الشيخ محمد الفحام

نصيحة هادية

نصيحة هادية إلى كل غيور على
ما أنزل هللا تعالى من وحي السماء على قلب
خاتم األنبياء صلى هللا عليه وسلم
بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل وسائر إخوانه من األنبياء ومن واالهم وتبع
هديهم ,والت زم مكارمهم على من هج وحي مرسلهم خالقهم سبحانه إىل يوم الدين ,وبعد؛
فهذا خطاب لذوي األلباب واألفئدة من بين آدم قاطبة فيه من الت نبيه والتوجيه ما يذكر الغافل
بقدمي املشكاة النبوية الواحدة قدم العهد القدمي ,ويقي التائهني عن ذلكم املسار غضب الغفار,
ويعيذهم من ذل العار وخطر اخلسار يوم العرض على القهار.
وأبدأ ببيان اهلل اخلالد رابط األنبياء مجيعهم خباتهم عليه وعليهم الصالة والسالم القائل يف
بيانه اخلالد وكتابه املعجز:
(سبحان الَّذي أسرى بعبده ليال من المسجد احلرام إىل المسجد األقصى الَّذي باركنا حوله
السميع البصي) اإلسراء1/
لنريه من آياتنا إنَّه هو َّ
هذا البيان اجلليل املشي إىل الرابط العلوي األقدس بني أطهر بقعت ني من بقاع األرض املسجد
احلرام واملسجد األقصى.
نعم! بني بنيان أيب األنبياء سيدنا إبراهيم عليه السالم الذي أمر أن يرفع قواعده على أساس
قدمي قدم الرساالت كما قال سبحانه وتعاىل( :وإذ ي رفع إب راهيم القواعد من الب يِ وإْاعيل
السميع العليم) البقرة 121/وبني مهبط األنبياء املسجد األقصى.
ربَّنا ت قبَّل منَّا إنَّك أنِ َّ
حيث قال سبحانه( :من المسجد احلرام إىل المسجد األقصى الَّذي باركنا حوله)
وامتداد ذلك يف بيان واضح ال غموض فيه وال تغريب( :ربَّنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريَّتنا
الرحيم* ربَّنا واب عث فيهم رسوال
أ َّمة ُّمسلمة لَّك وأرنا مناسكنا وتب علي نا إنَّك أنِ الت ََّّواب َّ
من هم ي ت لو عليهم آياتك وي علمهم الكتاب واحلكمة وي زكيهم إنَّك أنِ العزيز احلكيم* ومن
ي رغب عن ملَّة إب راهيم إالَّ من سفه ن فسه ولقد اصطفي ناه يف الدُّن يا وإنَّه يف اآلخرة لمن
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صى ِا إب راهيم بنيه وي عقوب يا
الصاحلني* إذ قال له ربُّه أسلم قال أسلمِ لرب العالمني* وو َّ
َّ
ين إ َّن اللّه اصطفى لكم الدين فال توت َّن إالَّ وأنتم ُّمسلمون* أم كنتم شهداء إذ حضر ي عقوب
ب َّ
الموت إذ قال لبنيه ما ت عبدون من ب عدي قالوا ن عبد إل هك وإل ه آبائك إب راهيم وإْاعيل
وإسحاق إل ها واحدا وَنن له مسلمون) البقرة132_121/
فلعله بتلك اآليات البينات ندرك عظيم احلكمة اإلهلية من تقدمي رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إماما على مجيع األنبياء ُممعني على سيادته راضني مسرورين مغتبطني
وقدمتك مجيع األنبياء ِم تقدمي خمدوم على خدم
هذا؛ وقد ت َّسد جوهر تلك احلقيقة ليلة اإلسراء يف بيِ املقدس واملسجد األقصى ل ّما أشار
إليه بطلب ُّ
التقدم سيدنا جربيل ,مث فور انتهائه من الصالة أعلمه :صلى إماما بكل من ب عث
اهلل من الرسل واألنبياء.
مث ملا عرج به إىل السماوات العلى كان أشهر مستقبليه من عرف منهم بأويل العزم لإلشارة إىل
شرفه اهلل تعاىل به من محل لوائهم ,وختم رساالتم بكتاب جامع مانع ,وبالعود
عظيم ما َّ
احلميد بينه وبني سيدنا إبراهيم وعيسى وموسى بعد ترحيب الفِ واستنارة آسرة بقوهلم :مرحبا
باالبن الصاحل والنيب الصاحل ,مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل
قال تعاىل( :وإذ أخذ اللّه ميثاق النَّبي ني لما آت يتكم من كتاب وحكمة مثَّ جاءكم رسول ُّمصدق
لما معكم لت ؤمن َّن به ولتنصرنَّه قال أأق ررُت وأخذُت على ذلكم إصري قالوا أق ررنا قال فاشهدوا
وأنا معكم من الشَّاهدين)
ف ببيان اهلل تعاىل فجعل يلغيه حبماقة الذين (قالوا ق لوب نا
