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ابراهيم السكران
جمموع حيتوي على الرسائل التالية:
الرسالة األوىل :على قارعة التدبر.
الرسالة الثانية :تطويل الطريق.
الرسالة الثالثة :كنت أظنه ظاهرة جديدة.
الرسالة الرابعة :جواابت القرآن.
الرسالة اخلامسة :مالحظات قرآنية.
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الرسالة األوىل:

على قــارعة التدبــر
-1مناصحة ذاتية:
نفس بتدبر القرآن ..
اهلل اهلل يا ُ
اهلل اهلل أن يكون ِ
لك ورد يومي من التدبر اليفوتك مهما كانت األعباء..
يانفس أال ترين كثرياً من الصاحلني وكيف يتحدثون عما يرونه من فرق مبهر يف حياهتم ،وفرقاً
ُ
عظيماً يف فهمهم وصحة نظرهم واستقرار تفكريهم بربكة هذا القرآن ..
أال ترين كثرياً من الصاحلني كيف يبثون شجواهم عما جيدونه يف أنفسهم بعد تالوة القرآن..
يتحدثون عن شئ حيسون به كأمنا يلمسونه من قوة اإلرادة يف فعل اخلريات والتأيب على

املعاصي ..وراحة النفس يف صراعات املناهج واألفكار واحرتابات التيارات ..
تشرف النيب ذاته بالقرآن!
بل تأملي
يانفس كيف ّ
ُ
يانفس كيف كانت حال النيب قبل القرآن ،وحال النيب بعد القرآن ،كما قال تعاىل
تأملي
ُ

(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري مالكتاب وال اإلميان) وقوله تعاىل (مبا
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني)..
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فانظر باهلل عليك كيف تأثرت حال النيب بعد إنزال القرآن عليه ،بل انظر ما هو أعجب من
ذلك وهو حال النيب بعد الرسالة إذا راجع ودارس القرآن مع جربيل كيف يكون أجود باخلري
من الريح املرسلة كما يف البخاري ،هذا وهو رسول اهلل الذي كمل يقينه وإميانه ،ومع ذلك
يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه يف اخلري ،فكيف بنفوسنا الضعيفة احملتاجة إىل دوام العالقة مع هذا
القرآن..
بل انظر كيف جعل خاصية الرسول تالوة هذا القرآن فقال (رسول من اهلل يتلوا صحفاً
مطهرة).
وانظر إىل ذلك التصوير الشجي حلال أهل اإلميان يف ليلهم كيف يسهرون مع القرآن (أمةٌ
قائمة يتلون آيات اهلل آناء الليل)
أترى أن اهلل جل وعال ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العالقة مع القرآن عبثاَ ًً؟
فتارًة حيثنا صراحة على التدبر (أفال يتدبرون القرآن)  ..وتارًة حيثنا على اإلنصات إليه (وإذا
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتو)  ..وتارةً يأمرنا بالتفنن يف األداء الصويت الذي خيلب األلباب
لتقرتب من معاين هذا القرآن (ورتل القرآن ترتيال)  ..وتارًة يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته

باالستعاذة من الشيطان لكي تصفو نفوسنا الستقبال مضامينه (وإذا قرأت القرآن فاستعذ
باهلل من الشيطان الرجيم)  ..وتارًة يغرس يف نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن (وقال الرسول

يارب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا)  ..وتارات أخرى ينبهنا على فضله ،وتيسريه للذكر
فهل من مدكر ،وعظيم املنة به ،اخل اخل كل ذلك لريس عالقتنا بالقرآن ..
نفس  ..هل ترين ذلك كله كان اتفاقاً ومصادفة ال محمل وراءها الدالالت اخلطرية؟!
أيا ُ
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-2مع القلوب الصخرية:

احلديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون ،ومن رزايا هذا الزمن أن صرنا ال نستحي من
املناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا كاحلجارة أو أشد قسوة  ..لكن دعنا يا أخي ندردش

دردشة احملبوسني يتشاجون لبعضهم كيف يهربون من معتقالت خطاياهم..
يا أخي واهلل لقد قرأت كثرياً كثرياً يف كتب الرقائق واالميانيات واملواعظ ،وجربت كثرياً من
الوسائل اليت ذكروها ،وأصدقك القول أنين رأيتها حمدودة اجلدوى ،ال أنكر أن فيها فائدة،
لكن ليست الفائد ة الفعلية اليت كنت أتوقعها ،ووجدت العالج احلقيقي الفعال الناجع املذهل
يف دواء واحد فقط ،دواء واحد الغري ،وكلما استعملته رأيت الشفاء يف نفسي ،وكلما ابتعدت
عنه عادت يل أسقامي ،هذا العالج هو بكل اختصار (تدبر القرآن).
دع عنك كلما يذكره صيادلة اإلميان ،ودع عنك كل عقاقري الرقائق اليت يصفوهنا ،واستعمل
(تدبر القرآن) وسرتى يف نفسك وإميانك وقوتك على الطاعات وتأبيك على املعاصي وراحة
نفسك يف صراعات املناهج واألفكار شيئاً ال ينقضي منه العجب.
كل تقصري يقع فيه االنسان ،سواء كان تقصريا علميا بالتأويل والتحريف للشريعة ،أو كان
تقصرياً سلوكياً بالرضوخ لدواعي الشهوة ،فإنه فرع عن قسوة القلب.
وهل تعلم كيف محدث قسوة القلب؟
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ِ ِِ
آمنُوا أَ ْن
ين َ
قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي ،أال ترى اهلل تعاىل يقول (أَََلْ ََيْن للَّذ َ
ِ
شع قُـلُوبـهم لِ ِذ ْك ِر َِّ
ِ
َّ ِ
ال
اب ِم ْن قَـ ْب ُل فَطَ َ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ََتْ َ َ ُ ُ ْ
اَّلل َوَما نَـ َز َل م َن ا ْْلَِق َوََل يَ ُكونُوا َكالذ َ
ت قُـلُوبُـ ُه ْم)
س ْ
َعلَْي ِه ُم ْاأل ََم ُد فَـ َق َ
أرأيت يا أخي؟ إنه طول األمد ! ..
ملا طال هبم األمد قست قلوهبم  ..ولو جددوا العهد مع الوحي حليت قلوهبم..
فإذا قسا القلب جت رأ االنسان على امليل بالشريعة مع هواه  ..وإذا قسا القلب هتاون االنسان
يف الطاعات واستثقلها  ..واذا قسا القلب عظمت الدنيا يف عني املرء فأقبل عليها وأمهل محل
رسالة االسالم للناس  ..وإذا قسا القلب ضعفت الغرية واحلمية لدين اهلل ..
ومالعالج إذاً ؟

العالج ملا حييك يف هذه الصدور هو مداواهتا بتدبر القرآن  ..باهلل عليك تأمل يف قوله تعاىل
ِ ِ
ِ
اء لِ َما ِِف ُّ
الص ُدوِر َو ُه ًدى َوَر ْْحَةٌ
اءتْ ُك ْم َم ْوعظَةٌ م ْن َربِ ُك ْم َوش َف ٌ
َ
َّاس قَ ْد َج َ
(َي أَيُّـ َها الن ُ
لِل ِ
ني)
ْم ْؤمنِ َ
ُ
هكذا تقدم اآلية املعىن بكل وضوح "وشفاء ملا يف الصدور" ..
ولكن مالذي يف الصدور؟!
حجب غليظة..
يف الصدور شهوات تتشوف  ..ويف الصدور شبهات تنبح  ..ويف الصدور
ٌ
ويف الصدور طبقات مطمورة من الرين ( َك َّال بَ ْل َرا َن َعلَ ٰى قُـلُوِبِِ ْم َما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن) ..
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ِ ِ
ِ
اء
اءتْ ُك ْم َم ْوعظَةٌ م ْن َربِ ُك ْم َوش َف ٌ
وهذه الدوامات اليت يف الصدور دواؤها كما قال اهلل (قَ ْد َج َ
الص ُدوِر) ..
لِ َما ِِف ُّ
فإذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس يف الطاعات  ..وإذا شفيت الصدور انقادت
للنصوص بكل سالسة ونفرت من التأويل والتحريف  ..وإذا شفيت الصدور تعلقت باآلخرة
واستهانت حبطام الدنيا  ..وإذا شفيت الصدور امتألت حبمل هم إظهار اهلدى ودين احلق
على الدين كله ..
وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت األهداف الصغرية  ..تلك االهداف اليت
تستعظمها النفوس الوضيعة  ..الولع بالشهرة  ..وحب الظهور  ..وشغف الرياسة واجلاه يف
عيون الناس  ..وشهوة غلبة األقران ..
النفوس اليت شفاها هذا القرآن  ..ترى كل ذلك حطام إعالمي ظاهره لذيذ فإذا جرب
االنسان بعضه اكتشف سخافته  ..وأنه اليستحق حلظة من العناء فضالً عن اللهاث
سنوات ..فضالً عن تقبل أن يقوم املرء بتحريف الوحي ليقال فالن الوسطي الراقي الوطين

الت نموي احلضاري النهضوي التقدمي اخل اخل من عصائب األهواء اليت تعشي العيون عن رؤية
احلقائق..
هل تظن يا أخي أن محريف معاين الشريعة ال صلة له بقسوة القلب؟! أفال تقرأ معي يا أخي
ِ
اسيةً ُُيَ ِرفُو َن الْ َكلِم َعن مو ِ
اض ِع ِه)
(و َج َعلْنَا قُـلُوبَـ ُه ْم قَ َ
َ ْ ََ
قوله تعاىل َ
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اءتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِ ُك ْم
على أية حال  ..دعنا نعيد قراءة آية الشفاء َ
َّاس قَ ْد َج َ
(َي أَيُّـ َها الن ُ
الص ُدوِر وه ًدى ور ْْحةٌ لِل ِ
ِ ِ
ني)
ْم ْؤمنِ َ
َوش َفاءٌ ل َما ِِف ُّ َ ُ َ َ َ ُ
يا أهلل  ..هل قال اهلل "شفاء ملا يف الصدور"  ..نعم إنه شفاء ملا يف الصدور ..هكذا بكل
وضوح ..
هذا القرآن يا أخي له سحر عجيب يف إحياء القلب ومحريك النفوس وعمارهتا بالشوق لباريها
جل وعال  ..وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة يف صناعة االخبات واخلضوع
يف النفس البشرية كما يقول تعاىل ِ
َّ ِ
ِ
ك فَـيُـ ْؤِمنُوا بِ ِه
ْم أَنَّهُ ا ْْلَ ُّق ِم ْن َربِ َ
(وليَـ ْعلَ َم الذ َ
َ
ين أُوتُوا الْعل َ
ت لَهُ قُـلُوبُـ ُه ْم)
فَـتُ ْخبِ َ
فإذا أخبتت النفوس  ..وانفعلت بالتأثر اإلمياين  ..احنلت قيود اجلوارح  ..وهلج اللسان بالذكر
 ..وخفقت األطراف بالركوع والسجود والسعي لدين اهلل  ..كما يصور احلق تبارك وتعاىل
ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ َّ ِ
َحسن ا ْْل ِد ِ
ذلك بقوله َّ
ش ْو َن
ين ََيْ َ
ش ِاِبًا َمثَ ِاِنَ تَـ ْق َ
يث كِتَ ًااب ُمَت َ
ُ
(اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ َ َ َ
ود الذ َ
ودهم وقُـلُوبـهم إِ َ ٰىل ِذ ْك ِر َِّ
ِ
اَّلل)
َربَّـ ُه ْم ُُثَّ تَل ُ
ني ُجلُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ
الحظ كيف تقشعر  ..مث تلني  ..إهنا الرهبة اليت تليها االستجابة  ..وذلك هو سحر
القرآن..
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-3وبدأ اَلحنراف يسبل إزاره:

أوالً وقبل كل شئ  ..أسأل اهلل أن يثبتنا وإياك على دينه.

حاالت االحنراف عن التدين كثرت هذه األيام  ..وبينها تفاوت كبري ..فبعضهم مشكلته

(علمية) بسبب رهبة عقول ثقافية كبرية اهنزم أمامها ..وبعضهم مشكلته (سلوكية) بسبب
ضعفه أمام لذائذ اللهو والرتفيه ..وإن كان األمر دوماً يكون مركباً من هوى وشبهة لكنه يكون

أغلب ألحدمها حبسب احلال.

