القرآن وعودة المجد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد :
فقد كنت يف يوم من األايم أقوم بزايرة ألحد األصدقاء ،فاسرتعى انتباهي لوحة ملصقة على ابب حجرة من
حجرات املنزل حتمل عنواانا يقول :هكذا كنا فمىت نعود؟

جذبين العنوان ،فوقفت مشدوه ا جتاه امللصق أقرأ ما جاء فيه والذي كان حيمل رسالة من أحد ملوك اإلفرنج

يف أوراب إىل ملك األندلس أايم عزها  ..فماذا قال فيها ؟

إىل صاحب العظمة-خليفة املسلمني -هشام الثالث ،اجلليل املقام :
من جورج الثاين ملك إجنلرتا والسويد والنرويج ،إىل اخلليفة ملك املسلمني يف مملكة األندلس ،صاحب العظمة
هشام الثالث اجلليل املقام.
الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصايف معاهد العلم والصناعات
بعد التعظيم والتوقري ،نفيدكم أننا مسعنا عن ُ

يف بالدكم العامرة ،وأردان ألبنائنا اقتباس مناذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة يف اقتفاء أثركم لنشر أنوار

العلم يف بالدان اليت حييط هبا اجلهل من أركانه األربعة ،وقد وضعنا ابنة شقيقنا األمرية(دوابنت) على رأس بعثة من
بنات األشراف اإلجنليز لتتشرف بلثم أهداب العرش ،والتماس العطف لتكون مع زميالهتا موضع عناية عظمتكم،
وقد زودت األمرية الصغرية هبدية متواضعة ملقامكم اجلليل…أرجو التكرم بقبوهلا مع التعظيم واحلب اخلالص.
خادمكم المطيع
جورج الثاني
مل أصدق نفسي وأان أقرأ تلك الرسالة ..أهكذا كنا ابلفعل؟! أهكذا كان وضعنا بني األمم ؟
فإن كان األمر كذلك ،فما الذي حدث لنا ؟!
ملاذا أصبحنا هبذا الذل واهلوان ؟
لقد صران أضيع األمم وأذهلا وأجهلها ..مل يعد لنا وزن ،وليس مثّة من يرهبنا أو يعمل لنا أي حساب ،بل على
العكس :تكالب علينا اجلميع لسرقتنا وانتهاك شرفنا وأعراضنا… أصبحنا كالغنيمة اليت بال صاحب.
رسالة األخت نور:
بعد قراءة الرسالة السابقة وما فيها من مظاهر عز املسلمني وعلوهم على الكافرين مرت على خاطري مشاهد
الذل واهلوان اليت حتدث لنا وإلخواننا املسلمني هنا وهناك.
…تذكرت إخواننا يف العراق وكيف أهنم يسامون سوء العذاب ..تذكرت الصور الفوتوغرافية اليت مت تصويرها
إلخواننا وأخواتنا من داخل سجن أبو غريب ،وما فيها من مناظر يندى هلا اجلبني..
تذكرت الرسالة اليت كنت قد قرأهتا يف إحدى اجملالت لألخت نور واليت أرسلتها من داخل سجن أبو غريب
تستنصران وتقول فيها :
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إىل أهلي وإخويت الشرفاء يف الرمادي واخلالدية والفلوجة..إىل مجيع الشرفاء يف العامل..
سالم من هللا عليكم
رسالة من أختكم نور من سجن اليهود يف أيب غريب....
من أين أبدأ أيها الشرفاء؟!
يعجز القلم عن الوصف ،أصف لكم اجلوع وأنتم أتكلون ؟! أم أصف لكم السهر وأنتم انئمون؟ أم أصف
لكم عراءان وأنتم تلبسون؟
...ماذا أصف لكم ما نالقي من العذاب ،والضرب املربح حىت حنفظ لكم العرض ونصون األمانة؟
...إننا نعاين عندما ننظر إىل اليهود وهم يريقون اخلمر أمامنا ويهتكون أعراضكم كاحليواانت املفرتسة...
أيها الشرفاء كم مرة متوتون؟
أعراضنا هتكت ،ومالبسنا متزقت ،وبطوننا جاعت ،ودموعنا جارية ،ولكن من ينصران ؟!
ال أريد أن أودعكم..وقبل أن أودعكم أقول لكم :اتقوا هللا يف أرحامكم فقد امتألت البطون من أوالد الزىن..
وقبل الوداع أقول للشرفاء :إذا كنتم متتلكون األسلحة فاقتلوان معهم داخل السجن..أسألكم هللا ...أسألكم
هللا ..أسألكم هللا...
أختكم يف هللا نور
2004/2/1م
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تذكرت تلك الرسالة ،مث خنقتين العربة ،إشفاقا عليها من انحية ،ولشعوري ابلعجز عن نصرهتا من انحية
أخرى ..ومر الوقت ،وعمدت إلشغال نفسي بشيء آخر كي أنسى ما قرأته وتذكرته.
إندونيسيا :
ويف إحدى الليايل شاهدت برانجما عن التنصري يف إندونيسيا ،وهالين ما مسعت ورأيت.
..كل هذا العدد من املسلمني قد مت تنصريه؟

