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1
عندما نضع مبالغ كبرية يف مشروع استثماري إمنا ندفع ما ندفع
بغية أن ينجح املشروع وجنين منه أرباح ًا تفوق ما قدمناه من أموال
بأضعاف .وعندما نلقي بالبذرة يف جوف األرض ونوليها اهتمام ًا
بالسقاية والتسميد إمنا جنتهد يف ذلك رجاء أن تكون هذه البذرة
شجرة مورقة مثمرة يف املستقبل.
اللحظة اليت نشرع فيها بعمل املشروع أو نلقي بالبذرة يف الرتاب ال
نرى النتيجة يف نفس الوقت ولكننا نعيش األمل الذي يسكن
الغيب ،إننا نعمل من أجل ذلك اآلتي يف قطار األيام.
املستقبل كلمة قابلة لالستثمار ،وكلمة ترتبط بالتخطيط املسبق
وبعد النظر والفطنة ،ألنه باإلمكان حتويل ذلك املستقبل إىل سعادة
ورخاء باالهتمام والتدبري أو تعاسة وشقاء باإلهمال والتفريط .إنها
كلمة تعتمد على ما نقدمه اليوم .إننا نعمل لتلك الكلمة بناءً على
إمياننا بالغيب ،ألن الغد غائب عنا وال ندري ما ختفيه األيام يف
طياتها لنا من خري أو شر.
إن إمياننا بالعمل للمستقبل يعين إمياننا بالغيب الذي ال نراه ،و دليل
على أن فطرة اإلنسان تتماشى مع فكرة اإلميان بالغيب والعمل له
وعدم التفريط يف مقدمات اليوم اليت تفضي إىل نتائج شبه حتميه يف
الغد.
4

العبادة واالجتهاد بالقرب إىل اهلل ،مشروع يعمل يف نفس السياق فهو
ختطيط حقيقي للمستقبل واستثمار فيما هو آت من أحداث نؤمن
حبتمية وقوعها .إن العابد احلقيقي يعمل للغيب الذي ال يراه اليوم وال
يرى مكاسبه أمام ناظريه يف هذه اللحظة ولكنه يعمل ألنه يأمل
كما يأمل املستثمر من أمواله اليت أنفقها يف مشروعه االستثماري
ويرجو كما يرجو املزارع من جهده يف بذرة أودعها باطن األرض.
إن الصدقة اليت ينفقها املؤمن إمنا يرجو منها أن تعود له يف يوم جين
األرباح أضعاف ًا مضاعفة ،وإن القانت آناء الليل إمنا يأمل أن حيظى
بالعفو والكرامة يف يوم يفقد فيه الناس عزتهم وكرامتهم .إن
العبادة اجلادة واحلقيقية هي ختطيط حقيقي ملستقبل ال مفر منه،
إنها نظرة بعيدة وفطنة وذكاء حقيقيني ألنه استثمار يف جتارة لن
تبور.
2
إنه ال توجد ألحد مصلحة يف تفريق الناس إال أن يكون شيطان ًا،
وال توجد فائدة لإلنسان نفسه أكرب من أن يصلح ما بينه وبني اهلل
بالصدق واإلخالص واالعرتاف باخلطأ هلل ويف حمبة اهلل ،وليس
احلل هو يف أن نبحث عن أفكار بديلة ،لكن يف البحث عن منهج
صحيح بديل.
5

3
ملاذا ال يعرتف اإلنسان حباجته إىل قوة عظمى ولِمَ يتوهم بقدرته
الظاهرة و بشأنه يف هذه الدنيا؟ كل مصادر األمان املؤقتة اليت يلجأ
إليها اإلنسان إمنا هي غطاء حيجب عن بصره حقيقة حاجته لتلك
القوة الالمتناهية اليت تعطيه األمان الدائم.
لن ينتهي قلق االنسان حتى يعرتف حباجته ،ويعرتف بأن اخلالق هو
صاحب تلك القوة والقادر على تلبية تلك احلاجة ،ومن ثم يلقي بهمه
وحاجاته إىل ذلك اإلله القوي فينتهي حينها أمله وقلقه ويصل إىل
األمان الدائم واملستقر.
باب اهلل مفتوح جلميع البشر ،واإلنسان هو الرابح إن دخل دائرة
األمان احلقيقي  .إن الفوز والفالح يكمنان يف اللجوء والوثوق يف قوة
السماء العظمى اليت ال يعجزها شيء يف األرض وال يف السماء ،واهلل
هو القادر الوحيد على إنهاء عناء اإلنسان وقلقه.
إليك يا صاحب القلب السليم أحتدث ،ال العمر يبقى ،وال الليل جيلي
ظلمته نور غري نور اهلل ،فاسبق األيام ،واسرق اللحظة من عمر
الزمان وارمت يف أحضان احلنان املنان ذي الفضل واإلنعام ،واطلب
منه اهلدى ،فوالذي نفسي بيده ..لن ترد خائباً.
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4
مل نأت هلذه الدنيا باختيارنا ولن نذهب عنها باختيار ،من حنن وماذا
نريد وإىل أين نسري؟ وما أفضل وسيلة لتحقيق ما نصبو إليه؟ أسئلة
جديرة بالتفكري.
هناك إله خالق للكون يقول إن وراء هذه احلياة الفاتنة اجلذابة حياة
أخرى ،سيكون فيها اجلزاء والعقاب على مبدأ اإلميان به!
وما اإلميان به؟ اإلميان به هو أن نضع كل الثقة عنده  ،وأن نوقف
كل حاجاتنا أمام قدرته ومن ثم ننام قريري العني ال يشغلنا هم وال
يقلقنا اضطراب أو خوف ،فقط نطمئن ،وفقط نضع كل الثقة عنده
بال شريك.
5
زوال القلق عالمة بارزة يف التدين الصادق الصحيح ،فمادام اإلنسان
قلقاً متعباً يأسى وتنتابه بسبب املواقف املختلفة نوابات احلزن الشديد
أو الفرح الكبري ،فإنه مل يصل إىل مبتغاه وهدفه من الدين بعد.
الدين مشروع اطمئنان وسكينة ،وكلما كان العبد صادقاً مع ربه
قريباً منه كلما زادت الطمأنينة وزال القلق وغابت عنه كل مالمح
التوتر.
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إذا أسدى أحد معروف إىل آخر يقول له :أنا مدين لك ،واإلنسان
خملوق فضّله اهلل سبحانه وتعاىل على بقية املخلوقات ،وهو يشعر
بفطرته بأنه مدين ملن خلقه.
ومن كرم اهلل على اإلنسان أنه أرسل كتابه الذي ضمّن فيه الدّين
الذي جيب أن يعود به دون زيادة أو نقصان ،وهو شكر املخلوق
للخالق.
صححت هذه الرسالة الربانية للبشر كثرياً من التصورات واملعتقدات
اخلاطئة اليت تصورها اإلنسان عن خالقه جهالً أو من خالل دسائس
الشيطان.
واحدة من تلك التصورات اليت تصورها اإلنسان ،أن اخلالق بعيد عن
خلقه غافل عنهمَ ( ،ولَقَدْ خَلَقْنَا فَ ْوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ َومَا كُنَّا عَنْ
الْخَلْقِ غَافِلِنيَ) .8اخلالق مل يغب عن خلقه غافالً عنهم بل هو قريب
منهم بلطفه ولكن أكثر الناس ال يشعرون.
7
لتكن نفوسنا طيبة وقلوبنا سليمة أمام أي دعوى نظن أنها خمالفة ملا
ألفناه ،ولنستقبلها بقلوب تسعى إىل احلق ونفوس ترضى بالرأي
اآلخر ،وبعقول متحررة ال تنحاز وال متيل إىل اهلوى.
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إذا كنا ندرك حقيقة اخلطر الذي ينتظرنا يف اآلخرة ،سيكون
همنا هو أن نكون أتباع حق وحسب ،ففي السعي إىل احلق ال ننظر
إىل األشخاص لكننا ننظر ملصاحلنا احلقيقية وليس املؤقتة ،وملا
سيؤول إليه مصرينا إن حنن بقينا على شيء ال نعلم حقيقته .
إن كنا ساعني للحق ،فال يصح أن جنعل من الدين سلماً للعلو على
بقية األمم يف الدنيا ،ألن الدين ما هو إال قنطرة عبور إىل جنة اخللد
وسبيل جناة من النار اليت يتهدد اهلل بها عباده الذين خيالفون أوامره.
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01

