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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 ..إه داء
 

 ..إلى ُحمَّال  ر َسااَلت  الُقرآن   
 ..السَّال ك يَن ب َها إلى اهلل ، تَ َعبُّدًا وَباَلغاً 

 !ا م َحَن هَذا الزََّمانال ُمَكاب د يَن ب هَ 
 ..إلى َبالَب ل  اللَّيال ي ال ُخض ر

فَ َها ورََجاَءَها ب َمَحار يب  السََّحر  !ال ُمَرت َِّلة  َخو 
 ..إلى َطالَئ ع  ال ُخُيول  الغُب  ر

 ال ُمور يَة  ب َسَناب ك َها َله يَب الَفت ح  ال ُمب ين
 !َساَلماً وأَمانًا للَعاَلم ين

َيال   َباب  الصَّاد ق  ال ُمؤ م ن   إلى أج  َنُه .. الشَّ َشو  ﴿الَّذ يَن يُ بَ لُِّغوَن ر َسااَلت  اهلل  َوَيخ 
َن َأَحًدا إ الَّ اهللَ  َشو  يباً ! َوالَ َيخ   (1)﴾!وََكَفى ب اهلل  َحس 
د ي َهذ ه  اللََّوَعات.. إلَي ُكم  َساَدت ي  ..!ُأه 

 .فريد األنصاري: خادمكم المحب
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 .93: األحزاب  
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 قرآنحق ال

ر  اللَّه  َوَما نَ َزَل م َن ال َحقِّ ؟ َوال َيُكونُوا  ) َشَع قُ ُلوبُ ُهم  ل ذ ك  أََلم  يَان  ل لَّذ يَن آَمُنوا َأن  َتخ 
ُهم   يَن ُأوتُوا ال ك َتاَب م ن  قَ ب ُل َفطَاَل َعَلي ه ُم ااَلَمُد فَ َقَست  قُ ُلوبُ ُهم  وََكث يٌر م ن   َكالَّذ 

ُقونَ   !؟(فَاس 
 (11:دالحدي)

ُجوراً  َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ إ نَّ قَ و م يَ )  (..!اتََّخُذوا َهَذا ال ُقر آَن َمه 
 (33: الفرقان)

 
 ن ع َمُة القرآن

م ن يَن إ ذ  بَ َعثَ  َلَقد  ) ُلوف يه م  َرسُ  َمنَّ اللَُّه َعَلى ال ُمؤ  ه م  يَ ت   َعَلي ه م  ءايَات ه   والً م ن  أَن  ُفس 
َمَة َوإ ن  َكانُوا م ن  قَ ب لُ  م  َويُ زَكِّيه   ك   !(َلف ي َضالٍل ُمب ينٍ  َويُ َعلُِّمُهُم ال ك َتاَب َوال ح 

 (114:آل عمران)
 

 بَاُب القرآن
َفاُلَها)  !؟(َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن ال ُقر آَن َأم  َعَلى قُ ُلوٍب َأق  

 (42:محمد)
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 مقدمة
 
ر ن " مد هلل الذي أنزل القررآن العيريم احل ِ رن رن أ وجعلر  نرورا يير  ! جر  ُُر   "ُروحرا  من

 !وميسح ب  اخلطايا، ويشف  ب  الب يا! ويفرج ب  ظلمات الكروب! ب  موات القلوب
وصلى اهلل وسلم وبرار  ُلرى البشرل النرذير، والسرراج املنرل، سريدنا يبمرد النر  األمر ، 

مررذ أمرمرر  اهلل  عرراىل بررالنبو   -  وسررلم الررذي أرسررل  اهلل رمحررة  للعرراملزل فلررم يررزل صررلى اهلل ُليرر
أَيرَُّهررا الِنبنررر ةُ يننِررا أَر َسررل َناَ   يَررا! )مومبررا  ُرّريًررا ، متوقرردا ا برراة البشرررية يىل يررِو الرردين  -اخلامتررة 

ررَاج ا ُني را ينىَل اللِر ن بنننه ننر ن َوسن ويمنرا أشرر   (.54-54:األحرزاب()ُمننرل ا َشاهند ا  َوُمَبّشرر ا َونَرذنير ا َوَرا
! هررذا القرررآن العيرريم: نررورُ  ُليرر  الصرر   والسرر ِ اررا أنعررم اهلل ُليرر  مررن جرر ل الرروح  و الرر 

ررَن اللِرر ن نُرروٌر وَمنتَرراٌب ُمبنررزٌ . )للعرراملز ان صررلى اهلل ُليرر  وسررلم بررذل  ُهررد  فكرر . قَررد  َجرراةَُمم  من
رَوانَُ  ُسرُبَ  الِسر  ْ ردنيهنم  يَره دني بن ن الِلُ  َمنن ا ِربَرَع رن رَن اليُُّلَمراتن ينىَل النُّرورن بنننه ننر ن َويَره   ِن َوُُي ررنُجُهم  من

َتقنيمٍ  رَاٍط ُمس   (.54-54:املائد ()ينىَل صن
الِرُسروُل يَرا َرّب ينِن  َوقَرالَ )؟ ..ولكرن  أيرن مرن يرفرع بصرر  يىل السرماة..! هل  هو النور

ُجورا   قَرو منَ  اَِّتَُذوا  (93:الفرقان(!!)َهَذا ال ُقر آَن َمه 
 أما بعدل

يىل رُرا  .. يىل أهر  الفلر  والصر   .. يىل السرار  املررّبز .. فنىل العلماة العراملز 
 نن نررور، ُيرررجهم مررن ظلمررات هررذا الرررزميىل الشررباب البرراحنز ُررن َوارنٍر مرر.. اخلررل والفرر   

يىل املنقلررز ارررا  .. ميىل  رروع التررائبز، ا ئبررز يىل مررنها اهلل وصررراط  املسررتقي!.. العصرري 
.. والعرور  يىل َصرّف اهلل،  رمح رمحرة اهلل .. الراغبز ا التطهر والتزمية! اخلطايا والذنوب منل 

يىل الذين  فرقمح هبرم السرُبُ  حرل   واْرطرابا، مر ررين برز هرذا اوجتهرار وها ، مرن مقرووت 
 !اإلص  

 !يليكم أيها األحباب أبعث رساوت القرآن
ولكررن ميررف السرربي  ! اريت أبعررث قلررية القرررآن، والّسرررُّ مرر ُّ الّسررّر ا القرررآنيلرريكم سرر

 يلي ؟
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َمةن القرآن جع  اهللُ  ُُُ   -أليس بالقرآن وحبنك  َُب رَدُ  يبمردا  برَن ُبردن اهلل  - َرَقِدَسمح  أبرا
قررأ متابرا ُمَعلّرَم البشررية وسريد ولرد آرِ؟ ومرا مران ي -ُلير  صرلوات اهلل وسر م   -الن  األم  

 !من قب  وو مان ُيط  بيمين 
بَرَعررَث اهللُ احليرراَ  ا ُرررب ا اهليررة فررنقلهم مررن  -! وبررالقرآن فقرر  –مث ألرريس بررالقرآن 

 أُِمٍة أُّمية ْالةل يىل أُِمٍة متارس الشهار  ُلى الناس م  الناس؟
ُل رر ن وامللكرروت؟ أمل يكررن

هررو الشررفاة  أمل يكررن القرررآُن ا جيرر  القرررآن مفتاحررا لعررامل امل
َرررررٌة لنل ُمرررررؤ منننَز َوو يَزنيرررررُد اليِرررررالنمنَز ينو )وهرررررو الررررردواة؟  رررررَفاةٌ َوَرمح  رررررَن ال ُقرررررر آنن َمرررررا ُهرررررَو شن َونُرنَررررررّزُل من

مرن  -ُلرى احلقيقرة  - ا  يًرلك  من مان حَ  أمل يكن هو املاة وهو اهلواة( 28:اإلسراة()!َخَسار ا
رررررررٌر َوقُرررررررر آنٌ )األحيرررررراة؟  َُلَرررررررى . ُمبنرررررررزٌ  ينن  ُهرررررررَو ينو هنم  ررررررِ  ال َقرررررررو ُل  لنتُرن رررررررذنَر َمررررررن  َمررررررراَن َحي رررررررا َويَن
 (03-43:يس()!ال َكافنرنينَ 

مرن رجرر  قررآين بسري  ُ  ردناُل انق برا ربانيرا ُجيبررا،  -جمررر   و ر   -أمل  كرن   و ر  
ُل  ن وامللكروت؟ أمل  تنررزل امل ئكرة لري   منر  مصرابيح ا

لنريرا لسرماع وخرقا نورانيا غريبا ا أمر امل
( 2)القرآن من رج  منهم، بات يَرَتَبِتُ  ا سكون الدَُّجى، يناج  رب  بآيرات مرن بعرو سرور ؟

أمل يقرررأ رجرر  آَخررُر سررورَ  الفا رررة ُلررى لَرردنيٍ  مررن بعررو قبائررر  العرررب، اُتقلرر  سررم أفعرررى يىل 

                                      
2
ر بَردن نل ُن َأيب َسعنيٍد اخل ُ    ررَأُ ان من لَرة  يَرق  َنَمرا ُهرَو َلير  ْر  اهلل ُنر ل بَرير  رنًي ْر  اهلل ُن  َأًن ُأَسي َد ب رَن ُحَلرل ٍ ر د 

ررررَر َ . ينه  َجالَرررمح  فَرَرُسرررر ُ  ررريمُح َأن  َ طَررررَى َي ررررَ َل : قَرررراَل ُأَسرررري دٌ ! فَرَقررررَأَل مثًُ َجالَررررمح  أَي لرررا  ! فَرَقررررَأَل مثًُ َجالَررررمح  ُأخ 
َفَخشن

نَررراُل الًسرررُجن [ بنرر  الصررر لا: يعرري] ررر ، فنيَهررا أَم  ن رررُ  اليًلًررةن فَرررو َ  رَأ سن َهرررا، فَررننَها من ررمُح ينَلير  ررراج] !فَرُقم  وهررر  :  رررع سن
َرًو َحررًا َمرا َأرَاَهررا[ املصرابيح َُلَرى َرُسررولن اهلل صرلى اهلل ُليرر  وسرلم، فَرُقل ررمحُ ! ََُرَجررمح  ان ا   ُت  يَررا : قَراَل فَر َررَدو 

نَ  ر َرُسوَل الًل ن بَرير  ر بَردني، ينه  َجالَرمح  فَرَرسن رن  َجرو ان الًلي ر ن أَقر ررَأُ ان من فَرَقراَل َرُسروُل اهلل صرلى اهلل ! َما أَنَا ال َبارنَحرَة من
: فَرَقرراَل َرُسرروُل اهللن صررلى اهلل ُليرر  وسررلم! فَرَقرررَأ ُتل مثًُ َجالَررمح  أَي لررا  : قَررالَ « !اقر رررَأ اب ررَن ُحَلررل ٍ »: ُليرر  وسررلم

ررررَأ اب رررَن حُ » ررررَأ اب رررَن »: فَرَقررراَل َرُسررروُل اهلل صرررلى اهلل ُليررر  وسرررلم! فَرَقررررَأ ُتل مثًُ َجالَرررمح  أَي لرررا  : قَرررالَ « !َلرررل ٍ اقر  اقر 
رررريمُح َأن  َ طَررررَى ُ . َفان َصررررَرف محُ : قَررررالَ « !ُحَلررررل ٍ  َهررررا، َخشن نر  ن ررررَ  اليُّلِررررةن . وََمرررراَن َي ررررَ َ َقرنيبررررا  من نَرررراُل . فَررَأَي ررررمُح من فنيَهررررا أَم 
رررُجن  َررًو َحرررًا َمررا َأرَاَهررراَُ . السُّ  نل رررَ  ال َمَ ئنَكررُة َمانَرررمح  »: فَرَقرراَل َرُسررروُل اهلل صررلى اهلل ُليررر  وسررلم! َرَجرررمح  ان ا  

ُع لَرر َ  ررَتمن ررنر ُهم  ! َ س  ُ من ررَت ن ررَبَ مح  يَررَاَهررا النًرراُس، َمررا َ س  وقررد رو  البخرراري  ررو  . روا  مسررلم« !َولَررو  قَررررَأ َت أَلص 
 .خمتصرا
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 –( لعرراملزاحلمررد هلل رب ا)األرض، فلبررث ينتيررر حتفرر  ا بلررع رقررائ ، حررا يها قُرنئَررمح  ُليرر  
 (3)قاِ مىن  مل يكن ب  ش ة ق ؟ -! اليت يفيها اليِو م  األطفال

ألررريس هرررذا القررررآن هرررو الرررذي صرررنع التررراريف وا  رافيرررا للمسرررلمزل فكررران هرررذا العرررامل 
اإلسررر م  امل امررر  األطرررراا؟ ومررران لررر  هرررذا الرصررريد احللررراري العيررريم، املوغررر  ا الوجررردان 

فلرم  نر  ! سرتعمار القدميرة وا ديرد  ُرن احتوائر  وهلرم اإلس م ل ارا أُجرز مر  أشركال او
رغرم ا ررا   -من  معاول اهلدِ وآوت التردمل بشرا أنواُهرا وأصرنافها املاريرة واملعنويرة، وبقر  

 !متماس  الُو  بذا   وهويت  -العميقة جدا 
! شرياا مررذمورا( سرور  العلر )ومرا مانرمح األمرة اإلسر مية قبر  نررزول ا يرات األوىل مرن 

رنَجرررررمح  لنلنِررررراسن )ومانرررررمح ! ويمنرررررا مررررران هرررررذا القررررررآن فكانرررررمح هرررررذ  األمرررررة رررررَر أُِمرررررٍة أُخ  آل !()َخير 
 (553:ُمران

 أليس القرآن الذي نتلو  اليِو هو ُين  القرآن الذي     أولا  من قب ؟
 ن يهن؟االذي حدال لنا  ن أهَ  هذا الزم فما

 !و ل  ه  القلية! هل  هو السؤال
وقررد  ! وهلرر  هررو سررؤال العصررر! منٌن ا مررنها التعامرر  مررع القرررآنو شر  أن السررر مررا

 (4()ميف نتعام  مع القرآن؟: )مت  غل واحد من أه  العلم والفل  حول يشكال
 ولقرررد أ رررع السرررابقون وال حقرررون ُلرررى أن املررررنها يمنرررا هرررو مرررا مررران ُليررر  يبمررررد

هررو  َرلَرر ق للقررآن آيررة  آيررة ،  فمررن ها اليررِو يسرتطيع الصرر  ُليرر ؟ ويمنرا. وأصر اب  مررن أمررر القررآن
َمرررة   ك  َمرررة  حن ك  ُلرررى سررربي  التخلررر  الوجرررداين، والِتَمنُّررر ن ال بررروي حلقائقررر  ! و َرلَررر ق ُرررن القررررآن حن

                                      
3
ين سريد احلرر  سرليم لُرردنَ  فهر  مررن رَاٍ ؟  : نزلنررا منرزو فى تنررا امررأ  فقالررمح: )خلرردري قرالُررن أيب سرعيد ا  

. فرررىُطو  غنمررا وسرررقونا لبنرررا! فَرَرقَرراُ  بفا رررة الكترررابل فرر أ! فقرراِ معهرررا رجررٌ  منرررا، مررا منرررا نينررر  يسررن رُقر يَرررة  
حررا ( يعري ال رنم) رموهرا  و: فقلرمح: قررال! مرا رقيتر  يو بفا رة الكتراب: أمنرمح  سرن رقيرة؟ فقررال: فقلنرا

مرا مران يدريرر  : نرىيت النر  صرلى اهلل ُليرر  وسرلم فى ينرا النرر  صرلى اهلل ُلير  وسرلم،  فررذمرنا هلر  لر ، فقررال
ْرربوا   بسررهم معكررم ومررا أررا  : فسررىلو ، فلر  ، وقررال: )وا صري ة البخرراري!( أهنرا رقيررة؟ اقسررموا، وا

 .لي متف  ُ!( أهنا رقية؟ خذوها واْربوا   بسهم
4
اوي حفي  اهلل    .منهم الشيف يبمد ال زا  رمح  اهلل، والدمتور يوسف القْر



 8 

حرررا يصرررل القررررآن ا قلررر  املرررؤمن نَرَفسرررا  طبيعيرررا، و يتصررررا يو مرررن ! اإلميانيرررة الُعُمرررَر ملِررر 
رُر  ر و  النراس، ويها  فنها بت و   ُلى! خ ل ، وو ينط  يو حبكمت  لى مرن حولر  َغير  نفس  ُو

 !حبرمت  ا التاريف غل حرمة الناس
 -ارررا أُن ررزنَل ُليررر  مررن القررررآن آيررة  آيرررة   -وهكررذا صررنع الرسرررول صررلى اهلل ُليررر  وسررلم 

رررررٍث ! )منَررررراهنَج حِولَرررررمح  جَم رررررَر  التررررراريف َُلَرررررى ُمك  َُلَرررررى النِررررراسن  ررررررَأَُ   َونَرزِل نَرررررراُ  َوقُرر آن رررررا فَرَرقر نَرررررراُ  لنتَرق 
رَعاٌب برز ! فلم  كن ل  وسرائ  ْرخمة وو أجهرز  معقرد ( 534:اإلسراة() َرن رزني    ويمنرا هر  شن

رانُرَها! ا بال، أو بيوٌت بسيطة، مث مساجُد آمنة مطمانة : وبراجمهرا! ص ٌ  وجمالُس للقررآن: ُُم 
 األرقررم، وانتهرراة  اسررجد برردةا بشررعاب مكرة، ورار األرقررم بررن أيب!  ر وٌ  و علررٌم و زميررة بررالقرآن

مانرمح البسراطة ! املدينة املنور ، ُاصمة اإلس ِ األوىل، ُلى صاحبها أفل  الصر   والسر ِ
 !روَ  القرآن -بعد هل   –ه  طابع م  ش ة، ويمنا العيمة مانمح ا القرآن، وملن َ َشِرَب 

ومررن بعررد ،  هكرذا مانررمح جمالُسر  صررلى اهلل ُلير  وسررلم مث جمرالُس أصرر اب  ا ُهرد ،
ُليرر  السرر ِ جمررالَس قرآنيررة ، انعقرردت هنررا وهنررا ، و ناسررلمح بصررور  طبيعيررةل إلقامررة الرردين ا 
الررنفس وا امتمررع معررا ُلررى السررواة، وبنرراة النسرريا اوجتمرراُ  اإلسرر م  مررن مرر  ا وانرر ، 
! بصرور  مليرة لوليرةل ارا مران مرن لوليرة هرذا القررآن، ويحاطتر  بكر  شر ة مرن ُرامل اإلنسرران

 َرَدبِرر َها ! اقررأ و َرَدبِرر   :ولكن بشرط! ين شامح ا ية املعجز واقرأ  .وهل  أمر و يتاج يىل برهان
فيرا أيهررا املرؤمن السررائر يىل ! حرا بعررد طَرّ  صرف ات هررذ  الورقرات! وقنرف  ُليهررا َملنيًرا  ! طروي 
ررر  بقلبرر  ! الباحررث بكرر  شررو  ُررن نررور  وهرردا ! مرروو   -ملبصرررين ُسررا   كررون مررن ا -أب صن