آالف وآالف بل وماليني تركوا إسالمهم..حىت األطفال الصغار رأيتهم وهم يف إحدى دور التبشري يلعبون
وأيكلون احللوى وميرحون ،وبعد ذلك يطلب منهم املنصرون أن يقوموا أبداء إشارات التثليث ،فما كان من أطفال
املسلمني إال أن قاموا بفعل ما يُطلب منهم بطريقة ميكانيكية تعودوها وعلموا أهنا تُ ّدر عليهم الكثري من احللوى
والعطااي.
اي هللا !! أهكذا حيدث ألطفالنا ..أهذا كله حيدث وحنن انئمون ..صامتون ..غافلون
..وقبل أن ينتهي الربانمج إذا أبحد الدعاة الشباب هناك يوجه نداء جلميع املسلمني يقول فيه :حنن أبشد
..هبّوا لنجدتنا ..لن نعذركم أمام هللا لتقاعسكم عن نصرتنا…
احلاجة إليكم ُ
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زاد حزين وأملي وشعوري ابلعجز عن تلبية نداء هذا الشاب ..فماذا نفعل اي رب ،واألمر قد استفحل ،والنار
قد شبت يف دايران ،وال نستطيع إطفاؤها.
نشرات األخبار:
..حاولت أن أنسى ما مسعته ورأيته السيما وقد استقر يف داخلي أبنين لن أستطيع أن أفعل شيئا ،وإذ ابلنار

تزداد اشتعاالا ،فما من نشرة لألخبار أشاهدها يف اآلونة األخرية إال وأرى فيها مآس ومآس جديدة للمسلمني ،بل
هناك جزء يف النشرة خمصص لعرض مأساة العراق وصور القتلى من املسلمني الذين وصل عددهم إىل اآلن حسب

اإلحصاءات املعلنة حوايل مائة ألف.
..ويف النشرة كذلك جزء اثبت خمصص لفلسطني ..وما أدراك ما فلسطني..
فالبيوت هتُدم ابجلرافات على رؤوس أهلها  ..والرصاص خيرتق أجساد الصغار ،والشهداء يتساقطون
ابلعشرات ..والذل واهلوان والضياع والتشريد ال ميكن للعبارات أن تصفه.
مآس هنا وهناك وال ندري ما هي النهاية ؟ وهل ستكون هناك هناية ؟!
لماذا تركنا هللا عز وجل؟ :
سألت نفسي :ولكن أليس هللا بقدير؟ أليس هللا جببار؟!
أليس سبحانه ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ..فلماذا يرتكنا هكذا نتجرع كؤوس الذل واهلوان؟!
لقد رأينا آاثر الزلزال الذي حدث يف احمليط اهلندي وأمثر عن فيضاانت واسعة عنيفة أودت حبياة عشرات
اآلالف ،وأزالت جزرا وقرى أبكملها من الوجود..

..رأينا فيه قدرة املقتدر اليت تتضاءل وتتالشى جبوارها أي قدرة مزعومة أخرى.