وأنا إىل هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه احلاالت ال أعرف عالجاً أنفع من (تدبر
القرآن) فإن القرآن جيمع نوعي العالج (اإلمياين والعلمي) وهذا اليكاد يوجد يف غري القرآن،
فالقرآن له سر عجيب يف صناعة اإلخبات يف النفس البشرية (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه
احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم) وإذا هتيأ احملل باإلميان الن لقبول احلق واإلذعان
له كما قال تعاىل (اهلل نزل أحسن احلديث كتاباً متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون
رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهلل).

ويف القرآن من بيان العلم واحلق يف مثل هذه القضايا املنهجية ما اليوجد يف غريه ،ومفتاح
اهلداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية.
أعين أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بني املعرتف بتقصريه حيث جعله قريباً من العفو

(وآخرون اعرتفوا بذنوهبم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً عسى اهلل أن يتوب عليهم) وبني
تغطية وتربير التقصري حبيل التأويل الذي جعله اهلل سببا للمس (ولقد علمتم الذين اعتدوا
منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني) وجمرد املعصية بالصيد يف اليوم احملرم التستحق
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املس فقد جرى من بين اسرائيل ما هو أكثر من ذلك ومل ميسخهم اهلل ،ولكن االحتيال على
النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند اهلل جل وعال.
وإذا رأى متدبر القرآن –أيضاً -تعظيم القرآن ملرجعية الصحابة يف فهم االسالم ،وربطه فهم
اإلسالم بتجربة بشرية ،كقوله تعاىل (فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به)  ،وقوله تعاىل (والذين
اتبعوهم باحسان)  ،وقوله تعاىل (اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) وقوله

تعاىل (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني) ،وقوله تعاىل (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)،
وقوله تعاىل (ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ففي
مثل هذه اآليات البينات يكشف تعاىل أن الوحي ليس نصاً مفتوحاً ،بل هو مرتبط باالهتداء
بتجربة بشرية سابقة ،فيأمرنا صرحيا أن نؤمن كما آمن الصحابة ،وأن نتبع الصحابة بإحسان،
ويأمرنا بكل وضوح أن نرد األمر إىل أويل العلم الذين يستنبطونه ،وهذا كله يبني أن اإلسالم
ليس فكرة جمردة يذهب الناس يف تفسريها كل مذهب  ..ويتاح الفهم لكل شخص كما مييل
 ..بل هناك جتربة بشرية حاكمة للتفسريات.
وإذا رأى متدبر القرآن –أيضاً -بيان القرآن لتفاهة الدنيا ،وكثرة ماضرب اهلل لذلك من
األمثال كنهيه نبيه عن االلتفات إىل الدنيا (المتدن عينيك إىل مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة
احلياة الدنيا لنفتنهم فيه)( .يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها.)..
وإذا رأى متدبر القرآن –أيضاً -مايف القرآن من بيان اهلل حلقارة الكافر واحنطاطه حيث جعله
القرآن يف مرتبة األنعام والدواب واحلمري والكالب والنجاسة والرجس واجلهل والالعقل والعمى
والصمم والبَكم والضالل واحلرية اخل اخل من األوصاف القرآنية املذهلة اليت متأل قلب قارئ

ا لقرآن بأقصى ماميكن من معاين ومردافات املهانة واحلقارة ،كقوله تعاىل (والذين كفروا يأكلون
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ويتمتعون كما تأكل األنعام) وقوله (إن شر الدواب عند اهلل الذين كفروا) وقوله (كذلك جيعل
الرجس على الذين اليؤمنون) وأمثاهلا كثري.
وإذا رأى متدبر القرآن –أيضاً -ما يف ا لقرآن من عناية شديدة بالتحفظ يف العالقة بني
اجلنسني ،كوضع السواتر بني اجلنسني كما يف قوله (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء
حجاب) وحثه املؤمنات على اجللوس يف البيت (وقرن يف بيوتكن) وهنيه عن تلطف املرأة يف
العبارة (فال ختضعن بالقول) وهنيه عن أي حركة ينبين عليها إحساس الرجل بشئ من زينة املرأة
(واليضربن بأرجلهن ليعلم ماخيفني من زينتهن) وحنو ذلك.
وإذا رأى متدبر القرآن –أيضاً -عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره املؤمنني يف ذكرهم هلل
على كل األحوال (الذين يذكرون اهلل قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم) وحينما أراد أن يصف
الصحابة بأخص صفاهتم قال (حممد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم
تراهم ركعاً سجداً )..وكيف وصف اهلل ليلهم الذي يذهب أغلبه يف الصالة (إن ربك يعلم
أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصف وثلثه وطائفة من الذين معك).
واملراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن يف هذه القضايا وأمثاهلا ،مث قارهنا بأحوال
التيارات الفكرية املعاصرة ،ورأى ما يف كالم هؤالء من تأويالت للنصوص لتوافق الذوق
الغريب ،واإلزراء باتباع السلف يف فهم اإلسالم ،ومأل القلوب حبب الدنيا ،وهلج بتعظيم
الكفار ،وتكسري للحواجز بني اجلنسني ،وهتتك عبادي ظاهر ،اخل إذا قارن بني القرآن وبني
أحوال هؤالء انفتح له باب معرفة احلق.
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-4من مفاتيح التدبر:
احلقيقة أنين رأيت كثرياً من املتخصصني يف التفسري كتبوا رسائل رائعة يف التدبر ،ووسائله،
ولست متعمقاً يف هذا املوضوع لألسف ،لكن دعونا ندردش يف املوضوع دردشة املقصرين
يتذاكرون كيف خيرجون من شؤم تقصريهم .

وجهة نظري أنه أوالً وقبل كل شئ جيب على االنسان أن يتضرع إىل اهلل ويدعوه ويلح عليه
أن جيعله من أهل القرآن ،وأن يفتح عليه يف فهم كتابه ،والعمل به ،وأن جيعله ممن قال عنهم
(يتلونه حق تالوته) ،فإن اإلنسان ال يفتح عليه يف العبودية مبجرد اجلهود الشخصية
والتخطيط لالجناز ،وإمنا فتوحات العبودية من بركات اللجأ إىل اهلل ،وكل أبواب اخلري من العلم
والديانة إمنا هي من باب االستعانة ولذلك أعقب اهلل العبادة يف سورة الفامحة اليت هي أعظم
سورة يف القرآن واليت أمرنا اهلل أن نكررها عشرات املرات يومياً (وهذا يعين أن مضامينها
موضوعة بعناية وليست اتفاقاً) يف هذه السورة العظيمة أعقب اهلل العبادة باالستعانة،
فاالستعانة بوابة العبادة .

وثانياً جيب وضع ورد يومي للتدبر كما كان الصحابة هلم أوراد وكان مجهورهم حيزبه على سبعة
ايام كما تعرف ،وأن ال يُغلب االنسان على ورده من التدبر مهما كانت الظروف ،والورد
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اليومي من القرآن كما مسعت أحد الصاحلني يقول :يف اليوم األول كاجلبل ويف الثاين كنصف
اجلبل ويف الثالث كال جبل ويف اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتأمل لفقده .

وثالثاً أن يكون األصل هن التدبر الشخصي ،والتفسري معني ،ال العكس كما يفعل البعض،
وخصوصاً ملن لديهم خلفية شرعية عامة تؤهلهم لفهم مجاهري اآليات ،والقرآن كما قسمه ابن
عباس أربع مراتب (التفسري على أربعة أوجه :تفسري اليعذر أحد جبهالته ،وتفسري تعرفه العرب
من كالمها وتفسري تعرفه العلماء ،وتفسري ال يعلمه إال اهلل)  ..فأنت إذا استحضرت تقسيم
ابن عباس العبقري عرفت أنه ليس كل القرآن حيتاج لتفسري .

فيقرأ االنسان يف املصاحف املهمشة بالتفاسري ،وأجودها وأدقها (كما علمت من كثري من
املتخصصني يف التفسري) هو التفسري امليسر الصادر عن جممع امللك فهد ،فقد توافر على
تصميمه كوكبة حمرتفة من املتخصصني يف التفسري ،وهو زبدة رائعة لكتب التفسري ،فإذا
أشكلت اللفظة أو املعىن االمجايل راجع اهلامش ،لكنه حياول هو أن يستكشف الدالالت
العظيمة يف هذا القرآن العظيم ،فإذا مل يكن متأكدا من سالمة استنباطه راجع كتب التفسري
املوسعة.
وهذا اإلمام العالمة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمني رمحه اهلل حي سئل عن
طريقة طلب العلم وأوىل العلوم بالعناية واالهتمام قال:
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(نقول :ابدأ ابلتفسري قبل كل شيء ،لكن هذا َل يعين أَل تقرأ غريه ،لكن ركز أوَلً على علم
التفسري ،..فعليك ابلتفسري ،احرص عليه ما استطعت ،وطريقة ذلك :أن تفكر أنت أوَلً ِف
معىن اآلية ،قبل أن تراجع الكتب ،فإذا تقرر عندك شيء فارجع إىل الكتب ،وذلك ألجل أن
مترن نفسك على معرفة معاِن كتاب هللا بنفسكُ ،ث إن اإلنسان قد يفتح هللا عليه من املعاِن
ما َل جيده ِف كتب التفسري ،خصوصاً إذا ترعرع ِف العلم وبلغ مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من
خزائن هذا القرآن الكرمي ما َل جيده ِف غريه) [الباب املفتوح ،ل]86

فانظر إىل هذا الفقيه االمام كيف يوصي طالبه بأن يقرأو اآليات ويستنبطوا منها مث يراجعوا
كتب التفسري ،بل وكان يطبق ذلك عملياً فيعطيهم آيات ويطلب منهم أن يسهرو يف
االستنباط منها ويأتون هبا غدا (انظر قصصاً طريفة ذكرها حول هذا املوضوع األخ مازن
الغامدي رمحه اهلل يف قصته مع الشي  ،وهي أهم سرية ذاتية كتبت عن الداخل الشرعي
السعودي).
مث بعد ذلك يقرأ االنسان يف مطوالت التفسري قراءة مستقلة ،وأعذهبا وألذها تفسري اإلمام
فقيه األخالق والفروع ابن سعدي عليه رمحة اهلل ،ومع ذلك فال بد لالنسان أن يطالع آثار
السلف يف تفاسري األثر حىت اليصادم فهمهم دون وعي ،وإذا سئل ابن عثيمني عن التفاسري
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فإنه كان يذكر ثالثة دوماً وميدحها ويثين عليها (ابن كثري ،السعدي ،اجلاللني) فالشي كان
حيب الدقة اللغوية للجاللني رمحه اهلل .
ورابعاً من أمجل األمور أن يضع اإلنسان ألهل بيته برناجما يف التفسري فيقرأون ويتبارون يف
االستنباط مث يراجعون التفسريات املختصرة ،واألصل يف ذلك قوله تعاىل (واذكرن مايتلى يف
بيوتكن من آيات اهلل واحلكمة) فالنيب كان يتلو على نسائه القرآن .وهذا له أثر ال يتصوره
الكثريون يف محبيب األهل يف القرآن واالقبال على االستنباط منه ،بل وستجد أهلك يصبحون
دائمي التساؤل حول بعض استنباطاهتم للقرآن وهدايات آياته ،وأهم من ذلك كله ستجد يف
أهلك قوة على الطاعة ونظرة خمتلفة للدنيا وزخرفها ،فهذا القرآن عجيب عجيب يف تصحيح
املفاهيم وتزكية النظرات والتصورات .
أصله نظريا بنفسه إال تدارس
وخامسا ال أعلم درساً شرعيا يف كل علوم االسالم أسسه النيب و ّ
القرآن ،فكل دروس الشريعة نوع من االجتهاد يف تنظيم العلم إال تدارس القرآن فهو منصوص

كما قال النيب يف مسلم (ما اجتمع قوم ىف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه
بينهم ،إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده)
هذا هو أعظم الدروس الشرعية اليت حيبها اهلل ،ولذلك ما أمجل أن يضع االخوان لبعضهم
حيضر كل منهم من تفسري معني مث يتدارسون معانيه ،هذا الربنامج دينامو
برناجما أسبوعيا ّ
إمياين ومنهجي يف غاية التأثري .
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والطرق كثرية ،واملوضوع متشعب ،واملتخصصون أبدعوا فيه ،واملقصر خيجل من مناصحة
اآلخرين ،ولكنه التذاكر والباحث يف موضوع واهلل مل نقدره قدره بعد وماعرفنا اثره .

