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التقوى

بني  �لعالقة  فهم  لعل 
�لن� � "�لقرVc �لكرمي 
 Áألسا� �ملحو�  هو 
�لفكر   Á�مد� حوله  توّ�عت  �لذ� 
�إلسالمي "تباينت. "بقد� ما فّرقت 
هذ´ �ملد��Á بني �لن� "�لقرVc بقد� ما 
�بتعد| عن جا�� �لصو�b. "�حلقيقة 

V �لقرVc هو مر�c قلب �لن� � �ل® 
يستطيع   � له  
بدية  صو��  تعكس 
قيا]   ru بتأملها  ¿ظو�   V
  Vملؤمنو�
�ملهد�  �إلما]  جا¼  "قد  �لساعة. 
على  مؤكد�   � �ملوعو�  "�ملسيح 
�لتوحد بني �لن� � "�لقرVc �لكرمي، 
"كاV هذ� �ألمر عالمة فا�قة » فكر 
�جلماعة �إلسالمية �أل(دية، "مفتاحا 
�ملعضال|،  من   Jكث حلل  عظيما 

"للحكم فيما �ختلفت فيه �لفر�.
على  �لكرمي   Vcلقر� نز"�  يكن  فلم 
 rتعا �هللا  
عد´   V
 بعد  uال   � �لن� 
عينه،  على  "صنعه  كامال،  uعد��� 
 V
 يستطيع  ��سخا  جبال  "جعله 
�لذ�  �لوحي  هذ�  نز"�  يتحمل 
خاشعا  ألصبح  جبل  على  نز�  لو 
متصدعا من خشية �هللا. "قد 
شا� �هللا 

تعاru r هذ´ �حلقيقة » قوله:
َجَبٍل  َعَلى   Vَcْلُقْر� َهَذ�  
َْنَزْلَنا  ﴿َلْو 
ًعا ِمْن َخْشَيِة �هللا  َلَر
َْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ
َلَعلَُّهْم   Áِلِلنَّا َنْضِرُبَها  �ْألَْمَثاُ�  َ"ِتْلَك 

ُر"Vَ﴾ (�حلشر ٢٢) َيَتَفكَّ
كذلك كاV �هللا تعاr قد صنع فطرته 
من �جاجة فائقة �للمعاV "�لشفافية، 
بنو�  يضي¼  يكا�  نقيا  �يتا  
"�عها "

�لوحي "لو ¶ ينـز� عليه، كما قا� 
:rتعا

﴿َيَكاُ� َ�ْيُتَها ُيِضيُ¼ َ"َلْو َلْم َتْمَسْسُه 
َناٌ� ُنوٌ� َعَلى ُنوٍ� َيْهِد� �هللا لُِنوِ�ِ́ َمْن 
َيَشاُ¼ َ"َيْضِرbُ �هللا �ْألَْمَثاَ� لِلنَّاÁِ َ"�هللا 

ِبُكلِّ َشْيٍ¼ َعِليٌم﴾ (�لنو� ٣٦)
�ضي  عائشة  �لسيد�  �ختصر|  "قد 
�لن�  بني  �لتوحد  هذ�  عنها  �هللا 
ُخُلُقُه   Vََكا﴿ بقو%ا:   Vcلقر�"  �
باقي   bكتا 
(د،  (مسند   ﴾Vَcْلُقْر�
�لصو��  "�ُخلُلُق هو  �ألنصا�).  مسند 
�َخلْلق  يطلق  بينما  للَخْلق،  �لد�خلية 

على �لصو�� �خلا�جية.
"هكذ� فليس �ألمر- كما ¿ا"� بعض 
 V
 يصو�"´-   V
 �ملسلمني  �ملفكرين 
 Vنساu عظيم نز� على bكتا Vcلقر�
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uثبا| صد�   Vا"لو¿" ، 
ّميٍّ بسيط 
¿تويه  ما   V
 على  بالتأكيد   Vcلقر�
�لن�  قد��   « هو  مما  ليس   Vcلقر�
� "�ستطاعته 
" مما يقع » مد��� 
 V
 عندهم  يثُبت  "هكذ�  فهمه! 

