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�لحم��د هلل، و�صل��ى �هلل و�صلَّم عل��ى ر�صول �هلل، وعل��ى �آله و�صحبه 

وَمْن و�اله. وبعد:

منا، وترتفُع بنا �إلى م�صتوى �لفهم  فاآياُت �هلل عز وجل تعلِّمنا وتفهِّ

ع��ن �هلل �صبحان��ه وتعالى، وِمْن �أعظِم مر�ت��ِب �الإن�صان في هذه �لدنيا 

ه، و�لقر�آُن �لكريُم جاء ليرتفع بنا �إلى هذ� �لم�صتوى،  �أْن يفه��َم عن ربِّ

فالق��ر�آُن �لكريُم خطاُب �هلِل �لخال��ِق �لر�زِق �لقادِر �لحكيِم �إليك �أيها 

ر، ه��ذ� �لخطاب لَك  �الإن�ص��اُن �لجاهُل �لغافُل �لعاج��ُز �لقا�صُر �لمق�صِّ

ليرتف��َع بك �إلى م�صت��وى �الإن�صانية، و�إلى م�صت��وى �لعلم، و�إلى م�صتوى 

�لفه��م �ل��ذي �أر�ده �هلُل ع��ز وجل ل��ك، فبدون هذ� �لق��ر�آن تترّدى في 

دركاِت �لعج��ِز و�لقه��ِر و�لجهِل وع��دم �الإن�صاف، ولك��ن �إذ� رجعَت �إلى 

كت��اب �هلل �رتفَع بك لتكون �إن�صانًا حقًا، و�إذ� �أ�صبحَت �إن�صانًا حّقًا كان 

الُب��دَّ �أن تك��ون م�صلمًا حّقاًّ، الأن �الإن�صانية و�الإ�ص��ام اليفترقان �أبدً�، 

�لق��ر�آُن �لكري��ُم كام �هلل �ل��ذي الي�صبُع من��ه �لعلماء، ف��اإذ� �أردَت �أن 

تكون عالمًا فاقر�أ �لقر�آن، و�إذ� �أردَت �أن ال ت�صبَع من �لقر�آن فاإنَّ عليك 

 



الـقـــرآن  دلـيـلـنـا4

ثَك  �أن تكون عالمًا، لتقر�أ �ل�صطور وما ور�ء �ل�صطور، ولترى كيف يحدِّ

�لق��ر�آُن عن �لتاريخ �لُمْغِرق في �لِقَدم، م��ا ور�ء مايين �ل�صنين، وماذ� 

كان ف��ي �الأزل ي��وم ب��د�أ �الإن�ص��ان، وم��اذ� كان ف��ي زو�ي��ا �لتاري��خ ِم��ْن 

ق�ص���ص �الأقو�م و�الأُمم، و�الأنبياء و�لمر�صلين، و�لحكماء، وماذ� م�صى 

عل��ى ظهر هذه �الأر�ص ِم��ْن دوٍل وح�صار�ٍت ذهبْت و�نته��ْت و�نقر�صْت، 

 ول��م يب��ق له��ا ِمن �أث��ر، �أو لم يب��َق له��ا �إال �أط��اٌل عابرٌة تحك��ي �صيئًا 

من ذلك �لتاريخ.

�لق��ر�آُن �لكري��ُم ينتقل ب��ك ِمن مايي��ن �ل�صنين �إل��ى لحظتك �لتي 

�أن��َت �الآن فيه��ا، فهو يجيُبك عل��ى ت�صاوؤالتك عندما تخل��و �إلى نف�صك  

-�أيه��ا �الإن�ص��ان- وت�ص��األ: َم��ن �أنا؟ وم��ا �أنا؟ وكي��ف جئ��ُت؟ و �إلى �أين 