ولقد تأملت سرية الصحابة يف سري أعالم النبالء وبعض طبقات ابن سعد وبعض حلية أيب
نعيم فهالين واهلل ما رأيت من اقباهلم وتكثيف جهودهم يف القرآن .وعلمت حينها مالذي منح
أولئك تلك املزية ،بل انظر يف أيب العباس ابن تيمية الذي كتب يف التفسري رسائل كثرية،
كتفسري آيات أشكلت ،وتفسري سورة االخالص ،ومجع مطوالت يف تفسري السلف نسقاً
على اآليات (أكثرها مفقود) وجلس سنة يفسر سورة نوح ،ومع ذلك حني اعتقل املرة األخرية
يف قلعة دمشق وسحبت منه الكتب واالقالم اقبل على القرآن وقال (قد فتح اهلل علي يف هذه
املرة من معاين القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثري من العلماء يتمنوهنا وندمت على
تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن) هذا ابو العباس يندم على تضييع أكثر أوقاته يف غري
معاين القرآن ،برغم أنه من أئمة التفسري أصالً ! فماذا نقول حنن املقصرين مع كتاب اهلل .
اللهم اجعلنا من أهل القرآن ،اللهم اجعل القرآن أنيسنا يف ليلنا وهنارنا ،اللهم شفع سورة
تبارك فينا يف قبورنا ،اللهم اجعل البقرة وآل عمران غيايتان محاجان لنا يوم القيامة ،اللهم أحبنا
حببنا لسورة قل هو اهلل أحد ،اللهم آمني ،اللهم آمني..
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الرسالة الثانية:

تطويـل الطـريق
حني أمسع بعض ا ملفكرين اإلسالميني يتكلمون عن ضرورة مقاومة وتفنيد األفكار الضالة
اجلديدة عرب دراسات فكرية موسعة؛ فال أخفي أنين أحرتم متاماً حرصهم على سالمة
التصورات اإلسالمية من االجتياح العلماين املعاصر  ..لكنين أرتاب كثرياً يف جناعة هذا
األسلوب الذي يريدون  ..عندي وجهة نظر لكين ال أبوح هبا كثرياً  ..ألين أرى بعض

املفكرين اإلسالميني يتصور أهنا نوع من التثبيط والتخذيل ،فلذلك ألوذ بالصمت  ..وجهة
نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر االحنرافات الفكرية املعاصرة أسهل بكثري بكثري مما

نتصور  ..فلو جنحنا يف تعبئة الشباب املسلم لالقبال على القرآن ،وتدبر القرآن ،ومدارسة
معاين القرآن ،لتهاوت أمام الشاب املسلم -الباحث عن احلق -كل التحريفات الفكرية
املعاصرة ريثما خيتم أول "ختمة تدبر" ..
باهلل عليكم لو قرأ الشاب املسلم –الباحث عن احلق -آيات القرآن يف حقارة الكافر ..
وآيات القرآن يف وسيلية الدنيا ومركزية اآلخرة  ..وآيات القرآن يف التحفظ واالحتياط يف
العالقة بني اجلنسني  ..وآيات القرآن يف إقصاء أي فكرة خمالفة للوحي  ..وآيات القرآن يف
وجوب الوصاية على اجملتمع عرب شريعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ..وآيات القرآن يف
تقييد احلريات الشخصية باالنكار واالحتساب  ..وآيات القرآن يف أزلية الصراع بني احلق
والباطل  ..وآيات القرآن يف وجوب هيمنة الشريعة على كل اجملتمعات  ..وآيات القرآن يف
نفي النسبية وإثبات اليقني  ..وآيات القرآن يف مس أقوام قردة خاسئني ملا تسلطوا على
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ألفاظ النصوص بالتأويل لتوافق رغباهت م وأهوائهم  ..وآيات القرآن يف ارتباط الكوارث الكونية
باملعاصي والذنوب  ..وآيات القرآن يف ترتيب جدول أولويات النهضة بني التوحيد واإلميان
والفرائض والفضيلة وإعداد القوة املدنية  ..اخل اخل
فباهلل عليكم قويل يل ماذا سيتبقى -بعد ذلك -من أطالل االحنرافات الفكرية املعاصرة ؟!
حني يقرأ الشاب املسلم –الباحث عن احلق -مثل هذه اآليات فإنه ليس أمام "خطاب

فكري " يستطيع التخلص منه عرب خمرج "االختالف يف وجهة النظر"  ..بل هو أمام "خطاب
هللا " مباشرة  ..فإما االنصياع وإما النفاق الفكري  ..والتسويات أو حلول وسط أمام أوامر
ملك امللوك سبحانه وتعاىل ..
لنجتهد فقط يف محريض وتأليب العقل املسلم املعاصر على اإلقبال على القرآن ،وتدبر القرآن،
يف جترد معريف صادق للبحث عن احلقيقة  ..وصدقوين سنتفاجأ كثرياً بالنتائج ..
قراءة واحدة صادقة لكتاب اهلل  ..تصنع يف العقل املسلم ماالتصنعه كل املطوالت الفكرية
بلغتها الباذخة وخيالئها االصطالحي ..
قراءة واحدة صادقة لكتاب اهلل  ..كفيلة بقلب كل حيل اخلطاب الفكري املعاصر رأساً على
عقب ..

هذا القرآن حني يقرر املسلم أن يقرأه بـ"جترد"  ..فإنه الميكن أن خيرج منه مبثل مادخل عليه
 ..هذا القرآن ي قلب شخصيتك ومعايريك وموازينك ومحيتك وغريتك وصيغة عالقتك بالعامل
والعلوم واملعارف والتاري ..
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وخصوصاً  ..إذا وضع القارئ بني عينيه أن هذا القرآن ليس جمرد "معلومات" يتعامل معها
بربود فكري  ..بل هو "رسالة" محمل قضية ودويا ..
وإن من أكثر األمور لفتاً لالنتباه يف هذا القرآن العظيم  ..هي ماحكاه اهلل عن انفعال األنبياء
بالقرآن انفعاال وجدانيا وعاطفيا عميقاً  ..خذ مثالً  ..ملا ذكر اهلل مسرية األنبياء عقب بذكر
حاهلم إذا مسعوا آيات الوحي حيث يقول تعاىل:

اَّلل علَي ِهم ِمن النَّبِيِني ِمن ذُ ِريَِّة آدم وِِمَّن َْحلْنا مع نُ ٍ ِ
ِِ ِ
{أُولَئِ َ َّ ِ
يم
ََ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ
ين أَنْـ َع َم َُّ َ ْ ْ َ
ك ال ذ َ
وح َوم ْن ذُ ِريَّة إبْـ َراه َ
وإِسرائِ ِ
الر ْْحَ ِن َخ ُّروا س َّج ًدا وب ِ
كيًّا} [مرمي]58 :
ت َّ
آَي ُ
يل َوِمَّ ْن َه َديْـنَا َو ْ
ُ َُ
اجتَـبَـْيـنَا إِذَا تُـْتـلَى َعلَْي ِه ْم َ
َ َْ َ

يا أهلل  ..هذه اآلية تصور "جنس األنبياء" ال بعضهم  ..فانظر باهلل عليك كيف يبلغ اتصاهلم
بـ"كالم اهلل" مبلغ اخلرور إىل األرض ودموعهم تذرف بكاءً وتأثراً  ..أي انفعال وجداين أعظم
من ذلك؟!
ويصف تعاىل مشهداً آخر يأسر خيال القارئ ،حني يصور أهل اإلميان وهم يستقبلون آيات

الوحي فيقول تعاىل:

ِ
الر ُس ِ
يض ِم َن َّ
الد ْم ِع} [املائدة]83:
{وإِذَا ََِس ُعواْ َما أُن ِز َل إىل َّ
ول تَـ َرى أَ ْعيُـنَـ ُه ْم تَف ُ
َ

ويصف تعاىل مرة أخرى أثر القرآن اجلسدي وليس الوجداين فقط فيقول تعاىل:

ِ
ش ِاِبا مثَ ِاِن تَـ ْق َش ِع ُّر ِمْنه جلُ ُ َّ ِ
ِ ِ ِ
{ َّ
ني
اَّللُ َ
ين ََيْ َ
ش ْو َن َربَّـ ُه ْم ُُثَّ تَل ُ
نزل أ ْ
ُ ُ
ود الذ َ
َح َ
س َن ا ْْلَديث كتَ ًااب ُمتَ َ ً َ َ
ُهوقُـلُوبـهم إىل ِذ ْك ِر َِّ
اَّلل}
ُجلُ ُ
ود ُْ َ ُ ُ ْ

على أية حال  ..لو أفلحنا يف إقناع الشاب املسلم باإلقبال على القرآن بالتدبر الصادق
املتجرد للبحث عن احلق  ..فاعتربوا أن "الدور املعريف" تقريباً انتهى  ..وبقيت مرحلة اإلميان
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 ..فمن كان معه إميان وخوف من اهلل فسيحمله على االنقياد واالنصياع هلل سبحانه  ..ومن
أرخى هلواه العنان  ..فسيتخبط يف ُشعب النفاق الفكري  ..حيث سيبدأ يف أن يعلن على
املأل –كما يعلن غريه -أنه "حيرتم ضوابط الشريعة"  ..لكنه يف دخيلة نفسه يدرك أن كل
مايقوله خمالف للقرآن !..
بقي االستثناء الوحيد هاهنا  ..وهو أنين أقول أن من كانت نفسيته املعرفية سوية  ..أعين أهنا
تنظر يف "جوهر الربهان" وليس يف "شكليات اخلطاب" فلن حيتاج إال لقراءة القرآن بتجرد ..
أما من كان يعاين من عاهات يف شخصيته الفكرية  ..حبيث أنه يقدم وهج الديكور اللغوي
على جوهر الربهان  ..فهذا النوع املريض من الناس قد حيتاج فعالً بعض الكتابات الفكرية
اليت ختدعه ببعض الطالء التسويقي  ..كما قال االمام ابن تيمية يف حادثة مشاهبة يف كتابه

"الرد على املنطقيني" :

(وبعض الناس :يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له ،ألن
نفسه اعتادت النظر الطويل ِف األمور الدقيقة ،فإذا كان الدليل قليل املقدمات ،أو كانت
جليةَ ،ل تفرح نفسه به ،..فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه مجهور الناس وعمومهم ،أو

ما ميكن غري األذكياء معرفتهَ ،ل يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم ،فيحب معرفة األمور
اخلفية الدقيقة الكثرية املقدمات)

ختاماً  ..أعطوين ختمة واحدة بتجرد  ..أعطيكم مسلماً سنياً سلفياً حنيفاً  ..ودعو عنكم
خرافة الكتب الفكرية املوسعة ..
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الرسالة الثالثة:

كنت أظنه ظاهرة جديدة ..

