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الطريقة األمثل لتقديم اإلسالم
حميد الصلتي

لقد امنت اهلل عزوجل علينا بنعمة احلياة ،و�إن هذه النعمة من �أعظم النعم التي ت�ستحق ال�شكر والعرفان للخالق جل يف عاله ،ولو �أن كل خملوق بذل كل جهده يف
نعمة من نعم اهلل و�ساندته مع ذلك جميع املخلوقات الأخرى ملا و ّفى حق تلك النعمة.
�شكر �أقل ٍ

بديع يف ال�صنع �أن يخلق اخللق ويرتكه
وال ميكن لإل ٍه ٍ
مهم ً
ال ،بل ال بد من �أن ي�ضع له قوان َ
ني وت�شريعاتٍ حتكمه
وت�ؤطره و�إن املنوط بحمل تلك الر�سالة اخلالدة هو
الإن�سان.
وحينما خلق اهلل الإن�سان و�أوجده يف هذه احلياة ،اختار
أنا�سا لهم من الذكاء والقدرات وامل�ؤهالت والأخالق
له � ً
ما يجعلهم قادرين على تقدمي الر�سالة امللكية على �أكمل
وجه ،وه�ؤالء النا�س ُ
ا�صطلِح على �إدراج ت�سميتهم حتت
مظلة م�سمى الأنبياء والر�سل.
ولي�س من ال�سهل �أن حتمل الر�سالة العظيمة وتقدمها
للنا�س على طبقٍ من ذهب على خمتلف �أجنا�سهم
و�أعراقهم وطرق تفكريهم ،ويف مقال «ر�سائل النور �أمنوذج
متكامل لتقدمي الإ�سالم �إىل الإن�سان املعا�صر» ،للكاتب
�إح�سان قا�سم ال�صاحلي ،واملن�شور يف جملة النور للدرا�سات
احل�ضارية والفكرية ،العدد ( ،)20ما ي�سد حاجة طالب
العلم ملعرفة املزيد عن ماهية احلياة وامل�صري.
فقد �أ�شار الكاتب يف مقدمة مقاله �إىل �أ َّن الأزمة التي
يتخبط فيها الإن�سان املعا�صر هي �أزم ٌة �إمياني ٌة �أخالقي ٌة
من الدرجة الأوىل؛ وذلك كون هذا الإن�سان ال يجد �أجوب ًة
ري من الأ�سئلة التي تدور يف دماغه حول معنى احلياة
لكث ٍ
ريا من
وامل�صري ،و�أتفق متا ًما مع الكاتب فيما ذكره �إذ �أن كث ً
النا�س اليوم يفتقرون �إىل �أجوب ٍة كثري ٍة لأ�سئل ٍة عديد ٍة مما
ري من الأوقات �إىل الغرق يف الأوحال
ي�ؤدي بهم احلال يف كث ٍ
وامل�ستنقعات.
وال يوجد منق ٌذ للمرء بعد الغرق� ،إال �أن ي�ستك�شف بنف�سه
ويتبحث ،فبالبحث حت�صل املعرفة وتت�أتى الدراية ،و�إن
�أهم نقطة رئي�سة عند البحث عن اجلواب �أن تعرف �أن
ٌ
موثوق متا ًما
امل�صدر الذي يت�أتى منه اجلواب هو م�صد ٌر
�أو على الأقل يبعث الطم�أنينة يف قلبك ويرتاح �إليه �صدرك
وت�سكن معه بالبل نف�سك.
وي�سلط الكاتب ال�ضوء على ر�سائل النور مل�ؤلفها الأ�ستاذ
النور�سي ،ويرى �أن تلك الر�سائل هي ر�سائل حمكم ٌة وذات
قيم ٍة عاليةٍ؛ �إذ �إنها تب�صر الإن�سان مبا مل يب�صر ،وجتعله
ميتطي ركب املتفكرين الناظرين املت�أملني واملتبحثني

