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 حضر	 مر�¹ بش$ �لدين �مو. �د
�ملصلح �ملوعو. �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو. '�إلما5 �ملهد� �

:×'B. من

في �حا� �لقر��

(سوB	 �حلجر)
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(تتمة تفس> �آلية �ملنشو
8 7 �لعد� �لسابق)

: Bيقو? �لس$ 'ليم ميو
“What we have, though possibly 

created by himself, is still his own.”

يكو0   0  � جدًّ �ملمكن  من   �
 ،(�) �مد   Øختر�� من  �لقر=0 
'Bمبا حدã فيه تغي$� 'تعديال، �ال 
�لقر=0  نه مما ال شك فيه 0 هذ� 
�لذ� بني يدينا هو نفسه �لذ� تانا 
 (٥٦٢ Ñ مد� 	حيا) .مد�به 

  'يضيف قائال:
“We may upon the strongest 

presumption affirm that every 

verse in the Qur’an is genuine 

and unaltered composition of 

Muhammad himself.”

ننا نستطيع �جلز5 - بناً� على  �
 § =ية  كل  بأ0   - قوية  قياسا� 
=ية  هي  يدينا  بني  �لذ�  �لقر=0 
صلية غ$ �رفة، بل �Àا هي هي 
(�ملرجع   .(�) 'B.ها �مد  كما 

�لسابق)
 'بعد قوله بأ0 ترتيب �لقر=0 مر 

غ$ مفهو5 يستطر. قائال: 
“There is otherwise every 

security internal and external 

that we possess the text which 

Muhammad himself gave 

forth and used.” 

يع نو�Ø �ل�Nهني  � غ$ 0 لدينا̀ 
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قبيل  من  كا0  سو��   - �لقاطعة 
 0 �خلاBجية -   ' �لد�خلية  �لشها.	 
هو  يدينا  بني  هو  �لذ�  �لكتا>  هذ� 
�مد  عرضه  �لذ�  �لكتا>  نفس 
حلياته.   �Bًستو. '�äذ¼   Åلعا� على 

(٥٦١ Ñ ملرجع �لسابق�)
Ã يقو?:

 “And conclude with at least a close 

approximation to the verdict of Van 

Hammer that we hold the Qur’an to be 

as surely Muhammad’s words

 as the Muhammadans

 held it to be the word of God.”

�لسيد  مع  نتفق   Å  0�' ننا،   �
'�0 هامر متاًما، �ال ننا نتوصل �� 
نتيجة مماثلة ملا توصل �ليه، فنؤكد 
بكل  هو  �ليو5  �ملتد�'?  �لقر=0   0
مثلما  �خترعه �مد  ما  نفُس  يقني 
يؤكد �ملسلمو0 نه كال5 �هللا يقيًنا، 

Å يتعرÏ لتحريف 'ال تبديل. 
ما نولدكه فيقو?: '  

“Slight clerical errors there may 

have been, but the Qur’an of 

Othman contains none but genuine 

elements, though sometimes in 

every strange order. Efforts of 

European scholars to prove the 

existence of later interpolations in 

the Qur’an have failed.”

� من �ملمكن 0 يتضمن �لقر=0 
'لكن  بسيطة،  �مالئية  خطا� 
عثما0  قّدمه  �لذ�  �لقر=0  فحو¬ 
عرضه  ما  نفس  هو   Åللعا  (�)
�مد (�)، '�0 كا0 ترتيبه يبد' 
�ألحيا0.  بعض   §  � جدًّ غريًبا 
�لعلما�  �ا'ال�  متاًما  فشلت  لقد 
حتريف   � �ثبا�   § �أل'B'بيني 
(�ملوسوعة  بعد.  فيما  �لقر=0   §

�لNيطانية، �لقر=0)
عد��  لد  من  شها.��  هذ¼ 
به  شهدْ�  ما  '�لفضل  �إلسال5، 

�ألعد��.
�لشها.��  عظم  من  ليس   '
عند  من  �لكتا>  هذ�  كو0  على 
ّميني، ُ قو5  بني  نز?   0  � �هللا 
'مع �لك ظل �فوًظا متاًما. بينما 
قو5  بني  '�إلجنيل   	�Bلتو� نزلت 
كانو� ُيعتN'0 مثقفني، 'Bغم هذ� 
�لسالمة من  منهما  ُتكتب أل�   Å
'ليم  �لس$  يقو?  �ملحّرفني!  يد� 
 :	Bمر�' حسر	  بكل  �لصد.  ֲדذ� 
�ملسلمني  كتا>  بني  �ملقاBنة   0�
�لنـزيه متاًما من � حتريف 'بني 
�ملتباينة   Ñلنصو�  ��� سفاBنا 
شيئني  بني  كاملقاBنة  هو  �ملتناقضة 
ال َشَبَه بينهما على �إلطال[. (حيا	 