مسعته يلوم املقاومة ويتهكم هبا بأهنم لو كانوا عقالء ومسعوا نصيحتنا والتزموا الصمت ملا وقع
عليهم القتل والذبح  ..فظننت أن مثل هذه املواقف إمنا هي من االنتكاسات املعاصرة اليت
السابق هلا  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
َّ ِ
وَن َما قُتِلُوا)
اع َ
ين قَالُوا ِِإل ْخ َواِنِِ ْم َوقَـ َع ُدوا لَ ْو أَطَ ُ
(الذ َ
ورأيت عدداً من املتثيقفني يردد شعارات الوطنية ويقول أن غزة شأن فلسطيين لسنا مسؤولني
عنه ،بل جيب أن نركز ثروتنا وطاقتنا يف الشأن السعودي فقط ،حنن سعوديون أوالً ،فتومهت

أن هذا التذرع بالوطنية للتنصل من املسؤولية الدينية يف دعم املقاومة إمنا هي احنراف معاصر..
حىت قرأت قوله تعاىل:
(وإِ ْذ قَالَ ْ ِ ِ
ام لَ ُك ْم فَ ْارِج ُعوا)
ب ََل ُم َق َ
ت طَائ َفةٌ م ْنـ ُه ْم ََي أ َْه َل يَـثْ ِر َ
َ
يلوح بأن اختيار املقاومة فصل الشتاء القارس للتصعيد السياسي جرمية جتعل
ورأيت كاتباً آخر ّ
املسؤولية مسؤوليتها يف ضخامة األضرار  ..فظننت أن هذا التعلل بالفصول األربعة يف التهرب
عن نصرة املقاومة إمنا هو تقليعة جديدة  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
َّم أَ َش ُّد َح ًّرا لَ ْو َكانُوا يَـ ْف َق ُهو َن)
َ
(وقَالُوا َل تَـ ْنف ُروا ِِف ا ْْلَِر قُ ْل ََن ُر َج َهن َ
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ورأيت كاتباً آخر ينهر احملتاجني يف غزة ،ويعلن يف عنوان مقاله بكل فجاجة فيقول (وإذا
تربعنا فهل ستشكرون؟!) فتومهت أن هذه املنة واألذية وتطلّب االمتنان والتقدير إمنا هي
مستوى قياسي جديد يف التبذل األخالقي  ..حىت قرأت قوله تعاىل:

ِ
اَّلل غَِ ٌّ ِ
َّ ِ
ٍ
(قَـو ٌل معر ٌ ِ
ين آ ََمنُوا
ص َدقَة يَـ ْتـبَـ ُع َها أَذًى َو َُّ
وف َوَم ْغف َرةٌ َخ ْيـ ٌر م ْن َ
ين َحل ٌ
يم * ََي أَيُّـ َها الذ َ
ْ َ ُْ
ِ
ص َدقَاتِ ُك ْم ِابل َْم ِن َو ْاألَذَى َكالَّ ِذي يُـ ْن ِف ُق َمالَهُ ِرََئ َء الن ِ
َّاس)
ََل تُـ ْبطلُوا َ
ومسعت أحد نظرائه يعتذر ويربر ويقول :حنن ليس لدينا مشكلة يف التربع لإلسالم ،ولكن
ليس هلؤالء الفلسطينيني واإلخوانيني واحلمساويني القذرين ،ففرق كبري بني االسالم وأتباعه،
بشر منحطون ،فظننت أن هذا تفصيالً جديداً يف
فاالسالم مقدس أما أتباعه فهم لألسف ٌ
التربع ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ول َِّ
(هم الَّ ِذين يَـ ُقولُو َن ََل تُـ ْن ِف ُقوا َعلَى َم ْن ِع ْن َد ر ُس ِ
اَّلل َح ََّّت يَـ ْنـ َفضُّوا)
َ
ُُ َ
ولطاملا مسعت الليرباليني يف وطين يتعللون يف رفض األحكام الشرعية واإلصرار على تبديلها
حبجة املخاطر األمنية ،فيقولون لك هذه األحكام الشرعية ستسبب لنا إحراجات أمنية كبرية
مع العامل فيجب تبديلها وحموها وتغيريها ،ويشنعون على كل من مهس مبثل هذه األحكام
بشماعة املخاطر األمنية ،فكنت أتوهم أن التذرع باملخاطر األمنية لرفض الشريعة إمنا هي
موضة سبتمربية  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ف ِمن أَر ِ
ضنَا)
(وقَالُوا إِ ْن نَـتَّبِ ِع ا ْْلَُدى َم َع َ
ك نُـتَ َخطَّ ْ ْ ْ
َ
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ورأيت كثرياً من الكتّاب ا خلائضني يف تبديل األحكام الشرعية إذا أنكر عليه العاملون
لإلسالم ،وهنوه عن تبديل األحكام الشرعية ،وساقوا له نصوص الوحي يف وجوب التمسك
هبا ،يرتك مناقشة األدلة الشرعية ويلوذ باهتام املنكرين عليه بأهنم طالب سلطة وطموحات
سياسية ،وأن دفاعهم ضد تبديل الشريعة ليس دفاعاً عقائدياً بل جمرد غطاء للمضمر
املصلحي ..فظننت أن اهتام الرافضني للتبديل بأهنم مصلحيون إمنا هي هتمة جديدة  ..حىت
قرأت قوله تعاىل:
ال َّ ِ
(ي ِري ُدو َن أَ ْن يـب ِدلُوا َك َالم َِّ
سيَـ ُقولُو َن بَ ْل
وَن َك َذلِ ُك ْم قَ َ
اَّلل قُ ْل لَ ْن تَـتَّبِ ُع َ
َ
َُ
ُ
اَّللُ م ْن قَـ ْب ُل فَ َ
س ُدونَـَنا)
ََتْ ُ

ولطاملا الحظت يف النصوص الشرعية بعض املواضع امللتبسة على القارئ ،إما إلشكالية ثبوت
أو إشكالية داللة ،فكنت أدعها وأمتسك بالنصوص الواضحة الظاهرة ،حىت رأيت ثلة جديدة
من الكتّاب تتطلب هذه املواضع امللتبسة وتنقب عنها وجتمعها ،وتستغلها يف توهني التمسك
باألحكام الواضحة الظاهرة ،فكنت أتعجب من جهودهم يف تتبع املتشابه واستغالله لتصديع

احملكم والتمتع بفتنة الناس يف دينهم ،وكنت أظن أن هذه ظاهرة جديدة  ..حىت قرأت قوله
تعاىل:
(فأ ََّما الَّ ِذين ِِف قُـلُوِبِِم َزيْ ٌغ فَـيـتَّبِعو َن ما تَ َ ِ ِ
اء ال ِْف ْتـنَ ِة)
َ ُ َ
ْ
َ
شابَهَ م ْنهُ ابْتغَ َ
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وكنت أرى جمموعة من الكتاب يتطلبون االختالف واملفارقة عن عامة املتدينني ،بل تشعر
أحياناً أن معيارهم يف إصابة احلق هو "خمالفة املطاوعة" ،فيصعب عليهم اتباع احلكم الشرعي
الذي جيمعهم بعامة املتدينني ،ملا امتأل يف قلوهبم من الغرور والزهو الزائف ،بل بعضهم إذا أراد
االحتجاج على رد مفهوم معني قال لك :ومافرق كالمك عن كالم دراويش الصحوة؟! فصار
املعيار (املفارقة) وليس (الربهان) ،فكنت أتعجب كيف يتورط االنسان برتك الشريعة ألجل
خمالفة من يزدريهم فقط؟! وكنت أتوهم ذلك أمراً جديداً  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
ِ ِ
الس َف َهاءُ)
َّاس قَالُوا أَنُـ ْؤِم ُن َك َما آ ََم َن ُّ
َ
يل َْلُ ْم آَمنُوا َك َما آ ََم َن الن ُ
(وإ َذا ق َ

بل لقد رأيت عدداً من كبار املثقفني الذين يكتبون يف "إعادة قراءة الرتاث" ينادي بكل
صراحة يف عدد من كتاباته وحماضراته بضرورة االستفادة من الرتاث االسالمي ،فإن وافق
املفاهيم احلديثة استعملناه يف تأصيلها ،وإن خالف املفاهيم احلديثة جتاوزناه .مبعىن أن العالقة
مع النص صارت عالقة مشروطة ،السمع والطاعة إن جاءت مبا نريده فقط ،فكنت أتصور أن
هذه انتهازية معاصرة  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
(ُيَ ِرفُو َن الْ َكلِم ِمن بـ ْع ِد مو ِ
اح َذ ُروا)
اض ِع ِه يَـ ُقولُو َن إِ ْن أُوتِيتُ ْم َه َذا فَ ُخ ُذ ُ
وه َوإِ ْن ََلْ تُـ ْؤتَـ ْوهُ فَ ْ
َ ْ َ ََ

ورأيت شرحية أخرى اليرفضون الشريعة كلها ،ويعلنون االلتزام هبا ،لكنهم يريدون أن يتوسطوا
بني املتدينني الذين يأخذون االسالم كله وبني العلمانيني الذي يرفضون الشريعة مجلة ،ويرى
أن هذا من سبيل الوسطية واالعتدال بني الفريقني ،فكنت أتعجب من هذا الفهم للوسطية!
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كيف تكون الوسطية هي التوسط بني اإلسالميني والعلمانيني؟!  ..وكنت أتوهم هذا فهماً
جديداً ملعىن الوسطية  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَـ ْع ٍ
(ويَـ ُقولُو َن نُـ ْؤِم ُن بِبَـ ْع ٍ
ك َسبِيال)
ني َذلِ َ
ض َويُ ِري ُدو َن أَ ْن يَـتَّخ ُذوا بَـ ْ َ
َ

ولطاملا التقيت بعدد من املتثيقفني متتد أمسياهتم الفكرية إىل آخر ساعات الليل ..فإذا أقحم
أحد احلضور نصوصاً شرعية تضايقوا وتربموا وانقبضت وجوههم ،وملزوا املتحدث بأن مقصوده
املزايدة ورغبة اهليمنة ..فإذا ذكرت أمساء األعالم الغربية الرنانة ابتهجوا وانبلجت أسارير
وجوههم واستزادوا املتحدث  ..فكنت أتوهم ذلك سلوكاً جديداً  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
اَّللُ َو ْح َدهُ ْ
(وإِ َذا ذُكِ َر َّ
ين ِم ْن ُدونِِه
اْشَأَز ْ
َّت قُـلُ ُ
ين ََل يُـ ْؤمنُو َن ِاب ْآلَخ َرة َوإِذَا ذُك َر الذ َ
وب الذ َ
َ
إِ َذا ُه ْم يَ ْستَـ ْب ِش ُرو َن)

ورأيت شرحية أخرى تعلن االلتزام بالشريعة واإلميان هبا ،وأهنا املقدس ،وأهنا عظيمة ،لكن
هؤالء يف كل دعوهتم وعملهم وخطاهبم وكتاباهتم إمنا يتحاكمون للثقافة الغربية والقوانني الغربية
والدول الغربية  ..فكنت أتعجب كيف يدعي اإلميان بالشريعة ويتظاهر بتعظيمها وهو
اليتحاكم إليها؟! مل اليصرح ويكشف مرجعيته احلقيقية؟! وكنت أتصور أن هذا تناقض
معاصر  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
َّ ِ
ك يُ ِري ُدو َن أَ ْن
ك َوَما أُنْ ِز َل ِم ْن قَـ ْب ِل َ
ين يَـ ْز ُع ُمو َن أَنَّـ ُه ْم آ ََمنُوا ِِبَا أُنْ ِز َل إِلَْي َ
(أَََلْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
يـتَحا َكموا إِ َىل الطَّاغُ ِ
وت)
َ َ ُ
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ورأيت طائفة من مثقفي إعادة قراءة الرتاث يبثون االرتيابات والتوجسات حول السنة النبوية،
حيث يرون أن أحاديث الرسول كلها ليست تشريع ،وإمنا هي أمور تلقفها النيب من عصره
ورددها ،فكنت أظن هذا التنقص ملقام الرسول فكرة جديدة  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
َّ ِ
َِّب َويَـ ُقولُو َن ُه َو أُذُ ٌن)
ين يُـ ْؤذُو َن النِ َّ
(وم ْنـ ُه ُم الذ َ

وشهدت عدداً من الكتّاب الشباب الزالت خصومتهم مع املتدينني تتجارى هبم ،حىت بلغت
هبم أن تورطوا يف مقاالت مليئة مبحادة النصوص ومشاقة الوحي .كل ذلك بدافع النكاية
واملناكفة ومغاضبة املتدينني وإغاظتهم فقط ،فكنت أتساءل بدهشة :كيف ينسى املرء ربه
ألجل أن يسخر خبصمه فقط؟! وكنت أفرتض أن هذه آثار صراعية جديدة  ..حىت قرأت
قوله تعاىل:
(إنَّهُ َكا َن فَ ِري ٌق ِمن ِعب ِ
الر ِِ
ني *
ت َخ ْيـ ُر َّ
ادي يَـ ُقولُو َن َربَّـنَا آ ََمنَّا فَا ْغ ِف ْر لََنا َو ْار َْحْنَا َوأَنْ َ
اْح َ
ْ َ
فَ َّاَتَ ْذ ُمتُ ِ
ض َح ُكو َن)
س ْوُك ْم ِذ ْك ِري َوُك ْنـتُ ْم ِم ْنـ ُه ْم تَ ْ
ُ
وه ْم س ْخ ِرًَّي َح ََّّت أَنْ َ

