین أتى هذا المعتقد الفاسد
وصحابته الكرام النصارى، بل و�طلب استشارتهم �ما ورد من حدیثه مع  �عتقد ذلك.. ألم �جالس النبيّ 

على ذلك و�مدح  و�وافقهم النبيّ  المس�حيّ  . ألم تطلب الصحا�ة جوار النجاشيّ .ورقة ابن نوفل عن الوحي
وفد النصارى �ما یورد ابن هشام في السیرة �صّلي في المسجد! وهل یدخل  نبيّ . ألم یترك ال.ذلك الملك

 !ه األسوة الحسنةد دائًما أنّ الذي نردّ  من سلوك النبيّ  ما أضحت العادات عندنا أهمّ بیت هللا نجس؟! ر�ّ 

أن تكون مس�ح��ا في مصر �عني أّنك في تصّور �عضهم من الكارهین لإلسالم والمسلمین �راه�ة 
رّ�یت علیها في الكن�سة والبیت وتوّرثها ألبنائك و�ّل َمن حولك، جیًال �عد جیل انعقدت قلو�كم على �ره ت

اإلسالم والمسلمین! هكذا �عتقد أغلب المسلمین أّن جیرانهم وأهلهم من المس�حّیین في مصر �كرهون 
 َوالَ  ٱْلَیُهودُ  َعْنكَ  َتْرَضى ﴿َوَلنْ ر�م: دینهم ونبّیهم، و�ؤّ�د لهم ذلك أغلب المشا�خ بتردید آ�ة من القرآن الك

. یندر أن �كون هناك حدیث عن المس�حّ�ة واإلسالم ال تحضر ف�ه هذه ِملََّتُهْم﴾ َتتَِّ�عَ  َحتَّى ٱلنََّصاَرى 
. فمن مات منهم فقد خّلص هللا .اآل�ة، حّتى و�ن �انت هناك حادثة أغلب ضحا�اها من المس�حّیین

و هالك ال محالة! یرّوج لهذه األفكار أغلب خط�اء المساجد وال تخلو مدرسة من المسلمین من شّره وه
المدارس في مصر إّال و�عّلم المدّرس تالمیذه هذا االعتقاد و�ن �انت هناك رقا�ة في مدرسته أو �انت 
مدرسة أجنبّ�ة ف�حاول المدّرس ما استطاع أن یزرع هذه الفكرة في قلوب (من یلتمس منهم صالًحا 

 َوٱلَِّذینَ  آَمُنوا ٱلَِّذینَ  ﴿ِإنَّ طی�ة!). یندر أن تجد مسلًما من هؤالء یرّدد أو �قرأ قراءة شارحة لقوله تعالى: و 
اِبِئینَ  َوٱلنََّصاَرى  َهاُدوا  فٌ َخوْ  َوَال  َر�ِِّهمْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  َصاِلًحا َوَعِملَ  ٱْآلِخرِ  َوٱْلَیْومِ  ِ�ٱ�َِّ  آَمنَ  َمنْ  َوٱلصَّ
 َأْشَرُكوا َوٱلَِّذینَ  ٱْلَیُهودَ  آَمُنوا ِللَِّذینَ  َعَداَوةً  ٱلنَّاسِ  َأَشدَّ  ﴿َلَتِجَدنَّ أو قوله تعالى:  َ�ْحَزُنوَن﴾ ُهمْ  َوالَ  َعَلْیِهمْ 

ةً  َأْقَرَ�ُهمْ  َوَلَتِجَدنَّ  �ِسینَ  ُهمْ ِمنْ  ِ�َأنَّ  َذِلكَ  َنَصاَرى  ِإنَّا َقاُلوا ٱلَِّذینَ  آَمُنوا ِللَِّذینَ  َمَودَّ  الَ  َوَأنَُّهمْ  َوُرْهَ�اًنا ِقسِّ
أّن تهمة الوهن والضعف تالحقه أینما �ان فهو من ! إذا ذ�ر مسلٌم هذه اآل�ات ورّددها فال بّد َ�ْسَتْكِبُروَن﴾

 ..إّما حداثّي ماكر أو زندیق یتخّفى وراء �عض الكلمات

لضاّلین! �عتقد �ثیر من المسلمین أن تكون مس�ح��ا في مصر �عني أّنك من المغضوب علیهم وا
ذلك، وقلیل من المؤمنین الذین یرّددون فاتحة الكتاب في صالتهم من �عتقدون غیر ذلك، و�ذا أردت أن 
تعرف من أین أتى هذا االعتقاد، أین قال هللا في �تا�ه إّن المغضوب علیهم والضاّلین هم النصارى؟! لن 

لتي رأْت ذلك ِوفق ما عاشته أو ورثته من أفكار تار�خّ�ة، ثّم تحّول تعثر إّال على أقوال �عض المفّسر�ن ا
 اإلرث إلى اعتقاد راسخ أقوى من النّص المقّدس.
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قبل أكثر من ألف عاٍم مضى �تب أبو العّ�اس بن عطاء الصوفّي تفسیًرا للقرآن، عندما نطالع 
سورة الفاتحة ونقرأ معه آ�ة (غیر المغضوب علیهم، وال الضاّلین) سنجده �فّسر الكلمة بهذه تأو�له ل