…سألت نفسي :ملاذا ال يُرسل هللا عز وجل مثل هذا الزلزال على اليهود واألمريكان فيأخذهم أخذ عزيز
مقتدر ،وخيلصنا منهم ومن شرورهم؟!
تزامحت على ذهين األسئلة :ألسنا مسلمني ؟ أليس الكثري منا يصلي ويصوم ؟! ألسنا ندعو هللا ونتضرع إليه
أبن يكشف عنا الغمة؟! فلماذا مل يستجب دعاءان وهو القادر على نصرتنا يف ملح البصر؟!
القرآن يجيب :
فكرت كثريا عن مصدر جييب عن أسئليت ،فقفزت إىل خاطري فكرة البحث عن اإلجابة يف القرآن ...أليس

القرآن هو كالم هللا ؟! أليس القرآن هو دستور األمة؟!

..أقبلت على القرآن ابحثا عن بُغييت ،ففوجئت أبن اإلجابة فيه واضحة متام الوضوح ،ليس فيها لبس وال
غموض ،فاهلل عز وجل قادر مقتدر"وإذا أراد الله بقوم سوءاً فال مرد له"[الرعد.. ]11:يستطيع أن يغري
ما حاق بنا يف ملح البصر"إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون"[يس]82:
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ومع ذلك فقد أخربان القرآن أبن هللا عز وجل لن يفعل ذلك إال إذا قام املسلمون أوالا بتغيري ما أبنفسهم من

اعوجاج ،والتزموا منهجه ،واستقاموا على أمره"إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم"[الرعد]11:

فاألمر واضح وجلي..إن أردان استجالب النصر اإلهلي فال بديل عن تنفيذ أوامر هللا ونصرته سبحانه على
أنفسنا"إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"[حممد ]7:
ويف املقابل فإن ما حيدث لنا ما هو إال عقوبة من هللا عز وجل ونتيجة طبيعية ملا فعلناه"أولما أصابتكم
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَّى هذا قل هو من عند أنفسكم"[آل عمران]165 :
فاملعاصي اليت نرتكبها ،واألوامر اليت خنالفها ...كل هذا أدى إىل غضب هللا علينا ،ومن مثَّ استدعاء

العقوبة"وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله"[النحل] 94 :

...إذن فما نذوقه من سوء وذل وهوان ما هو إال نتيجة ما فعلناه ،وال ينبغي ملن ارتكب املخالفة أن يستغرب
العقوبة ،فإن كنت يف شك من هذا فانظر إىل شوارعنا وما فيها من مظاهر للتفسخ األخالقي ،وانظر إىل
الفضائيات وما تبثه من دعوة للفحش والفجور ،وأتمل حجم املعامالت الربوية اليت تتعامل هبا بنوكنا.
..أليست الغش والكذب والرشوة منتشرة يف ربوع بالدان؟!
أليس مواالة الكافرين والتقاعس عن نصرة املستضعفني من املسلمني أمر واقع بيننا؟!
فلماذا إذن نستغرب العقوبة؟
ملاذا نستغرب عدم إجابة هللا لدعائنا ونصرته لنا ؟!
أنا وأنت السبب؟
فما حيدث إذن يف فلسطني والعراق والسودان وإندونيسيا و ...لنا دور أساسي يف حدوثه أبفعالنا ومبا كسبت
أيدينا ،وإن استمر الوضع قائما ..وإن استمرت املعاصي ُجيهر هبا يف بالدان فالعقوبة ستتضاعف ،وقد نفاجأ بني
عشية وضحاها مبجلس األمن بصدر قرارا ابحتاللنا حتت أي مسمى ..خدمة للمشروع الصهيوين ،ومتكينا له،
فنصبح يف يوم وليلة ابلعراء فنفقد بيوتنا ووظائفنا ،ويضيع مستقبل أوالدان الذي ضحينا ابلكثري من أجله ،وتصبح
نساؤان سبااي وخدم ا لبين صهيون.