للو�صول �إىل ما ُغمي من احلقائق وما ُجهل من املعارف.
وي�سوق الكاتب ما ذكره املفكر الن�صراين بول تليخ يف
حتليله الفكر العلمي التقني والعقل احلديث اللذين
متيزت بهما احلداثة ،حيث يقول تليخ �إن العقل الأفقي
الفاقد لالجتاه العمودي نحو ال�سماء يتميز بتعاطيه
ال�سببية يف كل دقيقٍ وجليلٍ دون �أدنى بحثٍ �أو حتليلٍ ،
و�أتفق مع ما قاله تليخ يف ت�صوره �إذ �إن الإن�سان احلديث
�إال من ندر -يفتقد �إىل رفع يديه �إىل ال�سماء ليدعو ربهعند �أي مع�ضلة تعرت�ضه يف حياته ،فهو اجته �إىل البحث
�أفقيا حوله ومل يتفكر يو ًما يف �أن اجلواب لكل ما يحريه
من املمكن �أن يكون يف اجتاهه اجتاهًا عمود ًيا ،وكذلك ف�إنه
ريا من النا�س �أ�صبحوا ينجروفون وراء
من امل�ؤ�سف �أن كث ً
نظرياتٍ و�أوها ٍم ي�سطرها البع�ض في�ؤمنون هم بها دون
تق�ص ملنبعها و�أ�صلها وف�صلها ومدى �صحتها.
�أدنى ٍّ
ويرى النف�ساين ال�شهري اليهودي فكتور فرانكل يف كتابه
«الإن�سان ومع�ضلة احلياة» �أن �أكرث �س�ؤال يرتدد على الأذهان
اليوم يتمحور يف معنى الوجود و�سبب وجوده ،ومن وجهة
نظري �أن هذه �أزم ٌة عظيم ٌة ال تورث �إال �ضع ًفا يف العقيدة
وتهاو ًنا يف الو�صول �إىل احلقائق؛ �إذ من ال�صعب �أن جتد
جوا ًبا ل�سبب الوجود ومعنى احلياة �إذا و�ضعت ال�س�ؤال يف
ر�أ�سك ومل جتتهد يف البحث عن الإجابة فحبائل ال�شيطان
كثرية ومتاهاته لي�س من ال�سهل جتاوزها� ،إذ �إنها حتتاج
�إىل جها ٍد كبريٍ ،فال�شيطان يرمي �شباكه �إىل عقلك ورمبا
كان عقلك قا�ص ًرا فتكون �صيدًا ً
�سهل وفري�س ًة �سهلة املنال.
وانتقل الكاتب بعدها �إىل احلديث عن دور الإ�سالم
وامل�سلمني كمنقذ للب�شرية وماذا ميكن �أن يقدموا للعامل
�أجمع من �أجل حل لغز احلياة ومعنى الوجود؟!
وترك الكاتب الإجابة للدكتور كولن كولرت �-أ�ستاذ يف
جامعة مان�ش�سرت باجنلرتا -اهتدى للإ�سالم ،حيث يقول
كولن �أن حاجة غري امل�سلمني �إىل التعريف باهلل �أكرث من
حاجتهم �إىل التعريف بالأنظمة الإ�سالمية ،وهذا ما ال
نختلف فيه مع كولن �إذ �أن الإن�سان �إذا عرف اهلل بعد طول
تفك ٍر وتبحثٍ �سهل عليه ا�ستقبال الأنظمة التي ي�شرعها
اهلل له� ،أما �إن جهل هوية امل�شرع متادى يف اال�ستخفاف

بتطبيق ما َ�شرع وبقدر ما يكون للم�شرع من وزنٍ يف قلبك
يكن تطبيق ت�شريعه �سه ً
�سل�سا.
ال ً
فاحلاجة �إىل التعرف على اخلالق عن قرب هو ال�سبيل
الأجنح للو�صول �إىل �سر احلياة؛ لذلك جتد الكثري من
النا�س يتعمقون يف التبحث عن علوم الفقه وال�شريعة،
لكنهم ال يجدون تطبيق ذلك يف الواقع العملي ،واجلواب
�أنهم لو تفكروا يف خالق النظام ل�سهل عليهم تق�صي ما
يحب وما يكره وما ي�أمر به وما ينهى عنه.
واختتم الكاتب حديثه عن امل�ؤهالت واملميزات التي ت�ؤهل
ومتيز ر�سائل النور لبديع الزمان �سعيد النور�سي لتكون
أمنوذجا لتقدمي الإ�سالم �إىل الب�شرية جم ًعا ومن �ضمن
�
ً
تلك امل�ؤهالت واملزايا ما يلي:
 -1ر�سائل النور هي خطابٌ �إىل كل �إن�سانٍ �سواء كان م�سل ًما
م�سلم� :إذ �إنها ال ُتق�صر اخلطاب �إىل غري امل�سلم
�أو غري
ٍ
فقط فهناك من امل�سلمني من هم بحاجة �إىل تر�سيخ
عقائدهم فهي خطابٌ عا ٌم ي�شمل اجلميع.
 -2ر�سائل النور تدعو �إىل قراءة الكون وهو كتاب اهلل
املفتوح :وبالت�أمل يف الكون ال�شا�سع يت�أتى لك ما مل يت�أتّ
لغريك وتتب�صر مبا مل تب�صره من قبل.
 -3ر�سائل النور تهدف �إىل امتزاج العقل والقلب م ًعا :فهي
ال تخاطب العقل بحد ذاته بل تخاطب العقل والقلب م ًعا
حتى يذوب القلب يف حب موجد الوجود وترت�سخ معه
عظمة ال�صانع فينجرف القلب يف الطاعة ح ًبا ورغب ًة ال
�إكراهًا ورهب ًة.
 -4ر�سائل النور تنقلك من �ضيق الدنيا �إىل �سعة الآخرة:
ريا
فهي تبث باعث الأمل يف قلبك فتجعل الع�سري ي�س ً
وتربطك بحبل التفا�ؤل والثقة.
 -5ر�سائل النور يغلب عليها طابع اللني والإقناع :فالرفق
ال يكون يف �شي ٍء �إال زانه وال يُنزع من �شي ٍء �إال �شانه.
وال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أوجه ر�سال ًة �إىل ال�شباب يف
كل مكانٍ وزمانٍ ؛ �أال وهي« :ال تدع همتك تفرت ولو للحظ ٍة
واحد ٍة عن البحث والتق�صي واملثابرة واجلد واالجتهاد
وال�سعي نحو املعرفة وك�شف كل ما غمي عليك ،وال تقبل
�شي ًئا �إال بالدليل وال ترد �شي ًئا �إال بالدليل».
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