�أم�ص��ي؟ �أين �الآباء؟ ما م�صيرهم؟ ما م�صي��ري �أنا؟ كيف ُخلقت؟ كيف 

؟  ُنفخ��ت ف��يَّ �لروح؟ كيف ُكون��ت؟ كيف جئت؟ما هذ� �لعق��ل �لذي فيَّ

؟ ماه��ذه �لعو�طف �لت��ي �أ�صعر  ��ر؟ م��ا هذ� �لقل��ب �لذي ف��يَّ كي��ف �أفكِّ

به��ا؟ لم��اذ� �أح��ب فانًا؟ لم��اذ� �أك��ره فانًا؟ م��ا ه��ذه �الأحا�صي�ص؟ ما 

ه��ذه �لم�صاعر؟ لماذ� �أن��ام؟ وكيف �أ�صتيقظ؟ �أين تذه��ب نف�صي و�أين 
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تعود؟ ما هذه �الأحام �لتي �أحلم بها؟ ما هذه �لمر�ئي �لتي �أر�ها؟ ما 

ه��ذه �لم�صاعُر �لتي �أح���صُّ بها؟ لماذ� �أنا �أجوع؟ ولماذ� �أ�صعُر بال�صبع؟ 

ق �الأطعم��ة و�الأ�صربة؟ كيف �أ�ص��مُّ �لرو�ئح؟ كي��ف �أ�صمُع  كي��ف �أت��ذوَّ

��ز �الإن�ص��ان؟ كي��ف �أختزُن ف��ي ذ�كرت��ي ماييَن  �الأ�ص��و�ت؟ كي��ف �أميِّ

��ز بي��ن �آالف �الأطعم��ة و �الأذو�ق؟ كي��ف يح�ص��ُل   �ل�ص��ور؟ كي��ف �أميِّ

كل هذ�؟ 

ثم بعد هذ�: 

كي��ف �صيكون �لرحي��ل؟ ومتى؟و�لى �أين؟ وماذ� �ص��اأرى في رحلتي؟ 

ف��ي برزخي؟ في �آخرتي؟ ما م�صي��ري؟ ما م�صير �أبنائي؟ ماذ� بعد؟ ما 

نهاية �لدنيا؟ ما ق�صة �لقبر؟ما حكاية �الآخرة؟ 

ُت�صائ��ل  و�أن��ت  عنه��ا،  نف�َص��ك  ت�ص��اأُل  و�أن��ت   - �الأ�صئل��ة  ه��ذه  كل 

نف�َص��ك به��ا ف��ي لحظٍة م��ن �للحظ��ات حين تخل��و وحدك - َم��ْن �لذي 

ي�صتطي��ُع �أْن ُيجيَب��ك عنه��ا، وُيجيَب��ك بالح��قِّ و�لحقيق��ة و�ل�ص��دِق 

 �لت��امِّ �ل��ذي ال�صكَّ في��ه وال ريَب فيه؟ َم��ْن �لذي يمل��ك �الإجابات عن 

كل هذ�؟ 
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 �لجو�ب: �لقر�آن �لكريم.

 ولكن �إذ� فهمناه حقَّ �لفهم، و�إذ� تعاملنا معه كما ينبغي �أْن ُيعاَمل، 

�لق��ر�آن ال ُيقر�أ كاأي كتاٍب، وال ُينظر �إليه نظرًة عادية، وال ُيتابع كما 

ُتتاَبُع ن�صرة �الأخبار، وال ُيعاَمل كما ُتعاَمل �ل�صحيفة، ال،

 �لقر�آن كاُم �هلل �لخالق �لر�زق �لعظيم �لمقتدر �لحكيم.

   فيا �أيها �الإن�صان:

   ما �أعظَم خ�صارتك �إذ� خرجَت من هذه �لدنيا و�أنَت لم تعرف �هلل، 

و�أن��َت ل��م تفهم خط��اب �هلل، و�أنَت لم ترتف��ع �إلى م�صت��وى �إن�صانيتك، 

و�إلى م�صتوى �إ�صامك.

د     م��ا �أعظ��َم خ�صارت��ك �إذ� رحل��َت م��ن هذه �لدني��ا و�أنت ل��م تتزوَّ

م��ن هذ� �لعلم، وم��ن هذ� �لعمل �لذي ي�صمُن لك �لنج��اَة و�ل�صعادة في 

�الآخرة، و�لترّقي في مر�تب �لجنان في درجات �الآخرة؟

 ك��م �صتن��دُم عندم��ا تاأت��ي هن��اك وت��رى �لعلم��اَء �لعاملي��ن كي��ف 

ه��م لُي��رى كم��ا ن��رى �الآن  �رتفع��و� ف��ي درج��ات �لجن��ة حت��ى �إنَّ بع�صَ

�لنج��َم في �ل�صماء... �لمر�تُب متفاوت��ٌة على ح�صب تفاوتنا في هذه 
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�لدني��ا، يتر�ءى �أهُل �لجنة بع�َص �لنا�ص كم��ا يتر�ءى �الإن�صاُن �لنجَم 