سألت نفسي :ولكننا لسنا مجيع ا نرتكب املعاصي ،ففينا الصاحلون الصائمون القائمون ،الذاكرون هللا كثريا
...فلماذا يشملهم العقاب اإلهلي؟
...حبثت يف القرآن عن إجابة هلذا السؤال ،فوجدت أن اخلطاب فيه موجه إىل املسلمني بصيغة اجلمع ال

بصيغة املفرد ،مثل :اي أيها الذين آمنوا ..أقيموا الصالة ...جاهدوا  ...أنفقوا ...فاهلل عز وجل يتعامل مع األمة
اإلسالمية ككيان وجسد واحد البد أن تصح وتسلم مجيع أجزائه معا ،وصالح جزء منه مرتبط بصالح الكل ،مبعىن
أن صالح الفرد يف نفسه البد وأن يصاحبه عمل على إصالح األمة مجعاء وإال فسيكون العقاب الذي يصيب
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اجلميع بال استثناء"واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد
العقاب"[األنفال..]25:وهذا ما حدث ابلفعل.
لماذا العقاب لنا وحدنا ؟
قفز إىل ذ هين سؤال آخر وهو ملاذا نعاقب حنن هبذه العقوابت األليمة دون غريان من األمم واليت تفعل من
املعاصي أضعاف أضعاف ما نفعله؟!
وجدت اإلجابة يف قوله تعاىل"وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على
الناس"[البقرة ] 143:فاهلل عز وجل اختص هذه األمة ابلرسالة اخلامتة وائتمنها عليها ،وطالبها أبن تقوم مبا
فيها ،وتبلغها لسائر األمم الستنقاذها من الضالل والنار.
...مهمة عظيمة محّلها هللا ألمة اإلسالم أال وهي القيام بدور الشهادة على الناس ودعوهتم إىل هللا ،ومن أجل

ذلك فضل هللا األمة اإلسالمية على سائر األمم "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله "[آل عمران] 110 :
ولألسف الشديد ضيعنا األمانة ،فلم نقمها يف أنفسنا ،ومل نبلغها لغريان ،فصار العقاب لزام ا علينا ،وقد كان...

ماذا يريد هللا منا؟
معىن ذلك أنه لن يتم حل املشكلة اليت نعاين منها ،واخلروج من النفق املظلم الذي نسري فيه إال إذا استبدلنا
غضب هللا برضاه ،حىت يوقف سبحانه عقوبته عنا "عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد
بأسًا وأشد تنكيالً"[النساء] 84 :
فكيف لنا أن نفعل ذلك ؟!
ما الذي يريده هللا منا كي يرضى عنا وينصران؟
عدت إىل القرآن اثنية وحبثت فيه عن إجابة هلذه التساؤالت فوجدت أن األمر واضح متام الوضوح ...فاهلل
عز وجل يريد منا عدم الشرك به ...يريد أن خنلص أعمالنا كلها له ،فال نتعلق بغريه ،وال نعتقد أن هناك من ميلك
نفعنا أو ضران سواه...
يريد منا أن نطيعه وال نعصيه ..أن نصلي الصالة على وقتها...أن ترتدي نساؤان الزي السابغ الساتر الذي ال
يصف وال يشف.
...يريد منا أن نغض أبصاران عما ال حيل لنا ...يريد منا أن نكف عن مساع األغاين اخلليعة واملوسيقى املاجنة
...يريد منا أال خيلو الرجال ابلنساء...
يريد منا أن تكون عزتنا به وحده  ..ال مبناصبنا أو نسبنا أو أموالنا ،أو ...
ويريد منا أن حنبه وحنب رسوله أكثر مما حنب أهلنا وأبناءان وأموالنا وعقاراتنا.
....يريد منا أن نتحد وال نتفرق ،وأن نتآخي فيه ...وأن نتعامل ابإلحسان فيما بيننا.
...فإن لن نفعل ؟
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فإن ظلت املساجد خالية ،ودور السينما مزدمحة مكتظة.
فإن ظلت القنوات اإلابحية تُشاهد يف بيوتنا مبا حتمله من مناظر العهر والتفسخ..
فإن ظلت اخلالفات بيننا وظل بعضنا يتهم أخاه ابلفسق أو التشدد أو الكفر.
...فإن ظلت الفتيات خترج إىل الشوارع عارايت البطون والنحور ..
...إن ظل هذا كله ،فانس أي شيء عن حتسن للوضع القائم ،وعن األمل يف التغيري ،بل عليك انتظار األسوأ
واألسوأ.
..إن ظل هذا كله فعلينا أن نستعد للدمار القادم الذي لن يستثين أحدا ،فاهلل عز وجل ال خيلف وعده ،ولقد