(٥٥٨ Ñ مد�

'�لسؤ�? �لذ� يفرÏ نفسه هو: 
�لقر=0  على  �لتامة  �ملحافظة  هل 
ح¦ �ليو5 كانت عن طريق �لصدفة 
فحسب؟ �0 تاBيخ �إلسال5 يبني لنا 
بل  صدفة،  يكن   Å �ألمر  هذ�   0
بطريقني  ّمتت  �لظاهر	  �ايته   0�
ُ�كر� § مستهل هذ¼ �لسوB	 ë'ا: 
'(�لقر=0)  �لكتابة   � (�لكتا>) 
� �لقر��	؛ فإ0 �هللا تعا� قد تو� 
�ملحافظة عليه مع نز'? �آلية �أل'� 
ُتكَتب  =ياته  كانت  حيث  منه 
'تد'0َّ 'ًال بأ'?. Ã هيأ �هللا �   
به  مشغوفني  حّفاًظا  �لقر=0  Iذ� 
منه عن ظهر  Úفظو0 كل حر  
قلب؛ ير..'نه ليل ÀاB، 'يقر´'نه 
 Ïفر كما  �آلخرين.   Øاí على 
يقر�'�   0 �ملسلمني  على   � �هللا 
ر من �لقر=0 عن  § صلو�ִדم ما تيسَّ

ظهر قلب. 
أل0  �لقر=0  ُحفظ  �منا  قيل:  'لو 
�لطريق،  ֲדذ�  ðفظه  فّكر  �مًد� 
لقلنا: حسًنا، فلما�� ä Åطر هذ¼ 
�لفكر	 على با? �B¹.شت 'موسى 
'صاحب "�لفيد�" 'غ$هم؟ مما يد? 
هذ¼  لقى  �لذ�  هو  تعا�  �هللا   0
�لفكر	 § قلب �مد r. عندما عا. 
كولومبس من �كتشا  مريكا قا? 
لك  مفخر	   � �حلسا.:  بعض  له 
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§ �لك؟ لو ننا خرجنا الكتشفناها 
للر.  كولومبس   ¬Nفان يًضا.  Ôن 
عليهم بأ0 خذ بيضة 'نا'Iم �ياها 
هذ¼   � ثبِّتو�  تعالو�  حسًنا،  قائال: 
مامكم؟  �ل·  �لطا'لة  على  �لبيضة 
فحا'? �جلميع 'لكن بد'0 جد'¬. 
فقا5 كولومبس 'تى بإبر	 َثَقَب ֲדا 
مائها  من  شيًئا   óستخر�' �لبيضة، 
�لالصق ''ضعه على �لطا'لة، Ã ثبَّت 
به �لبيضة. فقالو�: Ôن يًضا نستطيع 
فعَل �لك. فقا? Iم: لقد �حتججتم 
مريكا  عن تقص$كم § �كتشا  
 ôلك' لكم،  تتهيأ   Å �لفرصة  بأ0 
لتثبيت  �لفرصة  لكم  منحُت  كنت 
�لبيضة، فلما�� Å تستعينو� بعقولكم 

كما فعلُت نا.  
(Admiral of The Ocean Sea,

 V. 1 P. 349)

ملا��  للمعترضني:  نقو?  كذلك 
Å يلجأ هل �لديانا� �ألخر¬ �� 
�لتد�ب$ �ل· �äذها صاحب �لقر=0 
للحفاõ عليه؟ 'ملا�� ä Åطر هذ¼ 

�لتد�ب$ �ال على با? �مد �؟
نه  �لبا?  'Æب 0 ال يغيب عن 
بد'0   ،� �مد  بوسع  يكن   Å
عو0 �هللا تعا�، 0 ُيلقي �لعزمية § 
قلو> 'لئك �لذين �نÚ �'Nفظو0 
'يقر´'نه  قلب  ظهر  عن  �لقر=0 

�هللا   Nخ 'لذلك  صلو�ִדم،   §
تعا� ﴿�ّنا Ôن نّزلنا �لذكر '�ّنا له 
 Áن �لذين سنأÔ �حلافظو0﴾.. 
�لقر=0.  ðفظ  سيقومو0  بالذين 
'لقد مضى على هذ� �لعهد �إلIي 
فيها على  قرًنا ظهر  كثر من ١٣ 

 .õلد'�5 ماليني �حلفا�
 هنا� من �أل'B'بيني �لذين Æهلو0 
�لذ�  من  فيقولو0:  �حلقيقة  هذ¼ 
يستطيع حفظ هذ� �لكتا> �لضخم 
نه  هؤال�  فليعلم  قلب؟  ظهر  عن 
يوجد ح¦ § قريتنا �لصغ$	 هذ¼ 
�لقر=0  حَفظة  ِمن  �لعديد  قا.يا0 
�د  ناصر   ôب� منهم  �لكرمي، 
كا0  �لذ�   - تعا�  �هللا  سّلمه   -
 § يز�?  ال  'هو  حفظه  من   öفر
 0�حلا.ية عشر	 من عمر¼. �حلق 
نزلت  قد  �خلاصة  �إلIية   	Bلقد�
 Ñخا 'ترتيب  بكلما�  �لقر=0 
ðيث يتم حفظه بكل سهولة. �نه 
حفًظا  سهل  'لكنه  بشعر،  ليس 
من �لشعر. فإ0 حفظه ال يستغر[ 
حفظ   § ُيستغر[  ما  نصف  ح¦ 
�ألB.ية.   ' �إلجنليزية   ��Bلعبا�
 0� �إلجنليز:  �لكّتا>  حد  يقو? 
�لقر=0 كال5 عجيب ðيث يضطر 
فالو�قع  بالترتيل.  لقر��ته  �إلنسا0 
يًضا  هو  سلوبه ' �لقر=0  لغة   0