الـمألوف

00

8
الفرق بني التقوى وبني احلمية كالفرق بني السماء واألرض .إن
الساعني ألن يكونوا من أهل التقوى إمنا تشخص أبصارهم حنو
السماء ناسني مالمح األرض وكل آثار الكلمة على وجوه الناس.
إن الناظرين حنو األرض وما فيها من تصانيف وأعراق وانتماءات
طائفية وقبلية إمنا تتكبل أيديهم وأرجلهم بعقد تعوقهم عن احلركة
والتفكري.
9
دين احلق ليس الدائرة اليت خنرج للدنيا فنرى أنفسنا فيها ،ولكنه
الدائرة اليت حنتاجها فندخلها باختيارنا وإرادتنا .وليس ألحد أن
يفخر على آخر و يقول :ولدت على دين احلق ،ولكن الفخر
احلقيقي هو االنتصار على النفس واهلوى يف أن يقول إني وجدت دين
احلق فاتبعته ،وأن اهلل هداني لصراطه املستقيم وأطعته.
اإلله والدين هما نهاية رحلة الفرد يف البحث عن ضالته املنشودة،
وليس الدين ثبات اجلماعة على شيء ورثوه عن آبائهم دون تعقل.
الدين هو انطالق حقيقي حنو اهلل بال سفه ،حبث حثيث عن ضالة
اإلنسان ،بالفطرة اليت هي منشأ الدين والقلب الذي هو دليل إليه.
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11
احلق هو ما استقام من الدين وما تنسجم الفطرة معه ويقبله القلب،
ومن عالمات الباطل أنه ال يثبت باألدلة الظاهرة الواضحة الصرحية.
وإن من صفات من يسري على الباطل أنه يغالب احلقائق وال يناقش
أفكاره فيكشف بطالنها.
أما أهل احلق والساعون إليه فال خوف لديهم من اكتشاف بطالن
ما هم عليه ألنهم يف سعي دائم للحقيقة مهما كلف األمر.
11
كل الشعوب بكل الديانات تعتقد أنها على حق فقط ألنها ورثت
معتقداتها عن اآلباء .وبذلك هي تضع ما ترثه من معتقدات يف دائرة
القداسة ،ويف دائرة املمنوع من النقاش .فمن يناقش يكون يف نظر
جمتمعه من املشككني اخلارجني عن جادة الصواب.
الدين يف حقيقته هو الدَّين الذي جيب علينا أن نعود به إىل اهلل يوم
القيامة على أن يكون هو ما أمر اهلل به ،وليس املذهبية اليت جيب
أن ندافع عنها بكل محية دون أن ندرك هل أننا ندافع عن حقيقة أم
وهم؟
وحقيقة الدين ال تتأتى بالتحدي ومناهضة كل معارض أو مشكك،
ولكنها تنبع من الفطرة وصوابه يثبت بالتعقل و إدراك صحة ما نقوم
به.
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12
ليس من واجبنا الديين أن نثبت أن اآلخرين على خطأ ،وأمنا نقوم به
هو الصواب! ال ينبع الدين يف حقيقته من االنشغال باآلخر ،وإمنا
ينبع من االنشغال باهلل واخلوف منه والرغبة الدائمة يف اتباع رضوانه.
أين هو دين احلق؟ أين هي احلقيقة؟ أنا أريدها ألتبعها وأستسلم هلا.
وليس من الصواب أن يقول املرء  :أين هو الدليل الذي يؤيد ويثبت ما
أنا عليه!
اهلل سبحانه وتعاىل هو مالك امللك ،وهو الذي يأمر وينهى وإن حنن
استجبنا له كنا من املسلمني ألننا استسلمنا إلرادته وعبدناه على
أمره ،وإن حنن وقفنا على ما ألفينا عليه آباءنا ثم قلنا أن اهلل أمرنا
بهذا كنا كمن يوظف ويستغل سلطة اهلل سبحانه وتعاىل ملصاحله
الشخصية ،وذلك هو عينه اتباع اهلوى وعدم تقدير اهلل حق قدره.
13
كل عقالنية إن خالفت املألوف وبات هلا بالغ األثر يف النفوس ،ال
يستطيع أصحاب االتباع األعمى مواجهتها إال بنعت صاحبها بصفات
تكرهها الناس حتى ال يستمع إليه أحد.
وهذا ما واجهه الرسل واألنبياء ،كانت االتهامات حتاول أن تربر
ألنفس الرافضني رفضهم للعقالنية ،وتسوغ للمستكربين والعتاة
املردة قتل الرسل أو نفيهم من األرض.
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الصراع الذي يرتكه نهج العقالنية يف أوساط اجملتمعات املنحرفة
عن نهج اهلل وسبيل الفطرة هو يف حقيقته صراع مع الذات ،صراع
بني اإلنسان ونفسه ،وصراع اجملتمع مع املذهبية اليت يظنها أنها دين.
ليس ديناً ما يكون خمالفاً للعقل والفطرة ،ليس ديناً ما يعتمد يف
ثباته على غرس قيم ومبادئ يف نفوس األطفال حتى ينشأوا ويرتبوا
عليه دون تفكري .إنه ليس ديناً وإمنا مذهبية واعتزاز باالنتماء لذلك
املذهب .وعندما تنـزل كلمة احلق والكلمة العقالنية على مثل هذا
اجملتمع يواجه بسهام احلرابة ألنها تهدد بقاء تلك املذهبية أو قد
تصيبها يف مقتل.
14
الدِّين من الدَّين ومعنى ذلك أننا مدانون ألحد ،وليس من الصواب أن
نكون مدانني ألحد ما ،ومن ثَ َم نقوم بتسديد الدَّين ألحد آخر ،أو
أن نقوم بتسديد غري الذي حنن مدانون به!
وإذا كنا نؤمن أن ديننا هلل وحده ،فعلينا أن نسأل ما هو الدَّين الذي
حنن مدانون به؟ لنقوم بتسديده تاماً له وحده.
15
ال تقاس الفكرة أو الدعوة من حيث صدقها أو بطالنها مبقياس ما
تعطيه من نتائج! ولكن تقاس مبا حتمله من حق وحقائق .فعندما
05

