
�ثر�� �حلقل  �لتا�يخ ساهم 	   �� ال شك 
�قد�   .��ملد طويلة  عصو�  ع%  �ملعر	  
شاهد� على عصو� تناساها �لزمن �غطاها 
بر:�� �لنسيا�. ��لسؤ�7 �لذ6 يطر5 نفسه 	 هذ� �ملقا� 
�ملؤ�خني؟   �قال�  ته  هل ميكننا �� نصدB كل ما خطَّ
بالبد�هة  �عيننا  �� نضع 	 �حلسبا� �نصب  �� علينا 
�مينة  كلها  ليست  �لتا�يخ  خطت   Kل� �أليا:6   ��
 M�Nتأث ظل   	 �أليا:6  بعض  خّطه   	 ساSت  بل 

�ميوالM �مصاV �مو�قف!!
 Wلفكر �إلنسا� 	هة �Yألمانة ��ل� Z[�� \ثا� غيا] ��
��خالقياته �مر ��ضح �جلي سر� مفعوله ع% �لزمن 
�تو��ثه �خللف عن �لسلف. �كم هي :الئل �شو�هد 
 ��لتا�يخ جّلية بل �hسدf gذe �حلقيقة خصوصا لد
��صوfا  �لسما�ية   Mلديانا� تا�يخ  على   gنظر �لقا� 
�جهالة  �خر�فة   lشر من  �ليه  [لت  �ما  �لتوحيدية 
�لكلم  حّرفو�  �لذين  �لدين  �جا7  �مانة  �نعد��  نتيجة 
عن مو�ضعه لتحصيل مآ�\ �مطامع تتناo مع قدسية 

�لنص �لسما�6.
 Mمن ���ئع �لقر[� �لكرمي �حتدياته �نه �]�7 �لشبها�
vاطبا   gعديد تا�wية  yقائق  علقت   Kل�  Mلبهتانا��
�لن� �لكرمي ﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َ�ْحَسَن �ْلَقَصِص ِبَما 
َ�ْ�َحْيَنا �ِلَْيَك َهَذ� �ْلُقْرَ[َ�...﴾ (يوسف ٤). �	 هذ� 
�ا �لقر[� �لكرمي �: Kضحة �� �� �لَقصص �ل�� gشا��
موثقة حيث �صطبغت بصبغة �لوحي �لذ6 � ُتحر�  
�ملفسدين نصه �فحو�e. �هكذ� ��سى كتا\  �يا:6 
 Mصحة �ملعطيا ��هللا �لكامل معيا�� جديد� لقيا� مد
�لتا�wية �لغابرg ��:خلها حتت مظلة عا� �لغيب. �من 

هذ� �ملنطلق فإ� علم �لغيب ال يغطي �لوقائع ��ألحد�� 
�ملستقبل فحسب بل يغطي �حد��  �لK ستحصل 	 
��قائع �ملاضي �ملندثر �لذ6 حرفته �أليا:6 �لغN �ألمينة. 
�	 هذ� �لسياB يؤكد �لقر[� �لكرمي: ﴿َ�ِلَك ِمْن �َْنَباِ� 
�ْلَغْيِب ُنوِحيِه �ِلَْيَك َ�َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� ُيْلُقوَ� َ�ْقَالَمُهْم 
�َيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َ�َما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِ�ْ� َيْخَتِصُموَ�﴾ ([7 

عمر�� ٤٥)
�لقر[�  �سالة  بأ�  �لقو7  ميكننا  �ملنطلق  هذ�  �من 
 Wإلنسا� للفكر  تصحيحية   gثو� �عظم  هي  �لكرمي 
�أليا:6   Mمغالطا �لتا�wية  سجالته  خالطت  �لذ6 
غN �ألمينة ��الجتها:�M غN �لدقيقة. �من هنا تكمن 
ُمYَّها  �مينا  مصدً��  �لكرمي  �لقر[�   �� �لبشرية  حاجة 
من �لشك، متكامال من كل �لنو�حي �لر�حية ��ملا:ية 
�لباحثني  من  �لعديد   g:بشها ثبت  ما  ��لفكرية، �هذ� 
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التقوى



