
 جيل قرآين فريد
 

هنالك ظاهرة اترخيية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة اإلسالمية يف كل أرض ويف كلل 
 زمان . وأن يقفوا أمامها طويالً . ذلك أهنا ذات أثر حاسم يف منهج الدعوة واجتاهها . 

جليالً ييلًاا  -جيل الصلحاةة رولوان ع عهليهم  -لقد خرَّجت هذه الدعوة جيال من الناس 
تعد خترج هذا الطراز مرة أخرى . نعلم وججلد  -يف اتريخ اإلسالم كهه وىف اتريخ البشرية مجيعه . مث مل 

أفراد من ذلك الطراز عهى مدار التلاريخ . ولنلن مل ثلدط قل  أن جتمَّل  مكلل ذللك العلدد ال ل م   
  يف منان واحد   كما وق  يف الفرتة األوىل من حياة هذه الدعوة .

هذه ظاهرة واوحة واقعة   ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه   طويالً لعهنلا هنتلدإ  ىل سلر  ه 
. 

وهديلله  -صللهى ع عهيلله وسللهم  - ن قللرآن هللذه الللدعوة ةلل  أيللدينا   وحللدي  رسللول ع  
العمهي   وسريته النرمية   كهها ة  أةلدينا كلذلك   كملا كانلت ةل  أةلدإ ذللك البلل األول   اللذإ 

فهلل هلذا هلو ال لر  -صهى ع عهيه وسهم  -مل يتنرر يف التاريخ .. ومل يغب  ال ش ص رسول ع 
 ؟ 

حتميًّللا لقيللام هللذه الللدعوة    -صللهى ع عهيلله وسللهم  -لللو كللان وجللود شلل ص رسللول ع 
ملر النلاس و يتائها مثراهتا   ما جعهها ع دعوة لهناس كافة   وما جعهها آخر رسالة   وملا وك لل  ليهلا أ

 يف هذه األرض    ىل آخر الامان . .
تنفللل ظفللذ الللذكر   و عهللم أن هللذه الللدعوة مينللن أن تقللوم ةعللد  -سللبحانه  -ولنللن ع 

ومبنلن أن تل مث مثارهلا . فاختلاره  ىل جلواره ةعلد ثالثلة وعشلرين  -صهى ع عهيه وسلهم  -رسول ع 
آخر الاملان . . و ذن فل ن بيبلة شل ص رسلول ع  عاًما من الرسالة   وأةقى هذا الذين من ةعده  ىل

 ال تف ر تهك الظاهرة وال تعههها . -صهى ع عهيه وسهم  -
 

 


فهنبحلل   ذن وراس سللبب آخللر. لننظللر يف النبلل  الللذإ كللان ي للتقي منلله هللذا اليللل األول   
 تغري فيه كذلك . فهعل شيئا قد تغري فيه . ولننظر يف املنهج الذإ خترجوا عهيه   فهعل شيئا قد 

كلللان النبللل  األول اللللذإ اسلللتقى منللله ذللللك اليلللل هلللو القلللرآن . القلللرآن وحلللده . فملللا كلللان 
وهديلله  ال أثللًرا مللن آ ر ذلللك النبلل  . فعنللدما سجللئهت  -صللهى ع عهيلله وسللهم  -حللدي  رسللول ع 



خجهقللله قاللللت ) كك كلللان  -صلللهى ع عهيللله وسلللهم  -علللن خجهللل  رسلللول ع  -عائشلللة رولللي ع عنهلللا 
 القرآن (( أخرجه الن ائي . 

كان القرآن وحده  ذن هو النب  الذإ ي لتقون منله   ويتنيفلون ةله   ويت رجلون عهيله   ومل 
ينللن ذللللك كلللذلك ألنللله مل ينلللن لهبشللرية يومهلللا ح لللارة   وال ثقافلللة   وال عهلللم   وال م لفلللات   وال 

تبهللا وقانوهنللا الللذإ مللا تللاال أورو  دراسللات . . كللال د فقللد كانللت هنللار ح للارة الرومللان وثقافتهللا وك
تعيش عهيه   أو عهى امتداده . وكانت هنار خمهفات احل ارة اإلبريقيلة ومنطقهلا وفه لفتها وفنهلا   
وهو ما ياال ينبوع التفنري الغريب حىت اليوم . وكانت هنار ح ارة الفرس وفنها وشلعرها وأسلاطريها 