ََُلى ال ُمؤ منننَز ينه  بَرَعثَ  َلَقد  ): قوَل   عاىل رن   َمِن الِلُ   َُلَري هنمُ فنريهنم  َرُسروو  من لُروا  رهنم  يَرتر  ةايَا نر ن  أَنر ُفسن
َمَة َوينن  َمانُوا منن  قَرب  ُ  َويُرزَّميهنم   َْ ٍل ُمبنزٍ  َويُرَعّلُمُهُم ال كنَتاَب َواحل نك   (545:نآل ُمرا!()َلفن  

ِنَة العيمى من خر ل ُرديلتها، وهر  قولر   عراىل ُهرَو الِرذني : )ول  أن  شاهد هذ  ال من
لُ  ُهم  يَرتر  ُّمّيَز َرُسوو  ّمنر  َمرَة َوينن َمرانُو  ََُلي هنمُ و بَرَعَث ان األ  ا آيَا ن ن َويرُرزَّميهنم  َويُرَعّلُمُهرُم ال كنتَراَب َواحل نك 

ََْ لٍ   .(2:ا معة()مُّبنزٍ  منن قَرب ُ  َلفن  
 !ف   َرن َس الشرط! هذ  ه  ا ية، ويهنا لَعَ َمٌة وأيُّ ُ مة! نعم

 ! ل  يهن مانمح رسالة القرآن، و ل  مانمح رسالة يبمد ُلي  الص   والس ِ
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أمل يران األوان ! يرا رجالر  ونسراة ! ويرا مهولر  وشريوخ ! يرا شرباب اإلسر ِ! فيا أ باع يبمرد
لة القرررآن؟ أمل يرران األوان بعررد لتجديررد ُهررد القرررآن؟ ويمنررا قلررية األمررة مرر  بعررد لتجديررد رسررا

رن اللِر ن َوَمرا نَررَزَل ! )جتديد رسالة القرآن: قليتها ههنا َأملَ  يَانن لنِلذنيَن آَمُنوا أَن  ََّت َشرَع قُرلُروبُرُهم  لنرذنم 
رررن   َررّ  ؟ َوو َيُكونُرروا َمالِررذنيَن أُو ُرروا ال كنتَرراَب من ررَن احل  َُلَرري هنُم اَوَمررُد فَرَقَسررمح  قُرلُررروبُرُهم   من قَرب ررُ  َفطَرراَل 

ُقونَ  ُهم  فَاسن نر   (54:احلديد!)؟(وََمننٌل من
لنعرد يىل مدرسرة ! لنعد يىل مدرسة رسول اهلل صرلى اهلل ُلير  وسرلم! فيا أيها األحباب

ج لُر  ا  ممرا شرهد ُليهرا اهللُ جر ِ ! صرافية نقيرة! ُلى منها القرآن! وجمالس القرآن! القرآن
 !جي  القرآن، و مما  لقيناها مشوهة من ُصور ال َمَواتن ا التاريف

غايتهررا بيرران مررنها اوشررت ال بكترراب . مانررمح هررذ  الورقررات  ا  يهنمررن أجرر  هررذا وه
رَ َلة  لر  ! اهلل، وميفيرة يُرار  بنراة األنفرس ُلرى ونهَاننر ، َوونف رَ  مقراييس  صرميم  فر   تخرذها َمش 

! بر  خرذها آلرَة استبصراٍر ف سر ! وو حاجبة  ل  ُن مكنون ُرّر ن الكرمي! ُن القرآن العييم
فنمنرا هر  آيرات  ربطر  بآيرات، ُلررى ! مسرائر آوت فقر  الردين، مسرتقا  مرن متراب اهلل رأسرا  

يىل ال ايرررة،  –أخررر  احلبيررر   -حرررا يها وصرررلمَح ! نررروع مرررن التررردريا يىل خررروض حبرررر القررررآن
  ، وبرردأت  كتسر  حقرائ  اإلميران ُمَشراَهَد  ل فردع ُنرر  وحصر  لر  اإلبصرار با يرات ُمباَشررَ 

رن  وسري ! هذ  الوريقات وأمناهلا جانبا برد  من ميرف و؟ وقرد قرال ! فما مان ليكرون برز اهلل ُو
َُرّي فَرننيّن َقرنير ٌ : )ملن هو خٌل مي ومن  ُنبَرارني  َُرانن . َوينَها َسرىََلَ   ُ رَوَ  الرِداعن ينَها َر يرُ  َر . أُجن

َ َلَعِلُهم  يَرر ُشُدونَ فَرل   يُبوا  ن َول يُرؤ منُنوا يبن َتجن  (.524:البقر ()!َيس 
ويمنررا متبنررا ههنررا مررا متبنررا مررن ملمرراتل اسررتجابة  لرغبررٍة مل ررٍة مررن بعررو يبرر  القرررآن 

ل فكران (بر   الرسرالة القرآنيرة: )العييم، وروار جمالس  العامر ل من بعدما صدر متيبنرا السراب 
مرررن األيفرررر ا لفررمح اونتبرررا  يىل مرررنها القرررآن، ومدرسرررت  الربانيرررة  –لرر  اهلل بف –لرر  مرررا مررران 

العييمةل ف ديفمح يقية لد  بعو أه  اخلل، نبهمح أرواحهم يىل حياض الررو  املتدفقرة مرن 
ل ملسراُد  مرن و "رلري  ُمليرا"تابة ورقات ق ئ ،  شب  أن  كرون فرغبوا مي م! ش ل القرآن

القررآن و رردبر ، و شرر  اخلطروات املنهجيرة بصرور  مبسرطة، وسررهلةل خر   لر  سرابقة ا  ردارس 
حرا يَعنَيهررا مر ُّ قررارم ومسررتمعل رغبرة  ا  عمرريم اوشرت ال بررالقرآن، والرجرروع يلير  ل بيررة الفكررر 

 !ومذل  مان، واهلل املستعان. والوجدان، ومتتز نسيا امتمع ُلى منن َسَجةن اإلميان
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 :قسما يىل قسمزجاة هذا الكتاب من ومن مثَِ 
القصررد منرر  بيرران  ،(5)"م  دخل إل  ى مج  الس الق  رآن"هررو ُبررار  ُررن  :القس  م األول

منر   .مرورر  الررئيس يتخرذ متراب اهللصررا، ل ارا هرو منهراج قررآين املشروع الردُوي هذا أمهية
ليرر  يبرري قواُرردَ و   نررورَ  ىيتلِقرر رروع منهجيررا ممررا أنرر   .ا َُ ورُ   هرردا ، ُو  ةالصررور  العمليررلبيرران  مْو

 .بك   فاصيلها ا زئية "جمالس القرآن"إلقامة 
وفقررات متبتهرا مرن قبر ،   قراوتو  عردو أن  كرون  عرا مل ورغم أن مار  هذا املدخ 

مح  خطواُُتررا، وُفّصرررَلمح  هرررو أهنررا رُ ّربَرررو  ل فررنن هلرررا ههنررا متيرررزا خاصررا،(6) عتهررا مرررن هنررا وهنرررا 
ابلرررة للتصرررريف العملررر  ا امتمرررع جديرررد ، ق متدرجرررة، مرررع شررررو  ويْرررافات " قنيرررة"بصرررور  
بعرو النصروم مرن متراب اهلل وسرنة رسرول  صرلى اهلل ُلير  وسرلم،  را  ييرار مث .لقائيةبصور   
الردلي  "ولذل  جاةت أشرب  مرا  كرون برر. امالسهذ    بيان  للمنها التطبيق  إلقامة في  هيار
 .يىل جمالس القرآن الكرمي "املرشد

، مرن خر ل بعرو وهج  طبيقر  ملدارسرة القررآن الكررميُرن منرهو ُبار   :القسم الثاني
ُرر"  ّقررلَ  رَ لكيفيررة  ويباولررة لتقرردمي صررور  ُمليررة ،سررور  ي  تلررمن  السرررور الررذ ،"  املنهرراج دَ اهل 

ى أن  سررل ُليررر  َجرررر  بيانررا ُمليرررا ملررا يرُ  فجرراة هرررذا القسررم .مررن خررر ل آياُتررا وملماُترررا املختررار 
َُلَسرررراةُ أن ينرررال  ُسرررى هلرررد  الررروارر  بكتررراب اهلللرسررراوت امرررن  لقررر   ،"جمرررالس القررررآن" ا  

  مرن د  ُلرى ُهر - بتوفير  اهلل -وييراهم جيعلنرا ، ربانيرا من برمات هرذا القررآن ُخُلقرا   املتدارنسون
 .ِ ُلي  أفل  الص   والس( 7()رآنالقُ   ُ قُ لُ خُ  مانَ ) ىسيا ان  ا أمر ريننا ورُو نا، ،ربنا

 .واحلجررات ،ويرس ،والفرقران ،الفا رة: ه  ،سات لسور أربعقد يسر اهلل يجناه مدار لو 
 ة، همرناهررا مفصررلة ا لهررا مررنوقررد جرراة اختيررار هررذ  السررور حلكمررة  ربويررة، وموافقررات ربانيرر

 حيررث – ا القسررم النرراين مررن هررذا الكترراب - ملدارسرراتبررز يرردي ا  االررذي قرردمن ،التمهيررد
 .بصور  يفابتة املدارساتيع  احية، اليت اُتمدناها ا املصطل ات املفت شرحنا

                                      
 ".جمالس القرآن: "سب  نشر  خمتصرا  مح ُنوان  5

6
 .، مث اإلْافات والشرو (مينا  العهد)ومن ( ب   الرسالة القرآنية)مان هل  من متيبنا    
 .روا  مسلم من حديث ُائشة ْر  اهلل ُنها  7
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مث هيلنا   ،(مجالس القرآن) :هو مرمزي بعنوان هذا الكتاب سيماة وقد جعلنا هذا،
 وهل  لبيان ل(ُمداَرساٌت في رَساالت  ال ُهَدى من الت ََّلقِّي إلى الَباَلغ): هو بعنوان هامش 

جتديد ا  املرمزية القلية ه  –ُلى ما شرحنا من أوصاا وشروط  – "امالس القرآنية" أن
مما مان   -وأهنا املسل  الذي ُلي  الرهان اليِو  والتلق  للهد  الرباين، او صال بالوح ،

فمجالس القرآن ه  سفينة  !للخروج باألمة من هذا النف  امليلم الذي  تخب  في  –قدميا 
ا  العباراتفه  وسيلة وغاية ا هاُتا مكنل من  .األمان ين شاة اهلل رّ النجا  يىل برَ 
يىل يص   النفس وامتمعل ولذل  فقد اجتمع  ، ووسيلةٌ ابتداة   عبد اهلل هبايُ  اإلس ِ، غايةٌ 
 فقد لالذي نقدم  ا هذا الكتاب واا أهنا ه  جوهر هذا املشروع الدُوي .فيها اخلل مل 
أن طبيعة هذ  امالس ن فهو لبيا وأما العنوان التابع .الك    ُ اةَ يمَ وسن    الرئيسَ جعلناها ُنوانَ 

فالتدارس هو سبي  . الرباين ت القرآن، اليت ه  رساوت اهلد ا رساو اتٍ اَرسَ دَ مُ  ُن ُبار ٌ 
َا َربِاننّيزَ  ُمونُوا   َولَركنن) :الربانية، مما ا قول   عاىل َا ال كنَتابَ  َلُمونَ ع   رَ  ُمنُتم   ان  ُمنُتم   َوان

ُرُسونَ  ه  الع مة غالبة ا امتمع فتل   ة  بنَ  لربانية ُندما  صبحوا (.97:ُمران آل()َ د 
 !الشاهد  ُلى الناس" اخللية"يىل مقاِ  ، وار قائ  من جديدُلى  ول  ا ذريالك   

َُنن ال ُمن َكرن َو ُرؤ منُنوَن مُ ) َهو َن  رنَجمح  لنلِناسن  َى ُمُروَن بنال َمع ُروان َو َرنر  َر أُِمٍة أُخ  آل ()!بناهللن ن ُتم  َخير 
 .(553: ُمران

اا  ا امتمع ُ  جمالس  املوصوفة، العييم وو يكون هل  مل  يو بتداول القرآن
 ،والدُو  يىل اهلل بوظيفة الب   ا  قياممث  ا ، عليمو   زمية  و    و    ل تلمن  من خطوات منهجية

يمنا ه  ا حاجة يىل من يسن فاألمة اليِو  !ا ُ دَ ى ُن اهلل هُ قِ لَ ُلى ُا   م  من  رَ  أمانة  
رزلة اوستجابة لنداة اهلد ، أَو وه  من أُلى مناهل ا هل   ُ لُ رسول ، ويَربر  التلق  ُن اهلل و 

هذا  منطو  احلديث النبوي ا امع حلكمةهو ل  وه !فيكون منتفعا ونافعا لوالتعليم من التعلُّ 
اهلل ب  من اهلَُد  والعنل من َمَمَن ن الَ ي ثن  ين نَ عَ َمَنُ  ما برَ ): امال، قال صلى اهلل ُلي  وسلم

ا  فَكاَن منها َطائنَفٌة طَّيَبٌة قَبنَلمحن ال َماةَ  َ  الكنل لالكنل، أَصاَب أْر . فَىَنر َبَتمحن الَكأَل والُعش 
ُُوا منها َأَجارنُب أم َسَكمحن املاَةلومانمح   أصاَب منها و . فنَرَفَع اهللُ هبا الناَس، فَشرنبُوا وَسَقو ا وَهَر

ُ  ماة  طائفة  أخر  يمن فذل  َمَنُ  َمن  فَرُقَ  ا رنينن اهلل ! وو  ُرن بنمُح َمأل   ا ه  قنيَعاٌن و مُت سن
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َُِلم َوَمَنُ  َمن  مل يَرر َفع  بذل  رَأ سا ، ومل يَرق َب   ُهَد  اهللن الذي ! ونَرَفَعُ  ما بعني اهلل ب ل فَرَعلنَم و
ل مُح ب    (8!()أُر سن

الترردلي  هرر  الفكررر  الرريت انبنررمح ُليهررا ورقررة هررذا املشررروع، فررنن أصرربمُح ا مررنها  لرر  
 د هلل، وين أخطرىُت فال ايرة واْر ة،لتجديرد الردين واإلميران فاحلمر ُلى الترزور مرن متراب اهلل،

ا مرررنها التوظيرررف هرررو ويمنرررا اوجتهرررار ! ويمنرررا املقصرررور هرررو العرررور  يىل القررررآن! وأسرررت فر اهلل
كن خطا  ا منها التوجي  والبيان صارفا ل  ُن حر  اليقرز، الرذي هرو هرذا ف  ي! والتنرزي 

 (.3:اإلسراة)(ينِن َهَذا ال ُقر آَن ينه دني لنِليتن هنَ  أَقر َوُِ )! القرآن العييم
َُر   - لر  غايتنرا، واهلل ولينرا، ُلير  وحرد   !  وملنرا، ويلير  أنبنرا، ويلير  املصررل –َجرِ  و

ميَرانن َوو جَت َعر   ان قُرُلوبننَرا غنر   لّلِرذنيَربِرَنا اغ فنرر  لَ ) َوانننَرا الِرذنيَن َسربَرُقونَا بناإلن َن آَمنُروا  َربِرنَرا يننِرَ  نَرا َوإلنخ 
يمَرُ   (.53:احلشر()وُاُر ِرحن

فريرد برن احلسرن األنصراري اخلزرجر  ُفرا اهلل ُنر ، : راج  ُفو  وغفران  ُبُد رب  ومَتَب ُ 
ا  –حبمرررد اهلل  - نقي ررر  ومررران متررراِ  صرررنيف  و ! آمرررز .سرررائر املسرررلمزوالديررر  ولوغفرررر لررر  ول

 هررر، املوافرر 5583ربيررع النرراين  84: السرربمح يررِو نبول احملروسررة برراهلل،بنسررط صررور   ا ديررد ،
 .8332ِنالث ماي ل
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 القسم األول

 مدخل إلى مجالس القرآن
 
 
 

 حاجتنا إلى القرآن العظيم
 من أنمح؟
والعررار  أن اإلنسرران يرر  أن ! هلرر  هررو السررؤال الررذي قلمررا ننتبرر  يليرر !.. نررمحأنررا، وأ

يعررا مر  شرر ة  را يردور حولرر  ا هرذ  احليرا ، فيسررىل ُرن هرذ  و لرر ، يو سرؤاو واحرردا و 
 من أنمح؟: من أنا؟ نعم، فه  سىلمح يوما نفس  ُن نفس : هو! ُيطر ببال  يو ناررا

الر  يرجرع ا ال الر  يىل معطرى ومهر ، يه نيرن ولع  أهم األسباب ا يبعار هل  ويمه
  رنرررا يجابررات اونتمررراة يىل األنسررراب واأللقررراب، ! أننررا نعررررا أنفسرررنا فرر  حاجرررة يىل السرررؤال

مررن )و( مرن أنرا؟)و ن ررا بنرا ُرن طلر  معرفرة الرنفس الكامنرة برز أْرلعنا، الريت هر  حقيقرة 
نسرران أجهرر  اخللرر  بنفسرر ، ويررتم يجهرراض السررؤال ا ُررامل اخلررواطرل وبررذل  يبقررى اإل( أنررمح؟

 !فليس رون األروا  يو األشبا 
؟ سرررؤاو ُرررن حقيقتهرررا الوجوريرررة : ولرررو أنررر  سرررىلمح نفسررر  بعقلررر  امررررر مرررن أنرررمحن

 ! دخ  ا حبر من احلل  الوجورية ويهن! ا ظفرت اواب يشف  ال لي الكاملةل مل
يىل آخررر مشررهد .. أنرا وأنررمَح،  لرر  قصررة اإلنسرران منررذ بردة اخللرر  يىل يررِو النرراس هررذا

 !وه  قصة منل  ومرير ! من فصول احليا  ا رحلة هذ  األرض
ولذل  أساسرا مانرمح رسرالُة القررآن هر  رسرالة اهلل يىل اإلنسرانل لتعريفر  بنفسر  ُسرى 

ولرريس . أن يبرردأ السررل ا طريرر  املعرفررة برراهللل يه  معرفررة الررنفس هرر  أول مرردارج التعرررا يىل اهلل
ررمن َربّررَ  الِررذني َخلَرر َ : )مررن القرررآن صرردفة أن يكررون أول مررا نررزل رررَأ  بناس  ررن  . اقر  نَسرراَن من َخلَررَ  اإلن
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ا القررآن، ا غرل مرا آيرة وسرور ،  -بَرع رُد  –مث  روا ر التعريرف باإلنسران (. 8-5:العل ()ََُل ٍ 
رن ملَ   َهرر   : )مرن منر  قولرر  سرب ان  ررَن الرِده  رٌز من نَسررانن حن َُلَرى اإلن يننِررا . ذ ُمور اَيُكرن  َشرري ا ا َمر أَ َررى 

