
 

 سألنى أحد الصحفيني البحرينيني هذين السؤالني، فكانت اإلجابة كالتاىل:

ليس من اإلفراط وال االختزال القول بأن القرآن الكريم حيتلّ مركزا حموريا داخل احلضارة   -- 1

ذه اإلسالمية، ولكن مثة أسئلة تُطرح يف هذا السياق: ما هو البعد/ األبعاد اليت تؤهل نصّا لغوياً ليحظى هب

 احملورية؟ 

ج: القرآن ليس كتابا عاديا كأى كتاب، بل هو كتاب مساوى أُنْزِل ليكون نرباسا للبشر مجيعا ولينجح فى تغيري مسرية  

احلضارة البشرية وليبقى فى لغته األصلية سليما دون أى حتريف أو تزوير. كذلك وقع التحدى به ومل يستطع بشر حتى اآلن أن  

تأثريه وتسلطه على النفوس والعقول وإجنازاته العجيبة التى أجنزها وما زال ينجزها إىل وقتنا هذا رغم كل   خيرج لنا كتابا مثله فى 

سربل حياة املسلمني، ورغم اهلجوم الضارى عليه من كل ناحية، وخباصة من قِبَل الغرب املتقدم القوىّ الذى حيسب  اهلوان الذى ي

ري القرآن واإلسالم كله وسَوْق املسلمني بالعصا أمامه كما تساق األنعام إىل مصريها  أن من حقه التحكم فى مصري اإلنسانية وتدم

ن إذن ليس كتابا عاديا ال فى أسلوبه وال فى القيم التى يبشر هبا وال فيما حققه فى ميادين التاريخ واجلغرافيا  الوبيل. القرآ

و أيضا ليس كتابا عاديًّا من جهة الرسول الذى محله إىل الناس.  واألنظمة االجتماعية والسياسية واألوضاع الثقافية... إخل. وه

إنه، عليه الصالة والسالم، يأتى على رأس قائمة األنبياء رغم احرتامنا التام هلم مجيعا، لكن من املعروف أن الدنيا قائمة على  

اته املتمثلة أوّالً وقبل كل شىء فى تربية اجليل  الرتاتبية، ورسولنا يَقْدُم إخوانه األنبياء واملرسلني كلهم. وهذا واضح فى إجناز

األول من املسلمني، ذلك اجليل الذى إذا ما قارنته بأية مجاعة رباها أى نبى من األنبياء فسوف تدرك ما أقصد. كما أنه واضح  

لسالم دنيانا هذه ويلحق  أيضا فى التغيريات التى أحدثها دينه فى تاريخ البشرية ومسريهتا احلضارية حتى قبل أن يفارق عليه ا 

بالرفيق األعلى لدرجة أنه فى غضون بضعة عقود قليلة حتوّل العرب من أمة من اهلَمَل إىل أمةٍ سيّدةٍ حتكم العامل وتقوده وتفرض  

ده عني  عليه لغتها ودينها، ال بسبيل اإلكراه بل بقوة شخصيتها وصالبة إمياهنا وتضحياهتا واملثل الكرمية التى ضربتها لكل من عن 

ترى وأذن تسمع وعقل يفكر ويقارن بني حكمهم وحكم غريهم ومنهجهم ومنهج غريهم رغم أننا ال خنليهم من العيوب بوصفهم  

بشرا. وليس مطلوبا هنا من أى شخص إال أن يقف قليال ويقارن بني عرب اليوم بل مسلمى اليوم مجيعا مبليارهم ونصف املليار  

ت بشرية وثقافية واقتصادية وإدارية واختصاصيني فى كل اجملاالت مما مل يكن للعرب منه فى  وبكل ما حتت أيديهم من إمكانا

عصر الرسول وال فِيمْتُو واحد، وبني مسلمى اجليل األول رغم تدنى اإلمكانات التى كانت متاحة هلم بل رغم انعدامها تقريبا، ثم  



واطئ أقدام الغرب لعله يرضى ولن يرضى، وبني العزة والكرامة والثقة  هواهنم اآلن وذلتهم وانسحاقهم وتقبيلهم م  قارن أيضا بني

باهلل والنفس واالطمئنان إىل املستقبل وإىل النصر لدى مسلمى اجليل األول الذى رباه رسول اهلل بإمكانات ال تزيد تقريبا عن  

ا القرآن وتعرف أنه ليس كتابا عاديًّا  الصفر كما قلت، وعندئذ ترى مصداق ما أقول عن القرآن والرسول الذى محل إلينا هذ

 أبدا.