ننظر إىل دعوة حق ونسأل ما النتائج املرتتبة على هذه الدعوة؟ وما أثر
اتباعها على ما نعتقد؟ سيختلف استقبالنا وتقييمنا للدعوة والقول،
ولكن علينا أن نسأل :هل الدعوة يف ذاتها حتمل احلق أم الباطل؟
الرؤية والوجهة هي اليت حتدد طريقة االستقبال واالستماع للقول،
فإن كان اهلدف هو االستقرار والبقاء على املألوف ،كانت اآلذان
مشدودة إىل ما يرفع ويثبت ذلك املألوف! وإن كان اهلدف هو اتباع
احلق مهما كانت النتائج املرتتبة عليه ،كان التقييم للحق نقياً
صافياً موضوعياً ال تشوبه جتاذبات النفس واهلوى.
16
العقيدة هي الغيب الذي يعقد عليه اإلنسان أمل النجاة يف يوم
القيامة ،وإذا وجه أحد نصيحة ختالف العقيدة قد نأخذ موقفاً
عدائياً جتاه الناصح وكأنه شتم أو نال من عرض من ينصحه!
النفس والشيطان يصوران لإلنسان أن كل من خيالفك هو عدو لك،
وكل من يسايرك فيما تعتقد ،هو وليك وحبيبك.
هل اإلميان هو دافع تلك الكراهية؟ وهل العدوانية خلق أهل احلق!
أم هو إحساس بعقدة نقص ال تنتهي إال بالقضاء على الطرف اآلخر
عندما نظن أنه مناهض ملا نعتقد!
كل األنبياء والرسل والصاحلني والساعني للحق خلفوا الكراهية يف
نفوس أهل الباطل رغم أن شعارهم كان" :إن مل تؤمنوا لي
06

فاعتزلونِ" أما عدوهم فكان شعاره " :أخرجوهم من قريتكم" .ألي
الشعارين جيب أن ننتمي وبأي خلق نستقبل فكرة خمالفة ملا ألفناه
يف الدين؟
17
التقوى شجرة طيبة تتنفس هواء احلرية ،وال ميكن هلذه الشجرة أن
تنمو يف القلوب دون أن نرى النور ،وال ميكن لنا أن نرى النور دون أن
نقطع كل العقد واألغالل اليت تقيدنا من مجيع األطراف واليت
تدعونا للبقاء دوماً على كل أمر مستقر .لنكن أحراراً متحملي
املسؤولية يف البحث عن احلقيقة.
18
التقوى تدعونا ألن نكون أحراراً  ،موضوعيني يف التفكري بغض
النظر عن النتائج ،فاحلقيقة هي ما ميكث يف األرض.
فمن يدعونا للتقوى باحلرية واملوضوعية واالستقالل ،حيرتم فينا
مسؤوليتنا جتاه أنفسنا وأمام اهلل ،ويرى أننا قادرين على الوصول إىل
أهدافنا بأنفسنا.
بينما من يريد منا أن ال نبدّل ما حنن عليه ،إمنا يريد منا أن نبقى
على نتيجة هو يسعى لبقائها ويرى فينا عدم أهلية املسؤولية
والتفكري.
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19
التقوى هي نتيجة اخلوف والرهبة من اهلل ،والرهبة من اهلل هي
نتيجة لتقدير اهلل ،وتقدير اهلل حق قدره هو نتيجة معرفة اهلل حق
املعرفة ،ومعرفة اهلل حق املعرفة نابع من االستغراق والتأمل يف حقائق
النفس والكون.
أهل التقوى ينظرون إىل اإلنسان من خالل ما حيمله من قيمة ،وما
حيسنه من عمل ،أما أهل احلمية فهم يقيمون اإلنسان من خالل
الصبغة اليت اصطبغ بها واجلماعة اليت انتمى إليها.
احلمية تقيس صواب منهج التفكري من خالل ما ينتجه هذا املنهج
من أفكار وعقائد ،فإن كانت النتيجة متوافقة مع ما ألفه اإلنسان
واعتاد عليه ،كان املنهج صحيحاً .أما التقوى فإنها تستحث اإلنسان
إىل تصحيح منهج التفكري بغض النظر عن النتيجة.
أهل التقوى جياهدون النفس يف سبيل الوصول للحقيقة ،أما أهل
احلمية فإنهم جياهدون اآلخر يف سبيل احلفاظ على هوى النفس.
21
حاول أن تتعرف على اهلل يف فعله اللطيف ،اسأل عنه قلبك يف كل
موقف ،وارقبه يف حاجتك وضعفك ،واستشعر عطاءه ورعايته
اخلفية.
08

واطلب العلم واهلدى والعون من صاحب الرعاية واللطف الذي
استشعرت كرمه وأيقن بوجوده قلبك ،فكما رعاك وكساك
ورباك ،فلن يرتكك للضالل بعد أن استهديته.
وبدالً من أن يكون الدين بالنسبة لك أمراً واقع ًا ال بد من معايشته
ومسايرته ،ألنك ابن بيئتك وجمتمعك ،فليكن حقيقة وعلم ًا ال
جمال لتكذيبه ،ألنك عبد تثق بسيدك وموالك.