وعد العاصني ابلعقوبة ،وها هي قد نزلت ،ووعدهم مبضاعفة العقوبة إن استمروا يف عصياهنم ،والوضع القائم يُنبئ
حبدوث ذلك ،فآالت الذبح تُعد أمامنا ،وسيناريوهات احتاللنا ومتزيقنا جاهزة ،ومشروع الشرق األوسط الكبري
جيري اإلعداد له لتمكني اليهود من مقدراتنا وأراضينا ،وما أمر السودان وأزمة دارفور عنا بعيد.
فماذا ننتظر بعد ذلك؟ ماذا ننتظر وقد أغلقت كل أبواب األرض ،وال يوجد لنا أمل إال يف السماء عند رب
األرض والسماء .
أخي ..ال خيار أمامنا :إما العودة السريعة إىل هللا ،وإما الدمار  ...مث الدمار.
إلى متى الغفلة ؟!
سألت نفسي :وما الذي مينعنا عن فعل ما يرضي هللا وخباصة أن اجلميع يعلم أبنه مستهدف ،وأن احلرب على
اإلسالم قد اشتعلت ،والنار قد أمسكت أبطراف ثيابنا ،ومع ذلك فنحن نتصرف وكأن شيئا مل يكن.
..أهلذا احلد قد بلغت غفلتنا؟
..مىت ننتبه ونستيقظ؟
أال توجد وسيلة ننتبه من خالهلا ونعود إىل هللا ونفعل ما يرضيه قبل وقوع الكوارث القادمة ودخولنا يف دائرة
الطوفان والذل والعذاب املهني ؟
حب الدنيا :
حبثت يف القرآن عن األسباب اليت ميكنها أن تقعد الناس ،ومتنعهم عن فعل ما يرضي هللا عز وجل ،وجتعلهم يف
حالة من الغفلة والتيه ،فوجدهتا يف قوله تعاىل "يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في
سبيل الله اثاقلتم إلى األرض أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا
في اآلخرة إال قليل إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ويستبدل قوماً غيركم وال تضروه
شيئًا والله على كل شيء قدير"[التوبة]39،38:
فاآلايت تُشخص سبب عدم فعل الناس ما يرضي هللا أال وهو الرضا ابلدنيا وحبها والتعلق هبا ،ومن مل
يتخلص من ذلك فالعذاب ينتظره ...وهذا هو احلادث معنا ،وواقعنا خري شاهد على ذلك.
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ومما يؤكد هذا التشخيص قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":إذا تبايعتم ابلعينة وأخذمت أذانب البقر ورضيتم
ابلزرع وتركتم اجلهاد :سلط هللا عليكم ذالا ،ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم"

1

...لقد طبقنا كل ما يف هذا احلديث ..رضينا ابلزرع واتقت أنفسنا لتملك األراضي والضياع والعقار ،وتبايعنا

ابل ّدين والسلف لشراء مستلزمات احلياة العصرية املرفهة  ..حلم الثراء يسيطر علينا ،ويقيدان ببنود حتقيقه ..تركنا
اجلهاد والتضحية يف سبيل هللا ..فماذا كانت النتيجة؟