ورأيت طائفة من املثقفني يبالغون ويغالون يف تعظيم القرآن ،وقداسة القرآن ،ومشولية القرآن،
بصورة انبهارية اليقوهلا مفسروا أهل السنة أنفسهم! فكنت أتساءل ماملغزى ياترى هلذه التوقري
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املفاجئ للقرآن؟ فماعهدت القوم نصوصيني! وإذا هبم يتخذون هذه املغاالة يف التوقري جمرد
مقدمة لينفذوا من خالهلا لنف ي السنة واغتياهلا  ..فيجعلون قداسة اهلل ذريعة إلنكار نصوص
رسول اهلل  ..فظننت هذا املدخل املخاتل شيئاً جديداً  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ ْذ قَالُوا َما أَنْـ َز َل َّ
(وَما قَ َد ُروا َّ
ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء)
اَّللُ َعلَى بَ َ
َ
ورأيت عدداً من الكتّاب يذكرون ماكان عليه أهل منطقتهم من رقص الرجال والنساء سوياً
بكل نقاء وطهارة وصفاء نية ،حىت جاءت الصحوة اليت لوثت ذلك الصفاء ومنعت تلك
املظاهر ،فإذا قلت له :ولكن رقص الرجال والنساء سوياً لون من الفواحش اليت هنى اهلل
ورسوله عنها .فيستمر حيتج عليك باملاضي ا لذي دمرته الصحوة!  ..فكنت أتوهم هذا
التفكري الساذج لون جديد من التفكري  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
(وإِ َذا فَـعلُوا فَ ِ
َاب َء ََن)
اح َ
َ َ
شةً قَالُوا َو َج ْد ََن َعلَْيـ َها آ َ
وقرأت ٍ
لعدد من املثقفني الذين يعلنون احرتامهم ملرجعية الوحي ومفاهيم القرآن والسنة ،لكنه
كلما عرض له مفهوم شرعي رده وشنع عليه ،فإذا ساءله الناس عن ذلك؟ قال هلم :أنا ليس
لدي مشكلة مع "النص" ،وإمنا مشكليت مع "تسييس النص" ،وهذه اخلطابات الدينية كلها
خطابات باحثة عن السيطرة ..فصار يتعلل يف رد كل حقيقة شرعية بتهمة التسييس وقذف
العاملني لالسالم بالبحث عن اهليمنة والنفوذ! .فكنت أعتقد أن اهتام العاملني لالسالم بذلك
هبدف التخلص من كلفة االنقياد إمنا هي فكرة جديدة  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
َج ْئـتَـنَا لِتَـل ِْفتَـَنا َع َّما وج ْد ََن َعلَي ِه آَابء ََن وتَ ُكو َن لَ ُكما ال ِ
(قالُوا أ ِ
ْك ِْْبََيءُ ِِف ْاأل َْر ِ
ض)
ََ
َ
ْ ََ َ
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ومسعت مرة من بعض الليرباليني حنقه الشديد على ابن باز وابن عثيمني ،وكان يقول فيهما
كالماً اليقوله املرء يف أخس اجملرمني ،فسألته :وملاذا التصرح بذلك؟ وملاذا تسترت مبثل هذا
املوقف املتشنج ضدمها؟ فقال يل بكل صراحة :لوال نفوذهم االجتماعي ألشعلتها عليهم..
فظننت أن ذلك حالة جديدة  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ت َعلَْيـنَا بِ َع ِزي ٍز)
ك لََر َمجْنَ َ
(ولَ ْوَل َر ْهطُ َ
اك َوَما أَنْ َ
َ
ورأيت كثرياً من املتثيقفني يفاضل بني الناس على أساس معيار مادي حبت ،فالكافر العامل
خري من املؤمن اجلاهل ،والكافر الثري خري من املؤمن الفقري ،وكنت أتوهم أن هذا املعيار
املادي فكرة جديدة مل تنبه إليها النصوص ،حىت قرأت قوله تعاىل:
(ولَ َع ْب ٌد ُم ْؤِم ٌن َخ ْيـ ٌر ِم ْن ُم ْش ِر ٍك َولَ ْو أَ ْع َجبَ ُك ْم)
َ
وتالحظ أنه حني تثور يف اجملتمع مسألة شرعية جهادية أو قضائية أو حسبوية أو دعوية أو
غريها فإن كثرياً من الكتّاب يتصدر للفتيا فيها وهو مل يبحثها أصالً ،ويذيع فتواه وينشرها،

وينسب رأيه للشريعة بال تردد ،واالجتهاد يف الشريعة ليس حمصوراً على عرق أو نسب ،وإمنا
هو مقيد بشروط علمية كغريه من التخصصات ،فكنت أتعجب من تسابق هؤالء الكتّاب

على الفتيا دون علم ..فاله م درسوا النصوص ،وال سألوا من حيسن االستنباط منها ،وكنت
أظن ذلك شيئاً جديداً حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
اخلَو ِ
الر ُس ِ
َِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ُوِل ْاأل َْم ِر
اعوا بِ ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِ َىل َّ
ف أَ َذ ُ
اء ُه ْم أ َْم ٌر م َن ْاأل َْم ِن أَ ِو ْ ْ
(وإ َذا َج َ
ِ
ِ َّ ِ
ين يَ ْستَـ ْنبِطُونَهُ ِم ْنـ ُه ْم)
م ْنـ ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
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وكنت أمسع هؤالء املتثيقفني إذا أرادوا أن حيقروا أحداً مسوه بـ"الواعظ" تقليالً لشأنه ،وهذا
التحقري هبذا الوصف فرع عن كوهنم يرون املواعظ أحط مراتب اخلطاب وأنقصها قيمة،
فتسرب إىل ذهين هذا التحقري للمواعظ بشكل غري مباشر ،وصرت مثلهم أعتقد أن املواعظ
التليق باخلطاب الراقي ،حىت رأيت اهلل تعاىل وصف كتبه السماوية بأهنا "موعظة" فعلمت أنه
من احملال أن خيتار اهلل ألعظم كتبه أحط األوصاف!
ِ
َّاس وه ًدى ومو ِعظَةٌ لِل ِ
ني)
فسمى القرآن موعظة فقال َ
ْمتَّق َ
(ه َذا بَـيَا ٌن للن ِ َ ُ َ َ ْ
ُ
اح ِمن ُك ِل َشي ٍء مو ِعظَةً وتَـ ْف ِ
صيال)
ْ َْ
(وَكتَـ ْبـنَا لَهُ ِِف األَل َْو ِ ْ
َ
ومسى التوراة موعظة فقال َ
ومسى اإلجنيل موعظة فقال (ومص ِدقًا لِما بـ ْني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ وه ًدى ومو ِعظَةً لِل ِ
ني)
ْمتَّق َ
َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََْ
ُ

ولطاملا كنت أتوهم أن االحتجاج على "صحة املبدأ بقوة أتباعه" إمنا هي طريقة جديدة
ساذجة يف التفكري ،وأن الناس كانت تدرك أن احلق الصلة له بالقوة ،حىت قرأت قوله تعاىل:
استَ ْكبَـ ُروا ِِف ْاأل َْر ِ
ض بِغَ ِْري ا ْْلَِق َوقَالُوا َم ْن أَ َش ُّد ِمنَّا قُـ َّوًة؟ )
(فأ ََّما َعا ٌد فَ ْ

ولطاملا كنت أتوهم –أيضاً -أن االحتجاج على "بطالن املبدأ بضعف أتباعه" إمنا هي طريقة
جديدة ساذجة يف التفكري  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ك ْاأل َْر َذلُو َن)
ك َواتَّـبَـ َع َ
(قَالُوا أَنُـ ْؤِم ُن لَ َ
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وكنت أالحظ بعض املتثيقفني يستكرب عن اإلنصات للخطاب الشرعي ،وإذا عرض له شئ
من ذلك ،تظاهر باستكبار أنه اليفهم ماذا يقول هذا؟ ورمبا أخفى كربياءه يف سؤال استعالئي
يقول فيه :ماذا يقول هذا الشي ؟! وكنت أظن أن مثل هذه األساليب االستعالئية أساليب
جديدة  ..حىت قرأت قوله تعاىل
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ال
ْم َما َذا قَ َ
(وِم ْنـ ُه ْم َم ْن يَ ْستَ ِم ُع إِلَْي َ
ك َح ََّّت إِ َذا َخ َر ُجوا م ْن ع ْند َك قَالُوا للَّذ َ
َ
ين أُوتُوا الْعل َ
آَنًِفا؟)

تالحظ أن كثرياً من املتثيقفني حني تنقل هلم يف أصل شرعي كبري تواطؤ أقوال أئمة اإلسالم

الكبار كفقهاء أصحاب رسول اهلل ،ومفيت التابعني ،وأئمة األمصار املتبوعني ،يقول لك:
هؤالء كلهم بشر ،حىت لو تتابعوا على أصل معني فإنه اليلزمين ،قلت له :هذا يلزم عليه أهنم

كلهم ضلوا يف أصل كبري من أصول االسالم ،فيقول لك :هذه لوازم لست معنياً بالتفكري
فيها ،ويبقى أهنم "بشر"  ..ويتطور األمر سوءاً عند بعضهم فاليقبل مروياهتم والفقههم حبجة

أهنم "بشر"  ..فكنت أالحظ كثرة تردادهم لبشرية السلف لربهنة عدم حجية ماتتابعوا عليه

نقالً أو فقهاً  ..وكنت أتوهم أن التذرع بالبشرية لرفض االنقياد للشريعة شأن جديد  ..حىت
قرأت قوله تعاىل:
(فَـ َقالُوا أَبَ َش ٌر يَـ ْه ُدونَـنَا)
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يف منتديات وصوالني املتثيقفني تتفاجأ بكثري من العلمانيني اجلذريني الذين اليعولون على
حاكمية الشريعة يف دقيق وال جليل ،وإذا كتبوا يف منتديات االنرتنت باالسم املستعار رأيتهم
علمانيني جلدين ،لكنهم إذا كتبوا للناس بأمسائهم الصرحية يف الصحافة أكثروا من ذكر "مع
مراعاة ضوابط الشريعة"  ،واالستفادة من الفكر الغريب بـ"ما اليعارض الشريعة" ،وحنو هذه
العبارات.
ولطاملا وقفت متأمالً هذا (النفاق الفكري)  ..فكنت أتعجب منهم كثرياً كيف يبيتون ماال
يرضاه اهلل من العلمنة ورفض حاكمية الشريعة ،فإذا كتبوا للناس أظهروا احرتام الشريعة
ومراعاهتا؟!  ..وكنت أظن هذه احلالة شأناً جديداً حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
َّاس وََل يست ْخ ُفو َن ِمن َِّ
ضى ِم َن الْ َق ْوِل)
اَّلل َو ُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ يُـبَـيِتُو َن َما ََل يَـ ْر َ
(يستَ ْخ ُفو َن م َن الن ِ َ َ ْ َ
ْ
َ
وكنت حني أرى متثيقفاً من أصحاب (النفاق الفكري) الذين يسرون يف صوالينهم ومنتدياهتم
االنرتنتية بالعلمانية ويتظاهرون يف الصحافة مبرا عاة ضوابط الشريعة أقول يف نفسي :هل من
املعقول أن يكون خيشى من محية الناس لدينهم أكثر من خشيته وخوفه من اهلل رب الناس؟
فرأيت اهلل تعاىل يقول:
(ألَنْـتم أَ َش ُّد ر ْهبةً ِِف ص ُدوِرِهم ِمن َِّ
اَّلل)
ََ
َ ُْ
ُ ْ َ
وكثري من املفكرين العرب اليوم يقرر بكل صراحة بأن ال قضية الفكرية يف أكثرها (لعبة لسانية)
أو مبعىن آخر (مهارة لغوية)  ..مبعىن أن القضية هي تبديل ألفاظ فقط ..ولذلك ترى
الليرباليني عندنا حيرفون النصوص محت شعار (إعادة القراءة)  ،ويبدلون أحكام الشريعة محت
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شعار (جتديد اخلطاب الديين)  ،ويدخلون احملرمات محت شعار (االنفتاح)  ،ويلغون احلواجز
الشرعية بني اجلنسني محت شعار (املساواة)  ،ويهيجون أهل البدع لنشر بدعهم محت شعار
(احلقوق الوطنية)  ،وهكذا  ..مث جيمعون هذا اإلفساد كله محت شعار (حقبة االصالح) و
(عهد اإلصالح امليمون) و (ملك اإلصالح) اخل!
فكنت أتوهم أن هذا التالعب اللغوي شأن جديد  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ ِ
يل َْلُ ْم ََل تُـ ْف ِس ُدوا ِِف ْاأل َْر ِ
صلِ ُحو َن)
ض قَالُوا إِ ََّّنَا َْحن ُن ُم ْ
َ
(وإ َذا ق َ