�õ شك.   V"� من عند �هللا Vcلقر�
مغالطة   « هؤال¼  يقع  �لو�قع،   «"
عظيمة، كما 
Ôم يسيئوV �أل�b من 
�لن� �؛ "من 
سا¼ �أل�b من �لن� 
� تباعد من �ضا �هللا تعاr، "قطع 
�ملتدفق  �لنبو�  �لعلم  بينبو�  صلته 
�جلّم مع   bأل�� متطلباته   �"
 �لذ� 
�ملقا] �لعظيم للن� �. "من �لطبيعي 
ما   Vسرعا هؤال¼  
مثا�   ªتر  V

 �ٍ�" « V"يهو ß بفكرهم Vيتخبطو

من �جلهالة سحيق.
نابع  هذ�  قو%م   Vفإ �لو�قع،   «"
خْلق  بني  للعالقة  فهمهم  عد]  من 
 Vكو�يد ال  
Ôم  كما  "كلمته،  �هللا 
بني  �لعالقة  "طبيعة  �لوحي  حقيقة 
فلله  عليه.  يتنـز�  "َمْن  �لوحي 
 Vإلنسا� "خْلق  "�ألمر؛  �خلْلق   rتعا
"تكوينه "تركيبه �جلسد� "�لنفسي 
هو فعل �هللا، بينما �لوحي هو كلمة 
�هللا �ل® هي من 
مر´ �لذ� يتشكل من 
خالله �خلْلق "¨ر� ru حيز �لوجو�. 
تناقض  هنالك   Vيكو  V
 "يستحيل 
"خلقه،  �هللا  كلما|  بني  تباين   "


"ال  �لنو�   ru �خلْلق ال ¨ر�   Vu  �u
يتشكل بصو�� ما uال بكلمة �هللا �ل® 
تطابقه. كذلك فإV �هللا تعاr قد 
عّد 
لصفاته  � "جعله عرشا  �لن�  قلب 
تعاr بكلماته، ß �ستوª عليه "
نز� 
�لكرمي.   Vcلقر� صو��   « كالمه 
�لكرمي   Vcلقر� 
نز�  قد   rتعا فاهللا 
�لن�  شخصية  على  نتعر«  كي 
ֲדا،  "نقتد�  "نتمثلها  "نفهمها   �
"�ل® هي » حقيقتها مرc´ لصفا| 
 ¶ "لو  لعرشه.  "مظهر�   rتعا �هللا 
ينـز� �لقرVc لبقيت هذ´ �لشخصية 
من  �لعظيمة كنـز� èفيا، "ألصبح 
�ملتعذ� على �لناÁ �لسلو� » طريق 
�لوصو� ru �هللا �لذ� ¶ يكن ألحد 


V يشقه سوª �لن� �.
uمنا  هؤال¼  من   �Jكث  V
 شك  "ال 

Ôم  منهم  ظنا  هذ�  بقو%م  قالو� 
بذلك ُيظهر"V معجز� �لقرVc �لكرمي 


حقية 
نه من �هللا تعاr. "لكن هذ� "
 Vبأ �العتر�«   ru  ª�
  Vu �لقو� 
 « 
نه  uال  �هللا،  عند  من  هو   Vcلقر�
من  �الستفاضة  طريق  يسد  �حلقيقة 
 « يولد  "ال  �لكرمي،   Vcلقر� فيو� 
نفس �إلنساV (اسة "حبا "�حتر�ما 
 Vإلنسا� ¿ر]  مما   ،� للن�  "تقدير� 

من فيوضه � "قوته �لقدسية.
�ملجا�  يفتح  �لقو�  كذلك فإV هذ� 
�لكرمي   Vcلقر� على  لالعتر�� 
"�لتشكيك فيه. فلو 
V �لقرVc �لعظيم 
قد نز� �"V مناسبة مع خْلق �لن� � 
"خُلقه V�u لكاV من �ملقبو� �عتر�� 
ُنزَِّ�  َلْوَال  �لكافرين بقو%م: ﴿َ"َقاُلو� 
�ْلَقْرَيَتْيِن  ِمَن  َ�ُجٍل  َعَلى   Vُcْلُقْر� َهَذ� 

َعِظيٍم﴾ (�لزخر« ٣٢)!!
على   Vcلقر� نز"�   V
 �عمو�  فقد 
 « �حلكمة  من  ليس  بسيط  شخص 
 Áلنا� سيحر]  �لك   Vu  �u شي¼. 