اصية ودانية ) ح ارة اهلند وح لارة الصل     وعقائدها ونظم حنمها كذلك . وح ارات أخرى ق
. وكانللت احل للاراتن الرومانيللة والفارسللية يفللان  لايللرة العرةيللة مللن  اهلللا ومللن جنو للا   كمللا كانللت 
اليهوديللللة والنصللللرانية تعيشللللان يف قهللللب الايللللرة. . فهللللم ينللللن  ذن عللللن فقللللر يف احل للللارات العامليللللة 

هلى كتلاب ع وحلده .. يف فلرتة تنونله .. و نلا كلان ذللك علن والكقافات العاملية يقصر ذللك اليلل ع
صللهى ع عهيلله  -كك تصللميم (( مرسللوم   وهنللج مقصللود . يللدل عهللى هللذا القصللد ب للب رسللول ع 

صللحيفة مللن التللوراة . وقوللله ) كك  نلله  -رض ع عنلله  -وقللد رأى يف يللد عمللر ةللن ا طللاب  -وسللهم 
ما حل لله  ال أن يتبعل( (( رواه احللافذ أةلو يعهلى علن  لاد علن وع لو كان موسى حيًّا ة  أظهركم 

 الشعيب جاةر . 
أن يقصلر النبل  اللذإ  -صلهى ع عهيله وسلهم  -و ذن فقد كان هنار قصلد ملن رسلول ع 

ي للتقي منلله ذلللك اليللل .. يف فللرتة التنللون األوىل . . عهللى كتللاب ع وحللده   لللت هص نفوسللهم للله 
رض ع  -عهلى منههله وحلده . وملن مث ب لب أن رأى عملر ةلن ا طلاب  وحده . وي تقيم عودهم

 ي تقي من نب  آخر. -عنه 
يريد صن  جيل خالص القهلب . خلالص العقلل .  -صهى ع عهيه وسهم  -كان رسول ع 

خللالص التصللور . خللالص الشللعور . خللالص التنللوين مللن أى ملل ثر آخللر بللري املللنهج اإلهلللي   الللذإ 
 لنرمي .يت منه القرآن ا

ذلك اليل استقى  ذن من ذلك النب  وحده . فنلان لله يف التلاريخ ذللك الشلفن الفريلد ..  
مث ملا اللذإ حلدط   اختهطلت الينلاةي  .د صلبت يف النبل  اللذإ اسلتقت منله األجيلال التاليلة فه لفة 
ري اإلبريلل  ومللنطقهم   وأسللاطري الفللرس وتصلللوراهتم . و سللرائيهيات اليهللود والهللوت النصللارى   وبللل

ذلك من رواسلب احل لارات والكقافلات . واخلته  هلذا كهله ةتف لري القلرآن النلرم   وعهلم النلالم    
كما اخته   لفقه واألصول أيً ا . وخترج عهى ذلك النب  املشلوب سلائر األجيلال ةعلد ذللك اليلل 

   فهم يتنرر ذلك اليل أةًدا . 



ملن عواملل ذللك االخلتالف البل    وما من شلك أن اخلتالا النبل  األول كلان علامالً أساسليا 
 ة  األجيال كهها وذلك اليل املميا الفريد.



 


هنار عامل أساسي آخلر بلري اخلتالف طبيعلة النبل  . ذللك هلو اخلتالف ملنهج التهقلي عملا  
 كان عهيه يف ذلك اليل الفريد .. 