ررل ا َشرراٍج نَرب َتلنيرر ن َفَجَعل نَرراُ  بَنيع ررا َبصن ررن  نُط َفررٍة أَم  نَسرراَن من نَررا اإلن يننِررا َهررَدير َناُ  الِسرربنيَ  ينِمررا َشررامنر ا . َخَلق 
ومرررذل  آيرررات السررريماة الوجوريرررة لبنسررران، اللررراربة ا ُمررر  ( 9-5:اإلنسررران()َوينِمرررا َمُفرررور ا

يمُ : )ىلال ير ، مرن قولر   عرا ُ ال َ ي ر ن َوالِشرَهاَر ن ال َعزنيرُز الرِرحن َُراملن ٍة . َهلنرَ   َسرَن ُمرِ  َشرر   الِرذني َأح 
رن  طنرزٍ  نَسرانن من رزٍ . َخَلَقُ  َوبَرَدأَ َخل رَ  اإلن رن  َمراٍة َمهن رن  ُسر َلٍة من رَلُ  من مُثِ َسرِواُ  َونَرَفرَف  .مُثِ َجَعرَ  َنس 

َع َواألَب َصاَر َواألَف انَدَ  قَلني منن  ُروحن ن َوَجَعَ  لَ  فني ن  ُكُرونَ  ُكم  الِسم   (.3-4:السجد ()َما َ ش 
هرر  يْرر ل  ُررن  -اررا هررو ُرردو لبنسرران  -ومررن هنررا أساسررا مانررمح قلررية الشرريطان 

بردةا برن  ا الع مرات واخلصرائع املعرفرة بنفسر ، والكاشرفة ! معامل الطري ، ا سرل  يىل ربر 
ألِرَ  نفَسر ، ومتررر  يها انقطعرمح السرب  بينر  وبرز ربر  حرا! بيعة وجور ل  ُن حقيقة هويت ، وط

 !ُلى خالق 
ومل يزل اإلنسان ا قصة احليا  يلطرب برز متررر وخلروع، ا صرراع أبردي برز احلر  

ومانرمح لر  مرع الشرريطان ! فكانرمح لقصرت   لر  ُر  التراريف مشراهُد وفصرول! والباطر  يىل ا ن
، ويقباٌل ويربارومعسكر  معارُ  ْارية، في  !ها َمرٌّ وفَررٌّ

َُلَرِ  لَرانن  َأِخرر َ ين ينىَل : )قال ُز وج  حكاية  ُن يبليس رمَح  قَاَل أَرَأَير َتَ  َهَذا اِلذني َمِرم 
َتننَكِن ُهّريِرَتُ  ينو قَلنري    ُهم  فَرننِن َجَهرنِ . يَرو ِن ال قنَياَمةن أَلح  رنر  ُُُمم  َجرزَاة  قَراَل اه َهر   َفَمرن   َبنَعرَ  من َم َجرزَا

ُهم  ان . َمو فُررور ا لنررَ  َوَشررارنم  َي لنررَ  َوَرجن َُلَرري هنم  جن لنرر    ُهم  بنَصررو  نَ  َوَأج  ررنر  ررَتَطع مَح من زنه  َمررن  اس  ررتَرف  َواس 
ُهم  َوَمرا يَعنرُدُهم  الِشري طَاُن ينو غُررُرور ا ُنرد  رَوالن َواأَلوورن َو َُ . اأَلم  ُنبَرارني لَري َس لَرَ   لَري هنم  ُسررل طَاٌن ينِن 

 (.44-48:اإلسراة()وََمَفى بنَرّبَ  وَمني   
 !من أج  هل  مان لبنسان ا م  همان قصٌة مع القرآن، وقصٌة مع الشيطان

، حليرررة  فل يرررة،  ! فيررا حسرررر  ُليررر  أيهرررا اإلنسررران هرررذا ُمررر  الفررراين يتنرررايفر مررر  يرررِو
رَر  ل لترردر  ميررف أن اُر قُرر   ! مرىورا  اخلريررف املتهاويرة ُلررى النررر   َرتر  غرروَب الشررمس مرر  يرِو

ة هائلةل لتلقي  ُن ماهلهرا بقرو  ُنرد يبطتر  األخرل  فرنها بر  بعرد ! األرض جتري ب  بسُر
متلررر  .. ومتلررر  األرض ا رملرررها و  برررا ! حيررا  صررراخبة جرررزةٌ حقرررل مرررن  راهبرررا وقمامتهرررا

ردها األخرل -مما أُمنَرت    –جار   غل وهية  احليرا  واملروت؟ وميرف فكيرف  ر  ل رز ! يىل مُو
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 فسر طلسم الوجور الذي أنمح جزة من  ولكن  جتهل ؟ ميف وها قد ْراُمح الكتر  ملهرا؟ 
 (!الكتاب)ومل يب  بز يدي  سو  هذا 

ين مل جتررردها ا القررررآن؟ وأيرررن  ررردر   دايرررة يهن يرررا ابرررن آرِ؟ وأ  جتررردهافرررىين جترررد اهل
ُ مررات ومبشررررات ا  –ا نفسررها لكرر  نفرررس  -السرركينة ين مل  رردرمها ا آيا ررر  املنصرروبة 

ررررَوُِ َويُرَبّشررررُر ال ُمررررؤ منننَز الِررررذنيَن يَرع َملُرررروَن )الطريرررر  يىل اهلل؟  ررررَ  أَقر  رررردني لنلِرررريتن هن ينِن َهررررَذا ال ُقررررر آَن ينه 
ررررررررر ا َمبنررررررررل ا َاتن أَِن هَلُررررررررم  َأج  نَا هَلُرررررررر. الِصرررررررراحلن ُ تَررررررررد  َر ن َأ نُرررررررروَن بنررررررررا خن َُررررررررَذاب ا وأَِن الِررررررررذنيَن وَ يُرؤ من م  

 (.01 - 7:اإلسراة()أَلنيم ا
ررى، ويقصررم قلرروب  نَرَعررم، بقرر  القرررآن العيرريم يُجرراها أبررديا، يرر  املررو ى، ويرر م املْر

ُنردما   -وم  هل  مران ! ا بابر ، ويرفع هامات املستلعفز ا العاملز، ويول جمر  التاريف
ررد   وهررو بر  يكرون ا ن، وبر  يكرون! برالقرآن، وبرالقرآن فقر  -مران  ملمررا َحرِ  اإلبِراُن مرن مُو

بشرررط أن يىخررذ  برسررالت ، ويتلررو  حرر  ! ُلررى يررد أي مرران مررن النرراس! الترراريف، ورور  الزمرران
 !و ل  ه  القلية!   و  

ماها حدال هلؤوة املسلمز؟ أين ُقوهلم؟ أيرن قلروهبم؟ ألريس هلر  هرو القررآن؟ ألريس 
را أو مرهرا؟  -م  اخللر    -خلل  هل  هو م ِ اهلل؟ أليس اهلل رب العاملز؟ أليس ا ُبيرد  طُو

ففررريم الررر رر واوْرررطراب يهن؟ ملررراها و ينطلررر  املسرررلم املعاصرررر يشررر  اليلمرررات بنرررور الررروح  
 الساطع، اخلار  لألنفس وا فا ؟

َُلَرى ): أمل يق  اهلل ا القرآن ُن القرآن، برالنع الواْرح القراطع لَرو  أَنزَل نَرا َهرَذا ال ُقرر آَن 
رررررَيةن َجبَرررررٍ  ِلرَ  ُ ا ّمرررررن  َخش  رررررع ا مَُّتَصرررررّد ررررررنبُرَها لنلنِررررراسن َلَعِلُهرررررم  ! اللِررررر ن  أَير تَرررررُ  َخاشن نَررررراُل َنل  َم  َو نل رررررَ  األ 
فهررر  هررذ  خاصرررية ما ررمح ارروت يبمرررد رسررول اهلل؟ أِ أن معجرررز  (. 20:احلشررر)؟(يَرتَرَفِكررُرونَ 

ملعلرررِو مرررن ريرررن القررررآن باقيرررة بكررر  خصائصرررها يىل يرررِو القيامرررة؟ ورغرررم أن ا رررواب هرررو مرررن ا
يلقرر  البشررر  يىل هررذ   صررلى اهلل ُليرر  وسررلم اإلسرر ِ باللرررور  لكرر  مسررلمل فررنن رسررول اهلل
فقرد رخر  ُلير  الصر   والسر ِ املسرجَد يومرا ! األمة، نورا من األم  الساطع املمتد يىل األبرد

  سرررول اهلل؟ألررريس  شرررهدون أو يلررر  يو اهلل وأين ر ..! أبشرررروا.. أبشرررروا)  :ُلرررى أصررر اب  مث قرررال
! فرررنن هررذا القررررآن َسررَبٌ ، طرفُررر  بيررد اهلل، وطرفررر  بىيررديكم، فتمسررركوا بررر   : بلرررى، قررال   : قررالوا 
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متراب اهلل : )بصري ة أخرر  ومنلر  أيلرا قولر ( 9!()فننكم لن  للوا، ولن ُتلكروا بعرد  أبردا  
لكررن أيررن  لرر  حقيقرة القرررآن اخلالرد ، و (. 10()هرو حبرر  اهلل املمردور مررن السرماة  يىل األرض

 من ميد يد ؟
أن يلتفترررروا يىل هررررذا  –وأهرررر  الشررررىن الرررردُوي مررررنهم خاصررررة  –أمل يررررىن للمسررررلمز 

مرا الررذي أصرم هرذا اإلنسران ُررن براع ملمرات الررمحن؟ ومررا الرذي أُمرا  ُررن ! القررآن؟ ُجبرا
ُ   –مشاهد   ال  املتجل  ُ  هذ  ا يرات الع مرات؟ ألريس اهلل  هرو خرال  هرذا  –جر  يفنرا

رر   –متررد مررن ُررامل ال يرر  يىل ُررامل الشررهار ؟ ألرريس هررو الكررون امل رب مرر  شرر ة  –جرر  ُو
ومليكر ؟ الرذي أُطررى مر  شر ة خلقرر  مث هرد ؟ أَولريس اهلل هررو مالر  امللر  وامللكرروت؟ هو 

أَولررريس اخللررر   ! وو شررر ة يكررون يو بعلمررر  ويهنرر ! العررز  وا ررر وت؟ و شرر ة يكرررون يو بررىمر 
وسلطان ؟ فمرن ها قردير ُلرى ييقراا روران األرض؟ ومرن ملهم أ عون مقهورين  مح يرار   

فَرَقراَل )ها قدير ُلى   يل نُيُم األفر   ا السرماة؟ مرن بعرد مرا سرِواها اهلل ُلرى قردر مروهون، 
نَرررا طَرررائنعنزَ  رررَن الشررريو  ( 01:فصرررلمح)؟(هَلَرررا َولنرررَ ر ضن ييتنيَرررا َطو ُرررا  أو  َمر هرررا  قَالَتَرررا أ َرير  ومرررن ها من

يٌر ُلرررى رفرررع اهلرررِر يها رب يىل جسرررد ؟ أو منرررع الرررَوَهنن أن ينخرررر ُيمررر ، وجيعرررد املعِمرررين قرررد
 !هيهات! ولكن هيهات! جلد ؟ وياول اإلنسان أن يصارع اهلِر واملوت
نَرَها  َر   يَرو ما  لنُيوهن ُن ُ *** َمَناطنٍح َصخ  ر َها َوَأو َهى قَرر نَُ  الَو  !فَرَلم  َيلن

 !ة املش مة بز  ع اخلل ، مافرهم ومؤمنهماملوت والفناة هو اليقينية الكوني
َُردق .. يولد اإلنسان يوما ما ر  األول مرن هرواة الردنيا يبردأ ُمرر  ا  واجررر التقراط نَفسن
د الرحي  هكذا يولد اإلنسان وبعرد وملرة مرن ! فكان البدةُ هو آية اخلتاِ..! َُك سن   و مُو

َهرررررررا فَررررررر! )همرررررررن األرض  كرررررررون وفا ررررررر  ََُلير  َرررررررَ لن . انٍ ُمررررررر ُّ َمرررررررن   رررررررُ  َربّرررررررَ  ُهو ا   َقرررررررى َوج  َويَربر 
رَاِن   (.22-22:الرمحن()َواونم 

                                      
9
برد     روا  ابن حبان ا صر ي  ، والبيهقر  ا شرعب ، وابرن أيب شريبة ا مصرنف ، والطر اين ا الكبرل، ُو

نشررر مكتبررة املعررارا . 059: وصرر    األلبرراين ا السلسررلة الصر ي ة.  برن محيررد مل املنتخرر  مررن املسرند
 .5334/هر5554: طبعة جديد  بتاريف. بالرياض، لصاحبها سعد بن ُبد الرمحن الراشد

10
وصرر    األلبررراين ا . هررر5534: ، نشررر رار الفكررر بررلوت لبنررران2/10:روا  الطرر ي ا  فسرررل    

 .2291:ص يح ا امع الص ل
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هلرر  هررو اهلل رب العرراملز، يرسرر  رسررالت  يىل هررذا اإلنسرران العبررد، فيكلمرر  وحيررا هبررذا 
ويررا ُجبررا مررن أمررر ! فواأسررفا  ُلررى هررذا اإلنسرران! ويررىأ أمنررُر النرراس يو متررررا ومفررورا! القرررآن

َُلَرررى )! ىن الكتررراب و يعنررريهم، ومرررىن الرسرررول مل يكرررن فررريهممررر! هرررؤوة املسرررلمز رررَر    يَرررا َحس 
زُةون! ال عنَبارن  تَره   (93:يس()!َما يَى  نيهنم  منن  َرُسوٍل ينو َمانُوا بن ن َيس 

ين هررذا القرررآن هررو الرررو  الررذي نفخرر  اهلل ا ُرررب ا اهليررةل فررىخرج مررنهم خررل أمررة 
مرن رمرار املروت احللراريل طيرورا  حيرة  لر  ا ا فرا ، وانبعنروا بررو  القررآن ! أخرجمح للنراس

رون بنور اهلل ويُرَبّصررون العرامل  وخرجوا من ظلمات ا ه  ومتاهات العمى أرنِوَة ُلى اهلل، يُرب صن
روحرا يرنفف ! هل  هو سر القرآن، الرو  الرباين العييم، و يرزال هرو هرو! اللال حقائ  احليا 

و لر  حقيقرة مرن أْرخم حقرائ  ! وامتمعراتل فت يرا مرن جديرد احليا  ا املرو ى مرن النفروس
ُ ! القرآن اميد رننَا َمرا ُمنرمحَ ): قال ج  يفنا َنا ينلَي َ  ُروح ا ّمن  أَم  رني َمرا ال كنتَرابُ  وََمَذلنَ  َأو َحير    َرد 
ميَررانُ  ُنَبارننَررر. َوو اإل ن ررن   رردني بنررر ن َمرررن  ِنَشررراة من ررررَاٍط . اَوَلكنرررن َجَعل نَررراُ  نُرررور ا نِره  ررردني ينىَل صن َويننِرررَ  لَتَره 
ررررررَتقنيمٍ  رررررررَاطن اللِرررررر ن الِررررررذني لَررررررُ  َمررررررا ان الِسررررررَماَواتن َوَمررررررا ان اأَلر ضن . مُّس  ررررررُل . صن َأو ينىَل اللِرررررر ن َ صن
 .(21-22:الشور ()األُمورُ 

! نبرى الوجرور اللرخم الرهير ، مرن البردة يىل املصرل! من أنمح؟  ل  قصة النبرى العيريم
َصرٌة أَب َصراُر الِرذنيَن  : )الذي جاةت ب  النُُّذُر من ا يات النبى رَ  َشاخن َر ُّ فَرننَها هن ُ رُد احل  َواقر تَررَرَب ال َو

رررن  َهررَذا بَرر   ُمنِرررا ظَررالنمنزَ : َمَفررُروا لَررٍة من  –وقريبررا جررردا (. 30:األنبيررراة()!يَررا َوير َلنَرررا قَررد  ُمنِرررا ان َغف 
ّ  لنل ُكتُر ن ! )ات نفجر ب  األرض والسماو  –! واحسر ا  َِ َنط وني الِسَماَة َمَطّ  الّسجن َمَمرا ! يَرو 

ُنلنزَ  َنا يننِا ُمِنا فَا ََُلير  ُ د ا   (.535:األنبياة()بََدأ نَا َأِوَل َخل ٍ  نُعنيُدُ  َو
ومرا بقر  ملرن بل ر  النبرى العيريم ! ولقد أُذر من أنذر! هلكم هو النذير القرآين الرهي 

ن يت مر  مسررؤوليت  الوجوريرة، ويتخررذ القرررار، قررارا  واحرردا مرن بررز احتمررالز مرن يبرريعل يو أ
ولقرد َصرِرَف  ُلرى ! ومرا أنرزل اهلل القررآن يه  أنزلر  يو هلرذا! النرور أو الَعَمرى: ايفنرز، و يفالرث هلمرا

شرين سنةل آية  آيرة ، مر  آيرة ا هاُترا هر  بصرل  للمستبصررين، الرذين َشراقَرُهم  مد  يف ال ُو
وبقرر  القرررآن هبررذا الت رردي . احلرر  فب نرروا ُنرر  َرَغبررا  وَرَهبررا ل ُسررى أن يكونروا مررن املهترردين نرورُ 

رَ  مررن مر  جير  بشررري رر ! اوستبصراري ُياطر  الُعم  قَرد  َجراةُمم َبَصررآئنُر : )قرال احلر ُّ جر  ُو
َُمن َ منن  َُ  ِرّبُكم  َفَمن  أَب َصَر فَلننَرف سن ن َوَمن   َها َوَما أَنَا  َفنيظٍ فَرَعَلير   (.012:األنعاِ)(َلي ُكم حبن
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ُهرا مررن جديرد، نسررت فر   عراىل ُلررى  مرن أجرر  هلر ل نرجررع آئبرز  يىل رسررالة اهلل، نقر
قدو نا ا هذ  السبي  رسرول اهلل صرلى اهلل ُلير  وسرلم بسرنت  الزميرة، الريت مل ! ما فرطنا وقصرنا

ومفررى بكلمررة ! للقرررآن العيرريم يو  فسررلا -قرروو وفعرر  و قريرررا  – كررن ا مرر  جتلياُتررا النبويررة 
ل فقالررمح ملررا سررالمح ُررن ُخُلقنرر  –ُليرر  الصرر   والسرر ِ  –ُائشررة أِ املررؤمنز، ا وصررف  

ولقرررد ْررر  وخرراب مرررن ُرررزل السرررنة ُرررن ( 11!()مررران ُخُلُقرر  القررررآن: )بعبارُتررا ا امعرررة املانعرررة
 !الكتاب

خنوض هبرا  رديات  –أمر اهلل  مما  –يهن يىل القرآن،  م  رسالت  ين شاة اهلل  نرجع
وأن ! وأن و ربانيرة يو برا مع بينهمرا !العصر، يدونا اليقز التاِ بىن و يص   يو بالص  