ف��ي هذه �لدني��ا، فاأين تريُد -�أيه��ا �الإن�صاُن- �أن تك��ون منزلُتك؟ و�أين 

 تري��د �أن تكون درجُت��ك؟ �أين تريد �أن يكون موقُع��ك وقرُبك من �هلل 

�صبحانه وتعالى؟

 م��ا �أعظ��َم خ�ص��ارَة �الإن�ص��ان �إذ� خرج م��ن �لدنيا وهو جاه��ٌل، وهو 

��ر، وهو ف��ي ُحج��ب �لدني��ا و�ل�صهو�ِت  غاف��ٌل، وه��و قا�ص��ٌر، وه��و مق�صِّ

و�الآفاِت و�ل�صيئاِت و�لذنوِب و�لمعا�صي.

 ما �أعظَم خ�صارَة هذ� �الإن�صان؟!

 فيا �أيها �لم�صلم:

ف �إلى   ُعْد �إلى كتاب �هلل و�قر�أه كما ينبغي، كما ينبغي حقًا، وتعرَّ

�هلل من خال هذ� �لكتاب �لذي فيه �الآيات، و �لمعجز�ت.

فيه �لتحذيُر و�لتنذيُر. 

فيه �لعلُم �لنافع.

 فيه �لمعرفُة �لحقيقية.

 فيه �الإجاباُت عن �الأ�صئلة �لتي َي�صاأل �الإن�صاُن بها نف�صه.
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ر قول��ه: وم��ن �آيات��ه... وم��ن �آيات��ه... وم��ن  و�هلل ع��ز وج��ل ك��رَّ

�آيات��ه... فمن �لو�ج��ب علينا ونحن نتعاَمُل مع ه��ذ� �لكتاب �أن نح�صن 

�لتعامل مع هذه �الآيات قر�ءًة وفهمًا وتعمقًا وعبرًة ومغزى.

و�أن نح�صن �لتعامل مع هذ� �لخطاب:

 �أن نتع��رف يوم��ًا �إلى خطاب �هلل �إلى �لنا���ص عندما يقول لنا: )يا 

�أيها �لنا�ص(.

 وف��ي مرة �أخرى يجب علينا �أن نتعرف �إلى خطاب �هلل وهو ينادي 

�لذين �آمنو�: )يا �أيها �لذين �آمنو�(.

 وم��رة �أخرى يج��ب علينا �أن نتعرف �إلى خط��اب �هلل وهو يخاطب 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: )يا �أيها �لنبي (. وهكذ�... 

و�لعل��م �ل��ذي ف��ي كت��اب �هلل ي�صتغ��رُق �الأعم��ار، وياأت��ي باالأنو�ر، 

ر لك �لليل و�لنهار... ويك�صُف �لحجب و�الأ�صتار، وُيْذهب �الأكد�ر، وينوِّ

 خطاب �هلل لاإن�صان، وخطابه لاأنبياء، وخطابه للذين �آمنو�.

 كام �هلل عن �لرجل، وكامه عن �لمر�أة، وكامه عن �لطفل.

 كام �هلل عن �لجنة. وكامه عن �لنار.
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 كام �هلل عن �لما�صي،و عن �لحا�صر، وعن �لم�صتقبل.

  كل ه��ذ� ف��ي ثناي��ا ه��ذ� �لكت��اب �ل��ذي ال نق��ر�أه ح��ق قر�ءت��ه، 

وال نفهمه حق فهمه، و�لذي ال نقبل عليه كما ينبغي.