  وال ةقصللد  مل ينونللوا يقللراون القللرآن ةقصللد الكقافللة واالطللالع -يف اليللل األول  - هنللم 
التشوق واملتاع . مل ينن أحدهم يتهقى القرآن لي تنكر ةه من زاد الكقافة جملرد الكقافلة   وال لي ليف 
 ىل حصيهته من الق ااي العهمية والفقهية حمصلوالً ميلب ةله جعبتله .  نلا كلان يتهقلى القلرآن ليتهقلى أملر 

احليللاة الللا ثياهللا هللو ومجاعتلله   يتهقللى ع يف خاصللة شللفنه وشللفن الماعللة الللا يعلليش فيهللا   وشللفن 
ذلك األمر ليعمل ةه فور مساعه   كما يتهقى الندإ يف امليدان كك األمر اليلومي (( ال ليعملل ةله فلور 
تهقيه د ومن مث مل ينن أحدهم لي تنكر منه يف اله ة الواحدة   ألنه كان ثس أنله  نلا ي لتنكر ملن 

  فنان ينتفي ةعشر آايت حىت ثفظها ويعمل  ا كما جلاس يف واجبات وتناليف جيعهها عهى عاتقه 
 .  (1كحدي  اةن م عود روي ع عنه 

هللذا الشللعور . . شللعور التهقللي لهتنفيللذ .. كللان يفللت  هلللم مللن القللرآن آفاقًللا مللن املتللاع وآفاقًللا 
  وكللان  مللن املعرفللة   مل تنللن لتفللت  عهلليهم لللو أهنللم قصللدوا  ليلله ةشللعور البحلل  والدراسللة واالطللالع

يي للر هلللم العمللل   وخيفللف عللنهم ثقللل التنللاليف   وخيهلل  القللرآن ةللذواهتم   وثوللله يف نفوسللهم ويف 
لا  حياهتم  ىل منهج واقعلي   و ىل ثقافلة متحركلة ال تبقلى داخلل األذهلان وال يف ةطلون الصلحائف    ن 

 تتحول آ رًا وأحداً  يو  ل خ  سري احلياة . 
ن ةجقبلل عهيله  للذه اللروو ) روو املعرفلة املنشلئة لهعمللل . وزه  ال ملل ن هلذا القلرآن ال ميلن  كنلل

و ن كلان هلذا   - نه مل جيئ لينون كتاب متاع عقهلي  وال كتلاب أدب وفلن . وال كتلاب قصلة واتريلخ 
 نلا جلاس لينلون منهلاو حيلاة . منهاًجلا  هليًّلا خالًصلا . وكلان ع سلبحانه  خلذهم  -كهه ملن حمتوايتله 

 يتهو ةع ه ةعً ا )  ذا املنهج مفرقًا .
 

 [106} َوقلجْرآًًن فَلَرقْلَناهج ل تَلْقَرَأهج َعَهى النَّاس  َعَهى مجْنٍ  َونَلاَّْلَناهج تَلْنا ياًل { ] اإلسراس )
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مل ينال هذا القرآن مجهة    نا نال وف  احلاجات املتهددة   ووف  النمو املطَّلر د يف األفنلار 
تملل  واحليللاة   ووفلل  املشللنالت العمهيللة الللا تواجههللا الماعللة والتصللورات   والنمللو املجطَّللر د يف اجمل

وكانللت اةيللة أو اةايت تنللال يف احلالللة ا اصللة واحلادثللة املعينللة يللدط  -امل للهمة يف حياهتللا الواقعيللة 
النللاس عمللا يف نفوسللهم   وتصللور هلللم مللا هللم فيلله مللن األمللر   وترسللم هلللم مللنهج العمللل يف املوقللف   

الشلعور وال لهور   وتلرةطهم يف هلذا كهله    ر لم   وتعر  فجله هللم ةصلفاته املل ثرة وتصح  هلم أخطلاس 
يف النون   فيح ون حينئذ أهنم يعيشون م  املب األعهى   يت ع  ع   يف رحلاب القلدرة . وملن 

 مث يتنيفون يف واق  حياهتم   وف  ذلك املنهج اإلهلي القومي . 
ل هلللو اللللذإ صلللن  اليلللل األول . وملللنهج التهقلللي لهدراسلللة  ن ملللنهج التهقلللي لهتنفيلللذ والعمللل

واملتللاع هللو الللذإ خللرَّج األجيللال الللا تهيلله . ومللا مللن شللك أن هللذا العامللل الكللاين كللان عللامالً أساسللًيا  
 كذلك يف اختالف األجيال كهها عن ذلك اليل املميا الفريد .