...عاقبنا هللا عز وجل كما يشري احلديث ابلذل ،وعلى يد من؟ على يد إخوان القردة واخلنازير أجنب شعوب
األرض وأذهلا عند هللا...
إذن فحب الدنيا والتعلق هبا هو الذي مينعنا من القيام مبا يريده هللا عز وجل.
...حب الدنيا وإيثار شهواهتا هو الذي جيعلنا نسهر أمام التلفاز نشاهد األفالم واملبارايت ونرتك صالة الفجر.
...حب الدنيا وطلب املنزلة عند الناس هو الذي جيعل الفتاة خترج هبذا الوضع السافر الذي نراه ،وإن غطت
شعرها بغطاء رقيق فإن ابقي مالبسها تظل بعيدة عما يرضي هللا عز وجل.
حب الدنيا وطلب العلو فيها هو الذي جيعلنا نعتد برأينا ،ونتناحر فيما بيننا وخنتلف ونتباغض ونتحاسد
ونتدابر...
وضوح الرؤية :
إذن فقد وضحت الرؤية وتبني مكمن الداء أال وهو حب الدنيا...
...حب الدنيا هو القيد الذي يقيد قلوبنا وجيذبنا إىل األرض ،ومينعنا من فعل ما يرضي هللا كلما مهمنا بذلك.
فإن كان األمر كذلك فكيف نتخلص من هذا الداء الذي حيول بيننا وبني فعل ما يرضي هللا؟
ما هو الدواء السحري هلذا الداء والذي ميكنه أن يسع مجيع أفراد األمة من مشارقها إىل مغارهبا برجاهلا
ونسائها ،وشيوخها وشباهبا؟!

إنه القرآن :
عُدت مرة أخرى إىل القرآن أحبث فيه عن هذا الدواء السحري ،وما كنت أظن أنه موجود فإذا يب أُفاجأ أبنه

أمامي وبني يدي  ...إي وهللا بني يدي ..أتدرون ما هو ؟ ..إنه القرآن!!

ال تعجب -أخي القارئ -من هذه النتيجة ،فإن أردت أن تصل إىل ما وصلت إليه من أن القرآن هو الدواء
السحري الذي من خالله نتخلص من مرض حب الدنيا فما عليك إال أن تتبع اآلايت اليت يتحدث هللا فيها عن
القرآن ودوره وأثره على الفرد واألمة ،مث قم بتجميعها والتأمل فيها...
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ستصل يقينا إىل أن القرآن هو الدواء الذي حنتاجه اآلن و بشدة ،وأنه احلل الذي من خالله سنرضي هللا عز

وجل .

...مل أصدق نفسي ،فالقرآن بني أيدينا ،ويف بيوتنا ،وتنطلق به إذاعاتنا ليل هنار ومع ذلك فحالنا مل يتغري ..
هذا من انحية ،ومن انحية أخرى فإن آايته تؤكد أتكيدا قاطعا أبنه الدواء الناجع ملا نعاين منه من أمراض"يا أيها

الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة

للمؤمنين"[يونس]57:
...هناك إذن حلقة مفقودة بيننا وبني القرآن ،فبالرغم من اهتمامنا الكبري به وبتعلمه وقراءته وحفظه إال أننا مل
نر مثار حقيقية هلذا االهتمام يف سلوكنا ،وهذا ما يؤكد أن القرآن حيتاج منا إىل تعامل جديد.
حيتاج إىل أن نتعامل معه على حقيقته واليت أنزله هللا من أجلها يف كونه مادة للتغيري والشفاء "قل هو للذين
آمنوا هدى وشفاء"[فصلت] 44 :
وأنه وسيلة عظيمة للتقومي ...تقومي املعوج يف التصورات والسلوك"إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم"[اإلسراء] 9:
وهو كذلك منبع عظيم لزايدة اإلميان ومن مثَّ نقصان اهلوى "وإذا تليت عليهم آياته زادتهم
إيمانا"[األنفال] 2 :
..إنه ابختصار مصنع التغيري ..تغيري كل من يدخل إليه مهما كان حاله ،ومهما كان حجم اإلعوجاج
به...وهذا هو سر معجزته"وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا"[الشورى]52:
القرآن هو الحل:
إذن فالقرآن هو احلل والذي إبمكانه أن يسع مجيع أفراد األمة ،وملم ال وهو الكتاب الوحيد الذي جيتمع عليه

اجلميع ،وال خيتلف على مصداقيته اثنان.