ورأيت طائفة من الناس ليسوا بعلمانيني وال شهوانيني ،ولكن غالب وقتهم هو التهكم
وانتقاص العاملني لإلسالم ،فيحصون النقري والقطمري على العاملني لإلسالم ويشنعون عليهم
بأقل أخطائهم ،واليبصرون األفاعي يف عيون العلمانيني والشهوانيني ،بل جتدهم يف جمالسهم
يف غاية اللطف واللني معهم ،فكنت أتعجب ممن ميضي عمره يف الرقابة على املصلحني وهو
مل يقدم شيئاً ،ويتلطف للعلمانيني ومروجي الشهوات ،وكنت أظن انتقاص جهود العاملني
لالسالم سلوك معاصر حىت قرأت قوله تعاىل:
(الَّ ِذين يـل ِْمزو َن الْمطَّ ِو ِعني ِمن الْم ْؤِمنِني ِِف َّ ِ َّ ِ
ين َل َِجي ُدو َن إََِل ُج ْه َد ُه ْم
َ َ ُ َ
َ َ ُ
الص َدقَات َوالذ َ
ُ
فَـيَ ْس َخ ُرو َن ِم ْنـ ُه ْم)
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بل إن بعض األخيار يف أنفسهم جيادل عن العلمانيني ،ويربر هلم ،ويبحث عن التسويغات
ألقواهلم ،حبجة طلب هدايتهم ،يف الوقت الذي يتشنج فيه ضد أخطاء احملتسبني  ..فكنت
أظن افرتاق املؤمنني يف املوقف من املفسدين إمنا هو شأن جديد  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِِ
ِ
ني فِئَـتَـ ْ ِ
َض َّل َّ
ني َو َّ
اَّللُ)
سبُوا أَتُ ِري ُدو َن أَ ْن تَـ ْه ُدوا َم ْن أ َ
(فَ َما لَ ُك ْم ِِف ال ُْمنَافق َ
س ُه ْم ِبَا َك َ
اَّللُ أ َْرَك َ

ورأيت آخرين يشاركون يف العمل اإلسالمي واألنشطة الدعوية ،ولكنه شديد التذمر
والشكاية ،وإذا تأملت حمل تذمره وحمل رضاه؛ اكتشفت أنه ليس مبنياً على أساس عقدي
رسايل ،بل هو مبين ع لى "حظ النفس" ،فإذا كان التصرف الدعوي يراعي حظوظه الشخصية
رأيته متبنياً ًً مدافعاً ًً ،وإذا كان التصرف الدعوي ليس له فيه حظ والتشريف رأيت نياحته
التنتهي  ..فكنت أظن هذا االنتماء الدعوي املشروط على أساس حظ النفس إمنا هو شئ
جديد  ..حىت قرأت قوله تعاىل:
ِ
الص َدقَ ِ
(م ْنـ ُهم من يـل ِ
ضوا َوإِ ْن ََلْ يُـ ْعطَ ْوا ِم ْنـ َها إِ َذا ُه ْم
ْم ُز َك ِِف َّ
ات فَِإ ْن أُ ْعطُوا ِم ْنـ َها َر ُ
ْ َْ َ
يَ ْس َخطُو َن)

وجتد بعض الناس مل يستطع أن حيسم خياراته وسط معركة العقيدة والشريعة والفضيلة هذه ..
بل هو حيب أن يكسب العلمانيني وحيب أن يكسب العاملني لإلسالم  ..والحيب أن يكون
يف أحد الكفتني ..وهو صادق يف حمبته لكال الطرفني  ..فكنت أتعجب من هذه الشرحية اليت
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مل محسم خياراهتا بعد  ..وأتساءل عن موقف العاملني لإلسالم منها  ..حىت قرأت قوله
تعاىل:
ِ ِ ِ ِ
سوا فِ َيها)
(ستَ ِج ُدو َن آ َ
َ
َخ ِر َ
ين يُ ِري ُدو َن أَ ْن ََي َْمنُوُك ْم َو ََيْ َمنُوا قَـ ْوَم ُه ْم ُك َّل َما ُردُّوا إ َىل الْف ْتـنَة أ ُْرك ُ

وكنت أالحظ أن بعض األخيار يرخي أذنه إىل هؤالء احملرفني ويستمع هلم ،لكن استماعه مع
الوقت يتحول من استماع فضول إىل استماع تأثر  ..فتتشوش األمور عنده وهتتز قناعاته..
فيطوح به ذلك االستماع إىل غيوم الفتنة  ..كما قال تعاىل:
َّاعو َن َْلُ ْم)
(يَـ ْبـغُونَ ُك ُم ال ِْف ْتـنَةَ َوفِي ُك ْم ََس ُ

وكثري من األخيار يبقى يتلظى بنريان احلرية ،فال هو استطاع أن حيسم خياراته  ..وال هو
استطاع أن يوقف سيل التساؤالت  ..ويصبح انتماؤه كغصن عذبته تقلبات الرياح  ..فالهو
استلقى على أحد جانبيه  ..وال هو انكسر فاسرتاح  ..ومن جرب عذابات احلرية والشكوك
واالرتيابات عرف أهنا أكثر أملاً من الضالل ذاته ..ولذلك قال تعاىل:
ض ِل ِل َّ
اَّللُ فَـلَ ْن ََِت َد لَهُ َسبِ ًيال)
ك ََل إِ َىل َه ُؤََل ِء َوََل إِ َىل َه ُؤََل ِء َوَم ْن يُ ْ
ني َذلِ َ
ني بَـ ْ َ
(م َذبْ َذبِ َ
ُ

33

حني رأيت هذه األمثلة السابقة كلها ..
وغريها كثري كثري  ..الميكن اإلطالة بذكره ..
علمت بالضبط ماذا يعين أن القرآن تبيان لكل شئ..
حينها وحينها فقط  ..أدركت شيئاً من أسرار قوله تعاىل:
(ونَـ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْبـَي ًاَن لِ ُك ِل َش ْي ٍء) ..
ْ
ك الْكتَ َ
َ
أمثال مضروبة يف القرآن فيها اإلجابة عن كل شئ يف حياتك  ..من شعائرك ومعامالتك إىل
دقائق الصراعات الفكرية والسياسية ..
دع عنك املظاهر والرسوم  ..ورفرف بني أمثلة القرآن  ..وتأمل املعىن املشرتك بني (املثل
القرآين) و (الصورة املعاصرة) وستنكشف لك سجف احلقائق ..
صدق القائل سبحانه:
َّاس ِِف َه َذا الْ ُقرآ ِ
ض َربْـَنا لِلن ِ
َن ِم ْن ُك ِل َمثَ ٍل لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَ َذ َّك ُرو َن)
(ولََق ْد َ
ْ
َ
من كل مثل  ..من كل مثل ..
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الرسالة الرابعة:

جواابت القـرآن
** أثار انتباهي زمناً أن كل الشباب املبتدئني يف الثقافة والذين يتبجحون بأفكار خمالفة للقرآن
أنك حني تقرتب من أحدهم وتبدأ يف مناقشته يتكشف لك داخل صدره بالون الغرور املنتف
 ..والزهو املزيف بأنه مطلع ويعرف مصطلحات معقدة بني جمموعة من اجلهلة  ..احلقيقة أنين
مل أستطع أن أربط بني (ال غرور) و (الضالل عن آيات الوحي)  ..مل يدر يف خلدي أن فقاعة
الغرور تلك هي اليت عصبت عينيه عن إبصار برهانية آيات الوحي  ..وحني مررت هذه األيام
بآية يف كتاب اهلل ،ارتبطت أمامي أطراف الصورة من جديد  ..كم اندهشت حني اكتشفت
عرب القرآن أن املريض خبيالء الثقافة يعا قبه اهلل بأن حيجب عنه برهانية أنوار الوحي  ..قال
احلق تبارك وتعاىل:
َّ ِ
ين يَـتَ َكبَّـ ُرو َن ِِف ْاأل َْر ِ
ض بِغَ ِْري ا ْْلَِقَ ،وإِ ْن يَـ َرْوا ُك َّل آيٍَة َل يُـ ْؤِمنُوا ِِبَا )
َص ِر ُ
( َسأ ْ
ف َع ْن َ
آَيِِتَ الذ َ

األعراف

()146

** كنت مرة يف صالون ثقايف شهري يف شرق الرياض ،كان ينظمه أسبوعياً أحد
الوجهاء/األدباء ،ويف أحد التعقيبات استلم هذا الوجيه/األديب الالقط واهنمر يلمز خطاب
أهل السنة واجلماعة بأنه خطاب مبين على الكراهية ،وأخذ يندد خبطاب الكراهية ،وثقافة
الكراهية ،بكل حجة ممكنة  ..إحدى تلك احلجج اليت كررها أكثر من مرة ،ولفتت انتباهي،
بل وفكرت فيها طويالً ،هي قوله (ملاذا نكره من خيتلف عنا دينياً ،هم مل خيتاروا أفكارهم إال
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ألهنم يرون أهنا هي الصواب ،هل يعقل أن يعرف املرء أن فكرة ما غري صواب ومع ذلك
يتبناها؟ هل يعقل أن يضر املرء نفسه؟ )  ..وتكررت العبارة األخرية كثريا (هل يعقل أن خيتار
أن يضر املرء نفسه؟ هل يعقل أن خيتار أن يضر املرء نفسه؟)  ..مث بعد فرتة مررت بآية يف
كتاب اهلل هزتين هزاً  ..وأخذ سؤال ذلك الوجيه/األديب يتصدع أمام عيين وينثال كثيباً مهيالً
 ..آية يف كتاب اهلل كشفت كيف يعرف املرء احلق أكثر مما يعرف ولده  ..ومع ذلك خيتار
الضاللة  ..هل هناك أشد من معرفة اإلنسان ولده الذي من صلبه؟ ومع ذلك قد يصل
االنسان إىل مثل هذه املعرفة يف الوعي باملطلوب شرعاً لكنه يقرر مبحض إرادته اختيار الباطل

بسبب هواه  ..قال تعاىل:

ِ
َّ ِ
اء ُه ْم ۖ َوإِ َّن فَ ِري ًقا ِم ْنـ ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمو َن ا ْْلَ َّق
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكَت َ
(الذ َ
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَ َ
ن) البقرة ()146
َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َ
** مثة طائفة من الناس ليس هلم جهود يف االحتساب ومدافعة الباطل وأهله ،ولكنهم مقرون
بتقصريهم منكسرون هلل إزاء استغراقهم واهنماكهم بشؤوهنم املعيشية عن نصرة دين اهلل،
وحمبون وموالون ألولئك احملتسبني الذين جياهدون املنكرات الشرعية ويضحون بوقتهم وماهلم
وراحتهم  ..فالفريق الثاين ما أقربه إىل األول بربكة مبدأ "املرء مع من أحب"  ..ولكن مثة فريق
ثالث من الناس مل يكتفوا بقعودهم وتقصريهم يف االحتساب والدعوة  ..بل زادوا على ذلك
بأن امتهنوا التثبيط والتخذيل وتشجيع التثاقل إىل األرض ،التراهم يف أي منكر من املنكرات،
وإمنا تراهم يتصيدون الشبهات والشذوذات يصدون هبا الدعاة عن محيتهم وغريهتم  ..وهذا
الفريق الثالث توعده اهلل خبطاب خميف حني يقول اهلل عنهم:
ِ
(قَ ْد يَـ ْعلَ ُم َّ
ني ِم ْن ُك ْم) األحزاب
اَّللُ ال ُْم َع ِوق َ