09

21

القرآن

20

21
ليس ألحد احلق أن يشرّع أو أن حيكم إال اهلل سبحانه وتعاىل .هو
صاحب امللك وهو منزل الكتاب وهو احلكم ،والفارق بني من
يبتغي حكماً غري اهلل وبني من ال يقبل إال حكم اهلل هو أن األخري
يرى اهلل.
كل البشرية تعرتف باهلل خالقاً لكن من الذي يعرتف حبكومته؟
ومن الذي خيشاه يف الغيب؟ ومن الذي يراه حاكما ً يف األرض كما
هو يف السماء؟ اننا ال خنتلف يف أن اهلل هو اخلالق ،ولكن الفارق
واقعاً يف " :من يرى اهلل؟"
وبدون أن نراه لن نرى كتابه ونتيجة لذلك لن يكون اهلل حاكماً،
حتى مع اعرتافنا بأن اهلل هو اخلالق وأن القرآن هو كتابه.
ليست الرؤية هلل باملعنى املادي ،ولكن أن نراه،أي أن نكون كما
كان األنبياء والصاحلون الذين ذكرهم اهلل يف كتابه بإميانهم،
بأن اهلل بالنسبة هلم هو الغالب القادر احلاكم وهو اهلادي إىل سواء
السبيل.
22
اخلوف من اآلخرة واحد من أهم املواضيع اليت تتحكم يف سلوك
وتوجه املؤمن ،والتقليل من أهمية هذا االعتقاد له آثار عكسية يف
نواحي كثرية.
22

كل فكرة حتاول التخفيف من أمل اخلوف من اآلخرة إمنا هي
مبثابة املخدر الذي يسكّن األمل دون أن يعاجل أصل املشكلة!
اخلوف من اآلخرة هو حافز حقيقي يوجه املؤمن للمطلب األهم ،دون
التغافل عن ذلك املطلب باألمنيات واألوهام.
اخلوف احلقيقي من يوم القيامة باملستوى الذي وصفه اهلل سبحانه
وتعاىل يف كتابه حيث املؤمن للتمسك بعروة النجاة احلقيقية
املستخرجة من كتابه هو  ..ال من مصدر آخر!
23
كيف منتنع عن عطاء القرآن وصاحب الكتاب قريب جميب؟
كيف وقد تكفل هو ببيانه؟ وبيّن أنه سبحانه ال حيجب القرآن عن
أحد ،إال أن يكون من املسرفني الذين ال يساير القرآن أهواءهم وال
خيالط أمزجتهم؟
أين حنن عن كتاب اهلل؟ هل أعجمت ألفاظه؟ هل غُ ّيب صاحبه،
تعاىل اهلل عن ذلك ،فلماذا وقف عطاء القرآن إذاً؟
وملاذا ننتظر من خيرج لنا عطاء القرآن وكرمه؟ ملاذا ال يسعى كل
واحد منا للفوز بكرم اهلل يف كتابه؟ أم أن اهلل خلق اإلنسانية
بعقليتني عقلية تفهم القرآن وأخرى عليها أن تنعق وراء كل ناعق؟ ال
مل خنلق هكذا! بل إن كل واحد منا مسؤول عن نفسه يوم القيامة.
23

24
تكتسب األشياء أهميتها من خالل املوضوع الذي تتعلق به ،والقرآن
يكتسب أهميته من خالل نسبته هلل وتعلقه مبوضوع يوم القيامة،
وكلما زاد املوضوع أهمية زادت أهمية األشياء واألسباب املتعلقة
بذلك املوضوع.
يوم القيامة هو واحد من أهم املواضيع بالنسبة للمؤمن ،ونتيجة لتلك
األهمية اكتسب القرآن أهميته وصدارته يف قلبه .والعالقة بني
األشياء واملواضيع املتعلقة بها عالقة طردية ،فإن كان موضوع
"القيامة" والنجاة يوم احلساب قوياً يف نفس اإلنسان زادت أهمية
القرآن وكرب التعلق به واالقرتاب منه .والعكس بالعكس ،فقلة
االهتمام بالقرآن وجمافاته وعدم دراسته ما هو إال مؤشر على
مستوى أهمية اآلخرة ودرجة اليقني بها يف نفس املبتعد عن هذا
الكتاب الكريم.
25
لقد أرسل اهلل سبحانه وتعاىل رسوله وأوصل رسالة القرآن إىل
الناس ،وبني يف هذه الرسالة كل الغيبيات اليت جيب على املؤمن أن
يعتقد بها ،وكل األوامر والنواهي اليت جيب عليه أن يأمتر بها
وينتهي عنها ،وما فرط يف الكتاب من شيء.
24

القرآن هو وثيقة الدَّين الرمسية املعتمدة اليت جيب علينا أن ندين هلل
بها ،دون زيادة أو نقصان .الوثيقة بني الدائن واملدين ،واليت حيتج بها
الدائن على املدين بقوله بأني أوصلت لك القول ،وكذا حيتج املدين
"وإن كان ال ميلك احلق" على الدائن بأن يقول ائتمرت بأمرك
وانتهيت بنهيك ومل أستمع قول غريك ،وفعلت كذا ألنك قلت يف
كتابك ،وانتهيت عن كذا ألنك بينت يف كتابك ،واستسلمت
للقرآن ألنه كتابك وليس كتاب غريك.
26
صاحب كل كتاب هو أقدر على توضيح مطلبه لقارئ الكتاب إن
التبست عليه املفاهيم .كل الكتب اليت بني أيدينا يبعد أصحابها
عنا أو يغيبهم املوت إال كتاب اهلل "القرآن الكريم" ،فهو قول اهلل
احلي القيوم السميع القريب اجمليب ،لذا فإن كرم القرآن ال ينفد
حتى لو كانت األشجار أقالماً والبحر ميده من بعده سبعة أحبر،
فصاحبه أقرب إلينا من حبل الوريد.
إننا حني نصلي فإننا نوجد الصلة بيننا وبني الرب العظيم ،وحني نقرأ
القرآن يف الصالة إمنا خياطبنا كالم اهلل ،وإذا توجهنا إليه بالقلب
الراغب للصلة والعلم ،فلن يرتكنا يف حريتنا ولن يضيع رغبتنا ألنه
اهلادي الذي يأخذ بأيدي التائهني الذين جياهدون فيه للوصول إليه.
25