من �ألسبا> �ل· خلقها �هللا تعا� 
' �لتحريف. Øحلفظه من �لضيا

�لوسائل  هي  فهذ¼  باإل`ا? 
�ألBبع �ل· خلقها �هللا تعا� حلفظ 
�لقر=0 �لكرمي: ('ًال): لقد هيأ �هللا 
�لقر=0  Úفظو0  ناسا  �لبد�ية  منذ 
من 'له �� =خر¼؛ '(ثانًيا): جعله 
يل �لعباB	 ðيث  كتاًبا سهل �للغة̀ 
 Ïفر '(ثالًثا):  حفظه،؛  يسهل 
�لصلو��   § منه  تيسر  ما  قر��	 
لقى  '(�Bبًعا):  قلب؛  ظهر  عن 
غ$  'شغًفا  شوًقا  �لنا×  قلو>   §
 ¬Bلنصا�  Ïيعتر لتال'ته.  عا.يِني 
.'ًما على �ملسلمني بأÀم يعكفو0 
 0على قر��	 �لقر=0 بال تدّبر .'0 
يفهمو� ما يقولو0؟ 'لكن حًد� لو 
له  لتبني  حقًّا  �لعا.	  هذ¼   § تدبر 
للوعد  يًضا تصديق  0 هذ� �ألمر 
�لذ� قطعه �هللا § هذ¼ �آلية. �لك 
قلو>   § لقى  قد   � �هللا   0
�لكرمي  للقر=0  ًّ̀ا  حبًّا  �ملسلمني 
ðيث �Àم ال يNحو0 يتلونه سو�� 
ال  يفهموها.   Å  5 كلماته  فهمو� 
شك 0 على كل مسلم 'مسلمة 
0 يقر �لقر=0 'يتدبر معانيه، أل0 
سّبب  قد  �ألمر  هذ�   § �لتها'0 
.ما�Bً كبً$� للمسلمني، غ$ 0 ما 
Bيد تأكيد¼ هو 0 �ستمر�Bهم § 



٧

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد الرابع- رمضان وشوال ١٤٣٣هـ  - آب / أغسطس  ٢٠١٢ م

تال'ته 'حفظه لNها0 ساطع على 
حتقق �لوعد �لذ� قطعه �هللا § هذ¼ 

�آلية.
 	�Bحرقت نسخ �لتو�حلق نه لو ُ
صحاֲדا  يستطيع  لن  �ليو5  كلها 
 .B' ما  ÷س  ح¦  Æمعو�   0
ُفقد� - ال íح  لو  'لكن  فيها، 
 Åلعا� من  �ملصاحف  `يع   - �هللا 
�لقر=0  `ع  �ملسلمو0   Øالستطا
بصوBته �لكاملة خال? يا5، بل �ننا 
نستطيع كتابته كامال ح¦ § قريتنا 
عن  ناهيك  قا.يا0،  هذ¼  �لصغ$	 
 ��ملد0 �لكب$	. 'لكن ليس هنا� 
كتا> íا'� =خر ميكن 0 يبقى 
ُتلف  لو  كامل،  بشكل  �فوًظا 
مر	. �0 هذ¼ مليز	 قد خّص ֲדا �هللا 

�لقر=0 �لكرمي 'حد¼. 
'من �لوسائل �ل· �äذها �هللا حلفظ 
 § شاعه  نه  يًضا  �لكرمي  كالمه 
�كتما?  عقَب   Åلعا�  Bقطا Óتلف 
هنا�  يبق  فلم   ،Bلفو� على  نز'له 
 0� يقا?  'حتريفه.  لتغي$¼  �حتما? 
�حلكومة �لر'سية �B.� مر	 طبع 
�ملصحف بعد حذ  =يا� �جلها. 
شيع  قد  �لقر=0   0� Iا  فقيل  منه، 
�آليا�  هذ¼   0' كلها  �لدنيا   §
فأقلعت  `ع..   Åلعا� ملوجو.	 § 

عن خطتها �خلبيثة.