()18
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** متر باملرء آيات كثرية بني ثنايا املصحف تعظم من شأن األنبياء  ..ومتأل قلب املؤمن
إجالالً هلم وتوقرياً ملنازهلم  ..ولكن مثة آية واحدة ذكر اهلل فيها موسى عليه السالم  ..ال
أدري ملاذا يقشع ر بدين حني أمر هبا  ..أعرف أن موسى هو الرجل الثالث يف ميزان اهلل بني
مليارات البشرية مجعاء يف كل تارخيها الطويل  ..لكن هذه اآلية بلغت من الداللة على عظمة
موسى ماينخلع له قليب حني أمر هبا  ..قد يذكر اهلل صفة عظيمة من صفات نيب  ..وهذا
الشك منقبة جليلة  ..لكن أن يذكر اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه شيئاً خيص هذا الشخص
بعينه ،ويذكره مبثل هذه اللغة املليئة مبعاين الفرادة  ..فهذا مامل أستطع أن أمتالك نفسي كل
مامررت هبا  ..يقول تعاىل عن موسى عليه السالم:
ك لِنَـ ْف ِسي) طه
اصطَنَـ ْعتُ َ
(و ْ
َ

()41

** حني تكون "العالقة الزوجية" على مايرام فإن الرياح جتري مبا تشتهي السفن  ..لكن حني
تتأزم العالقة الزوجية وتصل إىل عنق الزجاجة  ..ويصبح الطالق هو الزلزال الوشيك فإن
"التقوى وخوف اهلل" تكون غالباً يف أضعف حاالهتا  ..إن أيام الشجار اليت تسبق الطالق
تكون غالباً مليئة بالفجور يف اخلصومة  ..ولذلك ما أكثر ماشدين ولفت انتباهي آيتني
متتاليتني يف كتاب اهلل محدثتا عن أحكام الطالق  ..فربغم أن اآليتني مكرستني ألحكام

الطالق إال أن اهلل سبحانه ذ ّكر الزوجني فيها مبراعاة "حدود هللا" ستة مرات  ..يف آيتني فقط
خمصصتني ألحكام الطالق ومع ذلك يؤكد ربنا مراعاة "حدود هللا" ستة مرات!  ..أي إشارة

برتسل  ..وانظر كيف
لتأكيد هذا املوضوع أكثر من ذلك  ..باهلل عليك أقرأ هاتني اآليتني ّ
خيتار اهلل املوضع الذي يعيد فيه التأكيد على "حدود اهلل"  ..يقول تعاىل:
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اك ِِبَعر ٍ
وف أَو تَس ِريح ِبِِ ْحس ٍ
ِ
ِ
َّ
ْخ ُذوا ِِمَّا
ان ۖ َوََل َُِي ُّل لَ ُك ْم أَ ْن ََت ُ
ْ ْ ٌ
َ
س ٌ ُْ
(الطال ُق َم َّرََتن ۖ فَإ ْم َ
ِ
ود َِّ
ود َِّ
ِ
ِ
اَّلل فَ َال
يما ُح ُد َ
يما ُح ُد َ
آتَـ ْيـتُ ُم ُ
اَّلل ۖ فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أََل يُق َ
وه َّن َش ْيـًئا إَِل أَ ْن ََيَافَا أ َََّل يُق َ
ود َِّ
ود َِّ
ِ
اَّلل
يما افْـتَ َد ْ
ت بِ ِه ۖ تِل َ
وها ۖ َوَم ْن يَـتَـ َع َّد ُح ُد َ
ْك ُح ُد ُ
اَّلل فَال تَـ ْعتَ ُد َ
ُجنَ َ
اح َعلَْي ِه َما ف َ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن ** فَِإ ْن طَلَّ َق َها فَال ََِت ُّل لَهُ ِم ْن بَـ ْع ُد َح َّ َّٰت تَـ ْن ِك َح َزْو ًجا غَْيـ َرهُ ۖ فَِإ ْن
فَأُوٰلَئِ َ
ود َِّ
ود َِّ
ِ
اَّلل
اَّلل ۖ َوتِل َ
ْك ُح ُد ُ
يما ُح ُد َ
اح َعلَْي ِه َما أَ ْن يَـتَـ َر َ
طَلَّ َق َها فَال ُجنَ َ
اج َعا إِ ْن ظَنَّا أَ ْن يُق َ
ن) البقرة ()230-229
يُـبَـيِنُـ َها لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َ

** حني يطالع املرء املقاالت واملذاهب املنحرفة اليت رواها القرآن عن خصوم الرسل ،وحني
يطالع املرء –أيضاً -موسوعات فن "امللل والنحل" فإنه يالحظ ظاهرة حادة الوضوح الميكن
بتاتاً أن تعرب بني عينيه دون أن حيدق فيها  ..بل لقد مسعت الكثري من املراقبني الميل من
تكرار تساؤله عن هذه الظاهرة  ..أال وهي ظاهرة (إعادة إنتاج اَلحنراف)  ..فالكثري الكثري
من الظواهر الفكرية املنحرفة عن مبادئ الوحي حني محلل جوهرها جتد أهنا فكرة قدمية أكل
عليها الدهر وشرب  ..صحيح أن هناك جتديد وتغريات يف شكل الصياغة واملكياج اللغوي،
لكن جوهر الفكرة املنحرفة فيه تشابه هائل مثري للدهشة  ..إهنا أشبه بتدوير النفايات من
جديد ( ، )Recyclingفالشكل اخلارجي خمتلف لكن املادة هي املادة!  ..خذ مثالً :املفكر
العلماين املعروف حممد أركون كتب عدة دراسات يلمز القرآن بأنه أسطوري البنية بسبب
الوسط الثقايف الذي تشكلت فيه تصورات حممد  ..يتصور أن هذه نظرية جديدة! برغم أن
اهلل ساق عن مشركي قريش ذات النظرية (وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة
وأصيال)  ..وهؤالء هم الليرباليون يف أيام غزة صاروا يرددون بأن املقاومة "لو كانوا عقالء
ومسعوا نصيحتنا والتزموا الصمت ملا وقع عليهم القتل والذبح"  ..برغم أن اهلل ساق هذه املقالة
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عن املنافقني حني قالوا (الذين قالوا الخواهنم وقعدوا :لو أطاعونا ماقتلوا ،قل فادرؤوا عن
أنفسكم املوت إن كنتم صادقني)  ..بل كان بعض السلف يرى أن آية (فلما جاءهتم رسلهم
بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم) تكررت يف مشهد احنراف فالسفة اإلسالم عن الوحي
غرورا بعلومهم العقلية!  ..وشواهد هذه احلالة اليت يرى املرء فيها املذاهب املنحرفة يف القرآن
يعاد إنتاجها مع بعض التحسينات الشكلية كثرية جداً ،حىت كان بعض السلف إذا رأى بدعة
يتصور بعض الناس أهنا جديدة يقول (لكل قوم وارث) أي أن هذه هلا أصول قدمية فالجديد!

املهم ليس ماسبق كله  ..املهم أنين كنت أتصور أن هذه املالحظة هي جمرد فرضية يف قراءة
تاري امللل والنحل ،وليس هناك استقراء واضح يؤكد كوهنا فعالً ظاهرة تارخيية  ..ولكم كانت
دهشيت يف غايتها حني وقفت على آية عظيمة تشرح هذا القانون التارخيي الذي تعيد فيه
االحنرافات إنتاج ذاهتا ،وتبدد ومهي السابق أهنا جمرد مالحظة عابرة يبديها بعض املختصني ..

يقول احلق تبارك وتعاىل:
ِ
ال لَ َ ِ
ك) فصلت ()43
(ما يُـ َق ُ
يل لِ ُّلر ُس ِل ِم ْن قَـ ْب ِل َ
َ
ك إَل َما قَ ْد ق َ

** من األمور الالفتة لالنتباه أن هذا القرآن العظيم برغم كونه هدى وشفاء وبيان ونور وحجة
وبرهان اخل اخل  ..إال أنه من الغريب فعالً أنه ليس كل الناس ينتفعون هبذا اهلدى والبيان!
وطاملا ثار يف ذهين تساؤل غريب :مادام أن هذا القرآن هدى وبيان مل مل يهتد به الناس

مجيعاً؟ بل كنت أرى ظاهرة وأمحرز من التصريح هبا خوفاً من أكون انتهكت هذا الوصف
القرآين ،حيث كنت أرى بكل وضوح خالل تارخينا أن كثرياً من املنتسبني للمعرفة يتورطون يف

محريف وجحد بعض معاين القرآن لتوافق ثقافة املنتصر (محريف الغيبيات لتوافق الثقافة
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اليونانية ،ومحريف التشريعات لتوافق الثقافة الغربية)  ..فبكل صراحة كنت أقول يف نفسي
ِ
ف ضالهلم ،وإمنا زاد ضالهلم ،فبعد أن كان ضالالً
هؤالء ملا قرءوا القرآن مل يهتدوا ،بل ومل خي ّ
بسيطاً ،صاراً ضالالً مركباً ،لكنين كنت أختوف من أن أصارح نفسي مبثل هذه النتيجة،
وأتوقف كثرياً أمامها ،وأعود للتساؤل :هل ميكن أن يقرأ اإلنسان القرآن ويزداد ضالالً؟ ..
وبعد مدة وقفت على اجلواب يف القرآن ،وكشف احلق تبارك وتعاىل عن هذه الظاهرة بكل
وضوح ،حيث أوضح أن القرآن لبعض الناس زيادة هدى ،ولبعض الناس زيادة ضالل بسبب
أهوائهم ،تأمل باهلل عليك كيف يصف القرآن حال الناس عند نزول سورة جديدة من سور
القرآن:
َّ ِ
ول أَيُّ ُك ْم َز َ ِ ِ ِ
ادتْـ ُه ْم إِميَ ًاَن َو ُه ْم
ورةٌ فَ ِمْنـ ُه ْم َم ْن يَـ ُق ُ
(وإِ َذا َما أُنْ ِزلَ ْ
ين آ َمنُوا فَـ َز َ
ت ُس َ
َ
ادتْهُ َهذه إميَ ًاَن فَأ ََّما الذ َ
َّ ِ
ِ
سا إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُوا َو ُه ْم َك ِاف ُرو َن) [ التوبة:
ض فَـ َز َ
ين ِِف قُـلُوِبِِ ْم َم َر ٌ
يَ ْستَـْبش ُرو َن * َوأ ََّما الذ َ
ادتْـ ُه ْم ِر ْج ً

]125-124

** إذا كان اهلل سبحانه وتعاىل عاتب سيد اخللق عليه الصالة والسالم بسبب أنه تصدى
لبعض النافذين يريد هدايتهم ،ملا يرجوا من هداية من ورائهم هبم ،وانشغل عن أحد الضعفاء،
من باب موازنة املكتسبات الدعوية  ..ومع ذلك عاتبه اهلل يف آيات تتلى إىل يوم القيامة ..
فكيف –باهلل عليكم -برجل منتسب إىل املشيخة يؤول آيات القرآن ليستحوذ على إعجاب
اإلعالم وصناع القرار! يقول تعاىل يف واحد من أعظم دروس الدعوة:
َّى) عبس ()6-5
صد ٰ
ىن * فَأَنْ َ
استَـ ْغ َ ٰ
(أ ََّما َم ِن ْ
ت لَهُ تَ َ

40

** كثري من املتثيقفني املعاصرين يصورون أي خطاب ديين يعظم من قيمة "حياء املرأة" على
أنه خطاب ذكوري متسلط يريد إضعاف املرأة ليستويل عليها ،فهم يريدون املرأة أن تتحدث
علناً كما يتحدث الرجال ألنه يف نظرهم مقتضى املساواة  ..يا أهلل التدري كم شعرت