27
القرآن الكريم هو رسالة اهلل إىل الناس ،ولن نكون مسلمني هلل
مبجرد االنتماء .بل على املؤمن أن ينظر يف املصري الذي ينتظره يوم
القيامة ،وأن يستمع إىل حديث اهلل يف كتابه املنزل.
هل يقبل اهلل منا أن ندين له بغري ما أنزل؟ وهل علينا أن نأخذ الدين
على مبدأ الثقة يف اآلخرين؟ أم على أساس اخلوف على النفس والثقة
يف اهلل؟
على من خياف اآلخرة أن يتأمل يف كتاب اهلل على أنه رسالة خاصة
له ومن ثم يتفكر طالباً من اهلل العون يف اهلداية ،إنه يهدي من يشاء
إىل صراط مستقيم .
28
العبد املطيع هو من يستمع لكالم مواله وال حييد عنه ،ومن أراد أن
يكون عبداً هلل عليه أن يستمع حلديثه يف كتابه املنزل ،ومن أحسن
من اهلل حديثاً ومن أصدق من اهلل قيال.
أن يكون القرآن دستورًا لنا يعين أن ال يكون غريه دستورًا أيض ًا،
وإال كان االستماع حلديثني واإلجابة لسيدين خمتلفني .كالم اهلل
كامل ومل يفرط يف الكتاب من شيء  ،لكننا حينما نبحث يف
الكتاب جيب أن نبحث عن كيف نستسلم ،ال أن نبحث عما نرغب
يف ثباته وإثباته.
26

29
الدين هو الذي يسرينا ونستسلم له ،وليس دين ًا ما نسريه ليستسلم
لنا! القرآن ليس مطالب بإثبات ما نريد ،إننا حنن العبيد املطالبون
بأن نسري حسب ما جاء يف الكتاب .الكتاب يف مقام السيد ألنه
كالم اإلله ،وحنن العبيد جيب أن نكون طائعني منقادين ملا يأمر،
فالعبد ال خيتار لسيده ما جيب عليه أن يقول! إمنا العبد هو من يسري
حسب مشيئة سيده.
31
الكتاب الذي أرسله اخلالق إىل خلقه ،فيه تفصيل كامل للدين
( َولَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَ َرحْ َمةً لِقَوْمٍ ُي ْؤمِنُونَ ).2
لذا فإنه ميثل الوثيقة الرمسية النازلة من رب العرش العظيم واليت
توضح أوامره وتبني نواهيه ،ومبثابة اخلريطة الصحيحة الصادرة من
اجلهة الرمسية للطريق املؤدي إىل النجاة واخلروج من اهللكة احلتمية
يف يوم الدين.
إن وجود القرآن بني أيدينا يشكل نعمة كبرية إن حنن أوليناها
االهتمام احلقيقي ،ويشكل معرة كبرية إن حنن أهملناه وتغافلنا
عن أوامره وتعاليمه.
(هَلْ يَنظُرُونَ إِالَّ تَ ْأوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَ ْأوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ
شفَعُوا لَنَا َأوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ
شفَعَاءَ فَ َي ْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ ُ
27

غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ َوضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
َيفْتَرُونَ). 4
31
هل نسمح للقرآن أن يغري واقعنا؟ إن فعلنا فسنكون من املسلمني
َزلْنَا عَلَ ْيكَ
املستسلمني ألمره ومن الذين بشرهم اهلل يف كتابه (وَن َّ
الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ َوهُدًى وَ َرحْ َمةً وَ ُبشْرَى لِلْمُسْلِمِنيَ) 3وإذا
تولينا فإن العذاب على من كذب وتوىل .جاء القرآن ليغري و يبدل
ويصلح ،فهل نسمح له بأداء هذه املهمة ؟
قد يدعو أحد ما إىل فكرة أو نظرية تكون من بنات أفكاره أو
استنتاجات عقله ،لكننا عندما نلجأ للقرآن فإننا ال نستمع لنظريات
بشر ،إمنا نستمع للحقائق اإلهلية.
32
حديث اهلل إما أن يقابل باالستسالم أو باإلعراض ،وإن صرخة
َسكَ عَذَابٌ مِنْ
إبراهيم املبحوحة ألبيه آزر (يَا أَبَتِ إِنِّي َأخَافُ أَنْ يَم َّ
الرحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ َولِيّاً) ،1هي صرخة اخلوف ملن حيب بعد
َّ
أن رأى احلقيقة .الدعوة إىل القرآن واحلث عليه ليس مزايدة يف
التمسك به ،وإمنا هي صيحة تستمد صوتها من ذلك الصوت
اإلبراهيمي املبحوح.
28

إذا كان هناك أحد يدعو للقرآن فإنه ال يدعو للتبديل أو التغيري ! بل
يدعو لالستسالم هلل ،والقرآن هو من يدعو للتغيري ! (إِنَّ الَّذِينَ ال
ُي ْؤمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ال يَهْدِيهِمْ اللَّهُ َولَهُمْ عَذَابٌ َألِيمٌ).6
33
نزل اهلل الكتاب باحلق ،واهلل سبحانه وتعاىل تعاىل جده ال يرضى
باهلزو بآياته ،وإن هجر الكتاب وعدم التحقق من صحة ما نسري
عليه طبقاً ألوامره يعرضنا للخطر ،وعلينا أن نتحقق بأنفسنا وليس
باستعارة الثقة من أحد آخر ،على أننا لسنا يف دائرة اخلطر اليت
وصفها القرآن.
ليس بيننا وبني القرآن إال حاجز وهمي مينعنا من أن نسمعه بقلوبنا
ونعيش حقائقه يف حياتنا دون تكلف .فلندخل بوابة الرمحة،
فحديث اهلل بني أيدينا.
34
هل يُقبل منا خمالفة كتاب اهلل؟ وهل يقبل من أحدنا "يوم القيامة"
أن يقول :بأن الدين كان يسري حسب ما ميليه املتصدرون له
واملتحدثون عنه؟ وأن فهم كتابه كان رهن ًا لفهمهم وحسب ،وأنه
كان كما بقية الناس ،قد سار حيث يسريون دون أن ينظر بنفسه
29