هذ�  حفظ  'سائل  من  'كا0 
�إلسالمية  �لعلو5   0 يًضا  �لوحي 
�لكرمي  �لقر=0  على  تأسست 
نفسه، 'هكذ� مت حفظ كل حركة 
علم   Øخُتر� فمثًال  فيه.  'سكو0 
يقا?  حيث  �لقر=0  خلدمة  �لنحو 
عن نشو� هذ� �لعلم �0 با �ألسو. 
�لد´� جا� سيدنا عليًّا � يشكو 
�ليه مسلًما حديَث �لعهد باإلسال5 
كا0 يلحن § قو? �هللا تعا� ﴿�0 
�َهللا بر�ٌ� من �ملشركني 'Bسوُله﴾، 
('Bسوِله)،  خطًأ:   يقر حيث 
 0 من  �خلو   على  باعث  'هذ� 
قد Æد'0 صعوبة  �جلد.  �ملسلمني 
'كا0  �لكرمي.  �لقر=0  فهم   §
فرسه  � حينئذ على  سيدنا علي 
يريد �خلر'ó، فأملى - 'هو على 

�ألسو.   ú على   - �حلا?  هذ¼ 
بعَض �لقو�عد كنمو�ó 'قا?: �ُْنُح 
َنْحَو¼.. � َضْع �لقو�عد على �لك 
�لعلم  ُسّمي هذ�  هنا  �ملنو�?. 'من 

"�لنحو". 
�لذ� 'ضعه  �لتاBيخ  علم  'هنا� 
�ملسلمو0 يًضا خلدمة �لقر=0 �لكرمي 
 BخباألÀم عندما خذ'� § تد'ين 
.ّ'نو�  �لقر=0   §  	.Bلو�� �ألمم 

كذلك حو�? �ألقو�5 �ألخر¬. 
 ¼بد �لذ�  �حلديث  علم  'هنا� 
فّسر  كيف  ليعرفو�  �ملسلمو0 
عليه  ُنز?  ما   � �لكرمي  BسوIم 

من عند �هللا تعا�. 
 À� Ãم قامو� بتجديد علم �لفلسفة 
�لفالسفة §  عند تصّديهم ملطاعن 
ûا?   § 'شّقو�  �لكرمي.  �لقر=0 

احلـق أنه لـو أُحرقت نسـخ التوراة كلهـا اليوم 
لـن يسـتطيع أصحابها أن gمعـوا حe fس 
مـا ورد فيهـا، ولكن لو ُفقدت - ال سـمح اهللا - 
lيع املصاحف من العاj السـتطاع املسـلمون 
lـع القـرآن بصورتـه الكاملـة خـالل أيام، 
بـل إننا نسـتطيع كتابتـه كامال حـR f قريتنا 
الصغ�ة هذه قاديان، ناهيـك عن املدن الكب�ة. 
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 .�Bًتطّو كثر  جديد�  طريقا  �ملنطق 
�لطب  علم  تأسيس   § بدعو�   Ã
من  بتوجيه  جديد	   Õ.مبا على 
 �'.�B�لقر=0 �لكرمي. À� Ãم حني 
�لنحو   § '�لنظائر  �ألمثلة  �كر 
�حلكيم،  �لذكر  بآيا�  �ستشهد'� 
لأل.>   óمنو�  Øَ'B �عتN'ها   ��
�لعرú، بل �قتبسو� =ياته كنظائر § 
نه   ¬B' �لعلمية؛  �ملجاال�  كل 
لو ُجمعت =ياته �ملقتبسة هنا 'هنا� 
لتمكّنا  '�ملو�ضيع   B.ملصا� § ش¦ 
 0'. خر¬  مر	  �لقر=0  `ع  من 

�للجو� �� � مصدB =خر. 
'هنا� فائد	 خر¬ جناها �إلسال5 
من �هتما5 �ملسلمني بتحصيل �لعلو5 
�ملا.ية § سبيل خدمة �لقر=0. �لك 
�ملا.يو0  �لعلما�  صبح  بينما  نه.. 
من تباØ �أل.يا0 �ألخر¬ كاBهني 
شديد	..  كر�هة  �لدينية  لكتبهم 
من  �لعلو5  هذ¼  صحا>   �Nي  Å
�ملسلمني متمسكني بالقر=0 خا.مني 
له .�ئًما، ألÀم كانو� يدBكو0 متاًما 
0 �لقر=0 ال �الف �لعلو5 �حلقيقية 

بل يؤيدها 'يدعمها.  
�لقر=0  حفظ  على  ساعد  'مما   
�لكرمي يًضا نه بعد نز'له توقفت 
�لتغ$  عن  �لفصحى  �لعربية  �للغة 
من  لغة  �لدنيا   § تبق   Å '�لتبد?. 

�للغا� على ما كانت عليه قبل ١٣ 
�إلجنليزية  خذ'�  �لعربية.  �ال  قرًنا 
جاسر  ֲדا  كتبه  ما  فإ0  مثًال.. 
'شيكسب$ قبل ٣ قر'0 فقط غد� 
�ليوð 5اجة �� �لشر� ح¦ يفهمه 
�للغة  على   طر قد  ألنه   ،ÕBلقا�
�لوجيز	  �لفتر	  هذ¼   § كب$  تغ$ 
 �� óتاÚ ال ÕBلقا� يًضا. 'لكن 
�لقر=0  لغة  لفهم  �لقدمية  �لقو�ميس 