باألسى هلؤالء املساكني وأنا أقرأ تصوير القرآن حلياء فتاة مدين  ..ذلك التصوير الذي حيمل
تثميناً ضمنياً  ..يقول تعاىل:
(فَجاءتْهُ إِح َد ُ ِ
استِ ْحيَ ٍاء) القصص ()25
اُهَا متَْشي َعلَى ْ
ََ ْ

كلما عظم شأن الرسالة عظم شأن ناقلها ،فأي رسالة أعظم من أن يكون املتكلم هبا رب(وإِنَّهُ
العاملني ،ونزل هبا من السماء سيد املالئكة ،واستقبلها على األرض قلب سيد البشرَ :
ِ
الروح األ َِمني ،علَ ٰى قَـلْبِ َ ِ
ِ
ِِ
لَتَـْن ِزيل َر ِ
ين) [الشعراء-192:
ُ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
ني ،نَـ َز َل به ُّ ُ
ك لتَ ُكو َن م َن ال ُْمْنذ ِر َ
ُ
]194

ولذلك فإن كل من نقل هذه الرسالة القرآنية وبثها يف الناس فقد تشرف بارتباطه هبذه
السلسله ،أال ترى النيب يف الصحيح يقول (خريكم من تعلم القرآن وعلمه).
(وَل
-إذا كان اهلل هنى نبيه عن مقاطعة القرآن بالقرآن ،فكيف مبن يقاطع القرآن بأمر الدنياَ ،

تَـ ْعجل ِابلْ ُقر ِ
ك َو ْحيُهُ) [طه]114:
ض ٰى إِلَْي َ
آن ِم ْن قَـْب ِل أَ ْن يُـ ْق َ
َْ ْ
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ختتلف طرائق الدعاة يف تذكري الناس ،فبعضهم يستعمل القصص واألمثال ،وبعضهم بذكراألهوال ،وبعضهم باألصوات الزاجرة ،وأشرف من ذلك كله إيقاظ القلوب بالقرآن ،أال ترى
اهلل يقول عن نبيه (قُ ْل إِ ََّّنَا أُنْ ِذ ُرُك ْم ِابل َْو ْحيِ) [األنبياء]45 :

 ما قرأت هذه اآلية إال شعرت باخلجل من جنس بين آدم ،كيف عرب عن غرينا بالعموم وعربالسماو ِ
عنا باجلزء  ( :أَ ََلْ تَـ َر أ َّ
ات َوَم ْن ِِف األ َْر ِ
ض َو َّ
َن َّ
وم
ُّج ُ
س َوالْ َق َم ُر َوالن ُ
اَّللَ يَ ْس ُج ُد لَهُ َم ْن ِِف َّ َ َ
الش ْم ُ
ِ
اب وَكثِري ِمن الن ِ ِ
ال َو َّ
الش َج ُر َو َّ
اب) [اْلج]18 :
َوا ْْلِبَ ُ
ري َح َّق َعلَْيه ال َْع َذ ُ
َّاس َوَكث ٌ
الد َو ُّ َ ٌ َ

حني يكون مع املبدأ شئ من حظ النفس يُقبِل الكثريون ،وحني يكون مع املبدأ شئ منضا قَ ِريبا وس َفرا قَ ِ
وك
اص ًدا َلتَّـبَـ ُع َ
الكلفة يكثر التعلل والتنصل ،أال ترى اهلل تعاىل يقول (لَ ْو َكا َن َع َر ً ً َ َ ً

ت َعلَْي ِه ُم ُّ
الش َّقةُ ) [التوبة ]42:وهذا مايفسر للمراقب :ملاذا يف وقت نفوذ الدعوات
َوٰلَ ِك ْن بَـ ُع َد ْ

ينتسب هلا الرسايل والنفعي ،ويف فرتات الضعف يتساقط النفعيون؟!

 إذا عمر القلب بإرادة وجه اهلل والدار اآلخرة استكثر أدىن تقدير يبديه من حوله جتاهه ،فرتاهممتناً ألبسط اهتمام تبذله زوجته له ،وخجوالً من أقل توقري يبديه أقرانه جتاهه ،أال ترى اهلل

ِ
يقول عن هذا الصنف (إِ ََّّنَا نُط ِْعم ُكم لِوج ِه َِّ
ورا) [اإلنسان]9 :
ُ ْ َْ
اء َوَل ُش ُك ً
اَّلل َلنُ ِري ُد مْن ُك ْم َج َز ً

وإذا شحن القلب حبظوظ النفس استقل كل حشمة حييطه من حوله هبا ،ويتطلب فيمن حوله
أن التنقطع إشادهتم وتنويههم مبا قام به ،لذا تراه دائم التذمر والنقمة وملز من حوله جبحد
42

فضائله ،وينسى أنه يعمل العمل لنفع نفسه أصالً ،أال ترى اهلل يقول عن هذا الصنف (ميَُنُّو َن
اَّلل ميَُ ُّن َعلَي ُكم أَ ْن َه َدا ُكم لِ ِإلميَ ِ
ان) [اْلجرات]17 :
َعلَْي َ
ك أَ ْن أ ْ
الم ُك ْم بَ ِل َُّ
َسلَ ُموا قُ ْل َلمتَُنُّوا َعلَ َّي إِ ْس َ
ْ
ْ ْ

لو فتش ت يف خفايا كثري من النفوس لوجدت تصورات مطمورة بأن هذه األمم الغربية قوةالتقهر ،بل لقد صرح بذلك كثري من "أهل األهواء الفكرية" فرددوا يف كتاباهتم مصطلح
"املعجزة الغربية" مبا حيمله من إحياءات االستسالم وتأبيد اهلزمية  ..وألن العليم اخلبري سبحانه
َب
س َ َّ
يعلم مايتسرب إىل النفوس من هذه التصورات فقد نبه سبحانه لذلك مسبقاً فقال (َل ََتْ َ
َّ ِ
ِ
ين ِِف األ َْر ِ
ض) [النور]57 :
ين َك َف ُروا ُم ْعج ِز َ
ال ذ َ

يف سورة النور ذكر اهلل مثان آيات متصلة كلها يف تعظيم "اَلنقياد للوحي" (اآليات -47 ، )54مث أعقبها بآية عن "اَلستخالف والتمكني" ( ، )55فكأن هذا –واهلل أعلم -إشارة
إىل أن التمكني مثرة االنقياد.

يكثر يف كتابات أهل األهواء الفكرية أهنم حني يستعرضون أصحاب املكتشفات العلمية أواألعمال اإلنسانية أن جيزموا بأن هذه الشخصيات يف اجلنة حىت وإن مل يؤمنوا بنبوة حممد،
وتراهم يقولون "كيف يكون هؤالء يف النار وقد نفعوا البشرية مجعاء؟!"  ،فلست أدري كيف
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(وَما َمنَـ َع ُه ْم أَ ْن تُـ ْقبَ َل ِمْنـ ُه ْم
يتجرأ هؤالء على محدي حكم اهلل الذي اشرتط اإلميان بنبوة حممد َ
نَـ َف َقاتُـهم إَِل أَنَّـهم َك َفروا ِاب َِّ
َّلل َوبَِر ُسولِ ِه) [التوبة]54:
ُْ
ُْ ُ

مروجوا الشهوات اليقتصر ضررهم على أنفسهم كما يتصور البعض ،بل يورطون أقوامهممعهم إذا أتاحوا الفرصة هلم ،أال ترى اهلل يقول (أَ ََل تَـر إِ َىل الَّ ِذين ب َّدلُوا نِعمت َِّ
َحلُّوا
َْ َ
اَّلل ُك ْف ًرا َوأ َ
َ َ
ْ َ
قَـ ْوَم ُه ْم َد َار الْبَـ َوا ِر) [إبراهيم]28:

-مارأيت أحداً من اجملادلني يف دين اهلل بالخمزون علمي إال وأدهشين كيف يلوي عنقه

(وِم َن الن ِ
َّاس
استكباراً إذا واجهته األدلة اليت محرج جدله ،وقد أشار القرآن هلذه العالقة فقالَ :
اد ُل ِِف َِّ
يل َِّ
ِ
ِ
من ُجي ِ
اب منِريََ ،ثِِن ِعط ِْف ِه لِي ِ
ض َّل َع ْن َسبِ ِ
اَّلل) [اْلج]9-8 :
َْ َ
ُ
اَّلل بِغَ ِْري عل ٍْم َوَل ُه ًدى َوَل كتَ ٍ ُ
َ
ال
الحيصل العلم بلقاء عابر ،وإمنا مبالزمة ومتابعة العلماء ،أال ترى موسى يقول للخضر (قَ َِ
ت ُر ْش ًدا) [الكهف]66:
وس ٰى َه ْل أَتَّبِ ُع َ
ك َعلَ ٰى أَ ْن تُـ َعلِ َم ِن ِمَّا ُعلِ ْم َ
لَهُ ُم َ

أي بشاعة للتقصري يف بر الوالدين أكثر من كون اهلل جعله جرمية "جربوت" فقال عن عيسى(وبـ ًّرا بِوالِ َدِِت وََل َْجيعل ِْين جبَّارا َش ِقيًّا) وقال عن حيي (وبـ ًّرا بِوالِ َديْ ِه وََل ي ُكن جبَّارا َع ِ
صيًّا)
َْ َ ْ َ ً
ََ َ
َْ َ َ ً
ََ َ
[مرمي]14 ،32 :
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الرسالة اخلامسة:

مالحظات قرآنية
فحوى املذهب اإلنساين أن "اإلنسان فوق العقائد" وقد توىل رب العاملني بنفسه الرد علىذلك بأوجز عبارة فقال( :والفتنة أشد من القتل) البقرة .191
 من أدق املبادئ العقلية للتحليل والتقييم أن األمور ال تقاس بالنظر اجملرد ملوجباهتا فقط ،بلحبصيلة توازنات املوجب واملعارض ،فإذا وجد موجبان أحدمها أقوى من اآلخر ،لكن املوجب
األقوى عارضه مانع أضعفه ،فإنا نقدم املوجب األضعف اعتباراً باحملصلة النهائية .وقد نبه

القرآن على هذه القاعدة العقلية يف قوله تعاىل( :قول معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها

أذى) البقرة .263

ولقد تأملت كثرياً من اعرتاضات املعاصرين على ما تومهوه تناقضاً يف فقه السلف ،فرأيته
بسبب أن السلف ينظرون للمسائل باعتبار الصورة املركبة ،وهؤالء ينتقون آحاد املوجبات ،أو
آحاد املوانع.
حني هتم بالنفقة ،مث تغل يدك خشية الفقر؛ فاعلم أن الشيطان قد نفذ املهمة:"الشيطان يعدكم الفقر" البقرة .268
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يعمد بعض املتثيقفني إىل استخدام لغة شرعية لتمرير قضايا غري شرعية ،وهذه اللعبة اللسانيةحيلة كتابية قدمية ،قال تعاىل:
"وإن فريقاً منهم يلوون ألسنتهم ابلكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب"

آل عمران .78

حىت لو سلم الداعية من الضرر اجلسدي من أعداء الدعوة ،فلن يسلم من األذى املعنوي:"لن يضروكم إَل أذى" آل عمران .111

 موت أئمة الدين يورث الوهن يف نفوس الضعفاء فتكثر ظاهرة االنقالب على األعقاب،وقد شاهدنا ذلك يف عصرنا بعد موت الكبار ،فإذا كان اهلل حذرنا من ذلك بعد موت أعظم
أئمة الدين فكيف مبن دونه:
"وما حممد إَل رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم"

آل عمران .144

اخلطاب السلمي يدعونا للتخلي عن بعض األحكام العقدية ليسود الوئام الوطين ،برغم أنالتخلي عن شيء من الشريعة يستنزل العقوبة اإلهلية بانشار البغضاء:
"فنسوا حظاً ِما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء" املائدة .14

 أي إشارة إىل خصوصية تالوة القرآن يف رمضان أكثر داللة من كون اهلل تعاىل اختار هذاالشهر بعينه ليكون توقيت أول حلظة تشهد نزول القرآن العظيم من السماء إىل األرض:
"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" البقرة .185
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