يف حقيقة الكتاب .فهل يكون مربر كهذا مقبوالً يف يوم تأتي فيه
كل نفس جتادل عن نفسها؟

31

احلرية

30

35
حنجب احلرية عن أنفسنا حني ال نسمح لآلخرين أن يتحدثوا مبا
خيالف آراءنا ،حنن ال منتلك احلقيقة بالوراثة واالدعاء ،وعلينا أن
نثبت ألنفسنا أننا على خطى احلقيقة ويف سبيل نواهلا ،وأن ال نكتم
شكوكنا بدواخلنا ،وال نتمسك بشيء مل يصل علمه إىل قلوبنا
وعقولنا.
علينا أن نتحرك يف مسار احلرية اليت تبين وتنري الطريق ،ال احلرية
اليت تهدم وتثري الفنت ،احلرية اليت يواجه االنسان بها نفسه ليصدق
مع ربه ،ال احلرية اليت يسيء بها اإلنسان لغريه .حنن اهلدف وليس
اآلخر ألننا سنكون اخلاسر األكرب إن انكشف لنا فساد ما حنن
عليه يوم القيامة.
36
ليس بدعاً أن منتلك القدرة على انتقاد اآلخر ومتييز مواضع اخلطأ
فيما يعتقد ،ولكن من التقوى أن نرى أخطاءنا ومنيزها ونسعى
إلحالل الصواب بدالً منها ،إنه ملن التقوى استعداد املرء لقبول احلق
أياً كان مصدره ،والبصرية هي الفارق بني املسلم وغريه ،إذ ال
ميكن أن نكون هلل مسلمني بدون بصرية ،كما ال ميكن أن خنرج
من صحراء التيه إال بعد أن نكسر قيد اهلوى ونستسلم إلرادة
السماء.
32

37
نيب اإلسالم والرسل الذين سبقوه من الرسلُ ،منعوا من أن يتحدثوا
حبرية عن حقيقة اإلله وكيف جيب أن تكون العبادة وإىل من جيب
أن يكون التوجه بالدعاء والطلب يف شؤون الدنيا واآلخرة.
احلديث عن حق اهلل على الناس يلغي حق آهلة أخرى ،وهو مبثابة
سحب البساط من حتت آخرين وحرف الناس عنهم .ودعوة كهذه
تصيب املتعلقني بآهلة أخرى بالغيظ إذ إن حقوق آهلتهم (حسب وجهة
نظرهم) تُمس بالنقيصة بشكل مباشر أو غري مباشر .لذا مُنع الرسل
من ممارسة حريتهم يف التعبري والدعوة ،وكان مطلب كل رسول أن
حيصل على حقه من تلك احلرية.
38
حرية التعبري والتفكري حق تكفله الدول واملنظمات اليت حترتم
اإلنسان .وعلينا إذ حنرتم أنفسنا أن نكفل هذا احلق ألنفسنا،
ميكننا أن نفكر وأن نتخذ قراراتنا دون وصاية أو استضعاف من
أحد(،الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ َأحْسَنَهُ ُأ ْولَ ِئكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ
وَ ُأ ْولَ ِئكَ هُمْ أُ ْولُوا ا َأللْبَابِ ) ،7كل واحد منا جيب أن يستمع القول
بكل حرية ،و أن يتخذ القرار :أيها أحسن قوالً  ،وأيها أحق
باالتباع؟
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39
فرق بني بني من يتحدث عن رأيه العقالني حبرية ،وبني من يبث
أحقادًا و ضغائن ،أو أن يشوه صورة اآلخر مستغالً عنوان احلرية.
احلرية تكفل أن يطرح اإلنسان أمام نفسه وأمام اآلخرين رؤية أخرى
خالية من الرغبة يف النيل و االعتداء والتجين على الغري ،وإمنا ينطلق
من رغبة صادقة يف فهم حقائق األشياء بشكل واضح وبقلب سليم.
41
هل من الصواب أن ننقسم إىل مذاهب ؟ و نتحزب حتت مسميات
ننشق بها عن بعضنا البعض؟ ثم يعني كل حزب احلماة من حزبه
ليقوموا حبراسته من هجمات اآلخرين وانتقاداتهم؟ أمل نعد بهذا إىل
القبلية العمياء ولكن باسم الدين؟
إذا اختذنا من مسمياتنا املذهبية محاً نتسور به ،فلن يبق من الدين
شيء هلل ألنه سيذهب دفاعاً عن اآلباء واحلزبية اليت وقعنا فيها.
لقد جاء النيب حممد(وكل األنبياء قبله) ليلغي القبلية والطائفية
والتحزب ،جاء ليعيد الدين كله هلل بال تفرق وأمساء ،فما بالنا
اليوم أعدنا اجلهل ،وخطفنا اسم النيب والصفوة الذين آمنوا معه أو
من بعده ليكونوا ديباجة لكل التعصب واحلزبية اليت نعيشها!
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41
اهلدف األساسي من الدين هو الوصول إىل رضى الرب والنجاة من
النار يف يوم القيامة ،وهذا اهلدف األكرب قد ينسحب للخلف ويبدأ
يف البهتان حني يركز اإلنسان على أهداف فرعية يف الدين هي
مبثابة الوسيلة لتحقيق ذلك اهلدف ،فال يرى اهلدف احلقيقي من وراء
حركته حنو اهلل وسريه يف الدين.
اتباع الصاحلني وسيلة يف حتقيق هدف النجاة من النار ،وإذا جتسد
هذا اهلدف الفرعي كهدف أساسي ،قد ينسى املؤمن أنه جمرد
وسيلة ،وقد يفتنت به ،و يسحبه ذلك التوجه بالتدريج لتجاوز بعض
االعتبارات األخرى اليت يوجبها اهلدف األكرب وهو اإلميان باهلل
واليوم اآلخر.
42
ما الذي يصنع اجلهل غري التصاق املرء باألرض دون أن يدع لنفسه
فرصة التحليق إىل أعلى ،وما الذي حيفز املرء لاللتصاق باألرض غري
حبه لنفسه وطائفته ،أما أهل التقوى فقد انطلقت أبصارهم حنو
السماء فال تتقاطع خطوطهم مع امللتصقني باألرض من أهل احلمية.
إن احلرية تتطلب السالم ،وإن السالم احلقيقي هو مع أهل التقوى،
ففعلهم سالم وقوهلم سالم ألن نفوسهم يف سالم.
35
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االتباع