جر   -وهرو قرول احلر  ! يو بالقرآن اميد -وربانية   ص حا  ويص حا   –و يمكان لك  هل  
ُهرا  .  مرة هرداياتولكر  ُ –ملرن يقررأ الع مرات  –آيرة هات ُ مرات  ا آيرة ُجيبرة، –يفنا

رررُ  رريعُ  وَ  يننِررا الِصررَ  َ  َوأَقَرراُموا   بنال كنتَررابن  ُكونَ ميَُّسرر َوالِررذنينَ ) :قررال  عرراىل هنم  رررَ  ُنلن  َأج 

زَ  رلن ن ري ُ  (091:األُرراا()ال ُمص  سن ُِ  الِتم   برفرع مفري ن أمرران :الصر   بالكتراب، ويقرا

ي وَ  يننِا: )هكذا !املصل ز منرزلة يىل املسلم رَ  عُ ُنلن زَ  َأج   ومنلهرا ! ية  ل  وين (.ال ُمص لن ن

َرا َربِراننّيزَ  ُمونُروا   َولَرركنن)  : عراىل قولر  َرا ال كنتَرابَ  َلُمرونَ ع   رَ  ُمنرُتم   ان ُرُسرونَ  ُمنرُتم   َوان  آل()َ د 

 فريتوظي برز للجمرع ل(ال كنتَرابَ  ّلُمرونَ عَ  رُ )و (ال كنتَرابَ  َلُمرونَ ع   رَ )  :قُرنئَرمح   وقرد(. 97:ُمرران

 ارا العيريم، القررآن  يرات التردارس يكرون برذل  يه   والصر   واإلصر  ، والتعلريم، الرتِرَعلُّم

ر ، جر  يلير  التعررا لطرير  ورابرة ُلرى اهلل، رالرة ُ مرات هر  . وا فرا  األنفرس ا ُو
 مرن املسرتفار  احلصرر رولرة مرن واْرح هرو ممرا للربانيرة، السربي  األسراس هر  و لر 

 (.ربانيز مونوا ولكن: )يةا  ا اوستدرا 
  

 مفهوم القرآن
 

 ما القرآن؟: ولنسىل ا ن
 ب  الكون مل ؟ ا هذا الكتاب الذي هز العامل مل ؟م

                                      
11

 .روا  مسلم  
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، واختلفررروا بعرررد هلررر  ا خصرررائع (مررر ِ اهلل)أ رررع العلمررراة ا  عرررريفهم للقررررآن ُلرررى أنررر  
ويمنرا املهرم . لف الصراحالتعريف ولواهمر ، وو نقرول ا هلر  يو ارا قرال بر  أهر  احلر  مرن السر

هرذ  حقيقرة (. القررآن مر ِ اهلل: )ُندنا ا ن ههنا بيان هذا األصر  اممرع ُلير  برز املسرلمز
 ..ُيمى، ولكن لو  دبرت قلي 

هررر   سرررتطيع أن  سررتُو  جيالررر  امتررردار هرررذا .. اهلل جرر  ج لررر  خرررال  الكررون ملررر 
. يو خررال  الكرررون سررب ان  و عررراىلطبعررا و أحرررد لرر  القررردر  ُلررى هلررر  .. الكررون ا ا فرررا ؟

فاومتررردار الرررذي ينتشرررر ُررر  الكرررون جمهرررول احلررردور، مسرررت ي  احلصرررر ُلرررى العقررر  البشرررري 
هرررررذ  األرض وأسررررررارها، و لررررر  الفلررررراةات وطبقاُترررررا، و لررررر  النجرررررِو والكوامررررر  . احملررررردور

غير   ينر  للررب ا... وأف مها، و ل  السماة وأبراجها، مث  ل  السماوات السبع وأطباقهرا
أنررمح هنررا ا .. أيرن أنررمح ا ن؟ اسررىل نفسرر . رهير  و  صررر  وو م يررز السررنوات اللرروئية

وربررر  الرررذي خلقرر ، وخلررر  مررر  . رضاأل: هر  صرر ل  جررردا،  ائهررة ا فلررراة السرررماة الرردنيا
لمرا هو يبي  بك  شر ة قردر    ش ة، هرذا الررب ا لير  العيريم، قرِدر برمحتر  أن يكلمر  .. ُو

أَو  رردري مررا  سررمع؟ اهلل هو . مرر ِ اهلل رب العرراملز.. نل فكلمرر  بررالقرآنأنرمح، أيهررا اإلنسررا
أي وجدان، وأي قل ل يتردبر هرذ  احلقيقرة (. فاسَتمنع  لنَما يُوَحى)ا  ل رب الكون يكلم  

. م يو يها مرران صررخرا أو حجررراالعيمررى فرر  ُيررر سرراجدا هلل الواحررد القهررار رغبررا ورهبررا؟ اللهرر
َُلَرررى َجبَرررٍ  ِلرَأَير تَرررُ  )مرررن أخشرررع اخللررر  هلل؟  وهرررا الصرررخر واحلجرررر ميرررف لَرررو  أَنزَل نَرررا َهرررَذا ال ُقرررر آَن 

َيةن  ُ ا ّمن  َخش  ع ا مَُّتَصّد ررنبُرَها لنلنِراسن َلَعِلُهرم  يَرتَرَفِكرُرونَ  َخاشن نَراُل َنل  َم   (20:احلشرر()الِل ن َو نل رَ  األ 
يننِررا َسررِخر نَا : ) ا حرر  راور ُليرر  السرر ِوهرر  أمنررال حقيقررة و جمرراه، أمل  قرررأ قررول اهلل  عرراىل

رَر يَب ُشرروَر   ُمر ٌّ لِرُ  َأِوابٌ  ررَا ن َوالطِير  ش  ررّ  َواإل ن َن بنال َعشن ، (07-01:مسررور  ()ا  نبَراَل َمَعرُ  ُيَسرّب  
ررا َوَخرِر مُ : )وقولر   عراىل َلِمرا أَفَراَ  قَراَل ُسررب َ اَنَ  وَسرى َصرعنق ا فرَ فَرَلِمرا جَتَلِرى َربُّرُ  لنل َجبَر ن َجَعلَرُ  رَم 

 (.021:األُراا() ُرب مُح ينلَي َ  َوأَنَا  َأِوُل ال ُمؤ منننزَ 
 ُ َُ أي مرن فرو ل ألنر  : م ِ اهلل هو م ِ رب الكون، ويها  كلم سب ان   كلم من 

ينررر  رب . ُلمرررا وقررردر   عررراىل، فرررو  مررر  شررر ة، يبررري  بكررر  شررر ةالعلررر  العيررريم سرررب ان  و 
ٍة يبُّنرري ٌ : )فترردبر.. الكررون ر يَررٍة ّمررن ّلَقرراة َرهبّنررم  َأَو يننِررُ  بنُكررّ  َشرر   . (22:فصررلمح()َأَو يننِرُهررم  ان من

قرال  عراىل ا سريا  . ومن هنرا جراة القررآن يبيطرا برالكون ملر ، مت رديفا ُرن منرل مرن ُجائبر 
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ََواقنعن النُُّجوِن : )الك ِ ُن ُيمة القرآن ُم ان َُينريمٌ  َويننِ ُ . َفَ  أُق سن يننِرُ  َلُقرر آٌن  . َلَقَسرٌم لِرو   َرع َلُمروَن 
ُنونٍ . َمرنميٌ  ُ  ينِو . ان منَتاٍب ِمك  َردنيثن أَنرُتم .  َرن رزنيٌ  ّمن ِرّب ال َعاَلمنزَ . ال ُمَطِهُرونَ  ِو مَيَسُّ أَفَبنَهرَذا احل 

هنُنوَن َوجَت َعلُررروَن رنه َقُكرررم  أَِنُكررم  ُ َكرررّذبُونَ  سررب ان  ربنرررا وو برررىي مرررن  .(12-92:الواقعرررة()مُّررد 
 .آيا   نكذب

لمرررا  ، وأمررررا  قرررا  ل  خَ  مررر ِ مرررن أحررراط اواقرررع النجرررِو.. آنهلررر  هرررو القرررر  ، ، وقررردر   ، ُو
، مرن بعردما هيرى  صرلى اهلل ُلير  وسرلم فجاة متاب  بنقر  هلر  ملر ، أنزلر  ُلرى يبمرد. ويبداُا  

ررررر ، فقرررررال لررررر ََُلي رررررَ  قَررررررو و  : ) لرررررذل ، وصرررررنع  ُلرررررى ُينررررر  سرررررب ان  جررررر  ُو ينِرررررا َسرررررنُرل قن  
ومن هنا ملا مذب الكفار بالقرآن، نعى اهلل ُليهم ْآلة  فكرلهم، وقصرور (. 4:املزم ()يفَقني   

بوا بعرررد  الكرروين اللررارب ا حبرررار ال يرر ، فقرررال  ررعف بصررررهم، ُررن أن يسررتُو يررامهررم، ْو
َتَتبَرَها فَ األَ َوقَاُلوا َأَساطنُل : ) عاىل ي   ِولنَز ام  َر   َوَأصن ََُلي  ن بُك  ُق   أَنزَلَرُ  الِرذني يَرع لَرُم الّسرِر . هنَ  مُت َلى 

يم ا َر ضن يننُِ  َماَن َغُفور ا ِرحن ومرن هنرا . وين  لررر ُمير  جردا(. 6-2:الفرقان()ان الِسَماَواتن َواأل 
د  َصرِرفر َنا ان َهرَذا َوَلَقر): قرال ُرز وجر . جاة مت ديفا ُن منل مرن السرر ا السرماوات واألرض

ٍة َجَدو  . ال ُقر آنن لنلِناسن منن ُمّ  َمَن ٍ  نَرَر َش   نَساُن َأم  َسرُنرنيهنم  : )وقرال(. 22:الكهف)(وََماَن اإل ن
َرر ُّ  ررهنم  َحررِا يَرَتبَرررِزَ هَلُررم  أَنِررُ  احل  فَررا ن َوان أَنُفسن ررفن بنَربّررَ  أَنِرر ُ . آيَا ننَررا ان ا   ٍة  َأوملَ  َيك  َُلَررى ُمررّ  َشرر  

ٍة يبُّني ٌ . َشهنيدٌ   (.22-21:فصلمح()َأَو يننِرُهم  ان منر يٍَة ّمن ّلَقاة َرهبّنم  َأَو يننُِ  بنُكّ  َش  
فليس ُجبا أن يكرون  را  القررآن متصر  بب رر ال ير ، ومرىجورا ايرزان ال ير ، بكر  

د  صرو ية و معرهل هلرا ا الل رة، نعرم حرا حسنة واحلسنة بعشرر أمناهلرا، واحلررا يمنرا هرو وحر
ا الل ة، أما ا القررآن فراحلرا لر  معرهل، لريس براملعهل البراطي املن ررا، ولكرن براملعهل الربراين 

 !يكفيرر  هلرر  رولررة وأي رولررة را القرررآين قررد  كلررم برر  اهلل؟ يهنأَو لرريس هررذا احلرر. املسررتقيم
رَ   !ويكفي  هل  ُيمرة وأي ُيمرة ْن َُنرُ  قرالفعرن ابرن مسرعور َر صرلى  قرال َرُسروُل اهللن : اللِرُ  

 "أمل"من قرأ حرفا  من متاب الِل  فل  حسنة، واحلسرنة بعشرر أمناهلرا، و أقرول ): اهلل ُلي  وسلم
 .(12()حرا، ولكن ألف حرا، ووِ حرا، وميم حرا
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ررذنيُّ َوقَرراَل َحرردنيٌث َحَسررٌن صرر يح    مترراب فلررائ  القرررآن، برراب مررا )انيررر سررنن ال مررذي، . َرَواُ  الّ من
 .مما روا  احلامم أيلا ا املستدر (. القرآن ما ل  من األجر جاة فيمن قرأ حرفا من
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ررد  اهلل ييررا ، مررن رفيررع املنرراهل ا ا نرران العاليررة، ومررا  ولررذل  مرران لقررارم القرررآن مررا ُو
  : يقرال لصراح  القررآن : )صرلى اهلل ُلير  وسرلم قرال رسرول اهلل. أسب  ُلي  من حلر  ا مرال

ُهرا! وَرّ    مما منمح  ر   ا رار الردنيا! اقرأ َوار  َ  ( 13!()فرنن منررزلت  ُنرد آخرر آيرة منرمح  قر
يرا   :ة، مث يقرولفيُرل رَبُس  راَج الكرامر! يرا رب، َحلّر ن   : جي ة القرآن يِو القيامة فيقول: )وقال أيلا 

رى ُنر ، فيقرول! يرا رب انر َض ُنر   : فيُرل رَبُس ُحلِرَة الكرامرة، مث يقرول! رب هنر  ُ  ! انقرررأ، َوار  َ   : فْل
هلرررررررر  فلررررررر  اهلل يؤ يرررررررر  مرررررررن يشرررررررراة واهلل هو الفلرررررررر  )( 14!()ويرُرررررررزَاُر بكرررررررر  آيرررررررة حسررررررررنة

 (.2:ا معة()العييم
صرل، ُلريم، خبررل، لر  األبرراة ينر   عراىل  كلررم، وهرو سرب ان  و عرراىل مرتكلم، بيررع، ب

لقرررد . احلسررهل والصررفات العلررى، ننبتهرررا ممررا أيفبتهررا السررلف، بررر   ىويرر  وو  عطيرر  وو  شرربي 
 كلرم ُررز وجرر ، ومرران القررآن مررن م مرر  الررذي خرع برر  هررذ  األمررة املشررفة، أمررة يبمررد ُليرر  

مرردور مررن السررماة فكرران صرلة بررز العبررار ورهبررم، صرلة متينررة، منرر  احلبر  امل.  الصر   والسرر ِ
 .يىل األرض، طرف  األُلى بيد اهلل، وطرف  األر  بيد من أخذ ب  من الصاحلز
متراب اهلل هرو : )قال ُلي  الص   والس ِ ا خصوم هذا املعهل، من حرديث سرب 

فررنن .. أبشررروا): وقررال ا منرر  هلرر  أيلررا( 15()حبرر  اهلل   املمرردور مررن السررماة  يىل األرض
يد اهلل و طرف  بىيديكم، فتمسكوا ب ، فرننكم لرن ُتلكروا، و لرن  لرلوا بعرد  هذا القرآن طرف  ب

  :صرلى اهلل ُلير  وسرلم وروي بصي ة أخر  ص ي ة أيلا فيهرا هيرار  ألطرف، قرال .(16()أبدا
فرنن   : بلرى، قرال   : قرالوا   ألريس  شرهدون أن و يلر  يو اهلل وأين رسرول اهلل؟.. أبشرروا.. أبشروا)

، طرف  بيد اهلل وطرف  بىيرديكم، فتمسركوا بر ، فرننكم لرن  لرلوا، ولرن ُتلكروا هذا القرآن سب 
 (17!()بعد  أبدا
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روا  أمحرررد، وال مررذي، والنسررائ ، وأبرررو راور، وابررن حبرران، واحلرررامم، وصرر    األلبرراين ا صررر يح    
 .1022:ا امع الص ل

14
 2393:روا  ال مذي واحلامم وحسن  األلباين ا ص يح ا امع الص ل  

15
 .سب  َّترجي    

16
 95: وهو ا ص يح ا امع الص ل .    الط اين بنسنار ص يحروا  

17
 .سب  َّترجي   
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ه  الرسالة وصلمح من رب العراملز يلير  أيهرا اإلنسران، فاحرذر أن  ينر  غرل معري 
َر  لر  موقرع مرن بيرنهم، مر    !هبا ا خاصة نفس ، أو أنر  واحرد مرن م يرل البشرر، و يُرد 

الكون، فير  مر  خصرائع الكر ِ الربراين، مرن ممرال وجر ل، أُري أن ين  خطاب رب  !م 
اهلل ُياطرر  برر  الكرر  وا ررزة ا وقررمح واحررد، ويصرر  شررعور الفرررر وا ماُررة ا وقررمح واحررد، 

ررُ  اللًرر ُ  ينن َُّت ُفرروا  َمررا ان  قُرر   ) . ر ضن َويَرع لَررُم َمررا ان الِسررَماَواتن َوَمررا ان األ. ُصررُدورنُمم  َأو   ُرب ررُدوُ  يَرع َلم 
ٍة قَرردنيرٌ  َُلَررى ُمررّ  َشرر   سررب ان  جرر  ج لرر ، و يشرر ل  هررذا ُررن ها ، ( 83:آل ُمررران()َواللًررُ  

ويو فمرا معرهل الربوبيررة ومماهلرا؟ متامررا ممرا أنرر  قردير ُلرى يجابررة مر  راع، ومرر  مسرت يث، مررن 
 يررررع أصررررناا اخللرررر ، فررررو  األرض و ررررمح األرض، وا  ررررا الب ررررر، و ررررمح طبقا رررر ، وا 

و  -وهررو  عرراىل فررو  الزمرران واملكرران  -مرر  هلرر  ا وقررمح واحررد . يخل... ت السررماةمرردارا
يش ل  ش ة ُن ش ة، ل  املل ، ول  احلمد، وهو ُلى م  ش ة قدير، فبرذل  املنطر  نفسر  

احررذر أن . أنرمح يه  قرررأ القرررآن جتررد أنر  ُياطبرر  أنررمح بالررذات، ومىنر  و ُياطرر  أحرردا سرروا 
 !مث أبصر.. م ِ اهلل، و دبر   ذمر أن .. َّتطئ هذا املعهل

َُلَررى قُرلُرروٍب أَقر َفاهُلَررا) :قررال جرر  ج لرر    ِ أَفَرر َ )، (22:يبمررد()أَفَررَ  يَرتَررَدبِرُروَن ال ُقررر آَن َأ
تن َف ا َمننل ا ُنندن َغل ن الًل ن َلَوَجُدوا  فني ن اخ   !فتدبر(.. 12:النساة()يَرَتَدبِرُروَن ال ُقر آَن َوَلو  َماَن منن  

الكترراب الكرروين العيرريم، اقرررأ  و رردبر، فرروراة مرر  ملمررة منرر  حكمررة :   هررو القرررآنهلرر
بال ررة، وسررر مررن أسرررار السررماوات واألرض، وحقيقررة مررن حقررائ  احليررا  واملصررل، ومفتررا  مررن 

مح  ريرد أن  كرون ألسر. ين فير  مر  مرا  ريرد.. فتردبر. مفا يح نفسر  السرائر  مرهرا  رو هنايتهرا
أهرر  )اجعلرر  صرراحب  ورفيقرر  طررول حيا رر ل  كررن مررن  !القرآنبررُليرر   مررن أهرر  اهلل؟ يهن

ين هلل  عرراىل أهلرررز مرررن : )قررال ُليررر  الصرر   والسررر ِ. ممررا ا التعبرررل النبرروي الصررر يح( اهلل
 .(18() أه  القرآن هم أه  اهلل، وخاصت   : الناس