وعلى سبيل التفصيل تستطيع أن ترجع إىل العهد القديم والعهد اجلديد لرتى كيف كان أصحاب موسى أو عيسى  

يتصرفون مع نبيهم رغم املعجزات التى كان يصنعها هلم بإذن من ربه، فسرتى أن أصحاب موسى كانوا دائمى الشغب عليه  

نه والعصيان له فى أبسط األمور حتى فى صلب العقيدة، حتى إنه حني تركهم مثال ومضى مليقات ربه فوق اجلبل  واالنفضاض ع 

وعاد فوجئ بصنعهم العجل وعبادهتم له وانتقاضهم على هارون وحماولتهم أن يقتلوه عندما أراد أن يصدهم عن هذا الكفر.  

فضوا عنه وقالوا له: "اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون". أما  وحني طلب منهم أن يدخلوا معه إىل األرض املقدسة ان

حواريو عيسى فقد تركوه عند جمىء اخلطر وأسلموه ألعدائه وهربوا مجيعا وأنكروه حسبما هو مكتوب فى األناجيل ذاهتا  

كما أنك تفاجأ بالشتائم التى كان عيسى  وبأقالمهم هم أنفسهم، وإن كنا حنن املسلمني ال نؤمن بأن أعداءه قد نالوا منه أى منال. 

يوجهها هلؤالء احلواريني وكبريهم بطرس واهتاماته إياه بقلة اإلميان بل عدمه. كذلك تبحث وقت اجلِدّ واخلطر عن املستضعفني  

ح وذاب" كما  الذين كثريا ما قام عيسى عليه السالم باملعجزات ليخفف عنهم متاعبهم وأمراضهم املستعصية فإذا هبم "فَصّ مِلْ

نقول فى مصر، وكأهنم مل يكن هلم وجود، وكأنه مل يَنْحَزْ هلم ويعمل كل ما فى طَوْقه لتخفيف الكرب عنهم. وعلى عكس هذا  

كان تصرف صحابة الرسول حممد عليه السالم كما فى بدر مثال، وكذلك فى أُحُد حيث فَدَوْه بأنفسهم وشكّلوا ستارا حوله  

ى رسول اهلل من املوت الذى كان يريد املشركون إيقاعه به آنذاك. وفى غزوة الطائف تبعثر عقد الصحابة  غري قابل لالخرتاق حَمَ

من حول رسول اهلل إثر املباغتة العنيفة التى تعرض جيش املسلمني هلا، لكنهم ما إن مسعوه صلى اهلل عليه وسلم يناديهم وينبههم  

هم التى كانوا تركوها فى غمرة املباغتة وأبلَوْا أعظم البالء وأحرزوا النصر على  إىل وجوده وثباته حتى رجعوا فورا إىل مواقع

الوثنية النجسة. ومعروف ما فعله بأنفسهم أولئك الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة مؤتة بتاثري الضعف البشرى، إىل أن تاب اهلل  

 كتاب وتأثري كتاب آخر. بل إنك ال جتد فى أى من  عليهم. وهذا يعطيك صورة للفرق بني تربية وتربية ومعدن ومعدن وتأثري 

إىل  العهدين املذكورين اللذين يشكالن ما يسمَّى بــ"الكتاب املقدس" دعوة إىل العمل وال إىل العلم وال إىل النظام وال إىل النظافة وال 