ما .�5 يعر  �لعربية �لفصحى.
  عال'	 على هذ¼ �لوسائل �لظاهر	 
حلماية نص �لقر=0 فإ0 هنا� تدبً$� 
قد  فيه،  للمالئكة  .خل  ال  =خر 
للحفاõ على معا�   � �äذ¼ �هللا 
 0 �لك  �إلIا5.  'هو  ال  �لقر=0، 
�ملالئكة ليست سبًبا لإلIا5 �إلIي، 
بل �هللا تعا� هو �لذ� يكّلم عباَ.¼، 
إليصا?  'سيلة  �ال  �ملالئكة  'ما 
�لك �إلIا5 �� �لبشر؛ 'لذلك قا? 
ْكَر  �لذِّ نزَّْلنا  Ôن  ﴿�ِنا  تعا�:  �هللا 
سو    � حلاِفظو0﴾..  له  '�نا 
Ôافظ على هذ� �لوحي § �ملستقبل 
آلخر..  حني  من  �ملتجد.  بإIامنا 
'�ملأموBين  �ملجد.ين  ببعث  '�لك 

�لذين نوحي �ليهم.
يكو0  �لذ�  �لكتا>   0 �لو�قع 
 0'. من  فقط،  نصه   § �فوًظا 
�لد×  من  �ميًة  معانيه  تكو0   0

كتاًبا   ¼Bعتبا� ميكن  ال  '�لتز'ير، 
 0 �فترضنا  فلو  حقًّا.  �فوًظا 
 õفو� �Iند'×  كتاَ>  "�لفيد�" 
ُيعتN مع �لك �فوًظا  فلن  بنصه، 
نز?  �ل·  �للغة  أل0  تا5،  بشكل 
�فوظًة،  تعد   Å �لكتا>  هذ�  ֲדا 
مشتبهة  معانيه  صبحت  'بالتا� 
�ملفهو5  حٌد  يبني   Å فما  كليًة. 
�Iي  بإIا5  �لكتا>  Iذ�  �لصحيح 
فمن �لذ� يصّد[ نه يبّين مفهوًما 
سليًما، ' يعمل ֲדذ� �لكتا> كما 
��¹لة  ميكن  'ال  �لك.  �هللا   .�B
 0هذ� �لعيب من هذ¼ �لكتب �ال 
يقيم �هللا من فتر	 �� خر¬ ناًسا 
يعو.'0 بالقو5 �� �ملفهو5 �لصحيح 
للكتا> بتلقني منه �. 'مثل هذ¼ 
�حلماية Å تتيسر بشكل .�ئم أل� 
�لقر=0 �لكرمي. ال شك  كتا> �ال 
Àا كانت ميسر	 لألسفاB �ألخر¬ 
يًضا عندما كانت تتمتع باحليا	.. 
� كانت صاحلة للعمل، ما �آل0 
فال. '�ليو5 ال Úظى ֲדذ¼ �حلماية �ال 
�لقر=0 'حد¼. �نه �لكتا> �لوحيد 
كل   § تباعه  بني  يز?   Å �لذ� 
تلقَّو�  قد  Àم   �'Nخ نا×  عصر 
هذ�  ما ' مباشر	،  �هللا  من  �لوحي 
�لنا×  �لزمن �لذ� بلغْت فيه غفلة 
�هللا  بعث  فقد  �B'َتها،  �لدين  عن 



٩

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد الرابع- رمضان وشوال ١٤٣٣هـ  - آب / أغسطس  ٢٠١٢ م

فيه من قا5 بتطه$ تفس$ �لقر=0 من 
'عَرضه  كلية،  '�لشو�ئب  �حلشو 
�لغر��  �ألصيلة  �لعاÅ بصوBته  على 
مر	 خر¬.. ðيث �0 �لقر=0 �لذ� 
 Bكا0 قد عا. § موقف �لنا.5 �ملعتذ
مر	  صبح  �ملعاصر	  �لعلو5  ما5 
�لبطل..  �ملهاجم  خر¬ § موقف 
فتفر منه �لفلسفا� '�ملذ�هب كلها 
فسبحا0  �ألسد.  من  �لظبا�   Bفر�
حتد¬-  ôهللا �ملِلك �لعزيز. 'ها �ن�
�ّتباعي  بNكة   Ã ،تعا� �هللا  بفضل 
Iذ� �ملبعوã �لربا�- نه ��� طعن 
�ملا.ية  �لعلو5  صحا>  من  حد 
من  حكم   �  § نو�عها  بش¦ 
حكا5 �لقر=0، فإنô سو  فحمه 
 Å 0�' ،بأ.لة .�مغة معقولة 'مقنعة
عناً.�  �ملأل  على  يعتر  هو ֲדزميته 
هذ�  للجد�?.  �لعابر  �اسه  جّر�� 
ما جّربته منذ كثر من Bبع قر0، 
'عونه  �هللا  بفضل   -  ãدÚ Å  ��
يُت 'جه B 0ْ- 'ال مر	 '�حد	 
�لند�مة ظاهًر� ' باطًنا ُمذ .خلت 