واآلن أقول :إمنا هو تذكي لمن استخ َّ
غلف بل لَّعن هم اللَّه بكفرهم ف قليال َّما ي ؤمنون) فجعلوا يتقاذفون كتاب اهلل تعاىل [القرآن]
مستخفني مست هزئني منتشني مبا يفعلون _وهم غافلون_ عن حقيقة تتصل ِم أَّّيا اتصال َّ
أن
إساءتم إمنا هي إساءة إىل مجيع األنبياء وكتبهم السماوية ذلك َّ
أن القرآن جامع هلا مفصح
عنها موضح ملضامينها بتصوير الفِ وكشف مضيء على ميزان حرف سيدة اللغات [العربية]
لغة الضاد.
ففي القرآن تواريخ األنبياء السيما عيسى وموسى بل من سوره اهلادية ْيِ مبضامني ذلك
أجل!
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ففيه؛ [سورة البقرة] املتضمنة مسية عالقة اليهود مع سيدنا موسى ونقله أوامر اهلل تعاىل إليهم
مبصداقية كاملة وشفافية مطلقة
وفيه؛ [سورة آل عمران] املتضمنة مسية والدة سيدنا عيسى ابن مرمي عليهما السالم من البداية
إىل النهاية.
وفيه؛ [سورة بين اسرائيل _اإلسراء_] املتضمنة طرفا من أهم ما فعله اليهود مع سيدنا موسى
عليه السالم.
وفيه؛ [سورة مرمي] املتضمنة مسية محلها ووضعها وعناية رِا ِا ورعايتها ومعجزتا اخلالدة
من البداية إىل النهاية.
وفيه؛ [سورة األنبياء] املتضمنة للجليل من أخبارهم اهلادية ومكارمهم الراشدة.
وفيه؛ [سورة القصص] املتضمنة لقصصهم مع أقوامهم واملصورة والدة سيدنا موسى وأسباب
حفظ اهلل تعاىل له بأِى صورة وأوضح تعبي.
وفيه ,وفيه ,وفيه من أخبار الكل من لدن سيدنا آدم إىل خاتهم سيدنا حممد صلى اهلل عليه
ض الطرف إجالال لعظمته ,غي
وعليهم أمجعني ما ي ثلج الصدر وجيعل المنصف املتجرد ي غ ُّ
عدو ما جهل]
أين أقول :قاتل اهلل اجلهل وأهله ,وقدّيا قيل[ :اإلنسان ُّ
وهنا بعد ما َّ
تقدم ترى أليس من حق العقالء النبالء أن ي ت و َّجهوا إىل أولئك احلمقى بصريح
القول:
أال أيها األغبياء ! أمل تعلموا َّ
أن إساءتكم للقرآن َّإمنا هي إساءة ملا تؤمنون به من ثوابِ الكتب
السماوية السيما التوراة واإلجنيل.
فكل من تقاذف القرآن الكرمي مستخ ّفاَّ ,
فإمنا هو استخفاف وإلغاء لباقي الكتب السماوية
ُّ
السيما اليت يؤمن ِا ,ومن مثَّ فهو إلغاء لذاته وهويته .ذلك أهنا مجيعها خترج من مشكاة
واحدة....
أعلموه بأنَّه أساء إىل ن فسه من قبل أن يسيء إىل غيه ,وأسقط ُمتمعه ومرجعيَّاته من قبل أن
يسقط غيهم ,وذلك َّ
أن القرآن _وباعرتاف الكثي من قساوستهم املنصفني ,وبطارقتهم
املستقرئني_ خي كتاب أفصح عن ثوابِ الكتب السماوية السيما التوراة واإلجنيل ,وذلك
الرصني ومجلها المتوازنة وبالغتها اجملسدة
حبرف سيدة اللغات [العربية] لغة الضاد عب ر حرفها َّ
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لكماالت املعىن وِائه ,وبفقهها الموصل إىل فهم املراد من املبىن ,ودالالتا اهلادية إىل نظام
اهلداية املعجز.
قيل ألحد قساوسة الغرب :ما الذي تست عذبه من قصص القرآن؟ قال :قصة مرمي ,مث سئل فلو
أي من الكتب السماوية تليها عليها ,وتتلوها على
شئِ أن ت ق َّ
صها على ابنتك ,فمن ٍّ
مسامعها؟
قال :من القرآن الكرمي.
فرحب جبوابه مجوع غفية من احلاضرين من بين دينه معربني عن سرورهم بتصفيق الفِ وإقرار
َّ
جامع.
ختاما؛ أال يا أيها العقالء من أهل الكتاب ,بل ومن أهل األرض كلها تدبَّروا كتاب اهلل تعاىل
تعلموا َّ
أن يف إعراضكم عنه إعراضا عن احلقيقة المجَّردة احملتاج إليها خلق اهلل أمجعني ,وقد
علم أنه ما من عاقل اطَّلع على حقائقه إال ومل يسعه إال التسليم ملا بني دفتيه واتباعه والعمل
مبقتضاه وااللتزام بدالالته.
السمع وهو شهيد)
أما بعد؛ (إ َّن يف ذلك لذكرى لمن كان له ق لب أو ألقى َّ

وكتب

محمد الفحام

غفر اهلل له ولوالديه وأشياخه والمسلمين
آمين
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