عليه السالم كما حتكى لنا األناجيل  احملافظة على البيئة وال إىل تغيري أى نظام اجتماعى أو ثقافى... إخل. خذ مثال عيسى 



قصته هو وأتباعه وكيف أنه كلما آمن به أحد طلب منه أن يتبعه ويرتك أسرته وعمله. ومن ثم كانوا إذا جاعوا مل يكن هلم إال  

طريقان حسبما تروى لنا كتب سريته: إما أن يقوم هو بتوفري الطعام هلم على حنو إعجازى، وحنن نعرف أن اجملتمعات 

حلضارات ال تقوم على املعجزات، بل على العمل اجلاد واإلنتاج واإلبداع واإلتقان والتنظيم وتعاون التخصصات املختلفة، وإال  وا 

كان على الرسول أن يبقى مع قومه إىل األبد جيال بعد جيل ال ميوت وال يرتكهم طرفة عني، وذلك كى يصنع هلم املعجزات كلما  

يقينا هبذه الطريقة فى كل خطوة وفى كل ثانية ما داموا يعيشون فى بالدة واستكانة انتظارا ملا  احتاجوها، ولسوف حيتاجوهنا  

تسفر عنه املعجزة، وإما أن يهجموا على أول حقل يقابلهم فى الطريق ويقتحموه ويأتوا على ما فيه دون إذن صاحبه كما نقرأ فى  

ارا يأكلها هو وأصحابه ألهنا فى غري موسم الثمر لعنها دون ذنب  األناجيل. فإذا تصادف أن وُجِدت شجرة يابسة ال تعطى مث

 جنته... وهكذا. وهو أمر طبيعى ما دام قد طلب منهم أن يرتكوا دنياهم وأشغاهلم ويتبعوه! 

  أما نبينا فقد كان يُفْهِم أصحابه أن العمل عبادة وأنه قد يكون أفضل العبادات، أى يسبق الصالة والصيام ذاهتما على ما

هلما من أمهية كبرية فى اإلسالم. كما كان ينفّرهم دائما من التبطل والبقاء فى املسجد دون سعى وراء الرزق، ويبغضهم فى مد  

اليد بالسؤال قائال هلم إن ذلك ال يليق باملسلم وإنه كفيل بإخزائه يوم القيامة أمام اخلالئق. أما العلم واحلث عليه والتحبيب فيه  

عن حضور املالئكة جمالسه وعن بركة هذه اجملالس حتى لتصيب الربكة من يتصادف وجوده هناك ألن أهل   وما قاله الرسول

العلم هم السعداء ال يشقى هبم جليسهم، وكذلك ما قاله عليه السالم من أن العلماء هم ورثة األنبياء وأن فضل العامل على العابد  

ليه السالم مل يُؤْمَر فى القرآن بطلب االزدياد من شىء من ربه سوى العلم:  كفضل البدر على سائر الكواكب، عالوة على أنه ع 

"وقل: رب، زدنى علما"، فكل هذا معروف للقاصى والدانى. ولو فتحنا هذا الباب فلن ينغلق أبدا. ثم إنك لو ذهبت فأنفقت  

خبيبة أمل، ألنك لن جتد من الكتاب   عمرك كله فى البحث عن قيمة النظافة مثال فى العهدين القديم واجلديد فلسوف تصاب

األول أى اهتمام هبذه املسألة، أما فى الثانى فستجد أن عيسى طبقا ملا ذكروه هم بأقالمهم كان حيتقر النظافة ويعيب على  

وهر،  اليهود املتنطسني شدة اهتمامهم هبا. وكان باإلمكان أن يعيب عليهم حرصهم على الشكليات مع عدم االهتمام الكافى باجل

إال أنه عاب النظافة قوال واحدا، وهذا غريب. لكنك فى اإلسالم جتد شيئا آخر، وهو أن "النظافة من اإلميان". أى أهنا  

ليست أمرا مدنيا فقط، بل هى واجب دينى من صميم اإلميان كما قال الرسول األعظم. وهذا كله فضال عن أن النبيني الكرميني  