 


 هنار عامل  ل  جدير  النتباه والت هيل . 
رجللل حلل  يللدخل يف اإلسللالم خيهلل  عهللى عتبتلله كللل ماولليه يف الاههيللة . كللان يشللعر يف لقللد كللان ال

الهحظللة الللا جيلليس فيهللا  ىل اإلسللالم أنلله يبللدأ هللذا جديللًدا   منفصللالً كللل االنفصللال عللن حياتلله الللا 
عاشلللها يف الاههيلللة . وكلللان يقلللف ملللن كلللل ملللا عهلللده يف جاههيتللله موقلللف امل لللرتيب الشلللار احللللذر 

ذإ ثللس أن كللل هللذا رجللس ال يصلله  لاسللالم د و للذا اإلح للاس كللان يتهقللى هللدإ املت للوف   اللل
اإلسلللالم الديلللد   فللل ذا بهبتللله نف للله ملللرة   و ذا اجتذةتللله عاداتللله ملللرة   و ذا ولللعف علللن تنلللاليف 
اإلسللالم مللرة . . شللعر يف احلللال  إلمث وا طيئللة   وأدرر يف قللرارة نف لله أنلله يف حاجللة  ىل التطهللر يللا 

 عاد ثاول من جديد أن ينون عهى وف  اهلدإ القرآين . وق  فيه   و 
كانللت هنللار عالللة شللعورية كامهللة ةلل  مللاض امل للهم يف جاههيتلله وحاوللره يف  سللالمه   تنشللف 
عنهلا عالللة كامهلة يف صللالته  جملتملل  اللاههي مللن حوللله ورواةطله االجتماعيللة   فهللو قلد انفصللل هنائيًللا 

ته اإلسالمية . حلىت وللو كلان  خلذ ملن ةعلك املشلرك  ويعطلي يف من ةيئته الاههية واتصل هنائيا ةبيئ
 عامل التهارة والتعامل اليومي   فالعالة الشعورية شيس والتعامل اليومي شيس آخر . 

وكللان هنللار امللالع مللن البيئللة الاههيللة   وعجْرفجهللا وتصللورها وعاداهتللا ورواةطهللا   ينشللف عللن 
توحيللد ومللن تصللور الاههيللة  ىل تصللور اإلسللالم عللن احليللاة االمللالع مللن عقيللدة الشللرر  ىل عقيللدة ال

والوجود . وينشف من االن مام  ىل التهم  اإلسالمي الديد   ةقيادتله الديلدة   وملن  هلذا اجملتمل  
 وهذه القيادة كل والئه وكل طاعته ةل تبعيته . 



  مل  الت فلف وكان هذا مفرق الطريل    وكلان ةلدس ال لري يف الطريل  الديلد   ال لري الطهيل
من كل وغ  لهتقاليد الا يتواو  عهيها اجملتم  الاههي   وملن كلل التصلورات والقليم ال لائدة فيله 
. ومل ينلللن هنلللار  ال ملللا يهقلللاه امل لللهم ملللن أذى وفتنلللة   ولننللله هلللو يف ذات نف للله قلللد علللام وانتهلللى 

 يل .الاههي عهيه ومل يعد ل غ  ا لتصور الاههي   وال لتقاليد اجملتم  من سب
حنن اليلوم يف جاههيلة كالاههيلة اللا عاصلرها اإلسلالم أو أظهلم . كلل ملا حولنلا جاههيلة . .  

تصللللورات النللللاس وعقائللللدهم   عللللاداهتم وتقاليللللدهم   مللللوارد ثقللللافتهم   فنللللوهنم وآدا للللم   شللللرائعهم 
وتفنللريا  وقللوانينهم . حللىت النكللري يللا حن للبه ثقافللة  سللالمية   ومراجلل   سللالمية   وفه للفة  سللالمية  

  سالمًيا . . هو كذلك من صن  هذه الاههية دد
للللذلك ال ت لللتقيم قللليم اإلسلللالم يف نفوسلللنا   وال يت للل  يف عقولنلللا   وال ينشلللف فينلللا جيلللل  

 و م من الناس من ذلك الطراز الذإ أنشفه اإلسالم أول مرة . 
لتنللوين مللن كللل أن نتهللرد يف فللرتة احل للانة وا -يف مللنهج احلركللة اإلسللالمية  -فللال ةللد  ذن 