.Bهذ� �ملضما
 Å تعا�  �هللا  فإ0   Bباالختصا'
حلماية  سبًبا  'حد¼  �لعقل  Æعل 
يتر�   Å' �لكرمي،  �لقر=0  معا� 
مر تفس$¼ § يد �لبشر فقط، بل 
قرB بأ0 يباشر بنفسه كشف معا� 

'هكذ�  �إلIا5.  طريق  عن  كالمه 
من  تؤَتى  �ل·   Bلثما� هذ¼  فإ0 
متثل  بالقر=0  للعاملني  آلخر  حني 
�فوًظا  كونه  على  ساطًعا  برهانا 
 0�لتالعب '�لتحريف. �لك  من 
�لد'�� ��� كا0 نافًعا �عتNنا¼ .'�ً� 
جد'¬  ال  فاسد  فهو  '�ال  ناجًعا 
�لقر=نية   Bلثما� فإ0 هذ¼   ��ً�' منه. 
�ملتجد.	 تؤكد نه ال يز�? �فوًظا 
يقيًنا.  باحليا	  'متمتًعا  �لفسا.  من 
من  أل�  تتيسر   Å ميز	  'هذ¼ 

�ألسفاB �ألخر¬ سو�¼.
 هذ�، 'كما سبق 0 �كرنا فإ0 
�لشر   يًضا   ôتع (�لذكر)  كلمة 
�لقر=0  ُسّمي  'قد  '�لنصيحة. 
بالذكر ألنه سيحقق للمؤمنني شرًفا 
'تقو¬. ��0 فقوله تعا� ﴿�ِنَّا َنْحُن 
َلَحاِفُظو0َ﴾  َلُه  َ'�ِنَّا  ْكَر  �لذِّ َنزَّْلَنا 

نضمن  �لذين  Ôن  ننا   ��  	ٌBشا�
�لقر=0، ألÀا  �ملز�يا §  حتقيق هذ¼ 
فقد  �لوحي  هذ�   § تظهر   Å  ���
ضاØ ما فيه من تعليم، 'لكننا لن 

ندعه يضيع هكذ� بًد�. 
كما 0 �آلية تتضمن نبًأ عن هال� 
 0 �لك  �ملسلمني.  'غلبة   Bلكفا�
حكا5  على  Úتو�  �لكرمي  �لقر=0 
تتعلق مبجاال� �حليا	 كلها مبا فيها 
 ،Øالجتما�' '�القتصا.  �لسياسة 
'�لوحُي �لذ� يشتمل على تشريع 
حكامه  �اسن  تتجلى  ال  جديد 
�لعملية ما Å يكن مصحوًبا ðكومة 
مر¼. 'لذلك كانت هنا�  ?' §
حتافظ  حاكمة  مة   �� حاجة 
بد  يكن   Å' "�لذكر"،  هذ�  على 
�لعربية  �حلكومة  على  �لقضا�  من 

لتوطيد حكومة جديد	.

فـإن اهللا تعاg j pعـل العقل وحده سـبًبا حلماية 
معـاt القـرآن الكـرمي، وj يsك أمر تفسـ�ه R يد 
 tالبشـر فقط، بل قرر بأن يباشـر بنفسه كشف معا
 wام. وهكذا فإن هذه الثمار الyكالمه عـن طريق اإل
تؤَتـى من حني آلخـر للعاملني بالقرآن متثـل برهانا 
ساطًعا على كونه %فوًظا من التالعب والتحريف... 
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التقوى

�حلكومة  قيا5   0 �لبعض  يظن 
�إلسالمية كا0 �حد¬ �ملصا.فا�. 
'هذ� خطأ، أل0 �لنظر �� �لظر'  
�لظن  هذ�  ينفي  عندئذ  �لسائد	 
متاًما، Ã بعد �الطالØ على هذ� �لنبأ 
يستحيل على � �نسا0 فيه مسكة 

من �لعقل 0 يعتN قيامها صدفة.
فقط  يعلن   Å �لكرمي  �لقر=0   0�
لتحل  ستز'?  �لعربية  �حلكومة   0
علن  بل  �ملسلمني،  حكومة  �لها 
0 �حلكم سينتقل �� قو5 صفتهم 
�هللا  بتقو¬  يتمتعو0  Àم  'ًال) )
شرًفا  سينالو0  '(ثانًيا)  'خشيته، 
ال   .Åلعا� به  يعتر   ح¦  عظيًما 
حكومة   ?�'¹ ظاهر	   0 شك 
'ûي� غ$ها ظاهر	 مستمر	 .'ًما، 
'لكن �لسؤ�?: هل تتو�فر �لصفا� 
حكومة  كل   § عال¼   	Bملذكو�
جديد	؟ 'لكن �نظر'� كيف �¹لت 
�حلكومة �لعربية، ðسب هذ� �لنبأ، 
توفر�  حكومة  �لها  'حلت 
 0� ح¦  متاًما،  �لصفا�  هذ¼  فيها 
يطعنو0  �لذين  �إلسال5  عد��  لدَّ 
حني  تر�هم   � نبيه  'يسّبو0  فيه 
با بكر 'عمر Bضي �هللا  يذكر'0 
عنهما، ُيْحنو0 عناقهم �جالًال Iما 
'�عتر�ًفا منهم مبا متّتعا به من �كا� 
'�نضباþ، 'صال�  'نظا5  'فطنة، 