وملواجهة عيوب خلقية وعقيدية معينة، ثم ينتهى دور دينيهما ويبدأ دور اإلسالم بعد جمىء النبى    إمنا أتيا لبنى إسرائيل وحدهم

حممد عليه وعلى إخوانه مجيعا الصالة والسالم ألن اإلسالم هو الدين العاملى الوحيد. وحتى فى هذين اجملالني جند العجب الذى  



الكتاب املقدس تبعث على النفور، فاهلل ليس سوى إله خاص ببنى إسرائيل   ال ميكن العقل قبوله، إذ إن صورة اهلل واألنبياء فى

وحدهم، وهو يتصرف كما يتصرف البشر ويعرتيه ما يعرتى البشر من عيوب ونقائص، أما األنبياء فما من واحد منهم إال وقد  

حملارم ويتآمرون على عباد اهلل املخلصني  لوث الكتابُ املقدسُ شخصيتَه ومرّغها فى الرتاب، فهم قتلة زناة ميارسون اجلنس مع ا 

ويكذبون ويسكرون ويعبدون األصنام ويصنعوهنا ويصارعون اهلل ذراعا بذراع ويتطاولون عليه وال يَرْعَوْن له وقارا وينوحون  

ة من حبر،  وجيدّفون فى حقه سبحانه ويكتبون قصائد العشق والغرام الشهوانى اجلارح... إخل. فأين هذا كله، وما هو إال قطر

 إزاء القرآن اجمليد؟ 

وأحب أيضا أن أشري فى سياقنا هذا إىل مقالني رائعني ترمجتُهما ونشرتُهما فى كتاب صدر ىل مؤخرا  

بعنوان "نصوص استشراقية إجنليزية عن اإلسالم" وفى عدة مواقع مشباكية )منها موقعى 

http://ibrawa.coconia.net/index.htm اخلاص: http://www.makto  ومدونتى: 

obblog.com/ibrahim_awad9 تتحدث فى أحدمها صحفية وأنثروبولوجية هولندية عن )

بيئة قبل أن يتنبه العامل كله هلذه القضية بقرون وقرون كما تقول. أما الريادة احملمدية ملفهوم احلفاظ على ال

الثانى فريد فيه كاتب غربى على نظريٍ له يزعم أن اإلسالم دين إرهابى يقوم على العنف والقتل، مبينا له 

حتى وقتنا هذا وللقراء باإلحصاءات أن املسلمني رغم كل ما ميكن أن يُتَّهَموا به مل يرتكبوا طوال تارخيهم كله 

إال كَسْرًا صغريا مما اقرتفه الغرب املتشامخ بتساحمه الزائف واملتباهى حببه الكاذب للسالم. ويكفى هنا أن 

نشري، كما فعل الرجل، إىل اإلبادة التامة ألمة اهلنود احلمر فى أمريكا الشمالية، وكانت تقدر بعشرات 

يني الكثرية األخرى التى سقطت أثناء احلربني العامليتني اللتني املاليني، إن مل يكن مبئاهتا، وكذلك إىل املال 

أشعلهما ذلك الغرب اجملرم املنافق. ترى أهذا يكفى أم علىّ أن أستمر إىل ما ال هناية؟ مع العلم بأنى إمنا 

ة!أكتب على الطائر مَتْحًا من الذاكرة ودون إعداد مسبق أو تنظيم ألفكارى أو مراجعة ألى كتاب أو دراس  

ى النفوس والعقول والضمائر وما يتقوله املتقولون عن بشرية  وعودةً إىل النص القرآنى الذى تتساءل عن سر تأثريه البالغ عل

مصدره أُشِريُ إىل أن ىل عدة كتب هتتم هبذه القضية، ومنها كتاب "مصدر القرآن"، الذى مل أترك فيه شاردة وال واردة مما اتُّهِم به  

http://ibrawa.coconia.net/index.htm
http://www.maktoobblog.com/ibrahim_awad9
http://www.maktoobblog.com/ibrahim_awad9