مستشرقني �غNهم!
��جلدير بالذكر 	 هذ� �ملقا� �نه بالرغم من �� �لقر[� 
�لكرمي ليس كتا\ تا�يخ �� فلك �� فلسفة لكنه مع 
�علمية  كونية   Mموضوعا �ل  تشريع  كتا\  كونه 
�غيبية بشكل �عجا]6 � َيَسْع �ملنصفني �ال �� ��نو� 
له �جالال ��قر�ً�� yقائقه �لK � يكن للفكر �لبشر6 
يزيد  ما  قبل   eسر���� مال�ه  يالمس   �� سبيل  من 
على ��بعة عشر قرنا بني قو� غلبت عليهم �ة �ألمية 

��لَقبلية!!
�حد�ثه  �هم  تتصد�  �لذ6  �ملعاصر  �إلسال�  تا�يخ  �ما 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية فلم يهمشة �لكتا\ �لكامل 
تأسيسها  فجر  فمنذ  ��لتبيا�.  بالبنا�  �ليه  �شا�  بل 
 ،  Mִדاما� بعقائدها  ��لصقت   M�:الضطها تعرضت 
 Mللعا� �إلسالمي بالذ� Nفنت خدماִדا �ملنقطعة �لنظ:ُ�

ومـن هـذا املنطلـق ميكننا القـول بأن 
رسـالة القرآن الكرمي هـي أعظم ثورة 
تصحيحية للفكر اإلنسا) الذي خالطت 
سـجالته التار6ية مغالطـات األيادي 
غ< األمينة واالجتهـادات غ< الدقيقة.
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	 مقابر �لنسيا�. �� يتوقف �ألمر �� هذ� �حلد بل 
ُفر� عليها تعتيم �عالمي ��سع �لنطاB. �ُسنَّت ضدها 
قو�نني غا�ة حتر� �بنا�ها من حقوقهم �لدينية ��ملدنية. 
�سلسلة �العتد���M طويلة �لسنا هنا 	 �ل عرضها. 
 eهذ �نفذ  خطط  من  كل  عن  غابت   Kل� ��حلقيقة 
�جلر�ئم �نه ال ميكن fم حرما� �لعا� من نو� �إلسال� 
�لذ6 كلف �هللا � �جلماعة لنشرe 	 هذ� �لزمن. �ال 

شك ��م مثل �لذ6 يغطي نو� �لشمس بغربا7!!
�لدنيا  مالمح  �لتكوير   gسو�  	  � �هللا  بني  �لقد   
� ��شا�:  �هي تطل على فجر غلبة :ين �ملصطفى 
�لقد   .(١١ (�لتكوير:   ﴾Mُْنِشَر ُحُف  �لصُّ  ��َ�ِ�َ﴿
 Mنتشر� �حلا¡  عصرنا   	 �نه  قاطبة  �لدنيا   Mشهد
 .Nلنظ� �نتشا�� منقطع  �لعلمية ��لدينية ��لثقافية  �ملو�: 
�لكنها  �لو�قية   Mملطبوعا� على  �لصحف  تقتصر   ��
 gفأصبح لدينا صحفا مقر�� Wغطت �ملجا7 �اللكتر�
�مسموعة �مرئية. �شا� قد� �هللا �كسر كل �جلد��� 
�حطم �حلو�جز �لK ُ�ضعت إلخفا� صوM �جلماعة. 
فها هي �ليو� تدخل كل بيت على �جه �ملعمو�g ع% 
�لنا�  ��صبح  �إللكتر�نية.  �مو�قعها  �لفضائية  قنو�ִדا 
�يستفسر��  كالمها  علو�  مع  يتفاعلو�  كانو�  �ينما 
 Mظهر �هكذ�  عقائدها.  عن  �بنائها  من   gمباشر
��صبح   Wلد��� للقاصي  للجماعة  �لصحيحة   gلصو��
ما  على  بنا�  بنفسه  ¢كم   ��  6��  6� كل  بإمكا� 

يسمعه �ير�e �يقر�e مباشرg �بد�� �سيط.
�هللا  �هد�نا  �لعاملني.   \� هللا  �حلمد   �� :عونا  �[خر 
 � �ملصطفى  �مة  �جنب   eيرضا� ¢به  ملا  ��ياكم 

��إلنسانية £عا� �ملخاطر �ملحدقة بالعا�.