ملل ثرات الاههيللة الللا نعلليش فيهللا ون للتمد منهللا . ال ةللد أن نرجلل  اةتللداس  ىل النبلل  ا للالص الللذإ 
اسللتمد منلله أولئللك الرجللال   النبلل  امل للمون أنلله مل خيللته  ومل تشللبه شللائبة . نرجلل   ليلله ن للتمد منلله 

ةلل  هللذين الوجللودين وةلل   تصللورًن حلقيقللة الوجللود كهلله وحلقيقللة الوجللود اإلن للاين ولنافللة االرتباطللات
الوجللود النامللل احللل    وجللود ع سللبحانه .. ومللن مث ن للتمد تصللوراتنا لهحيللاة   وقيمنللا وأخالقنللا   

 ومناههنا لهحنم وال ياسة واالقتصاد وكل مقومات احلياة . 
ةشلللعور التهقلللي لهتنفيلللذ والعملللل ال ةشلللعور الدراسلللة  -حللل  نرجللل   -وال ةلللد أن نرجللل   ليللله 

نرجل   ليله لنعلرف ملاذا يطهلب منلا أن ننلون   لننلون . ويف الطريل  سلنهتقي  لملال الفل(  واملتاع .
يف القرآن و لقصص ومبشاهد القيامة يف القرآن .. و ملنط  الوجداين يف القرآن .. وة ائر ما يطهبله 

فنا أصللحاب الدراسلللة واملتلللاع . ولنننلللا سلللنهتقي  لللذا كهللله دون أن ينلللون هلللو هلللدفنا األول .  ن هلللد
األول أن نعرف ) ماذا يريد منا القرآن أن نعمل ؟ ما هو التصور النهي الذإ يريلد منلا أن نتصلور ؟  
كيف يريد القرآن أن ينون شعورًن    ؟ كيف يريد أن تنون أخالقنا وأوواعنا ونظامنا اللواقعي يف 

 احلياة ؟ 
ههيلة والتقاليلد الاههيلة مث ال ةد ال من اللت هص ملن ولغ  اجملتمل  اللاههي والتصلورات الا

والقيادة الاههية . . يف خاصة نفوسنا . . لي ت مهمتنا أن نصلطه  مل  واقل  هلذا اجملتمل  اللاههي 
وال أن نللدين  لللوالس للله   فهللو  للذه الصللفة .. صللفة الاههيللة . . بللري قاةللل ألن نصللطه  معلله .  ن 

 ا . مهمتنا أن نغري من أنف نا أواًل لنغري هذا اجملتم  أخريً 



 ن مهمتنللا األوىل هللي تغيللري واقلل  هللذا اجملتملل  . مهمتنللا هللي تغيللري هللذا الواقلل  الللاههي مللن 
أساسلله . هللذا الواقلل  الللذإ يصللطدم اصللطداًما أساسللًيا  ملللنهج اإلسللالمي   و لتصللور اإلسللالمي   

طلوات  ىل والذإ ثرمنا  لقهر وال غ  أن نعيش كما يريد لنا امللنهج اإلهللي أن نعليش .  ن أوىل ا 
طريقنللا هللي أن ن للتعهي عهللى هللذا اجملتملل  الللاههي وقيملله وتصللوراته   وأال نعللد  ل يف قيمنللا وتصللوراتنا 
قهلليالً أو ككللريًا لنهتقللي معلله يف منتصللف الطريلل  .كللال د  ننللا و ايه عهللى مفللرق الطريلل    وحلل  ن للايره 

 خطوة واحدة ف ننا نفقد املنهج كهه ونفقد الطري  د 
عنتًللا ومشللقة   وسللتفرض عهينللا ت للحيات  هظللة   ولنننللا ل للنا خمللريين  ذا  وسللنهقى يف هللذا

حنن شئنا أن ن هك طري  اليل األول الذإ أقر ع ةله منههله اإلهللي   ونصلره عهلى ملنهج الاههيلة 
 . 

و نه ملن ا ري أن نلدرر دائًملا طبيعلة منههنلا   وطبيعلة موقفنلا   وطبيعلة الطريل  اللذإ ال ةلد 
  روج من الاههية كما خرج ذلك اليل املميا الفريد . . أن ن هنه له

 