بصدور القرآن عن الوعيه وليس عن السماء  الرسول فى هذا اجملال إال وناقشتها بصراحة تامة: بدءا من اهتامه بالكذب ومرورا 

أو بأنه عليه السالم كان مريضا هبذا املرض العصبى أو ذاك كالصرع واهلسترييا واهلالوس أو أن القرآن يعكس أفكارا أو مشاعر  

لتى سلكها  بشرية وانتهاء إىل أنه مأخوذ من الكتب السابقة وأنه مل يأت جبديد ليس عند األمم األخرى، وتتبعت كل الطرق ا 

صفحة تقريبا، وهو موجود    350هؤالء املتَّهِمون بالتفصيل الشديد املرهق، فكانت كلها تنتهى إىل الشىء. وهذا الكتاب يقع فى 

ملن يريد االطالع عليه على موقعى الذى سلفت اإلشارة له قبل قليل. أما بالنسبة ألسلوب القرآن وهل يصح القول بأنه هو  

صفحة كلها   600مقارنة أسلوبية" يقع فى  -صتُ هلذا املوضوع كتابا آخر عنوانه: "القرآن واحلديثأسلوب الرسول فقد خص

إحصاءات ومقارنات وحتليالت نصوصية ختلو متاما من العبارات اإلنشائية وتدخل دائما فى الصميم واقفة برتيث عند  

شريفة واملفردات وكذلك الصيغ الصرفية والرتكيبات النحوية  املوضوعات التى تناوهلا كل من القرآن اجمليد واألحاديث النبوية ال

والصور البالغية واألبنية األسلوبية والفنية هنا وهناك مما مل يكتب فيه أحد من قَبْلُ طوال األربعة عشر قرنا املاضية. وأرجو أن  

عاتقه تصويره وتنزيله فى ذلك املوقع وفى   يكون متاحا لقراء موقعى قريبا بعد أن ينتهى من جتهيزه القارئ الصديق الذى أخذ على

غريه من املواقع اإلسالمية والثقافية املختلفة، وأدعو اهلل أال يكون ذلك بعيدا، وخباصة أنه وعدنى، لوال أشغال له عرضت، أن  

 ينتهى منه قبل عيد الفطر الفائت. 

 ****** 

نتج إسهامات معرفية وحضارية انطالقا من  كيف ميكن توضيح أن تقوم حضارة كربى وتزدهر على مدى قرون وت -2

م؟  نصّ يُقَال بأنه يتميز بالرمزية والكثافة اللغوية واإلشارية العامة؟ ويف املقابل، ملاذا ال يؤدي هذا النص دوره النهضوي جمددا اليو

 أهي الدورة اخللدونية أم الرتتيبات واالستحقاقات املوضوعية الضاغطة؟ 

ل؟ ترى كيف تقوم حضارة كاملة انطالقا من كتاب يتسم باإلهبام والغموض والعمومية؟ إن  ج: وهل تصدق هذا الذى يقا

هذا ألمر مضحك! فمن أين أتت كل هذه اإلجنازات احلضارية العظيمة إذن؟ أأتت من اهلواء؟ لقد كان القرآن هو نقطة البدء  

وهناك حتى تراكمت تلك االحنرافات مع تطاول الزمن،  والنهاية فى هذه املنجزات، وإن مل مينع هذا من وقوع االحنرافات هنا 

وتوارت القيم القرآنية األصيلة حتت هذا الركام، فكان ما كان مما ال نزال نعانى منه حتى وقتنا هذا. إن هناك تالزما واضحا فى  

وثقافة وصحوة وعمل وإنتاج    تاريخ املسلمني بني التمسك بالقرآن والنجاح فى جماالت احلياة املختلفة من سياسة واقتصاد وعلم

وإتقان، وكذلك بني التفريط فى التمسك كما ينبغى هبذا الكتاب والتخلف الذى حنن غائصون فيه اآلن حتى أذقاننا بل حتى  