37

43
العاقل يفكر فيما قيل ال فيمن قال (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
َأحْسَنَهُ ُأ ْولَ ِئكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَ ُأ ْولَ ِئكَ هُمْ ُأ ْولُوا ا َأللْبَابِ)

1

ال ينبغي لعاقل أن يبين دينه على أساس الثقة يف اآلخرين دون علم،
بل احلق أن يسري يف طريقه املستقيم على بصرية .احلقائق تبنى
بالتعقل ،فإن كان حق ًا كان من الواجب اتباعه ،وإن كان باطالً
كان من الصواب اجتنابه دون خوف من سادة أو أكابر أو آباء.
العاقل ميلك القدرة على التمييز بني احلق والباطل وميلك قراره يف
التغيريَ ( .أفَمَنْ يَ ْمشِي مُكِبّاً عَلَى َوجْهِهِ َأهْدَى أَمَّنْ يَ ْمشِي سَوِيّاً عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

9

44
قولنا ألحد ما  :من أنت حتى تتحدث عن اهلل أو عن الدين؟ يعين أننا
من غري "العقالء" ،أي من الذين يأخذون الكالم إذا وإذا فقط صدر
من جهة حمددة نثق بها وحسب ،وعليه فإننا بهذا النهج نكون أتباع
ليس لنا من أمرنا شيء ،فنأخذ الدين من مصادر ثابتة وهي بدورها
تعلّب األفكار وتغلفها وختتمها خبتمها اخلاص لنأخذها بعد ذلك
بكل اطمئنان وبال تفكري.
وقولنا ألحد يريد أن يتحدث عن اهلل قل ما عندك فإن كان هدىً
اتبعناه ،دون قيد أو شرط ،معنى ذلك أننا نرغب يف الوصول للحق
38

وحسب ،وال يهم من القائل .وهذا يعين عدم االخنداع باملظهر
"الزخرف" الذي تستقر له النفوس وتهواه.
إن ما يفرضه نهج العقالنية واحرتام اإلنسان لذاته ومعرفته
مبسؤوليته يف هذه الدنيا هو أن يُعمل عقله وحيكّم قلبه للكشف
عن املضمون وقيمة ما حيتويه الكالم ،أي كالم ومن أي جهة
كانت.
45
العقل يقر بأن احلق أحق أن يتبع ،وليس من الصواب أن يتبع احلق
أهواء الناس ،ولو فعل لفسدت السماوات واألرض .لكن حتذيرات
املكذبني بدعاوى احلق إىل أتباعهم كانت والزالت حتمل شعار( :إِنْ
أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ ُتؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا). 80
فهم يكرسون يف أذهان أتباعهم التوجه واالهتمام بالنتيجة
وبشكلها بكل دقة وأن ال يأخذوا أي حكمة وال يستسلموا ألي
مقولة تكون نتيجتها خمالفة ملا وجدوه يف أسالفهم.
ولكنّ املستسلمون هلل يستمعون القول ويتبعون أحسنه .فاألهمية
للحق ،واملهم أن تكون املقدمة صحيحة ،وال يهم بعدها أي نتيجة
يصلون إليها ،وأي تصنيف يقعون فيه وأي مسمى يلمزون به ،األهمية
عندهم هي يف الوصول للحق ،وال تأخذهم يف احلق لومة الئم.
39

46
ليس ألحد احلق يف أن يقف حائالً بيننا وبني اهلل ،وحيول بني
العالقة املباشرة اليت يستمع من خالهلا العبد ملطلب سيده! العبد حر
مع بقية البشر أمثاله ،وعبوديته ليست هلم ،بل لإلله الذي يتوىل أمره
وأمر الناس مجيعا.
أن يستمع اإلنسان إىل قول العباد أمثاله أمر مقبول ،ولكن جيب أن
ال جيعل قراره بأيديهم ،وليس ألي أحد احلق يف أن يصادر حرية
التفكري والفهم من اآلخرين.
حجة اهلل سبحانه وتعاىل قائمة على البشر ،فالكتاب بني أيديهم،
وهو سبحانه من تكفل ببيانه ،ذلك إن طلب العون واهلدى من اهلل
وتعلم القرآن ليس حكرًا على أحد!
أن يولي اإلنسان أمره لعبد آخر متساوٍ معه يف العبودية ،بأن يتحكم
يف قراره وطريقة فهمه ،فهذا يعين أنه سفه نفسه ،ألنه أوىل أمره
لغري سيده وأعطى السيادة على نفسه ألحد آخر(ال يستحقها).
47
قد نفاجأ ونرفض حني نسمع فكرة مثل  " :جيب أن نثق باهلل بدالً
من أن نثق يف األشخاص" وهذه املفاجأة تكشف مضمون احلقيقة
اليت نعتقدها يف اهلل ،واملضمون احلقيقي الذي نعتقده يف غريه .فاهلل
إله ،فهل هو كذلك يف قلوبنا؟ واألشخاص الذين نثق بهم إمنا
41