 .Bتقو¬، 'تضحية '�يثا'
  فهل قيا5 حكومة كهذ¼ يكو0 
نبأ �لقر=0  0صدفًة 'ال سيما بعد 
 � �هللا  صّر�  لقد  قيامها؟  عن 
�لد'لة  هذ¼  مثل  قيا5  قبل   Bللكفا
�ليكم  نزلنا  ﴿لقد  بعيد:  بأمد 
تعقلو0﴾  فال  �كُركم  فيه  كتاًبا 
ما Úقق  فيه   � (�ألنبيا�: ١١).. 
�ملا.�،  '�لعز   ôلدي� �لشر   لكم 
هذ¼  'إلبر�¹  ��0؟  تعاBضونه  فِلَم 
هذ�  ُسّمي  نفسها  �لقر=نية  �لصفة 
'هنا  حياًنا،  (�لذكر)  بـ  �لوحي 
تفس$ها  بصد.  Ôن  �ل·  �آلية   §
قد ش$ يًضا �� �ألمر نفسه حيث 
قيل: ما لكم يها �لكفاB، تعّير'0 
Bسو� بقولكم: �نك ûنو0 يا َمن 
نَز? عليه هذ� �لكال5 �لعظيم �لذ� 
سيكو0 مدعا	 شر  للمؤمنني به. 
فاعلمو� ننا Ôن �لذين نزلنا¼ عليه، 
به  =من  'ملن  له  Ôقق   0 بد  'ال 
'عَد �لشر  '�لعز	 هذ�، أل0 هذ� 
يتضمن  نه   � شرعي..  �لوحي 
ما  �جلديد	  �لشر�ئع '�ألحكا5  من 
ال ميكن �لعمل به § بد�ية �ألمر �ال 
��� تيسر �حلكم للمؤمنني به 'نالو� 
�لر'حا�،  Bقيهم  مع  ما.يا  Bقيًّا 
هذ�  يتحقق  فلن  �لك  بد'0  ما '
�لكال5 'لن يبقى �فوًظا؛ 'لذلك 

ال بد من �لقضا� على �لنظا5 �حلا� 
فيه  يستطيع  =خر  نظا5  'توطيد 
�لقر=0  بتعاليم  �لعمَل  �ملسلمو0 
'�لتقو¬  �ملجد  Úققو0  'بالتا� 
 ÿملع� 'هذ�  ֲדما.  ُ'عد'�  �للَذين 
يصبح كثر جالً� ��� ما تدبرنا هذ¼ 
�آلية على ضو� قوله � قبل بضع 
�ال  َقْرَيٍة  ِمْن  ْهَلْكَنا َ ﴿َ'َما  =يا� 

َ'َلَها ِكَتاٌ> َمْعُلو5ٌ﴾ (�آلية: ٥).
  هنا� مسألة ال بد من توضحيها 
 0 قليل  قبل  بينُت  لقد  هنا. 
�لوحي  على  للمحافظة  �هللا  'عد 
�ألنبيا�  `يع  'حي  يشمل  عا5 
يًضا  �لتالية  '�آلية  '�ملرسلني، 
 Ïيفر �لذ�  '�لسؤ�?  هذ�.  تؤيد 
صحيًحا  هذ�  كا0   ��� هو:  نفسه 
يًضا  �لسابقني  �ألنبيا�  'حي  فهل 
'�ال  تامًّا؟  حفًظا  �فوًظا  يز�?  ال 
�لقر=0  'حي   0 نصّد[  فكيف 
سو  يبقى �فوًظا �� �ألبد؟ ملا�� 
يصبح  سو   يًضا  بأنه  نقو?  ال 
عرضًة للعبث '�لفسا. § 'قت من 
�أل'قا� كما حدã بوحي �ألنبيا� 