فـإن اهللا تعاS قد أعّد قلب النe � وجعله عرشـا 
لصفاتـه تعـاS بكلماتـه، ¯ اسـتوى عليـه وأنزل 
كالمه ! صـورة القرآن الكرمي. فـاهللا تعاS قد أنزل 
 eالقـرآن الكـرمي كـي نتعـرف على شـخصية الن
� ونفهمهـا ونتمثلهـا ونقتـدي بهـا، والـª هي ! 
حقيقتها مـرآه لصفات اهللا تعاS ومظهرا لعرشـه.
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التقوى

 Vأل �لقرVc؛  من  �الستفا��  من 
�لشخص �لذ� نز� عليه بسيط قد ال 
يستطيع �لقيا] بو�جباته بسبب ضعفه 
"بساطته، 
" قد ال يعر« قْد� ما نز� 

عليه – حاشا هللا!
�لن� � ¶ يكن بسيطا   V
"�حلقيقة 
 "
 �لعلم  من  Hر"ما  يكن   ¶ كما 
 rهللا تعا� Vu خر. بلc ¼شي �
من 
بعثته  قبل  بقومه  تكفل  قد  
جله  من 
من  "cمنهم  جو�  من  
طعمهم "
مبئا|  بعثته  قبل  �لك   Vكا" خو« 
بنفسه  يعلمه   V
  ���
 "قد  �لسنني. 
 V"� ´ بربوبيته �خلالصة�مو
"يتكفل 
 "
 تعليمه   « فضل  ألحد   Vيكو  V

تد�  عظيمة  cية  تلك   Vلتكو تربيته 
�هللا  �بوبية  صفة  "ُتظهر  صدقه  على 
تعاr بأكمل صو�ها. "هذ� �ألمر ال 
بل  �لكرمي،   Vcلقر� معجز�  من  يقلل 
مقر"¼�  نسخة  نسختْين؛  منه  يقد] 
�لك   « متجسد�  "نسخة  متلو�، 

�لن� �لعظيم �.
 ،Vcلقر� هذ�  نز"�   
بد  Vمضا�  «"
�لوحي  بنا�  �لنقي  �لزيت  "�شتعل 
ح±  �لعا¶  بإنا��   
"بد �لسما"�، 

صبح سر�جا "هاجا "ÿسا » كبد 
 Vمضا� « Vcلسما¼. "قد نز� �لقر�
 V
 ru باإلضافة �
"قتا "موضوعا؛ 
 Vمضا�  «  Vكا  Vcلقر� نز"�  بد¼ 

"مغز�´   Vcلقر� موضو�   Vفإ كذلك 
 Vcلقر� Vكأ" ،Vمضا�يتمثل » شهر 

�يته.   Vتبيا  «" �كر´   « نز�  قد 
قد  �لشهر  هذ�   «  Vأل �لك   Vكا"
تصاعد| حر��� قلب �لن� كالرمض 
توقا ru لقا¼ �هللا، كما تولد فيه حر��� 
"(اÁ لعمل مزيد من �لصاحلا| لنيل 
مزيد من �لقرb �إل%ي؛ فكاV �لرمُض 

!Vمضا�ِّي �لشهر å" ،مضْين�
 « �ملؤمن  من   bملطلو�  Vفإ "هكذ� 
يتمثل صفا|   V
 �لكرمي  �لشهر  هذ� 
Îد´  �لذ�  �لكرمي  "خلقه   � �لن� 
�لكرمي،   Vcلقر�  « صو��  بأكمل 

ولـو � ينـزل القـرآن لبقيت هذه الشـخصية 
العظيمـة كنــزا ¦فيـا، وألصبح مـن املتعذر 
على الناس السـلوك ! طريـق الوصول إS اهللا 
.� eالـذي � يكـن ألحد أن يشـقه سـوى الن

ينبغي 
V ¨لق » نفسه حر���  كما 
"حر���   rتعا �هللا   ru "تو�  شو� 
�لن�  �غبة لعمل �لصاحلا| �ل® قد] 
 Vفإ � منو�جا كامال %ا » حياته. 
من  شيئا  نا�  �لك   ru �ملؤمن  سعى 
فيض �لن� � "نا� نصيبا من �لوحي 
 .� �لن�  ُخُلق  من   bقتر� ما  بقد� 
�هللا  "بركة جعلها  فأ� فضل "�(ة 
تعاr لنا ببعثة هذ� �لن� �! جعلنا �هللا 
"ممن  قد�´،  � حق  �لن�  يقد�  ممن 
�"ما،  بأسوته   Vيتأسو" به   V"يقتد
"ممن ينالوV فيوضا عظيمة من بركاته 

"من قوته �لقدسية. cمني.

وهذا األمـر ال يقلل مـن معجزة القـرآن الكرمي، 
بل يقدم منه نسـختْني؛ نسـخة مقـروءة متلوة، 
ونسـخة متجسـدة ! ذلـك النـe العظيم  �.