أنوفنا لدرجة أننى أحيانا ما أفزع وأتساءل: ترى هل انتهى تاريخ صالحيتنا احلضارية؟ أم ماذا؟ ذلك أننا منذ قرون وحنن  

جمات الغرب املتتالية علينا دون أن نتخذ من اإلجراءات ما يضمن رجوعه عنا. وها هو ذا الغرب يعود فيدمر بالدنا  نتعرض هل

ويقتلنا وينزح ثرواتنا لبالده للمرة الثالثة على األقل منذ احلروب الصليبية، وحنن وال حنن هنا. وأقوهلا صرحية: إنه لوال أولئك  

نفسهم فى البالد العربية واإلسالمية املختلفة دفاعا عن األمة والوطن والدين ضد هؤالء اجملرمني  الشبان والرجال الذين يضحون بأ

الغربيني لكنا قد ضعنا متاما وأصبحنا أخبارا تُرْوَى. لكن إىل متى ستظل مجوع األمة راقدة تتمطى فى فراشها، فراش املذلة  

ياة، تلك احلركة التى أوصلت أعداءها إىل القمر واملريخ، وهى ال تزال  والرعب واالستسالم، والدنيا من حوهلا تتوثب حبركة احل

 عاجزة عن رصف شوارعها بأيديها رصفا سليما، وهذا أهون عمل ممكن بالنسبة ألمة من األمم؟ 

قلتَ إهنم يزعمون أن القرآن يتسم بالعمومية والضبابية، وقلنا إن هذا غري صحيح، والذين يزعمون ذلك يعرفون قبل  

ريهم أهنم كاذبون مدلسون، لكنها آلة اإلعالم تشارك فى احلرب املعنوية بغية تكسري إمياننا وأعصابنا وضمان استمرار ختثري  غ 

إرادتنا اخلاثرة من تلقاء نفسها فى هذه املرحلة التارخيية البائسة. أميكن أن يصدق عاقل أن القرآن بالصورة التى يشيعها عنه  

د حبمد اهلل بني أيدينا، ويستطيع كل من يريد التأكد أن هذا كذب بواح. وإال فماذا عن اآليات التى  أعداؤنا؟ إن القرآن موجو

تدعو إىل التوحيد واإلميان باليوم اآلخر وحتمل على الوثنية والثنوية والتثليث، أو تلك التى تتحدث عن الصالة والصيام والزكاة  

ع أو ذاك كتشريعات الزواج والطالق واحليض والتوريث واحلرب والقتال واألسرى  واحلج، أو تلك التى تفصل القول فى هذا التشري

والبيع والشراء والربا والعلم والعمل، أو تلك التى حتذر من الرتاخى والكسل وإلقاء السالح والثقة بأكاذيب العدو ووعوده...؟  

 أوكل هذا ضباب وغموض؟ 

ما مل يفصله القرآن التفاصيل املطلوبة وتبني لنا كيف نتصرف كلما   وعلى كل حال فهناك السنة املشرفة التى تضيف إىل 

جَدّ وضٌع ليس فيه نص مباشر، مما كان من مثاره املباركة تلك الثروة الفقهية العظيمة. لكن انظر أيها الصديق الكريم: إهنم يدعون  

يث هى أيضا بشبهة أن فى القرآن ما يكفينا. وفى  إىل نبذ تلك الثروة حبجة أهنا ليست هى القرآن، كما يدعون إىل إمهال األحاد

ذات الوقت يلتفّون من ورائنا ويأتوننا من الناحية األخرى قائلني إن القرآن جمرد ضبابيات وهتوميات رمزية ال تؤدى إىل طائل! يعنى  

هتك الستار عن العقول  ببساطة: ليس فى اإلسالم شىء صاحل! أرأيت اللعبة املعقدة وكيف ميكن تفكيكها ملعرفة أسرارها و 

الشيطانية التى ابتدعتها لتحطيم الكنز العظيم الذى منلكه دون أن ميدونا بالبديل النافع؟ وها حنن أوالء نتبعهم ونأخذ بكثري مما  

يأمروننا به منذ وقت طويل، لكن ما نتيجة هذا كله؟ النتيجة هى أننا ال نزال متخلفني رغم السيارات اخلارجة لتوها من  



نعها فى أوربا وأمريكا والتى متأل شوارعنا، والبيوت العصرية التى نبنيها ونسكنها، واآلالت احلديثة التى نستوردها  مصا

 ونستعملها، واجلامعات التى بُنِيَتْ ووُضِعَتْ مناهجها على آخر طراز ...! 