القرآن هو مشروع األمة القومي الذي من خالل االلتفاف حوله ،واالعتصام به تتحطم قيود القلب لينطلق
بعد ذلك ركضا إىل هللا ،وإىل فعل ما يرضيه.

...نعم ،هذا هو ق ْدر القرآن الذي قال هللا عنه"لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
متصدعاً من خشية الله وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون"[احلشر]21 :
أحسن مَا التعامل معه..
ومع هذا الدور العظيم للقرآن إال أننا لن نستطيع االنتفاع به إال إذا
َّ

البد أن نتعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية وشفاء وتقومي وتغيري ،وهذا يستدعي منا أن نقبل عليه ،وأن

ضل أن يكون هذا اللقاء يف مكان هادئ حىت ُمن ّكنه
خنصص له وقتا اثبتا كل يوم نلتقي به ،ونُسلم له أنفسنا ،ويُف ّ
من إحداث التغيري داخلنا..
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..ويف لقائنا اليومي مع القرآن علينا أن نقرأه هبدوء وترتيل ،وبصوت مسموع ،وال يكن هم الواحد منا هو
مىت سينتهي من السورة ،ولكن ينبغي أن يكون مهه :مىت سأأتثر ابآلايت ..فالتأثر ابآلايت يعين زايدة اإلميان وتوليد
الطاقة ،وحتطم جزء من القيود…أي أن التأثر يعين بدء عملية التغيري.
الطريق إلى التأثر:
وألن التأثر لن يتم إال إذا فهمنا ما نقرأ ،لذلك علينا بتدبر اآلايت بعقولنا ،وأن نسرتسل يف القراءة اسرتساالا
يؤدي إىل تصاعد أتثري اآلايت على مشاعران حىت نصل ملرحلة التجاوب ،مع األخذ يف االعتبار أن الوصول ملرحلة
التأثر مع اآلايت البد له من أن ُهنيئ أذهاننا وقلوبنا لتحصيله من خالل املكان اهلادئ واالستمرار يف القراءة

ألطول فرتة ممكنة ،والتباكي معها ،والفهم اإلمجايل لآلايت دون التوقف الطويل عند بعض ألفاظها.

فإذا ما قمنا هبذه الوسائل وحافظنا على استمراريتها فستأيت حلظات التأثر ولو آبية من اآلايت ،فعلينا وقتها
أن نستفيد من الفرصة اليت جاءتنا ،ومن حلظات التغيري اليت تتم داخلنا ،وذلك أبن نردد تلك اآلية اليت جتاوب
القلب معها ،ونستمر على ذلك طاملا ُوجد التجاوب ،فإذا انقطع انطلقنا يف قراءتنا منتظرين حلظات التأثر مع آية

جديدة.

فإذا ما داومنا على هذه الطريقة السهلة فستبدأ القيود يف التحطم ،وسيزداد اإلميان يف القلب شيئ ا فشيئ ا،
وسيظهر أثره على السلوك ،وسنعرف معىن التغيري من خالل القرآن ،لننطلق بعد ذلك هبذا الدواء نصفه ،وندل
عليه كل من حولنا.
علينا أن ندعو األهل واألوالد  ..واألقارب واجلريان ..والزمالء واألصدقاء …ندعوهم إىل السعادة ..إىل
التغيري …إىل احلل األمثل والسهل امليسر ملنع حلول الكارثة…
وشيئا فشيئا ستسري روح القرآن يف األمة وتبدأ مثار التغيري تظهر يف جمتمعاتنا ليتحقق تبعا لذلك وعد هللا،
ويتوقف مسلسل الذل واهلوان ،ويعود جمد األمة الزائل مرة أخرى ،وستأتينا رسائل من أعدائنا تطلب منا املساعدة
مبثل ما أرسل به جورج الثاين إىل هشام الثالث ملك األندلس "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر
من يشاء وهو العزيز الرحيم"[الروم]5،4:
..إهنا ليست أضغاث أحالم بل ستكون حقائق مبشيئة هللا ،وإن غدا لناظره لقريب.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
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