 ربم��ا قر�أن��اه طلب��ًا للث��و�ب، وال باأ���ص به��ذ�، ولكنن��ا �إذ� �قت�صرنا 

عل��ى طل��ب �لثو�ب فق��ط فكاأنن��ا عطلن��ا كت��اب �هلل �صبحان��ه وتعالى 

َرن��ا، وليرتفَع بن��ا، وليعلَِّمنا، وليعي��َد �صياغَتنا،   �ل��ذي ج��اء �إلينا ليغيِّ

َح �أفكاَرنا. ولي�صحِّ

نع��م جاء بكل هذ�، وِمن �أجل كل ه��ذ�، فا يجوز لنا �أبدً� �أْن نهمله، 

و�أْن نتغاف��ل عنه، و�أن ندعه، �أو �أْن نق��ر�أه قر�ءة �صطحية التنفذ �إلى 

�أعماق��ه، وال �إل��ى �أ�صر�ره، وال �إل��ى �أنو�ره، ال يجوُز لنا �أب��دً� �أْن نقتني 

ن�صخًة من �لقر�آن لن�صعها على �لرفِّ �أو في �لمكتبة، ثم ننتظر رم�صان 

لنقر�أ �لقر�آن، �أو نختم ختمة و�حدة وينتهي كلُّ �صيء.

 كم ِمَن �لم�صلمين َمْن اليعوُد �إلى �لقر�آن �إال في رم�صان.

 ك��م ِمَن �لن�ص��اء َمْن ت�صغلها �لحياُة �لدني��ا �أو متطلباُتها �أو �صهو�ُتها 

فهي م�صغولٌة بكل �صيء �إال بهذ� �لكتاب؟.
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 ك��م ِمَن �لن�صوة �لم�صلمات َمْن ال تفتُح كتاَب �هلل في �ل�صنة �إال مرًة 

�أو مرتين؟ 

ه��ل ف��ي بيوتن��ا ي��ا ُت��رى رج��ٌل زوٌج يقي��م حلق��ة قر�آني��ة للتاوة 

وللتف�صي��ر وللفهم وللمد�ر�صة في كت��اب �هلل �صبحانه وتعالى؟ يقول: 

تعال��ي يا �م��ر�أة، تعالو� �أيه��ا �الأوالد لنتد�ر�ص كت��اب �هلل فيما بيننا، 

لن��رى حقًا ماذ� يريُد �هلُل عز وج��ل منا، وما �لذي �أمرنا به، وما �لذي 

رنا منه، وهكذ� هكذ�  نا عليه، وما �ل��ذي حذَّ نهان��ا عنه، وما �لذي ح�صَّ

نرتفُع بم�صتو�نا وباأنف�صنا.

 �إذن -�أيها �الإخوة- كتاُب �هلل �أمانة بيننا، وَدْيٌن في رقابنا،

 ور�صالة من �هلل �إلينا.

، �أو من حبيٍب،  ، �أو �أمٍّ  �أن��ت -�أيه��ا �الإن�ص��ان - تاأتي��ك ر�صال��ٌة م��ن �أبٍّ

�أو عزي��ٍز، و�إذ� بك تقر�أها مرًة ومرتين وث��اث مر�ت، وربما حفظَتها 

رها، و�لقر�آُن �لكري��ُم ر�صالُة �هلل �لخالق �لر�زق �إليك -�أيها  و�أن��ت تكرِّ

��ن لك م��اذ� ل��ك، وماذ� علي��ك، فاإي��اَك �إي��اَك �أْن  �الإن�ص��ان- �ل��ذي يبيِّ

تخ��رج من �لدني��ا و�أنت جاهٌل به��ذه �لر�صالة �لتي ه��ي �صبيُل �لنجاح 
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و�لف��اح، و�لت��ي ه��ي �لطري��ُق �لم�صم��وُن لني��ل ر�ص��ا �هلل �صبحان��ه 

 وتعال��ى، و�لف��وز بجنت��ه، و�لم�صي��ر �إل��ى د�ر كر�مت��ه، و�لعي���ص ف��ي 

م�صتقر رحمته.

 فيا �أيها �لم�صلم:

ْر   ه��ذ� هو كت��اب �هلل �صبحانه وتعال��ى، فا تغبْن نف�َص��ك، وال تق�صِّ

بح��ق �أ�صرتك، كْن م�صلم��ًا حّقًا، و�رتفع بم�صت��وى �إن�صانيتك و�إ�صامك، 

و�ق��ر�أ كت��اَب �هلل كم��ا ينبغي �أن ُيق��ر�أ. ن�صاأُل �هلَل عز وج��ل �أْن ي�صرح 

ر قلوبن��ا، و�أْن يرتف��َع بن��ا �إل��ى م�صت��وى �لفهم عنه  �صدورن��ا، و�أن ين��وِّ

�صبحانه وتعالى.