 

 
 القرآُن العظيُم وقضيُة األُمَّة
 !َكل َماُت اهلل في َمع رََكة  السَّاَلم
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 .8544: روا  أمحد والنسائ  وابن ماج  واحلامم، وص    األلباين ا ص يح ا امع الص ل  



 23 

بيعرررة املعرمرررة ا ديرررد  ألن ط!  ريرررر لألمرررة اليرررِو ا معرمرررة هرررذا العصرررر يو برررالقرآن و
 !والقرآن العييم هو الك ِ القاهر فو  م  م ِ !"الكلمة"قائمة ُلى 

؟ ومررا رورهررا ا معرمرررة "الكلمررة"مرررا حقيقررُة : فهررم السررؤال اإلشرركا ولكررن بعررد أن ن
 العصر ا ديد ؟

رال ُلى م  ملفوظ، سرواة أفرار معرهل  "القول" ، يه وحس" قوو"ليس " الك ِ"ين 
و يكررون يو لفيررا مفيررردا  "الكررر ِ"معلررِو مررن  عريفرررات الن ررا ، بينمررا أِ مل يفررد ، ممررا هرررو 

 :ُلى وهان قول ابن مال ! ملقصوٍر ُمرَاٍر للمتكلم، سواة أفار خلا أِ أفار شرا
َتقنم   ٌظ ُمفنيٌد ماس   !َمَ ُمَنا َلف 

مررن هررذا التقعيرررد الن رروي املدرسررر  البسرري ل لنجررِز بعرررد هلرر  برررىن  ومررن هنررا ننطلررر 
و يكرررون يو فعررر  جاريرررا ا الواقرررع،  -ُلرررى هرررذا املعرررهل املؤصررر  ا قواُرررد العربيرررة  -الكررر ِ 

يمنرا هر  فعر  مرن األفعرال، هرذا ُلرى  –أي ملمرة  –ين الكلمرة ! وحديفا جالبا أليفٍر ا التاريف
خلطاب مهما يصدر من منتج  فنن  و برد يرؤيفر ا الواقرع و ىم  ميف أن ا. املستو  الوجوري

وأقر  األيفرر أن يعرور ُلرى . ولو ُلى املسرتو  النفسر  ابترداة، مث يكرون لر  بعرد هلر  أيفرر فعلر 
وو يتصررور ا الواقررع والعررار  ا اريررة ا اخللرر  مرر ٌِ برر  أيفررر مطلقررا . صرراحب  برراخلل أو بالشررر

إلنشرراة والتكرروين،  ررا ينسرر  يىل اهلل جرر  ج لرر  مررن وهررذا يبرردأ مررن مسررتو  اخللرر  وا! البتررة
 .األفعال واألقدار، يىل مستو  الفع  اإلنساين واإلجناه البشري ا الواقع والتاريف

َُررِرَا برر  حقيقررَة نبيرر  ُيسررى ُليرر  السرر ِ، واصررفا : فمنررال األول قررول اهلل  عرراىل فيمررا 
ُ !( َملنَمُت ُ )ييا  بىن   ُنيَسى اب رُن َمرر مَيَ َرُسروُل اللِر ن وََملنَمتُرُ  أَل َقاَهرا ينىَل ينمِنَا ال  : )قال ج  يفنا يُح  َمسن

جر  ُر  ، أي أنر  راجرع ( ملمرة اهلل)فكان ُيسى ههنا هرو (. 505:النساة()َمر مَيَ َوُروٌ  منن  ُ 
راجعرررة يىل فعلررر   عررراىل املتعلررر   "الكلمرررة"ينررر  يهن َخل رررُ  اهللل ألن . ويييىل أمرررر  القررردري التكررر

وهذا املعهل شرام  ا مر  خلر  أو  صررا يهلر ، . تدبل شؤون الربوبيةل خلقا و قديرا وقَريُّومنِية  ب
و را يردل ُلير  أيلرا (. 19()ملمرة اهلل)و ش ة من هل  مل  ُيررج ُرن . وا م  قلاة وقدر

رررن  رَ : )ا القررررآن أمرررٌر واقرررٌع حتمرررا قولُررر   عرراىل "الكلمررة"أن  رررَ  َولَرررو و َملنَمرررٌة َسررربَرَقمح  من بّرررَ  َلُقلن
نَرُهم  َويننِرُهم  َلفن  َش ق منن ُ  ُمرنير ٍ  رأَلِن : )، وقولر  سرب ان (553:هرور()بَرير  َومَتِرمح  َملنَمرُة َربّرَ  أَلم 
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ح هلذا املعهل بعد قلي  ين شاة اهلل    .سيىيت بس  أْو
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ُ (553: هور()َجَهِنَم منَن ا  نِنةن َوالِناسن َأ  َعنزَ  وََمَذلنَ  َحِقرمح  َملنَمرُة : )، ومذل  قول  ج  يفنا
ََُلى  َ اُب الِنارن َرّبَ   ومنن رُ  هرذا ا القررآن منرل ملرن شراة أن (. 4:غرافر()اِلذنيَن َمَفُروا أَنِرُهم  َأص 

رال ُلررى معرراين اخللرر  واإلنشرراة ( ملمررة ربرر )فكرر  هلرر  و ررو   ررا  لررمن ْررميمة . يتتبعرر 
رر قرروو  يقررال مرر "الكلمرة"وليسررمح . القلراة والقرردر اإلهليررز والتكروين والتصرريل، وسررائر أفعررال

هبرررذا  - "الكلمرررة"فمررا قيلرررمح !  يتخلررف  وقيعررر  أبررردابررر  هرر  يجنررراه حتمررر  و! القررول ومفرررى
ُموما ُن معرهل فعر  اهلل جر   "ملمة اهلل"ومن هنا مل َّترج  !مان معنا  أهنا فُعنَلمح    –السيا  

 .ُو ، وهو سب ان  و عاىل و ُيلف القول وو امليعار
َُلِ : )ومنال الناين قول اهلل  عاىل َراَة ُمِلَهراَو َِ اأَلب  مهمرا  –فاألبراة (. 95:البقرر ()َم آَر

بررراملعهل الشرررُر  والوجررروري  "مررر ِ"فننررر  و اخرررت ا ا أهنرررا  –عناهرررا اختلرررف ا  فسرررل م
فهر  أسراس الناطقيرة الريت ! ُلى أهنرا ل رو أو ُبرث "األباة"وو ميكن أبدا أن  تصور ! للكلمة

جوهرا أساسيا من ماهيت  الوجورية، ووظيفتر  الكونيرة، والريت ُفطنَر ُليها اإلنسان، واليت  شك  
نَسرانَ : )ومنلها قول   عراىل! أساس اوستخ ا ل  ا األرض -بعد هل   -مانمح  . َخلَرَ  اإلن

وهررر  ! ومرررن هنرررا مانرررمح مسرررؤوليت  ُمرررا يرررتكلم بررر  مبرررل  جررردا(. 5-9:الررررمحن()َُِلَمرررُ  ال بَريَرررانَ 
ر  مسؤولية و َّترج ُرن ُمرِو األمانرة رَنا : )الريت أنيطرمح باإلنسران ا قرول اهلل جر  ُو  ْ ََُر يننِرا 

ن   َهرا َومَحََلَهرا اإلن نر  رَفق َن من ل نَرَهرا َوَأش  َ أَن  َي من َُلَرى الِسرَماَواتن َواأَلر ضن َوا  نبَرالن فَرىَبَرز  َسراُن يننِرُ   اأَلَمانََة 
يسرتوي ! يبصر  ُلير  َملنَمرة  َملنَمرة  فالك ِ البشرري ملر  (. 08:األحزاب!()َماَن ظَُلوم ا َجُهوو

ُ  وخ  ل ألن  مل  يوهن ايزان الت قي  بز الصد  والكذب  !ا هل  ينشا
ليرررر ل فتعر  مررررا احتمرررر  الصررررد  : )ا الرررردرس الب غرررر  بىنرررر  "اخلرررر "يررررف الب غيررررز ُو

مهم  –( والكررذب ، و برراملعهل (خرر )برراملعهل الوجرروري لكلمررة !  عريررف غررل مررانع أبرردا -بررُز
ُُلنرَم مرا ! ل وي العاريال فتعاريف الب غيز راجعرة يىل مرواهين املنطر  األرسرط  الصروري، وقرد 

يه هرو قرائم ُلرى  ديرد املاهيرات حبردور ! في  من خل  منهج  ا  ديد املفراهيم والتصرورات
ملنر   لر  املرواهين يو أن  وو ميكرن! ُقليرات خاْرعة ملنطر  العقر  امررر ُرن معطيرات الروح 

فرنىل أي حرد  طراب  الصرور  احلقيقرة؟  لر  هر  ! فع  ممرا ُر وا هرم أنفسرهم "صورية" كون 
و مينرع رخررول غرل  فيرر ، ُنردهم هررو وين  رع املقصرور فننرر  ( اخلرر )ومرن هنررا ف رد ! املشركلة
، أرأيمح لو أن شخصا نار  غل ، أو أَمَرُ ، أو هنا ، وهو و يقصرد هلر ل "اإلنشاة"أي معهل 
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فنمنررررا الكررررذب خمالفررررة العبررررار  ملقتلررررى الواقررررع، وهررررذا منرررر ل ألن ! بلررررى واهللأو يكررررون ماهبررررا؟ 
يىل آخرر مرا صرنفو  ا .. املناري، أو الرداُ ، أو النرارب، أو املسرت يث، أو ا مرر، أو النراه 

! فهرررو مرررذٌب يبرررو املرررتكلم وقصرردا  معررهل اإلنشررراةل مررر  هلرر  يها مل يصرررارا يرار  ا نفرررس 
وهر  يتوجرع املتوجرع . يتمر  الصرد  والكرذب أيلرا -الوجروري املعرهل  -يهن هبرذا  فاإلنشراة

مران   ن قصرد بر  معرهل آخرر مرن جمراه وغرل ،ل ل َوَجع؟ وه  يست يث املست يث ل رل فَررزَع؟ فرن
ويمنرا العر   باخلطراب ! هل  املعهل ا ديد املعدول يلير  هرو أسراس الصرد  والكرذب بعرد هلر 

 !شاة يو وهو يتم  الصد  والكذب أيلاف  ش ة من اإلن! قصُد املتكلم ويرار ُ 
م أن  و ش ة من الك ِ الطبيع  لبنسان يو وهرو يتملهمرا ومرن هنرا قرول اهلل ! وأُه

َُتنيردٌ : ) عراىل ا ررامع لكر  هلرر  رن  قَرررو ٍل ينو َلَدي ر ن َرقنيررٌ   ررُظ من : وقولرر   عرراىل(. 50: !()َمرا يَرل فن
رررنمنزَ ) ررَع ال كنتَرراُب فَرتَررررَر  ال ُمج  ْن ِررا فنيررر ن َويَرُقولُرروَن يَرررا َوير َلتَرنَررا َمرررالن َهررَذا ال كنتَرررابن و َوُو رررفنقنَز  ن  ُمش 

ررررررررر ا َوو َيي لنررررررررُم َربُّررررررررَ   ْن لُرررررررروا َحا َُمن َصرررررررراَها َوَوَجررررررررُدوا َمررررررررا  يُر َررررررررارنُر َصرررررررر نلَ   َوو َمبنررررررررلَ   ينو َأح 
ا سر ا  بدليلرر  ويردخ  ا هلر  قطعرا مر  مرا  لفيروا بر  مرن قرول، ممرا (. 53:الكهرف!()َأَحرد 

 (.20)حبول اهلل  عاىل
ولذل  فقرد نرال اللسران احلرظ األوفرر ا اوُتبرار ا أحكراِ الشرريعةل فكانرمح العقرور  

ية، أو  عهررد ومعاهرد ، أو نكررا   -ملهرا  سرواة مانررمح ُقرور اإلميرران واإلسر ِ، مرن بيعررة شرُر
 هلر   را ميكرن أو ط  ، أو مانمح من املصرارفات املاليرة مرن بيروع، ويجرارات، وأمريرة، وغرل

وليسرررمح جمرررر لعررر  أو هلرررو مرررن ! "مررر ِ"ملهرررا يمنررا هررر  ُنرررد الت قيرر    -ذهن أن يتصررور  الررر
، أي مقصررور مرررار للمتخرراطبزل اررا فيهررا مررن يجيرراب "مفيررد"ى معررهل ألهنررا قائمررة ُلرر! األقرروال

: ابر ومرن هنرا قرول اهلل  عراىل ا يبكرم مت. وقبول، وما جر  جمرامها من معاين ال اْ  واإلقرار
وقولرر  سررب ان  ا سرريا  بيرران أن اإلنسرران (. 5:املائررد ()يَررا أَيرَُّهررا الِررذنيَن ةامنرروا َأو فُرروا بنررال ُعُقورن )

َما يَرل فنُظ منن  قَررو ٍل ينو َلَدي ر ن : )يباس  ُلى م  ما يصدر من  من األقوال،  ا أوررنا  قب  قلي 
َُتنيرردٌ  : أو قررال -النرراَس ا النررار ُلررى وجرروههم وهرر  َيُكرر ُّ : )وا احلررديث(. 50: ()َرقنيررٌ  

                                      
ُُلنررَم ( دمررا يلفرظ مرن قررول يو لدير  رقير  ُتيرر: )قولر   عراىل  20 هرو مرن العرراِ الرذي أريرد برر  اخلصروم، يه 

ا الدين أن القول غل املبري ُلرى قصرد و يردخ  ا رائرر  احملصر  ُلرى ابرن آرِ، ولرذل  فرالقول املقصرور 
 .هنا هو الك ِ املفيد قصدا  ومعهل  
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ين العبررد : )وقولرر  صررلى اهلل ُليرر  وسررلم أيلررا( 21!()يو َحَصررائنُد ألسررنتهم؟ -ُلررى منرراخرهم 
رروان اهلل، و يلقرر  هلررا برراول يرفعرر  اهلل هبررا ررجررات وين العبررد ليررتكلم . ليررتكلم بالكلمررة مررن ْر

رردُّ (. 22!() جهررنمبالكلمرة مررن سررخ  اهلل، و يلقرر  هلررا برراول يهرروي هبررا ا ومررن مَثِ مل يكررن جن
! حاشرا ! ومل يكرن فير  مرذب قر ! رسول اهلل وو مزاح  صلى اهلل ُلي  وسلم يو حقا وصردقا

 .ُلي  الص   والس ِ
وو شر ة ! ين الك ِ مؤيفر جدا ا ينتاج الفع  اإلنساين بر  هرو ُرز الفعر  اإلنسراين

ويمنررررا برررردة ! نتيجررررة ، أو  وجيهررررا، أو  فررراُ مرررن فعلرررر  يو وهرررو حاصرررر  بررررالك ِ مباشرررر  ، أو 
، يىل أن ُِلَمرررُ  (ُمرررن فَرَيُكرررون: )منرررذ قرررال لررر ! التكليرررف اإلهلررر  لبنسررران َملنَمرررٌة، وآخررررُ  َملنَمرررة

 !القرآن الكرمي(: م م )يىل أن أنزل ُلي  ( األباَة مِلها)
حبقرررائ  اخلطرررورَ  الررريت يسرررت قها فهرررو جاهررر   –أي مررر ِ  –فالرررذي و يعرررل للكررر ِ 

يخلل ...ومنرل مرن العقوبرات ا اإلسر ِ واحلردور والتعراهير وا يفراِ ! الدين وحقائ  الوجرور معرا
ا ُررن جمرررر  برردةا بكلمررة الكفررر يىل ملمررة ! يررتكلم برر  اإلنسرران برراط ( مرر ِ)يمنررا  ر بررمح شررُر

برارات السرخرية والتنرابز باألل قراب، القذا، يىل ما شاب  هل  من ملمات ال يبة، والنميمة، ُو
 ..!وهلم جرا

، ومرا (و يلر  يو اهلل: )انط قرا مرن ملمرة اإلخر م. "ملمرة"بردة اخلرل ملر   ممرا أن
ل يىل أبسرر  ملمررات اإلميررران واإلحسرران، منفشررراة (شرررهار  أن يبمرردا رسرررول اهلل)يتممهررا مررن 

ومررررا بررررز هررررذا وها  مررررن مليررررات الكرررر ِ ... السرررر ِ، و شررررميمح العرررراطس، ويرشررررار السررررائ 
يىل بنرراة ُمررران احليررا  اإلنسررانية، القائمررة ُلررى  -ا النهايررة  –يَرررُؤوُل  ننرر   يعرراوجزئيا رر ل ف

ألن هلر  ملر  هرو الرذي ينرتا فعر  اخلرل اعنرا  املطلر ، ويقر  غايرة الوجرور  العردل والسر ِل
 ومن هنا مانمح أول نعمة امنت اهلل هبا ُلرى اإلنسران بعرد نعمرة اخللر  أنر . ا األرض البشري

إلقامرة  األرا  الك ميرة الفاُلرة –وهرو مر ِ اهلل  -ولذل  مران القررآن برز يدير  ! ُلم  البيان
نَسرراَن  .َُلِررَم ال ُقرر ةَانَ  الرِرمح َنُ : )فتَرردبِرر  قولَر   عرراىل! احليرا  ا األرض بالقسرر  وامليرزان َخلَررَ  اإلن

ررَبانٍ . َُِلَمررُ  ال بَريَررانَ  ُس  ُس َوال َقَمررُر حبن مُ . الِشررم  ررُجَدانن وَ  َوالررِنج  ررَع . الِشررَجُر َيس  َْ َوالِسررَماَة َرفَرَعَهررا َوَو

                                      
21

 .حسن ص يح: جزة حديث روا  أمحد وأص اب السنن يو أبا راور، وقال ال مذي  
22

 .البخاري روا   
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يرزَانَ  ر ن َوو. َأو َ ط  َرو ا ان ال منيرزَانن  .ال من يرزَانَ  َوأَقنيُمروا ال رَوه َن بنال قنس  رُروا ال من (. 3-5:الررمحن!( )َُّت سن
!  ، فررنها خسرررل خسرررت مرر  املررواهين بعررد(البيرران)وأول الرروهن وهن الكرر ِ، الررذي هررو حقيقررة 

يىل مرواهين  وما  تلمن  من مرواهين اإلرار  واوقتصرارل –اعناها العاِ  –بدةا اواهين السياسة 
يىل مرررر  طبررررائع العمررررران ... التجررررار  وسررررائر املصررررارفات املاليررررة واوجتماُيررررة ا زئيررررة والكليررررة

ة والبيايرة مرن فقردان  رواهن احليرا  اإلنسراني وجتليات احللار  البشريةل يىل مر  مرا ميترد يلير  هلر 
 !والكونية

ومن هنا مانمح مسؤولية الكلمرة ا اإلسر ِ جسريمة ! ين الل ة  صنع احليا  أو  دمرها
 !جدا

لرريس ا واقررع األمررر يو (! السررلطة الرابعررة)واإلُرر ِ اليررِو هررذا الطاغيررة الررذي يسررمون  
وصررر  يىل ألن املتسرررل  ُلرررى اخللررر ، احلرررامم أمررررهم بررراحل  أو بالباطررر ل يمنرررا ! السرررلطة األوىل