بل ال بد من العامل البشرى بإرادته    فما السبب يا ترى؟ السبب هو أن املبانى واآلالت واملناهج ال تصنع بذاهتا تقدما،

ونشاطه وعمله وجده وطموحه وعقله وتفكريه وتنظيمه وإتقانه، وبدون هذا العامل البشرى تظل املعادلة ناقصةً ركنًا من أركاهنا  

والوقت    األساسية وال توصل إىل شىء. وكان مالك بن نبى، رمحه اهلل، يتحدث عن ثالثة عناصر فى معادلة التقدم هى اإلنسان

واألرض، ولو ختلف أى عنصر من هذه العناصر مل حنصل على شىء. وقد سألتَنى: ملاذا ال نستطيع اآلن أن ننتج احلضارة هبذا  

القرآن الذى أنتج من قبل حضارة عظيمة؟ والرد سهل جدا، وهو أن نصوص القرآن وحدها ال تنتج شيئا ما مل تتحول إىل اقتناع  

لوب وطاقة وحيوية متوثبة على مستوى الفرد واجلماعة كليهما. فهل ميكنك أن تقول إن هذا متوفر فى  فى العقول وإميان فى الق

اجملتمعات العربية واإلسالمية؟ لقد أجاب الرسول على هذا السؤال بطريقته العبقرية حني قال: ليس اإلميان بالتمنى، ولكن ما  

رى كلمة عظيمة القيمة جديرة باالستشهاد هبا فى هذا الصدد حني  وَقَر فى القلب وصدّقه العمل. كما قال فى مناسبة أخ

أشار إىل صدره مؤكدا أن التقوى ها هنا ال فى املزاعم واالدعاءات والتمسك التافه بالشكليات مع إغفال اجلوهر وعدم االهتمام  

االهتمام بالشكليات دون الغوص إىل   بتحويل الكالم النظرى إىل واقع عملى، وهو ما حيدث فى بالد املسلمني اليوم بوجه عام:

اجلوهر. لدينا مثال جامعات وأساتذة ومناهج وميزانيات باملليارات تنفَق على العملية التعليمية، لكن احلصاد فى هناية املطاف  

ويصبه فى  هزيل وتافه خمجل. ذلك أن الطالب ليس عنده الدافع إىل التعلم احلقيقى، بل يريد أن جيد كل شىء جاهزا كى حيفظه 

ورقة االمتحان، ويا حبذا لو أعفيناه حتى من هذا وقمنا حنن بدال منه هبذه املهمة دون جزاء منه أو شُكُور، وإال فليكن ما  

يتعلمه "كلمتني وبَسْ" حتى ال نرهق دماغه. وتتساءل: ومن أين جاءه إرهاق الدماغ؟ فال جتد جوابا ألنه ال يشغّل دماغه أصال  

ك هذا الدماغ، ألن فى احلركة نشاطا، وهو كسائر أفراد جمتمعه حيب الكسل والبقاء فى الفراش، بينما الدنيا  وال يريد أن يتحر

من حوله تضج كخلية النحل باحلركة والنشاط والتنافس املسعور على تبوإ املراكز األوىل فى حلبة الصراع! وأنا دائم االحتكاك  

م سيجيبون فيها على سؤاىل بصراحة، والذى أخرج به فى كل مرة هو أهنم فى  بالطالب وأسأهلم كلما واتتنى فرصة أشعر أهن