•     •     •
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أقوال يف القرآن وعلومه

و�أح��ب �أن �أختم هذه �لر�صال��ة ببع�ص �أقو�ل جليلة الأئمة كبار في 

ف�صل �لقر�آن وعلومه، فاأقول:

قال �الإمام محمد بن جرير �لطبري)ت: 310ه�(:

» �إّن م��ن ج�صي��م ما خ�ّص �هلُل به �أمَة نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص من �لف�صيلة، 

فه��م ب��ه على �صائ��ر �الأمم من �لمن��ازل �لرفيع��ة، وحباهم به من  و�صرَّ

�صْت  �لكر�م��ة �ل�صني��ة، ِحْفَظ��ُه م��ا حِف��َظ عليه��م - ج��ّل ذك��ُره وتقدَّ

�أ�صم��اوؤُه - ِم��ْن وحي��ه وتنزيله، �ل��ذي جعله على حقيق��ة نبوة نبيهم 

ه به م��ن �لكر�مة عامًة و��صح��ًة، وحجًة  ملسو هيلع هللا ىلص دالل��ًة، وعل��ى م��ا خ�صَّ

ل به بينهم وبين كلِّ جاحٍد  بالغًة، �أبانه به ِمْن كلِّ كاذٍب ومفتٍر، وف�صَ

وُملِح��ٍد، وف��َرق ب��ه بينه��م وبين كلِّ كاف��ر ٍوم�ص��رٍك، �لذي ل��و �جتمع 

ها و�إن�ِصه��ا و�صغيِرها وكبيِرها، على �أن  جمي��ُع َمْن بين �أقطارها، من ِجنِّ

هم لبع�ٍص ظهيًر�  .  ياأت��و� ب�ص��ورٍة ِمن مثله لم ياأتو� بمثله ولو كان بع�صُ

َبه �صهابًا المعًا،  َلم نورً� �صاطعًا، وفي �ُصَدِف �ل�صُّ فجعله لهم في ُدَجى �لظُّ

لة �لم�صال��ك دليًا هاديًا، و�إلى �ُص�ُبل �لنج��اة و�لح�ق ح�اديًا،   وف��ي م�صَ
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حر�َص��ُه بعيٍن من��ه ال تنام، وحاطُه بُركٍن منه اَل ي�صام، ال َتِهي على 

�الأي��ام دعائُم��ُه، وال تبي��ُد على طول �الأزم��ان معالُم��ُه، وال يجور عن 

احُبُه. َمْن �تبعه  ة تابُع��ُه،  وال ي�صلُّ عن �ُصُبل �لهدى ُم�صَ ق�ص��د �لمحجَّ

ف��از  وُه��ِدي، وَم��ْن حاد عنه �ص��لَّ وَغَوى، فه��و موئلهم �ل��ذي �إليه عند 

�الخت��اف َيِئل��ون، ومعقُلهم �لذي �إليه في �لن��و�زل يعقلون، وح�صُنهم 

�ل��ذي به من و�صاو���ص �ل�صيطان يتح�صن��ون، وحكمُة ربه��م �لتي �إليها 

ُل ق�صائ��ه بينهم �لذي �إليه ينته��ون، وعن �لر�صى به  يحتكم��ون، وف�صْ

ي�صدرون، وحبُلُه �لذي بالتم�صك به من �لهَلَكة يعت�صمون.

قنا الإ�صابة �صو�ِب �لقول في ُمْحَكمِه وُمَت�صابهِه، وحالِه  �لله��م فوفِّ

��رِه، ونا�صخ��ِه ومن�صوخِه،  ه، ومجَمل��ِه ومف�صَّ ��ه وخا�صِّ وحر�م��ِه، وعامِّ

وظاهرِه وباطنِه، وتاأويِل �آيِه،  وتف�صيِر ُم�ْصِكلِه.

��َك به و�العت�ص��اَم بمحكمِه، و�لثب��اَت على �لت�صليم  و�ألهمن��ا �لتم�صُّ

لمت�صابهِه. 

 



الـقـــرآن  دلـيـلـنـا14

و�أوزعنا �ل�صكَر على ما �أنعمَت به علينا ِمْن حفظِه و�لعلِم بحدوده. 