ف را ُنردما يكرون األسرلوب املتبرع ا التسرل  قهريررال ! مبت را  مرن التسرل  والرت كم بالكلمرة
ةُ ! وو شرر ة يبرردأ قبرر  الكلمررة! فنمنررا صررنع الطاغيررة أروات قهررر  وجترر   ا البدايررة بالكلمررة فَربَررد 

مررررن : ) لُررر يهنرررا ملمتُررررُ  جرررِ  ج! الوجرررور واخلَل ررر ن والتكررروين ا القرررررآن الكررررمي يمنرررا هررررو ملمرررة
َُلَررررى أَن  َُي لُررررَ  : )قررررال جرررر  شررررىن !( فيكرررون َأَولَرررري َس الِررررذني َخلَررررَ  الِسررررَماَواتن َواألر َض بنَقررررارنٍر 

َرر ُ  ال َعلنرريمُ  ؟ بَرلَررى َوُهررَو اخل  ررنر َلُهم  رررُُ  ينَها أَرَاَر َشرري ا ا أَن  يَرُقرروَل لَررُ  ُمررن  فَرَيُكررونُ ! من َفُسررب َ اَن ! ينمِنَررا أَم 
ٍة َوينلَي  ن  ُرر َجُعونَ اِلذني بن   (.29- 25:يس.()َيدن ن َمَلُكوُت ُمّ  َش  

ه  اليت  صنع الصور  و نتجها، ب  ه  جوهرها وحقيقتهال فر  ي رنر  أن  ين الكلمة
بنررمح  لرر  ا  -رغررم خطورُتررا  –اإلُرر ِ اليررِو صررار ير كررز أساسررا ُلررى الصررور ، فنمنررا هررذ  

أْرف يىل هلر  أن الصرور  ! مح الصرور ا الوجرور أصر ولوو الكلمرات ملرا مانر. هناية املطاا
أو مر  !  ُرع َرُض حينما  ُرع َرُض ا العار  ال البة مسبوقة  بالكلمة، أو مقرونرة هبرا، أو مل قرة هبرا

وحينمرا نتروهم أننرا نتلقرى صرورا ب رل ملمرات، فنمنرا ! فر   رىيت يهن يو مرن خ هلرا! هل   يعا
ينر  و  سرمعها، نعرمل ولكنهرا  تردف  يىل خررواطر  ! صرور هر  لعبرة الكلمرة املتخفيرة خلرف ال
قرر ؟ يمنرررا ومررن ها الررذي قررال ين الكلمررة هرر  الصرروت ف! ا صررممح، و سرركن اُتقررار  بقررو 

يتواصرر  برر  اإلنسرران ُرر  الل ررة الطبيعيررة، الصررو ية أو اإلشررارية أو الصررورية أو  "مفهررِو"الكلمررة 
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ررَبمح  للدولررة ُلررى معررهلالسرريميائية، يىل غررل هلرر   ررا ا الوجررور مررن رمرروه  مرر  ! وأشرركال ُنصن
 !هل  م ِ

َِ : )ومن هنا  ر  ُم  ا ية الكرميرة! روَ وما سواها صُ  ين الكلمة ه  الوجور َُلِرَم آَر َو
َرراَة ُمِلَهررا مررم ! يىل هررذا الكرر ِ اإلهلرر  العيرريم -ا ْرروة هلرر   -ل فررانير (95:البقررر !()األب 

 !حد هو يوغ  ا جماهي  الوجور هو فع  يلرب ا ُم  احلقيقة، ويىل أي
رغررم اخرت ا األشركال والتجليررات  –ين اإلُر ِ اليرِو ممرا مرران مرن قبر  ا التراريف 

ليعتررر  أخطرررر وسرررائ  الرررت كم، وأرهررر  أروات الصرررراع احللررراري، وأقرررو  آليرررات التررردافع  –
 !العمراين ا األرض

نروا بشررا فرو  البشرر ا ين الطواغيمح الذين قهروا النراس ا األرض ُر  التراريف مل يكو 
أسسررروا ! فقررر  "متكلمرررون"ا واقرررع األمرررر، ويمنرررا هرررم  "آهلرررة"وو مرررانوا ! داهنم وو ا ُقررروهلمأبررر

أسرررطور  مرررن الكررر ِ ا أههررران النررراس وسررر روهم هبرررا، أو وريفررروا رصررريدا م ميرررا ُرررن آبرررائهم 
فكرران ! برردوأجرردارهم واسررتمروا ا ينتاجرر  وجتديررد ل حررا  عرريش األسررطور  ا شررعوهبم يىل األ

، وغرل هلر  مرن سرائر أنرواع الكر ِ  را (ومير  ا هلرة)، و(حفيرد الررب)و( ابن الشمس)منهم 
ٍر : )يررررردخ  ا قولررررر   عررررراىل ررررر   رررررتَرر َهُبوُهم  َوَجررررراُةوا بنسن رن َواس  رررررُزَ النِررررراسن  ُ فَرَلِمرررررا أَل َقرررررو ا َسرررررَ ُروا َأ

 (.554:األُراا()!َُينيمٍ 
ررون ا األرض واسررتذو ل أهلهررال يو مررن بعررد أن أومههررم بىنرر  هررو ومررا مرران ط يرران فُر

َفَ َشررررررررَر فَرنَرررررررراَر  فَرَقرررررررراَل أَنَررررررررا َربُُّكررررررررُم ! )فلررررررررم يكررررررررن يررررررررريهم يو مررررررررا يررررررررر ! رهبررررررررم األُلررررررررى
ُ لَررى ررات!()اأَل ومررن هنررا ملررا خالفرر  قائرر  احلرر  مررن رجالرر  نطرر  بقررو  فقررال،  ( 85-89: الناُه

َُررررو ُن َمررررا أُرنيُكررررم  : )ممررررا حكررررى اهلل  عرررراىل ُنرررر  رررردنيُكم  ينو َسرررربنيَ   قَرررراَل فنر  ينو َمررررا أََر  َوَمررررا أَه 
َُر  ان اأَلر ضن ! )فكان بذل  منراو لكر  ط يران و ىلر  وجتر (. 83:غافر!ن()الِرَشار َُرو َن  ينِن فنر 

ي ن ننَسرراَةهم  يننِرر ررَت   ُهم  يُررَذّبُح أَبر نَرراةُهم  َوَيس  ررنر  ررعنُف طَائنَفررة  من َتل  رريَرع ا َيس  َلَهررا شن ررَن َوَجَعررَ  أَه  ُ  َمرراَن من
دنينَ   (.5:القصع!()ال ُمف سن

وانيررر ين ! سرر ر الكرر ِ -فقرر   -ينرر  قهررر القررو  والسررلطان الباطرر ، الررذي يصررنع  
ون ُلى قوم  مرن بعرد مرا هلزلرمح ُرَشر  ! شامح يىل هذا البيان الس ري الرهي  الذي ألقا  فُر
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َُررو ُن ان قرَ : )آيرراُت موسررى ُليرر  السرر ِل قررال  عرراىل رر ن قَرراَل يَررا قَرررو ِن أَلَرري َس  ن ُمل ررُ  َونَرراَر  فنر  و من
ررٌز َوو  رن  َهرَذا الِرذني ُهرَو َمهن ررٌر من ِ  أَنَرا َخير  رُروَن؟ َأ ؟ أَفَر   ُرب صن ررن  َ  ريتن رَر َوَهرذن ن األَنر َهراُر جَت ررني من منص 

ررن  َهَهررٍ  َأو  َجرراَة َمَعرر ُ !َيَكرراُر يُبنررزُ  ََُلي رر ن َأَسرراونَرٌ  من ررَ   ررَتَخِف  ؟ فَرلَررو و أُل قن َ نننررَز؟ فَاس  ال َم ئنَكررُة ُمق 
رقنزَ  ُُوُ  يننِرُهم  َمرانُوا قَرو م را فَاسن و ىمر  جردا مرا أُقر  اهلل بر  (. 45-45:الزخررا!()قَرو َمُ  فََىطَا

ررون ررقنزَ : )خطرراب فُر ررا فَاسن ُُوُ  يننِرُهررم  َمررانُوا قَرو م  َمررُ  فََىطَررا ررَتَخِف قَرو  فهررو يمنررا اسررتخف ا !( فَاس 
 !ُقوهلم الواقع

رون ونيرة القدميرة رواهرا أحرد أطبراة فُر . ولقد قرأت قصة طريفة م  ة ُن الكتابرة الفُر
وهلر  أنر   سرل  هات يرِو ُلرى أحرد األغنيرراة فرىرار أن ينترزع منر  ْريعت ، فلمرا أأ أن يتنرراهل 

ررون  نكرري  ! فقطررع أيديرر  وأرجلرر  مررن خرر ا، وألقررا  ُلررى حافررة الطريرر ! ُنهررا نكرر  برر  فُر
ومحلرر  يىل   اليرر ِ، فلمررا ُرفرر  َرِ  حلالرر ن مرران الطبيرر  مررارا بعربترر  فوجررد  يرران افصررارا أ

رون. مث ُا   من آيفار جررو  البر  ،بيت  وملرا  . مث انقطعرمح صرلت  بر  بعرد هلر  يىل أن مرات فُر
والكرراهن يلقرر  ملما رر  ا  -ُررار  قرردماة املصررريز  -مرران يررِو مراسررم الت نرري  والرردفن ُلررى 

ررون، ارر ! ا يصررب   ُليرر  مررن رراة الربوبيررة املزيفررة، واأللوهيررة املرردُا ، والعيمررة املكذوبررةريفرراة فُر
يها بالطبير  جيرد مرن برز احلاْررين الرجر  ال ري الرذي ! ويذمر من شيم  ما و قنبَرَ  للبشرر بر 

ون من قب ، وقطع أيدي  وأرجل  من خ ا، وجد  يبك  حبررار  ويقرول مرا منرمُح : نك  ب  فُر
ررون   ومىمنررا يبكرر  نررردما ُلررى مرررا فررِرَط ا جنررر  ! مررران يهلررا مقِدسرررا  يىل هررذا احلررردأُلررم أن فُر

ون، ومل يكن ل  من الطائعز ومن ُبار  الصاغرين  !فُر
ون  ا  رم  سدنة الفراُنة هو الرذي بر  حكرم   ين الرصيد األسطوري الذي مان لد  فُر

رررون ا التررراريف  لكتررر  وليسرررمح (! اإلُررر ِ سرررلطة)ينررر  سررر ر الكررر ِ، أو قررر  يهنرررا . مررر  فُر
، أو " الدميوقراطيررررة الليبلاليررررة"، و"حريررررة املرررررأ "، و"احلدايفررررة"مفرررراهيم  ، "العدالررررة املطلقررررة"اليررررِو

ية الدولية"و ، وما شاهبها من مقووت ساحر ل يو وسائ  يُ مية أنتجها مهنة العصرر "الشُر
ين اإلنسران ! العتيردالكبارل للتمكرز للمسرتك ين و قير  غطرسرة املت طرسرز ومتديرد ظلمهرم 

ملررا يترروهم أنرر  م لرروب ُلررى أمررر ، أو أنرر  و يسررت   أن يكررون حرررال ُيلررع بصررور   لقائيررة ملررن 
 !غلب  هبذ  األمذوبة
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رتَرع َمُ  ا احلرروب املعاصرر ل مرا مران  رتُرع منَ  وُيس  ،  را اس  ين األسل ة الفتامة الرهيبرة اليرِو
سرواة ! نرة ا ردر سر روا أُرز النراس واسر هبوهمهلا أن  فع  ا اإلنسان فعلهال لروو أن الفراُ

رر اياهم  يعررا ( ُمرر  صرراح)فقررد سرر روا أولارر  اررا أومهرروهم مررن أنرر  ! ا هلرر  جنررورهم ْو
فكرران هلررا مرررا مرران مررن  رررىيفل ! وسرر روا هررؤوة ارررا أومهرروهم مررن أنررر  و طاقررة هلررم هبرررا! فنفررذو 

ُر الك ِ! يهنا قو  الكلمة! وَّتدير، مث  دمل  !وين  سن  
القررآن ارا ميلكر  مرن قرو  خارقرة ا  ريرر ! من هنا مانمح معجز  هذا العصر هر  القررآن

اإلنسررران مرررن ُبوريرررة الشرررهوات الررريت  ررررنقل  يىل الررر اب، ومتلررر  ُليررر   قرررديس احليرررا  الفانيرررة، 
القرررآن اررا ميلكرر  مررن سررلطان ربرراين ُلررى النفرروس . وَّتلررع  ملررن يهرردر  بالقترر  والتشررريد فيهررا

! حرمة  حية  أبدية  ا الكرون وا التراريف! و يل  يو اهلل الواحد القهار: قيقة أن جيعلها  بصر ح
القرآن اا ل  مرن خاصرية الت وير  الوجرداين ! وأن م  استكبار من روهنا هو يبو اف اة وهراة

ر ٍِ جزئ  ْراي العمي  ملس يردور ا فَرلَرٍ  قصرل مرن متراع الردنيا الشرهواينل  ار اإلنسانل من جن
حيرث .. يردور ا فَرلَر ن امللكروت الربراين الفسريح، ا سرل  العيريم يىل اهلل مائن موين مبرل  يىل

! ميررف أن ميررد الشرريطان مرران ْررعيفا حررِ  ْررعيف  -بعررز القرررآن واسررتع ة اإلميرران  -يررر  
ويرردر  آناررذ أن سررباع العوملررة الطاغيررة، الرريت ! وميررف أن املعرمررَة مونيررٌة، يقورهررا اهلل رب العرراملز

رررنَ  ُليهررا مرراة القرررآن هابررمح ا ! بررمح العررامل ايشررها وسرر حهال جمرررر منررور مررن ور أره مررا أُه 
 !الطز

نعررم، و فكررا  مررن أماهيرر  الكرر ِ وسرر ر  يو اهررار ونلررال مسررتميتزل ألن مسرررر 
أغرر ل السرر ر و بررد فيرر  مررن  لرر ية، ولكررنل و وسرريلة لررذل  ملرر  يو بننترراج مرر ِ ملررار 

الرجررال الررذين يرررون ! مرر ِ يصررنع رجرراَل القرررآن ويُعنرردُُّهم  يُرردارا! لررذل  السرر ر وم الرر  لرر 
احلقائ  مما ه  ا الطبيعة، و مما يصورها الس رُ  الكبار ا خطراب العوملرة، احملري  بفلراة 

َعرُ  شر ة ا الوجرور يو بر ! املستلعفز ييهاما و وهيمرا حرا ! هلر  هرو األسراس الرذي و يُرف 
ينرر  يهن جهررار املقررووت واملفرراهيم، ا معرمرررة . سررلطان  ُليررر  وقهررر  يها غلبرر  متِكررن مررن نشررر

معرمرررة رفرررع فيهرررا ! ََُقدنيِرررٍة مررر   برررز ُقيرررد  اإلسررر ِل ويريولوجيرررا العوملرررة العلمانيرررة املتوحشرررة
ومررن (. ملمررة اهلل)رايررة ملمررة الرردج  امللررللة، ورفررع القرررآن فيهررا رايررة ( النيرراِ العررامل  ا ديررد)
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ىل ا بصل  ُيمرى مرن بصرائر ا يرات، ا سريا  احلرديث ُرن حجيرة القررآن هنا قول اهلل  عا
َهار ا َمبنل ا: )العييم ُهم  بن ن جن  (.48:الفرقان!()َف  ُ طنعن ال َكافنرنيَن َوَجاهند 

ين ! وهبررذا املنطررر  الصررار  الصرررريح مرران القررررآن هرررو الررذي يصرررنع السرر ِ العرررامل  حبررر 
ح فهررال وو جرر وت الكيرران الصررهيوين، ومررا ينتجرر  ا السرر ِ لررن  صررنع  غطرسررة أمريكررا وأ

فالنرار و  نرتا ! أن يصرنع احملبرة والسر ِ -أبَدا   -ما مان لليامل . العامل مل  من خراب ورمار
ولكنررر  سررر ر الكررر ِ، ! وأرر  النررراس هبرررذ  احلقرررائ  هرررو اليرررامل نفسررر ! يو اللهيررر  والررردخان

متامرا ممرا أمر  ! يال فيىملر  اللر ية بيرد  خمترارا  ورج  اإلُ ِ، جيع  السم القا ر  ُسر  شراف
 !هل  هو أسلوب الشيطان، ومنط  الباط  أبدا  ُ  التاريف! آرِ الفامهة احملرمة خمتارا  

ين الس ِ العامل  لن يكرون يو وليرد النرور اإلهلر ، النرور الرذي يشرر  ا قلروب املرؤمنز 
ورون هلرر  ! مرن معرراين احلرر  والعردل واحلريررةبراخلل وا مررالل اررا يسركب  القرررآن ا وجررداهنم، 

ررررها القرررررآن بكلما رررر  ْررررد ملمررررات الشرررريطان ويو بقيررررمح البشرررررية اليررررِو   ررررع ! معرمررررة ُيْو
والقرررآن وحررد  يكشررف شررجر  النررار ويتلررف فامهتهررا ! ح قيمهررا بفامهررة آرِ يىل يررِو الرردين

 !امللعونة
يس مرن ينتراج هرذ  األرض ين هذا القرآن م ِ غل ُار متامرا، ينر  مر ِ خرار  قطعرا، لر

ينرر  مررر ِ اهلل رب . وو مررن ينترراج أهلهرررا، وين مرران ُلرريهم  نررررزل ومررن أجلهررم  لررر  ا األرض
َِ ال قنَياَمرةن َوالِسرماَواُت : )الذي قرال! العاملز يع را قَرب َلرُتُ  يَررو  رن ن َواأَلر ُض  َن َوَمرا قَرَدُروا اللِرَ  َحرِ  قَرد 

رررنُمونَ َمط ونيِرراٌت بنَيمنيننرر ن ُسررب   َُِمررا ُيش  ينرر  الكرر ِ الررذي مل ميلرر  قَبنيررُ  (. 40:الزمررر()َ انَُ  َو َرَعرراىَل 
ررتوا: )ا ررن يه بعررو  يو أن قرراُلوا يررا قومنررا يننررا . فلِمررا ُقلررَ  ولِرروا ينىل قررومهم ُمن ررذرين! قررالوا أَن صن

ىل طريرررررٍ  بعنرررررا متابرررررا  أُنرررررزل مرررررن بعرررررد موسرررررى مصرررررّدقا  ملرررررا برررررز يديررررر  يهررررردي يىل احلرررررّ  وي
ََُجب ررا: )وقررالوا(. 93-83:األحقرراا!()مسرتقيم رردن فَآَمنِررا بنرر ن ! يننِررا بَنع نَررا قُرر آن ررا  رردني ينىَل الرُّش  يَره 