الصورة العاّمة (غیر المخذولین وال المطرودین وال المهانین وال الذین ضّلوا عن طر�ق هدایتك ومعرفتك 
ا التأو�ل الذي �حصر . أمّ .وُسبل والیتك)، وهو تفسیر عامٌّ وواسع �مكن العاقل أن یتفّهمه و�ّتفق معه

المعنى في طائفة أو د�انة �عینها فهو تأو�ل اقتصارّي ال �عي معنى اسم هللا (الواسع) أو یتدّبر أّول سورة 
 . .الفاتحة التي تبدأ �الحمد � (رّب العالمین)

عل�ك أن ترى اإلنجیل �مّزق على الشاشات، و�مكنك أن أّن أن تكون مس�ح��ا في مصر �عني 
من أحد المسلمین س��ا في المس�ح و�ن �ان دینه لم �أمره بهذا، فالدفاع عن اإلسالم �قتضي أن تسمع 

�مارس تجاهك عنًفا لفظ��ا لیل نهار، ناه�ك عن تطّور العنف إلى القتل �عد ذلك، لكن ل�ست هذه الصورة 
هؤالء ال �مّثلون اإلسالم التي تعّبر عن اإلسالم. س�ضحك المس�حّي إن قلنا إّن ُمماِرسي العنف والشتم 

 كّلهم و�ن �انوا �ثرة، فإّن فر�ًقا ل�س �القلیل یرى المس�ح والمس�حّ�ة في صورة أسمى.

یتعالى على التصن�فات  من خالل مطالعة ما �ت�ه صوفّ�ة اإلسالم مس�حٌ لمس�ح الذي نعرفه فا
 . ال �متهن المیتة فضًال .ة إلى النور. ینقلك من العتم.ره لح�اتها حّق تصوّ ال �حرم أحدً  . مس�حٌ .والتحّزب

قدمه  تسع ..ا لق�صر له ومضى في طر�ق هللا. ترك م.ا من أجل العملةحابي أحدً عن األح�اء.. ال �ُ 
�قول: إلهي إلهي.. صورة المس�ح في  .. بل ظلّ ذاته لیل نهارعن . لم �علن .لرسالةإلى حتفه بنشره 

عند أهل المذاهب المتناحرة على امتالكها وحدها  شاهدهانالصور التي  أجمل من �لّ  تراثنا الصوفيّ 
 دون غیرها.من الصواب 

عنه في أنفسهم فصار ح��ا �الجسد  فّتشواالذي  ، المس�حمع المس�ح الغائب برقيٍّ ة عامل الصوف�ّ تت  
 ، فقدلهمة من نسج خ�اأو رمًزا أو قّص  أسطورةً  ه �عُضهمآ و�ن ر ما سّجلوه عن المس�ح  ؛والتجر�ة والمواقف

نسان �مثا�ة ع�سى صوف��ا �عتبر قلب اإل حینما تقرأ أنّ  .بوالدتهم الذي تجّسد حق�اكان �طلها المس�ح الحّي 
وولد ع�سى ال�اطن في حنا�اها  ،ترت وتقوّ هّ إذا منح اإلنسان الروح غذاءها تطف )لبن مر�م(وِذ�ر هللا �ـ

ة من قصص بني إسرائیل أو قّص إلى حاجة دون أن تكون �من ت�حث عن هذا المس�ح الغائب  تظلّ 
 هذا �اب آخر من األبواب المفتوحة على عالم ال تدر�ه الكلمات.و �قوله التار�خ،  إلى ماالتفاتة 

ه أنّ �شعر نو  مشاهد العنف والكراه�ة، انناذهأإلى  ىة عن المس�ح تتداعقرأ الیوم �الم الصوف�ّ نحینما 
د ولم یلمسوا شیًئا اتذة ومشا�خ وعلماء)! ال �عرفون شیًئا عن محمّ ر�د بنا أن نقرأ حروف العدم مع (أسأُ 

 ل�س للق�ح ف�ه مكان، هم خلقوا عالًما سامً�ا وجمیًال . لكنّ .ة عالمهم نعمة المس�ح. خلق الصوف�ّ من روحان�ّ 
ماقة  الحاألمراض إالّ  ع�سى عالج �لّ  ة فیهم، فمن رأى أنّ ذرّ  ة �مشاعر خالطت �لّ عجنوا طینتهم اآلدم�ّ 
ة التي ال �صعد المرء بها إلى السماء حمار ع�سى هو النفس البه�م�ّ  ن رأى أنّ ومَ  ،كان مصیً�ا في رؤ�ته

شفة محبو�ه  �كلمة ع�سى �ان مصیً�ا، ومن رأى أنّ  ة القمح ال تثمر إالّ ح�ّ  ومن رأى أنّ  ،كان مصیً�ا
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نسان وتعّلم العزف استطاع أن أوتار الر�اب �مر�م إن �دح اإل هي ع�سى �ان مصیً�ا، ومن رأى أنّ 
ی�عث من خاللها ع�سى النغم �ان مصیً�ا.. على قدر اجتهادهم في صناعة عالم من الجمال أصابوا 

ودّمره  وأفادوا وما دّمرت رؤ�تهم أحًدا وال شّوهت عالًما على عكس صن�ع غیرهم الذي أتعس اإلنسان
 .الیوم