نعتربهم واسطة و مرشدين يف الدين ،فهل هذه هي حقيقتهم يف
قلوبنا؟ أم هي أكثر من ذلك؟
احلقيقة ليست هذه املسميات واألوصاف اليت نطلقها ،وإمنا هي ما
تكشفه بعض األسئلة وبعض املواقف ،وبعض التصرفات اليت تصدر
منا وال ندقق فيها وال نوليها أهمية .واإلنسان مُحاسب على احلقيقة
اليت يضمرها يف قلبه ،ال مبا يطلقه من مسميات و أوصاف مجيلة
ليخدع بها نفسه قبل اآلخرين.
48
الثقة يف األشخاص ليست كالثقة باهلل ،فاإلميان يُبنى على الثقة
باهلل وليس على الثقة يف أشخاص .ذلك أن الثقة يف األشخاص تلغي
تعقل اإلنسان يف األفكار اليت يتلقاها من الشخص الذي يثق فيه،
أما الثقة يف اهلل فهي تهدي اإلنسان للطريقة الصحيحة والنهج الذي
جيب أن يسري به يف كل موقف ويف كل فكرة.
على اإلنسان أن حيرر عقله من التبعية العمياء لألشخاص ،واليت
تلغي وجود إله ميكن الرجوع إليه يف كل حني للحصول على اهلداية
اليت هي شعلة الطريق للوصول إىل النجاة.
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49
احلكمة هي أن نتفكر ونتأمل يف لب األمور وال نفتنت بظواهرها،
وأن نسعى لفهم أنفسنا واألشياء من حولنا ،لتحقيق ما نريد بأفضل
وسيلة.
علينا أن ال نسمح ألحد أن حيولنا إىل نسخ مستنسخة ،فيسلب إرادة
االختيار فينا ،لنصبح بعدها كتالً بشرية مشبعة باألوهام ،وعقوالً
مربجمة تتحرك ذاتياً بال تفكري.
وعلينا أن نستعيد قدرة االختيار بإعادة احلكمة ،وإعادتها يبدأ بتعلم
احلقوق واحلقائق ،وإخراج كل األوهام واألباطيل من حياتنا.
51
والية الصاحلني ،هي والية اتباع عمل صاحل ،ال والية مشاعر حب
وهيام وحسب ،فاحلب األكرب جيب أن يكون هلل (وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ).88
وتقسيم الناس على أساس مشاعرهم ليست قسمة التقوى ،إذ ليس
من احلكمة والعدل أن يصنف الناس على أساس حبهم الشديد
وشغفهم بعبد من عباد اهلل الصاحلني ،بأن نقول إن النجاة يوم
القيامة ستكون للفرقة اليت أكثرت من ذلك احلب وحسب ،إذ
جيب أن يضاف حلب الصاحلني ،من يعمل عملهم ومن ال يعمل.
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51
اإلسالم هو أن يكون اإلنسان مستسلماً ألوامر اهلل حباً وطوعا.
واملسلم هلل هو عبد ال يرى معنى لوجوده غري طاعة سيده ومواله.
فاملسلمون قلوبهم كحبات اللؤلؤ اليت تتدىل من ثريا معلقة يف أعالي
السماء ،فال تتسخ بأقدام املتخبطني يف ظلمة احلمية واجلهل.
52
من عمل الشيطان الذي اجتهد فيه مع بين البشر الذين آمنوا بكتب
السماء هو حتويل اهتمامهم من العمل إىل مجال األمنيات .العمل هو
حقيقة االستسالم هلل واألمنية هي حالة واهمة تتحرك يف ساحة
العاطفة والالعقالنية.
يستغل الشيطان غريزة االنتماء للفئة واالعتزاز بالطائفة لتكريس
تلك احلالة الواهمة ليسحب اجملتمع بالتدريج من ساحة العمل
والطاعة واالجتهاد الدائم واملستمر إىل حالة اخلمول واإلحساس بعدم
القدرة على تنفيذ كل األوامر اليت أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل يف
كتابه ،واالعتقاد باألمنيات ،والتعويل على امليزة اليت متتاز بها
الطائفة للنجاة من العقاب الذي ينتظر املخالفني أو املفرطني يف أوامر
اهلل.
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53
إذا أثبتنا صواب الطريق الذي نهجه من حنب ،يبقى أن نعمل كما
عمل .األنبياء واألئمة والعباد الصاحلون هم حجج اهلل على خلقه ،ألن
اهلل سبحانه وتعاىل حيتج بهم على بقية اخللق ،ألنهم عملوا يف حني
فرط الغافل واجلاهل.
سيفوز العاملون بإذن اهلل ،ولن ينفع املفرطني رفع رايات احمبة
واإلعجاب ،واألئمة الصاحلون عالمات يف طريق االستقامة
والصالح ،فهم قدوة ملن أراد املسري إىل اهلل .لكنهم ليسوا طوق جناة
يف اآلخرة ملن فرط وأسرف على نفسه يف حياته الدنيا.
54
قد تساورنا تساؤالت جادة فيما حنن عليه من معتقدات وأفكار
لكننا نعمد لقتلها وإخفائها فقط ألنها متس عقائد الطائفة اليت
ننتمي إليها .العقائد اليت زرعت يف وجداننا منذ الصغر يصعب علينا
أن نقتحمها وأن خنوض يف غمارها.
إنه ال قدسية وال حرمة متنع من أن يفكر اإلنسان وأن يسأل نفسه
فيما يظن أنه من املسلمات ،وال خوف على اإلنسان من الضالل
واالحنراف إذا كان ينطلق من قلب سليم يبحث جبد عن احلقيقة
اليت تنقذه يوم القيامة.
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55
املمؤمن ال حيدد االجتاه الصحيح يف الدين ،بل يبحث عن الطريقة
الصحيحة .ففي األوىل انتماء ويف الثانية عمل .يف األوىل وقوع يف فتنة
"السند" واليت تعين البحث عن الشخص الذي يقول احلق ومن ثم
اتّباعه دون تفكري ودون حتمل أدنى مسؤولية .بينما يف الثانية حتقيق
يف املنت وتتبُع حلقيقة الكالم وفيها يكون االنسان متحمالً لألمانة
وكأنه يقول لنفسه ولآلخرين أنا مسؤول عن اختياري وعن كل
معتقد أعتقده يف الدين وليس على أحد أي جرم يف اختياري.
56
ميقت القرآن الكريم التبعية العمياء اليت جتعل من االنسان متخلي ًا عن
مسؤوليته يف االختيار ،وينفي أن يكون ألحد أي حجة يوم القيامة يف
أن يقول  :ليس لي ذنب وإمنا هو اختيار ذلك اإلنسان وأنا وثقت
فيه واتبعته.
( َأفَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ َولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَ َوجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً
كَثِرياً).82
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57
الدين بناء ،وإذا أردنا أن يكون هذا البناء قوياً شاخماً ،لزم أن
نبنيه على قاعدة قوية وأساس متني ،فالبناء السليم ال يُبنى على
جرف هار أو ركام وأنقاض .أساس الدين التقوى ،والتقوى تتطلب
قواعد صادقة سليمة نابعة من فطرة اإلنسان ،ال يكذّبها وال
يشكك فيها عاقل.
إننا حباجة للعودة لألصول ،فقد أفقدتنا كل التفريعات طبيعتنا،
وأنستنا حقيقتنا وغيبت أساساتنا الفطرية ،فنسينا من حنن ومن
نكون وماذا نريد؟
إن وضع حجر األساس هلذا البناء يتطلب نزع امليل و هوى ،والسري
فيه بنية صادقة للوصول إىل احلق  ..على بصرية.
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