رنَ  بنَربّرَنا َأَحدا    (.8-5:ا ن!()َوَلن  ُنش 
قد  َرنَرزَِلمح  مرن السرماة يبملرة بقرو  غيبيرة أقرو   -! لو  علمون –ين ملمات هذا القرآن 

ر  أي ينسرررانل ألهنرررا جررراةت مرررن ُنرررد رب الكرررون،  مررر  الكنرررل مرررن أسررررار امللررر   رررا يتصرررو 
وامللكررروت، وهررر   يعهرررا مفرررا يح لتلررر  األسررررارل ارررا فيهرررا مرررن خررروار  وبرررورا  لقرررو  الررررو  

َوقَراَل الِرذنيَن َمَفرُروا ينن  َهرَذا : )و ردبر قرول اهلل  عراىل! القارمة مرن ُرامل ال ير  يىل ُرامل الشرهار 
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را َوُهور اينو ينف   ُوا ظُل م  ٌِ آَخرُروَن فَرَقرد  َجرا ََُلي  ن قَررو  َُانَُ   َتَتبَرَهرا . ٌ  افر تَررَاُ  َوَأ َوقَراُلوا َأَسراطنُل اأَلِولنرَز ام 
ي    َر   َوَأصن ََُلي  ن بُك  َن َغُفرور ا ُق   أَنزََلُ  اِلذني يَرع لَرُم الّسرِر ان الِسرَماَواتن َواأَلر ضن يننِرُ  َمرا. َفهنَ  مُت َلى 

رررا يم  ين الرررذي ييرررن أنررر  ُنررردما يقررررأ القررررآن يقررررأ م مرررا ومفرررى، متلررر   (. 4-5:الفرقررران()َرحن
! ملما   مع اهلواة مما متل  األصوات مع الرريحل فننر  و يقررأ القررآن حقرا وو هرو يعرفر  بتا را

ُ  ويتلو  ح    و   يمنا هو الذي ير فع ب ، ويعررج ُر  معارجر  ال عليرا يىل آفرا  ويمنا الذي يقر
فيشرراهد مررن جر ل امللكرروت مررا و ُررز رأت، وو أهن بعرمح، وو خطررر ُلررى قلرر  ! الكرون
وصرد  ! لرو مران هرؤوة املسرلمون يعلمرون فرآٍ  مث آ ٍ ! كون ومن هنال  يترزوروهنال  يت! بشر

رررررر  يه قررررررال ررررررن  َرُسرررررروٍل ينو: )اهلل جرررررر  ُو َُلَررررررى ال عنبَررررررارن َمررررررا يَررررررى  نيهنم  من ررررررَر    َمررررررانُوا بنرررررر ن   يَررررررا َحس 
زُةون تَره   !نعمل يا حسر  ُلى العبار( 93:يس!()َيس 

أَولَي َسمح  ملمات اهلل ه  اليت امتدت مرن هرذ  العبرارات الريت نتلوهرا يىل أُمر   را ميكرن 
أن يتصور  اخليال، وأبعد من أن يي  ب   صور بشرري مرن جماهير  الوجرور؟ أو  قررأ ا متراب 

رن  بَرع ردن ن : )يهناهلل هل  صريا رهيبا؟ فاقرأ  ُ  من رُر مَيُردُّ رن  َشرَجَرٍ  أَق ر ٌِ َوال َب   َوَلو  أمَِنَرا ان اأَلر ضن من
ُررٍر َمرا نَفنررَدت  َملنَمراُت اللِرر ن  َعُة َأحب  َُزنيرٌز َحكنرريمٌ ! َسربر  ررُر (. )80:لقمران!()ينِن اللِررَ   قُرر   لَرو  َمرراَن ال َب  
ررررررررررَد ال بَ  ررررررررررَدار ا لنَكلنَمرررررررررراتن َريّب لََنفن نَررررررررررا اننن لنرررررررررر ن من ار  ررررررررررُر قَرب ررررررررررَ  أَن   َنَفررررررررررَد َملنَمرررررررررراُت َريّب َولَررررررررررو  جن   

 (533:الكهف!()َمَدر ا
ألرريس  علررم أن مرر ِ ! ويرر  يرا صررا ! فرىين ينتهرر  هررذا القرررآن يهن؟ ينر  و ينتهرر  أبرردا

َُررِز سررلطانُ   املرتكلم صررفٌة مرن صررفا  ؟ ومررا مانرمح صررفات اهلل هلررا هنايرة؟ وهررو جررِ  ج لُر ، و
فكيرررف يهن اررررن ََّتَلِررررَ  هبررررذا القررررآن و قرررر  برررر  ا نفسرررر  ! لعررراملز، احملرررري  بكرررر  شرررر ةرب ا

ووجدان ، وصار جزةا حقيقيرا مرن حرمرة القررآن ا الفعر  الوجروري؟ وهرذا القررآن  لر  صرفت  
رد  أبردا؟ أَولريس  وحقيقت ؟ أَولَي َس حقا قد صار جزةا من الَقرَدرن اإلهلر ، الرذي و يتخلرف مُو

ا بالفع  من جنور اهلل،  ردورا بسرّر ملكروت اهلل ا السرماة وا األرض؟ يمر  قد صار جندي
َوَلَقرد  َسربَرَقمح  َملنَمتُرنَرا : )وهرذا ُربونر  برز يدير  ا ن! وساِ النصر املبز من اليقز يىل التمكز

 (509-505: الصافات!()ال َ النُبونَ  يننِرُهم  هَلُُم ال َمنُصوُروَن َوينِن ُجنَدنَا هَلُمُ : لنعنَبارننَا ال ُمر َسلنزَ 
هلرر  أن  !  عرراىل هرر  فعلرر  الَقررَدرنيُّ النافررذ حتمررا، الواقررع أبرردا( ملمترر )و َررَدبِرر  ميررف أن 

رونيٌن وينشراة ينر  ُصرن ٌع فنع لنر ٌّ للموجرورات ! م ِ اهلل فو  م  م ِ، ين م مر   عراىل َخل رٌ  وَ ك 
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: و ىمرر  قولرر   علررى! ومرن الررِذرِاتن يىل ال َمَجرررِات مررن املفرراهيم يىل الررذوات،.. والكائنرات  يعررا
رُُ  ينَها أَرَاَر َشي ا ا أَن  يَرُقوَل َلُ  ُمن  فَرَيُكرونُ ) ٍة َوينلَي ر ن ! ينمِنَا أَم  َفُسرب َ اَن الِرذني بنيَردن ن َمَلُكروُت ُمرّ  َشر  

ر   -ين  (. 29- 25:يس() ُرر َجُعونَ  فيكفر  أن  تعلر  ! يرىمر العردِ فيكرون وجرورا -َجِ  ُو
ويمنررا مررر  فعلرر   عرراىل ا اخللررر  والصررنع والتكرروين جمررررر ! يرار رر  بوجررور الشرر ة ليوجرررد بالفعرر 

 !ا مر بالِتَكوُّن والتكوين، والتجل  من العدِ يىل الوجور(! ُمن  : )يهنا فع  األمر(! ملمة)
شررىنُ   جر ِ  -ين ملما ر   عراىل و  رذه  سررد  ا الكرون، يهنرا اجررر مررا  صردر ُنر  

َخل ررٌ   ين م مرر   عراىل يَهن  ! َمَلُكروت نشرى ُنهرا هواٌت وحرمرراٌت ا  ردبل شررؤون ال ُمل ر ن وال   –
ٌر و دبل  -ممرا سرب  بيانر    -ومن هنا مان وصف اهلل لعيسى ُلير  السر ِ ( 23!)و قدير، وأَم 

ُنيَسرررى اب رررُن َمرررر مَيَ َرُسررروُل اللِررر(: )ملمرررة اهلل)بىنررر   ررريُح   ن وََملنَمتُرررُ  أَل َقاَهرررا ينىَل َمرررر مَيَ َوُروٌ  ينمِنَرررا ال َمسن
موا أنر  ُلير  السر ِ ابرن اهلل (. 505:النساة()منن  ُ  ويمنا جاة هل  ا سيا  الرر ُلى الذين ُه
رال ُلررى أنرر  جتلرر  يرار  اهلل مررن اخللرر  ( َملنَمتُرر ُ )فقولرر   – عرراىل اهلل ُررن هلرر  ُلرروا مبررلا  -

َِ َخَلَقررُ  : ) ا ا يررة األخررر وهررو مررا بينرر   عرراىل! والتكرروين ُنن ررَد اللِرر ن َمَمنَرر ن ةاَر ُنيَسررى  ينِن َمنَررَ  
رن   ُررررَاٍب مُثِ قَرراَل لَررُ  ُمررن  فَرَيُكررونُ  (! ملمررة  )ومررن هنررا مانررمح البشررر  ملرررمي (. 43:آل ُمرران!()من

لَررررمحن ينه  قَا: )قررررال  عررراىل! ملمرررة غرررلت جمررررر  التررراريف، وبَرنَررررمح  صررررحا شررراخما ا  رررراريف النبرررو 
ررا ان  يه  ُنيَسررى اب ررُن َمررر مَيَ َوجن رريُح  ُررُ  ال َمسن ن ررُ  اب  نر َيا ال َم ئنَكررُة يَررا َمررر مَيُ ينِن اللِررَ  يُرَبّشررُر ن بنَكلنَمررٍة من الرردُّ

ررن  ال ُمَقررِربنزَ  ررَر ن َومن القلررية ! فكرران املسرريح ُليرر  السرر ِ هررو الكلمررة(. 54: آل ُمررران()َواألخن
 (24!()ملمة اهلل)يهنا !( ونُ ُمن  فَرَيكُ : )يهن ه  ا

فكررر ِ اهلل  عررراىل هرررو التعبرررل ُرررن يرار  اخللررر  والتكررروين، والتعبرررل ُرررن قلرررائ  الربررراين 
 !وين هذا القرآن العييم هلو  ر ان  األه ، ورستور  األبدي! وَقَدرن  الوجوري

لي ل فنن  يه  تخل  بالقرآن و ت ق  اعانير ل  نبعرث أنرمح نفسر  جنرديا مرن جنرد  ُو
و دبر ميف جع  اهلل مرن أ براع موسرى ُلير  السر ِ أرا  ! اهللل ب  أنمح آناذ جزةٌ من َقَدر اهلل

َُررو َن : ) ىمرر  هررذا جيرردا! قدريررة شرر  هبررا الب ررر نَرراُمم  َوأَغ َرقر نَررا آَل فنر  ررَر فََىجن َير  َوينه  فَرَرقر نَررا بنُكررُم ال َب  
ر  الب ررر ببرري يسرررائي  ملررا مررانوا مررؤمنز، ومل فرراهلل جرر  ج لرر  فرر( 43:البقررر ()!َوأَنر ررُتم   َنيُررُرونَ 
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 .5/539: ا امع ألحكاِ القرآن للقرط   
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فنمنررا هررو ُررزائم اإلميرران  -بررنهن اهلل  - كررن ُصررا موسررى يو أرا  للفررر ، أمررا العامرر  الفاُرر  
: فتىمر ! اليت استبطنها منل من أ باع موسرى فكرانوا جرزةا  مرن اخلارقرة نفسرها ومل يكونروا غلهرا

ررررَ ) وين مرررران معرررهل هرررذ  ُمَتَلررررِمنا  ا (! َلُكرررم  )ولررريس ( بنُكرررم  : )اهكررررذ( !َوينه  فَرَرقر نَرررا بنُكرررُم ال َب  
ا  -سرب ان   -األوىل، ولكِن القصرَد بيراُن أن العبرد يها صرار وليرا هلل مران أرا   برز يردي اهلل 

مررن ُررار    وليًررا  فقررد : )واقرررأ ين شررامح مررا ورر ا احلررديث القدسرر !  نفيررذ قررَدر  ا الترراريف
  الررذي يبصررر   الرذي يسررمع برر ، وبصررَ بَعرر   منررمحُ فررنها أحببتُر: )ولر  ُنرر يىل ق!( آهنتر  برراحلرب

  الرررريت ميشرررر  هبررررا، وين سررررىلي ألُطينرررر ، ولرررران اسررررتعاهين   الرررريت يرررربطش هبررررا، ورجلَرررربرررر ، ويرررردَ 
  (.25()!ألُيذن 

لى هؤوة املسلمز بشك  خام! أو يا حسر  ُلى العبار حقا  !ُو
رمرة  ا األرض لكران أقرو  مرن أن  ررنبمح أمامر   ويهنل فنن هذا القررآن لرو صرِرف  أهلُر  ح

رذنُا : )ملمات الشيطان وس ر اإلُ ِ، ب  هو احلر  الرذي قرال فير  احلر ُّ جرِ  ج لُر  بَر   نَرق 
رر ٌ  َم ُرُ  فَرننَها ُهرَو هَاهن َُلَرى ال َباطنر ن فَرَيد    ّ رُفونَ ! بنراحلَ  ِرا َ صن و طاقررة (. 52:األنبيراة!()َوَلُكرم  ال َوي رُ   ن

وو يفبرات لطراغوت األرض أمراِ ! وو قنَبَ  لدجاجلة اإلُ ِ بسرلطان ! ن السياسة ب هان لكها
رررَيةن اللِررر ن َو نل رررَ  ! )رجالررر  رررعا  مَُّتَصرررّدُا  ّمرررن  َخش  َُلَرررى َجبَرررٍ ٍر ِلرَأَير تَرررُ  َخاشن لَرررو  أَنزَل نَرررا َهرررَذا ال ُقرررر ةاَن 

رررنبُرَها لنلنِرراسن َلَعِلُهررم  يَرترَ  نَرراُل َنل  وميررف و؟ وهررو قررد جرراة بفهرسررمح (. 85:احلشررر!()َفِكررُرونَ اأَلم 
َمرا فَرِرط نَرا : )وين هلر  َلقروُل احلرّ  جرِ  ُر  ! ميف وقد  نَرِزَل برديوان الكرون ملر ! الوجور مل 

ةٍ  ررن  َشرر   ةٍ : )قررال(. 92:األنعرراِ!()ان ال كنتَررابن من ررن  َشرر   ةٍ : )يعرري!( من ررن  َشرر   ويمنررا جرراةت !( من
فهرو لرول أوسرع مرن ! اخلَل  ن والتكوين و ا سريا  التشرريع ممرا  روهم بعلرهم ا ية ا سيا 

جمرر األحكاِ واحلدور بكنل، لول يسع العمران البشري مل ، ب  يسرع ُرامل امللر  وامللكروت 
 !اا امتد يلي  من غي  جمهول

ُلونَررُ  َحررِ   نَ َو نرر ن )ين القرررآن ُنرردما يىخررذ  الررذين  كررون بررز أيررديهم ي( 585:البقررر ()يَرتر 
! نورا يبدر ظلمات الل ل، وهلزاو ُيسرف حبصرون اإلفر  والردج  أ  مانرمح، ومهمرا مانرمح

رررون فرررنن فيهرررا رولرررة رمزيرررة ُييمرررة ُلرررى مرررا  رررن ف يررر ، ا واقررررأ قصرررة موسرررى مرررع سررر ر  فُر
مانررمح متنلهررا آناررذ همزمررات السرر ر ، فتجرررروا   "ملمررة الباطرر "هلرر  أن ! خصرروم هماننررا هررذا
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احلرر  الرريت جرراة هبررا موسررى، وخاْرروا املعرمررة ُلررى املررنها نفسرر  الررذي يسررتعمل  حلرررب ملمررة 
، ينر  مرنها التكرت ت واألحر ا متامررا ممرا  ررا  اليرِو ا التكرت ت الدوليرة الرريت ! الباطر  اليرِو

اقررأ هرذ  الكلمرات  را حكرا  اهلل !  قورها رول اوستكبار العامل  ْد املسلمز ا م  مكان
ررررررون ملرررررر َِ ): ا قررررررالواُررررررن سرررررر ر  فُر ُعوا ميرررررردَُمم  مُثِ ائر تُرررررروا َصررررررف ا َوقَررررررد  أَفر لَررررررَح ال يَرررررررو  َمررررررن  فَررررررَى  ن

ررتَرع َلى : ُلررى الكيررد، مهررذا املسررمى ا الّسرر ر اإلُ مرر  املعاصررر  رراعيينرر  (.. 45:طرر !()اس 
ية الدوليرررة)و( باإل ررراع الررردو ) واملواجهرررة و  كرررون يو بعرررد  رررع ملمرررة األحررر ا (! الشرررُر

مُثِ ائر تُرروا ! )ئررت ال حملاصررر  احلر  مررن مرر  ا وانرر  اإلُ ميرة واوقتصررارية والعسرركريةوصرنع او
وهلر  ! و بصرور  رمزيرةمث يكون  وري  املشارمز و رورطهم ا ال رزو بصرور   اُيرة، ولر!( َصف ا

لَرررَح َوقَرررد  أَفر  : )قرررالوا! ا اقررر اا ا رميرررة، فيتفرررر  رِ املسرررلمز ا القبائررر  "الصرررف"للتعبرررل ُرررن 
رتَرع َلى َِ َمن  اس  : و لر  واهلل غايرة رول اوسرتكبار العرومل  ا ديرد، الريت يصرر  هبرا  صرريا!( ال يَرو 

 !والت كم ا مصارر اخللات والنروات! السيطر  ُلى العامل بالقو 
 ولكن أين أنمح أيها الفا القرآين؟

أَن   ُرل قنرَ  َوينِمررا أَن  َنُكرروَن َأِوَل  قَرراُلوا يَرا ُموَسررى ينِمررا: )اقررأ  تمررة القصررة و ىمر !.. أنرمح هنررا
رَعى..! قَاَل َب   أَل ُقوا. َمن  أَل َقى رنهنم  أَنِرَهرا َ س  ر   رن  سن يرُُّهم  ُُيَِيُ  ينلَي ر ن من ُنصن َباهُلُم  َو فَرَىو َجَس . فَننَها حن

يَفرة  ُموَسرى ر ن خن ُ لَرى. ان نَرف سن ل ر ن َمرا ان ميَنيننرَ   َرل َقرف  َمرا َصررنَرُعوا َوأَ . قُرل نَرا و ََّتَرف  يننِرَ  أَن رمَح اأَل
ُر َحي رُث أَ َرى لنرُح الِسراحن ٍر َوو يُرف  ين القررآن الرذي برز (. 43-45:طر ()!ينمِنَرا َصرنَرُعوا َمي رُد َسراحن

ف   بتاس اا يلقرون اليرِو مرن أحابير  يفقافيرة ويُ ميرة ! يدي  أشد قو  من ُصا موسى قطعا
سرركرية ! َحررَذارن َحررَذارن ! س ب سررانة النيراِ العررامل  ا ديرد وآليا رر  اللرخمةو  بترا! وسياسرية ُو

قُرل نَرا و ََّتَرف  يننِرَ  : )َو َرلَرِ  ُرن اهلل ملما ر  بقرو ، أُري قولر   عراىل(.. !بَر   أَل ُقروا: )ويمنا ق  هلم
ُ َلى يننرَ   َرل َقرف  َمرا َصرنَرُعوا َوأَل ر ن َمرا ان ميَن : )وبارر يىل يلقائها بقو ، مما  لقيَتها بقو ( !أَن مَح اأَل