�لذين خلو� من قبل؟  
من  �أل'?  �جلز�  على  فاجلو�>   
هذ¼  كلما�   § كامن  �لسؤ�? 
�آلية نفسها حيث Å يقل �هللا تعا� 
"�لقر=0"  ðماية  سيقو5  بأنه  فيها 
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ðماية  'عد  '�منا  "�لكتا>"،   '
ضّيقت  �لكلمة  'هذ¼  ﴿�لذكر﴾. 
حفظه،  سيتم  �لذ�  �لشي�  .�ئر	 
ðماية  يتكفل  تعا�  نه  بينت   ��
نه   � "ِ�كًر�"..   5�. ما  �لوحي 
�لعبد  بني  �لصلة  يوطد  'ًال): )
'Bبه 'يأخذ �لعبَد �� مرتبة حيث 
تعا�؛  �هللا  بذكر  نشو�0َ  يبقى 
'(ثانًيا): 'ُيبوÕِّ �لعبَد مقاًما ðيث 
يذكر¼ �هللا يًضا.. � يشرفه .�ئًما 
فالوحي  'نصرته.  'تأييد¼  بوحيه 
�لذ� يبقى حامال Iذ¼ �ملو�صفا� 
سو  يتو� �هللا � �ايته، '�ال 
'�لبديهي  حفظه.  عن  فيتخلى 
ֲדذ¼  متصًفا  سيبقى  'حي   �  0
صاًحلا  �هللا  ير�¼  طاملا  �لصفا� 
 � �هللا   ¼Nيعت به، 'حينما  للعمل 
�لعصر  حاجا�  سد  عن  قاصًر� 
�جلديد	 سو  يتخلى عن �ايته، 
يكو0  جديد  بوحي  مكانه   Áليأ
مالئًما 'ملبًيا حلاجا� �لعصر �ل· 
تلبيَتها.  �لسابق  �لوحي  يستطع   Å
'حني يصبح �ُّ 'حٍي قاصًر� عن 
سد �حلاجا� �ل· نزله �هللا ألجلها 
'عندما  .�Ø حلفظه،   � يبقى  ال 
Æد  �إلIية  �حلماية  عنه  ُترفع 
للتحريف  ساÔة  �لفرصة   Bألشر��

'�لعبث به. 

 Ïنه ال 'جه لالعتر�  فاخلالصة 
على تطر[ �لفسا. �� 'حي �ألنبيا� 
�لسابقني، Bغم �لوعد �إلIي ðفظ 
'حي كل ن»، أل0 �لقر=0 �لكرمي 
'ّضح بكلمة (�لذكر) 0 'حيهم 
متتع باحلماية �إلIية ما .�5 (ِ�كًر�)، 
'حني Å يعد (ِ�كًر�) ُنزØ منه 'عد 
يعد   Å 'حيهم  'كو0  �حلماية. 
مر ال غباB عليه، 'ميكن  (ِ�كًر�) 
 § �لك   Nت�  0 منا  '�حد  لكل 
عصرنا هذ� على �ألقل، �� ليس �ة 
بني سائر �لديانا� � .يانة سو¬ 
�إلسال5 تدعي بوجو. شخص بني 
عمليًّا  .ليال   ¼Bعتبا� ميكن  تباعها 
 ôععلى كو0 كتاֲדا �)لذِّكَر(.. 
نه  يعلن  من  بينهم  يوجد  ال  نه 
 0 .ينه  بكتا>  بالعمل   Øستطا�
ينا? قر> �هللا تعا� ðيث �0 �هللا 
بكالمه  يشّرفه   � يذكر¼..   �
'ُير� له �خلو�B[ من قدBته. فما 
.�مت تلك �لكتب قد فقد� عمليًّا 
�ة  تعد  فلم  (�لذِّكر)  كوÀا  ميزَ	 
لعائق  .�عي  'ال  حلمايتها،  حاجة 
يد�  'صو?   0'. Úو?  íا'� 

�ملحرفني �ليها. 
يقو?:  �لسؤ�?  من  �لثا�  '�جلز� 
كيف نصّد[ �ً�� 0 'حي �لقر=0 
سو  يبقى �فوًظا �� �ألبد؟ ملا�� 

يصبح  سو   يًضا  بأنه  نقو?  ال 
'قت   § '�لفسا.  للعبث  عرضًة 
بوحي   ãحد كما  �أل'قا�،  من 
�ألنبيا� �لذين خلو� من قبل؟ 'جو�به 
 �� يتمتع  يز�?  ال  �لقر=0   0 هو 
يومنا هذ� مبيز	 (�لذكر)، �� بوسع 
 �� يصل   0 يًضا  �ليو5  �إلنسا0 
�لقر=0.  بتعاليم  عامال   � Bبه 
فبما نه ال ينفك يل» �حلاجة �ل· 
نز? من جلها لذلك Å �رó عن 
 0�حلماية �إلIية، فال حد يستطيع 
يتجاسر على �لعبث '�لتالعب به.

نه  نوقن  كيف  �لسؤ�?:  ما 
 § �حلماية  ֲדذ¼  يتمتع  سيظل 
�ملستقبل كذلك، فجو�به �أل'? هو 
تغي$   ��لقر=0  يطر على   Å نه
'ثانًيا  هذ�؛  يومنا   �� تبديل  'ال 
بأنه  تعلن  �لقر=0   § نبا�  هنا� 
�لعمل  عن  �ملسلمو0  تغافل  كلما 
به سو  يبعث �هللا � بينهم من 
�لقر=0.   �� خر¬  مر	  يأخذهم 
فهذ� �لوعد Æعلنا نوقن بأنه سيظل 
يسد حاجا� كل عصر �� �ألبد، 
'بالتا�  بًد�،  �لنسَخ  يقبل  'لن 
سيحظى .�ئًما باحلماية �إلIية، �� 
 Øحد من �حلكما� يسمح بضياال 
�حلكما�  حكم  '�هللا  ينفعه،  ما 

سبحانه 'تعا�.