�إن��ك �صميُع �لدعاء قريُب �الإجابة. و�صلى �هلل على محمد �لنبي و�آله 

و�صّلم ت�صليمًا «.

ثم ح�صَّ على ف�صل �لعلم به فقال:

ِرفت �إلى علمه  » �علم��و� عب��اَد �هلل - رحمكم �هلل - �أنَّ �أح��قَّ ما �صُ

ى،  �لعناي��ة، وُبِلغ��ت ف��ي معرفت��ه �لغاية، م��ا كان هلل في �لعلم ب��ه ر�صً

وللعاِل��م به �إلى �صبيل �لر�صاد هدى، و�أنَّ �أجمَع ذلك لباغيه كتاُب �هلل 

�ل��ذي ال ريب فيه، وتنزيله �لذي ال ِمْرية فيه، �لفائُز بجزيل �لذخر 

و�صنيِّ �الأجر تاليه، �لذي ال ياأتيه �لباطل من بين يديه وال من خلفه، 

تنزيٌل من حكيم َحميد «)1(. 

وق��ال �الإم��ام ع��اء �لدي��ن عل��ي ب��ن محم��د �لبغ��د�دي �لمعروف 

بالخازن)ت:741ه�(:

» �إنَّ �هلل ج��لَّ ذك��ُره ونفذ �أم��ُره �أر�صل ر�صوَلُه محم��دً�  ملسو هيلع هللا ىلص  بالهدى 

ودي��ن �لح��ق ليظه��ره عل��ى �لدي��ن كل��ه، رحم��ًة للعالمي��ن، وب�صي��رً� 

)1( جامع البيان عن تأويل القرآن )6-5/1(.
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للموؤمنين، ونذيرً� للمخالفين، �أكمل به بنياَن �لنبوة، وختم به ديو�َن 

�لر�صال��ة، و�أت��مَّ به م��كارَم �الأخ��اق، ون�ص��َر ف�صَله في �الآف��اق، و�أنزل 

علي��ه نورً� هدى به من �ل�صالة، و�أنقَذ  به من �لجهالة، وحكَم بالفوز 

بَعه، وبالخ�صر�ن لمن �أعر�ص عنه بعدما �صمَعه، عجز  و�لف��اح لمن �تَّ

�لخائ��ُق عن معار�صت��ه، حين تحد�هم على �أن ياأت��و� ب�صورٍة ِمْن مثله 

ر  ف��ي مقابلته، ثم �صهَّل على عب��اده �لموؤمنين مع �إعجازِه تاوَته، وي�صَّ

ر و�أن��ذر، وذَكَر �لمو�عظ  عل��ى �الأل�ص��ِن قر�ءَته، �أمَر فيه وزج��َر، وب�صَّ

��َر، وق�صَّ به من �أخب��ار �لما�صين  ��َر، و�صَرب في��ه �الأمثال لُيَتدبَّ لُيَتَذكَّ

لُيْعَتبَر، ودلَّ فيه على �آيات �لتوحيد ليتفكر.

ثم لم ير�َص منا ب�صرد حروفِه دون حفظ حدوده.

وال باإقامِة كلماتِه دون �لعمل  بُمحكماته.

ر �آياته في قر�ءته. وال بتاوتِه دون تدبُّ

م دقائقه.  وال بدر��صتِه دون تعلُّم حقائقه، وتفهُّ
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وال ح�صوَل لهذه �لمقا�صد منه �إال:

بدر�ية تف�صيرِه و�أحكامِه. 

ومعرفِة حالِه وحر�مِه. 

و�أ�صباِب نزوِله و�أَق�صامِه. 

ِه.  ِه وعامِّ و�لوقوِف على نا�صخه ومن�صوخه في خا�صِّ

فاإن��ه �أر�صُخ �لعل��وم �أ�ص��ًا، و�أ�صبغها فرع��ًا وف�صًا، و�أكرمه��ا نتاجًا، 

و�أنوره��ا �صر�ج��ًا، ف��ا �صرف �إال وه��و �ل�صبي��ُل �إليه، وال خي��َر �إال وهو 

�لد�لُّ عليه «)1(.

•     •     •

)1( لباب التأويل يف معاين التنزيل )3-2/1(.

 