جمموعهم )ال فردا فردا بطبيعة احلال( ال حيبون العلم وال يتذوقونه وال جيدون له أية أمهية، ومن ثم يرون أن ما يبذلونه من جهد  

ائدة.)رغم أنه، بوجه عام، جهد تافه( هو تضييع وقت فيما ال فائدة فيه وال ع   



صحيح أنه منذ فجر التاريخ حتى اآلن والدنيا قائمة على ما يشبه لعبة الكراسى املوسيقية فى تبادل املركز األول، وإن كنا ال  

نستطيع الزعم بأننا نعرف قانونا حمددا حيكم هذا التبادل، اللهم إال إذا جلأنا إىل الكالم العام كالقول بأن اجلِدّ والعلم والعمل  

واإلتقان... إخل هى التى تكفل ألصحاهبا التقدم على اآلخرين أو على األقل: التساوى معهم فى التقدم. لكن ملاذا  والتنظيم  

جند أمما فى بعض فرتات تارخيها نشيطة متوثبة طموحة ال ترضى إال باملعاىل، وفى بعض األحيان األخرى كسولة متبلدة ال تشعر  

رؤوسها من إهانة واحتقار وال جتد بأسا فى التقهقر إىل موضع الذَّنَب وال حتس بأى دافع  بعزة وال كرامة وال تثور ملا يقع على  

للخروج مما هى مرتكسة فيه؟ هذه هى املعضلة التى لو عرفناها فلرمبا استطاع املصلحون حتريك اهلمم الراكدة والعقول اخلائرة 

ات اخللدونية، وهو ما يصدق على أمة العرب واإلسالم من  والنفوس اخلاثرة. ولعل هذا ما قصدتَه أنت بإشارتك إىل الدور

جانب، إال أن هذا ال يعفيها بدورها من املسؤولية من اجلانب اآلخر، إذ الواقع املر الكئيب يصيح بأعلى صوته أن األمة ال تريد  

كانت الدورات اخللدونية هى وحدها  اإلفاقة مما هى فيه. إذن فجوابى هو أن الوضع احلاىل املتأزم يرجع إىل العاملني معا. ولو 

التفسري ملا حنن فيه لكان معنى هذا أن احلياة البشرية قائمة كلها على اجلربية، وهو ما ال أستطيع تصديقه ألن العقل يقول بغري  

رادة املوىل  ذلك، وألن إحلاح القرآن على اإلرادة البشرية )التى هى منحة من اهلل ومظهر من املظاهر التى تتجلى من خالهلا إ

سبحانه( يقول هو أيضا بعكس هذا. وهناك آية فى سورة "احلديد" كانت تبدو ىل غريبة قبال، وهى قوله تعاىل: "أمل يَأْنِ للذين  

  آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل وما نزل من احلق وال يكونوا كالذين أُوتُوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقَسَتْ قلوهبم، وكثري

نهم فاسقون؟". وسبب استغرابى أننى كنت أحسبها موجهة إىل مسلمى اجليل األول الذين مل يدخروا وسعا ومل يتخلفوا عن  م

تضحية وال قصّروا فى شىء. إال أننى تنبهت فيما بعد إىل مغزى عبارة "فطال عليهم األمد"، ففهمت أهنم ليسوا املقصودين  

ى تقسو قلوهبم إىل املدى الذى خياطبهم القرآن معه هبذه اللهجة الشديدة. وإذن فهى  بذلك، إذ مل يكن األمد قد طال عليهم حت

موجهة إىل أمثالنا من كل من طال عليه األمد فقسا قلبه ومل يعد يعبأ بقرآن وال حبديث وال بتقدم وال بعزة وال بكرامة وال بعلم وال  

كائن حى يأكل ويشرب ويتنفس وميارس اجلنس ويقضى وقته فى    بعمل وال حيس أنه إنسان فيه نفحة من روح اهلل، وليس جمرد

  التفاهات واملكايدات الصغرية واملضارّ التى من شأهنا إفساد احلياة وإيذاؤه هو ومن حوله، وكان اهلل بالسر عليما!!!