ُر َحي رُث أَ َرى لنرُح الِسراحن ٍر َوو يُرف  يِن ملمرات القررآن ُنردما  ُررتَرَلِقى حبقهرا ( !ينمِنَا َصنَرُعوا َمي ُد َساحن
فررررنها أُل قنيَررررمح  بقررررو  أهالررررمح ا بررررال الرررررواس، مررررن حصررررون الباطرررر  وقررررر ع !  صررررنع املعجررررزات

رررن  لَرررُدن  : )مرررد برررن ُبرررد اهللولرررذل  قرررال اهلل لرسرررول  يب! اوسرررتكبار َويننِرررَ  لَتُرَلِقرررى ال ُقرررر آَن من
َُلنرريمٍ  وهررو قولرر  ! وأمررر  بعررد هلرر  أن جياهررد الكفررار بررالقرآن جهررارا مبررلا(. 4:النمرر ()َحكنرريٍم 
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َهررار ا َمبنرررل ا) : عرراىل ُهم  بنررر ن جن ررد  واملقصرررور اجاهرررد   (.48:الفرقرران!()فَررر  ُ طنررع  ال َكرررافنرنيَن َوَجاهن
 !مواجهة ال زو النقاا والتللي  اإلُ م  افاهيم القرآن وحقائ  القرآن: فار بالقرآنالك

ين  لررر  النقافرررة وهلررر  التلرررلي  مهرررا اللرررذان جيعررر ن الشرررعوب  قبررر  أن  كرررون حقررروو 
ين العبرد و يكرون ُبرردا  رمح أقرداِ ا رر رل يو يها ! لتجرير  أحردال أسرل ة الرردمار واخلرراب

َسُ  للعبوريةووطِ ! آمن هو أن  ُبد وهل  هرو . مستجيبا بصور  وشعورية إلرار  األقوياة! َن نَرف 
مرا  لقتر  الرنفس خرجرمح ! والقررآن هرو وحرد  ال هران الكاشرف لرذل  اهلرذيان. الس ر املبز

 !بقو  من اليلمات يىل النور
 !فيا ل  من سلطان لو قاِ ل  رجال

، لكننرا  ررن (ُروملتهم)فقرد ألقرروا اليرِو ين املشركلة أن ا خررين فعر  يلقررون مرا بىميراهنم، 
بَرراهُلُم  : )ُنررد قولرر   عرراىل –مرع األسررف  -ويقررف املشررهد ! الرذين و نلقرر  مررا ا أمياننررا فَررننَها حن

رَعى رنهنم  أَنِرَهرا َ س  ر   رن  سن يرُُّهم  ُُيَِيُ  ينلَي  ن من ُنصن يَفرة  ُموَسرى. َو ر ن خن مث و يكتمر  !( فَرَىو َجَس ان نَرف سن
 !و ل  مصيبتنا ا هذا العصرالسيا ، 
و مىي رجال، يهنرا  صرنع   صنع رجاو -ُندما  ؤخذ حبقها – ين ملمات القرآن! نعم

هلرررر  أهنررررا  صررررنع الوجرررردان الفرررررري وا مرررراُ  والسررررلطاين ! رجرررراو ليسرررروا مررررن طينررررة األرض
 أهرر  اهلل)لبنسرران، ُلررى ُررز اهلل ووحيرر ل فيتخرررج مررن هلرر  ملرر  قررِو جررديرون بررىن يسررموا بررر

ررني ! وهبذا يت ولون يىل َقَدرن اهلل الذي و يررر  شر ة ا السرماة وو ا األرض(! وخاصت  فَرُيج 
 أولاررر  الرررذين  ققررروا اعيرررة رسرررول اهلل! هبرررم أمرررر  الكررروين ا التررراريف -جرررِ  ج لُررر   -اهلل 

َُلَرر: ) َرَعلُّمررا  و زميررة   ررِداةُ  ررنَرُهم   َررررَاُهم  رُِمع ررا يُبَِمررٌد َرُسرروُل اللِرر ن َوالِررذنيَن َمَعررُ  َأشن ى ال ُكِفررارن ُرمَحَرراةُ بَرير 
رُجورن َهلنرَ  َمرنَرُلُهم  ان  رن  أيفَررن السُّ ريَماُهم  ان ُوُجروهنهنم  من رَوان ا سن  ْ رن  اللِر ن َورن  ُسِجد ا يَرب تَرُ وَن َفل    من

رررََج َشرررطَاُ  فَررآَهرَ  جن نيرر ن َمررَزر ٍع َأخ  رررُ  التِرررو رَا ن َوَمررنَرُلُهم  ان اإلن َُلَررى ُسرروقن ن يُرع جن ررتَرَو   ررتَر  َلَظ فَاس  ُ  فَاس 
رررر ررررَر   َوَأج  ُهم  َم  فن ررررنر  َاتن من لُرررروا الِصرررراحلن َُمن َُررررَد اللِررررُ  الِررررذنيَن آَمنُرررروا َو ر ا الررررزُّرِاَع لنَي نرررريَظ هبننررررم  ال ُكِفرررراَر َو

 (.83:الفتح()َُينيم ا
يهنرا  ت رد  اليرِو ! عصررين ملمات القرآن ه  الس   األوحد ملواجهة  ديات هذا ال

قُر   لَراننن )فهر  مرن مسرتجي  أو هر  مرن مبراره؟ ! العراملَ ملر  -اا  زخر ب  مرن قرو  غيبيرة  -
َُلَرى أَن  يَرى ُ وا اننن ر ن َهرَذا ال ُقرر آنن و يَرى ُ وَن اننن لنر ن َولَرو  َمراَن بَرع ُلرُهم   نُس َوا  ننُّ  َتَمَعمحن اإلن لنربَرع ٍو اج 
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يهنا ملمات  صنع م  ما يردور جيالر  مرن أسرباب القرو  وال َمنَرَعرةن، مرن ( 22:راةاإلس!()َظهنل ا
هلرر  أهنررا يها  فجررر نورُهررا ببصررل  العبررد املتخلرر  بررالقرآن، املترردبر  يرر  ! اإلنسرران يىل السررلطان

رر ل جعرر  منرر  هررو نفسرر  سرر حا يسرر   ظلمررات العصررر ويكشرررفها   العيرريم، واملت قرر  حبننَكمن
رة، واملفراهيم  وبرهانا يدم ! مشفا باط  هذا الواب  اإلُ م  الذي يهطر  باملصرط ات امل ْر

ارا يبرري مرن الوجردان الفررري لبنسران مرا و طاقررة ! املخربرة للمخرزون الوجرداين والنقراا لألمرة
مث هرو ! ُلرى   يرل  أو  فتيتر  –! مهمرا أو يرمح مرن قرو  –لوسائ  التردمل املاريرة واملعنويرة معرا 

يبرري النسرريا اوجتمرراُ  لألمررة، ويقويرر  اررا و يرردع فرصررة ألي خطرراب  -ا الوقرمح نفسرر   –
 !ملمة  وصور   وحرمة! ولو جاة بشر اخلطاب وأشد اخلراب! يُ م  ملار أن ينال من 

رن ن َواأَلر ُض ! )سررر الكرررون ومعجررز  القلررراة والقرردر! ينرر  القررررآن َوَمرررا قَررَدُروا اللِرررَ  َحررِ  قَرررد 
يع رررررررررا قَرب َلرررررررررُتُ  يَررررررررررو   َُِمرررررررررا  َن َِ ال قنَياَمرررررررررةن َوالِسرررررررررماَواُت َمط ونيِررررررررراٌت بنَيمنيننررررررررر ن ُسرررررررررب َ انَُ  َو َرَعررررررررراىَل 

رررنُمونَ  ويقررول لرر  ! ينرر  يررتكلم ا ن –لررو أنررمح  عرفرر   –هررذا الرررب العيرريم (. 40:الزمررر!()ُيش 
ََُلي رَ  قَررو و  يفَقنري   : )أنمح بالذاتل لو أنمح  ستقب  خطاب أنمح، نعم  ( 4:املزمر ()!يننِرا َسرنُرل قن  

الِرذنيَن يُربَرّل ُروَن رنَسراوتن : )فَافر َتح  صناري  الذخل  الربانية بفتح قلب  للب   القرآين ومن منهم
يب اوََمَفى بناللِ ! الِل ن َوَُي َشو نَُ  َوو َُي َشو َن َأَحد ا ينو الِل َ   ت رول أنرمح  يهن( 93:األحزاب!() ن َحسن

ُ ردن )أَو  دري مرن هرم؟ يهنرم ( أه  القرآن)و كون من ! ا  بنفس  يىل َخل ٍ  آخر متام (! أهرُ  الَو
ُ ررد)ومررا أررا  مررا  ُنبَررار ا لَنَررا أُو ن بَررى ٍس َشرردنيٍد : )؟ يهنررم بَارنقَررٌة َقَدرنيِررٌة مررن(أهررُ  الَو َُلَرري ُكم   بَرَعنر نَررا 

عُرروو   ُ ررد ا َمف  رر َل الررّديَارن وََمرراَن َو ( 26!()أهرر  اهلل وخاصررت )ارر  أول(.. 4:اإلسررراة!()َفَجاُسرروا خن
وأولا  أص اب وويت  العيمى، الذين  رجم هلرم رسرول اهلل صرلى اهلل ُلير  وسرلم بقولر  فيمرا 

ر ب: )يرويررر  ُرررن اهلل هي العيمرررة وا ررر ل َُررراَر    َولنيًرررا  َفقرررد  آَهنر تُرررُ  بنررراحلَ  هلررر ل ( 27!()َمرررن  
 !ومفى

                                      
روا  أمحرررد والنسررررائ  وابرررن ماجرررر   .( أهررر  القرررررآن هرررم أهرررر  اهلل، وخاصرررت ): قرررال صرررلى اهلل ُليرررر  وسرررلم 26

 .8544:اين ا ص يح ا امع الص لواحلامم، وص    األلب
27

 .روا  البخاري  
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وهر  ! الرزار، وهر  قروت احليرا  ه  املعمر ، وهر ! وليس من مصدر هلم يو ملمات اهلل
ومررا نسررتهل  روهنررا مررن الكرر ِ يو ! املنهرراج، وهرر  ال نرراما، وهرر  اخلطررة، وهرر  اوسرر ا يجيا

رررُرَا ال َقرررو لن غُرررُرور ا) رررمح( 558: األنعررراِ()..!ُهخ  لَرررى فُز ! ولررريس ُبنرررا أن العررررب ملرررا بعتهرررا  ُرتر 
َررررررررررر: )فصرررررررررراحمح رررررررررررَمُعوا  هلن َذا ال ُقرررررررررررر آنن َوال  َرررررررررررو ا فنيررررررررررر ن َلَعِلُكرررررررررررم  َوقَررررررررررراَل الِرررررررررررذيَن َمَفرررررررررررُروا  وَ َ س 

وهرررو ! ينررر  املرررنها نفسررر  الرررذي يتعامررر  بررر  العررردو اليرررِو مرررع القررررآن(. 84:فصرررلمح!() َر  لنبُرررونَ 
األسرررلوب املخرررارع ُينررر  الرررذي  سرررتعمل  مررر  وسرررائل  اإلُ ميرررة، ارررا فيهرررا  لررر  األشرررد فتكرررا 

ررراو    َْ  هلررر  الررذي ميارسرر  بعررو املخلصرررز وينرر  خلطررى مبررل! الفلررائيات املباشررر  الكررر  : و
لبس ِ، من بعو رُا  ل ُندما يفتون بت رمي صر ون اوسرتقبال الفلرائ ، أو بطررر جهراه 

ومررا مانررمح يباربررة الوسررائ  حرر  ناجعررا لرردفع الب يررا قرر  ا ! التلفزيررون مررن البيررمح أو  كسررل 
وأن جياهررردوا  عررر  ! بيرررمحويمنرررا مررران أوىل بىولاررر  أن يررردُوا يىل يرخرررال القررررآن يىل ال! الترراريف

ين البيرمح الررذي يسركن  القرررآن و يدخلرر  !  لر  الصررناري  جمرالس قرآنيررة مفتوحرة ا مرر  بيررمح
 !الشيطان أبدا  

ُنرردما أقررأ لبعلررهم أو أسررتمع لر ، وهررو يررِر جهراه التلفزيررون، أو ييررر  –ومىمنرا يبرردو 
يىل جتديررد النقررة برراهلل  أننررا ا حاجررة -وسررائ  التلقرر  األخررر  مررن الفلررائيات يىل األن نيررمح 

! فيررا مرن  لعررن الير ِ ا اليرر ِ! ومررا مران شرر ة أملرى مررن حرد القرررآن؟ نعرم! ُجبرا! أوو
أشررعل  مررن حرررار  قلبرر  ووجرردان ، ومررن  برراريح ! يمنررا مرران يكفيرر  أن  شررع  هر النررور فقرر 

رر ن القرررآَن يىل البيررمح بقررو   َرررَر بنفسرر  غطرسررة اإلُرر ِ ! يميانرر  لررذي أفررزع هررذا ال ررول ا –أر خن
ررون  ررمح  -العررامل ويفررب  ُزائمرر    ررت طم بررز يرردي ، ممررا  طمررمح مررن قَرب ررُ  أوهرراِ سرر ر  فُر

صريهم! ُصا موسى ينمِنَرا َصرنَرُعوا : )و َررَر بعينر  أهنرم! و َرَر ميف أن نور القررآن يبتلرع حبراهلم ُو
ُر َحي رررُث أَ َرررى لنرررُح الِسررراحن ٍر َوو يُرف  ررر ن القررررآنَ ( 43:طررر ()!َمي رررُد َسررراحن لَرررى، وآيررراٍت  أر خن نًصرررا  يُرتر 

ررَنع  !  ُرتَرَداَرُس، وحرمررة  حيررة  متررأل ميرران األسررر  ملهرا، و عمررر وجررداهَنا، رجرراو ونسرراة  وأطفرراو انص 
ََُجبررا   يتولررون هررم أنفسررهم  -مررن أسررر  القرررآن  - َرررَر ميررف أن األطفررال الصرر ار !.. هلرر   َرررَر 

للفعروا راَيَرَة القررآن ُاليرة ، !  السخرية من فلائيات الطاغوت اإلُ م ، ويرملون خر   وصرور 
 !ُالية  ا السماة
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وين هلرر  لعمررري هررو ُررز الت رردي الررذي جرراة برر  هررذا القرررآن، ملررن مرران يررؤمن حقررا 
ومرررا يررزال اليقرررز الررذي يعررررض بررر  القرررآن خطابررر  ال رر ب يرفرررع الت رردي منرررذ ُهرررد ! بررالقرآن

، بر  يىل يرِو القيامر صلى اهلل ُلي  وسرلم رسول اهلل فقر   -أُطري : ينر  يقرول لر ! ةيىل اليرِو
قرال جر  ! أُ  الشعوب فرصة ل ستماع هلرذا القررآن: أو باألحر ! فرصة ألخاط  الناس -

رر  ررَمَع َمرر َِ اللِرر ن مُثِ أَب لن  ررُ  َمى َمنَررُ  َهلنررَ  : )ُو ر ُ  َحررِا َيس  ررَتَجاَرَ  فَررَىجن رررنمنَز اس  ررَن ال ُمش  َوينن  َأَحررٌد من
 ٌِ هلر  ! أو ين هرذا هلرو ُرز الت ردي! فقر ( ليسرمع)نعم، (. 4:التوبة()و يَرع َلُمونَ بنىَنِرُهم  قَرو 

هلررر  أنررر  أقرررو  حقيقرررة ! أن ملما ررر  مفيلرررة برررنخراج احليرررا  متدفقرررة بقرررو  مرررن ظلمرررات املررروات
و لرر  حقيقررة هلررا قصررة ! هلرر  أنرر  القرررآن مرر ِ اهلل رب العرراملز! راسررخة ا هررذا الكررون ملرر 

 !أخر 
ويمنرا هرو مرن املهرزومز بكلمرة ! ملن واجه  القرآُن املبز، و غلبَة ل  البترة نف  َغَلَبَة يه

قُر   لنلِرذنيَن َمَفرُروا َسرتُر  َلُبوَن َوُ  َشرُروَن ينىَل َجَهرِنَم ! )احل  القاْية ُلير  باخلسرران يىل يرِو القيامرة
َهررارُ  رر ن ر (. 58:آل ُمرررران()!َوبنررا َس ال من و يَرُ ِرنِررَ   َرَقلُّرررُ  ): ايررةن القررررآنوقُرر   لنَفررَا اإلميررران َحامن

َهرررارُ . الِرررذنيَن َمَفرررُروا ان ال ررربن رن  -534: آل ُمرررران!()َمتَررراٌع قَلنيرررٌ  مُثِ َمرررى َواُهم  َجَهرررِنُم َوبنرررا َس ال من
و قلررر  ا الرررب ر مرررن أرض يىل  فكررر  أسررراطي  اليلمرررة، ومرررا ميارسرررون  مرررن غطرسرررة(. 530
لرو  -! هرذ  "لو"ويا حسر   ُلى  –وما خمذوول لو   ير د مذممل ، مل..  شريدا و قتي  أرض

فيكرررون مصرررل النفقرررات واإلُررردارات اوقتصرررارية اللرررخمة الررريت ! يرفرررع املسرررلمون رايرررة القررررآن
! يشدوهنال إلبار  الشعوب املسلمة املستلعفة، واليت  عد ا يز امللياراتل يىل خسرار يبترِو

َُررن  َسررربني ن اللِررر ن ) :واقرررأ هرررذ  ا يررة الصررررية القاطعررة ررَواهَلُم  لنَيُصررردُّوا  ينِن الِرررذنيَن َمَفررُروا يُرن فنُقررروَن أَم 
َر   مُثِ يُر  َلُبونَ  ََُلي هنم  َحس   (.94:األنفال!()َفَسيُنفنُقونَرَها مُثِ َ ُكوُن 

هرررر  أخررررذنا الكترررراب بقررررو ؟  َرَلّقيررررا  ! لكررررن األمررررر بقرررر  بيرررري وبينرررر  ا ن، أنررررا وأنررررمح
وه  محلنا معا  راية الت رير،  رير هوا نا  رن املسرلمز مرن هرذ  الويفنيرة ا ديرد ، أو ! ..ويل َقاة  

ع  ا ديد األول صرنم اإلُر ِ املمّجرد للشريطان، : بىصرنامها الن يفرة! العوملرة: هذا الّدين الْو
ا سرد، وينرتا يفقافرة ! صنم التعليم العلماين، الذي يريب األجيرال ُلرى التمررر ُلرى اهلل: والناين
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يِررة املرردمر ! صررنم اوقتصررار اوسررته م  املترروحش: والنالررث! املقّدسررة لل رائررز والشررهوات البَرَهمن
 !لك  ش ة
هررر  أخرررذنا العهرررد معرررا  مرررن القررررآن؟ ُلرررى ! األمررر بقررر  بيررري وبينررر  ا ن، أنرررا وأنرررمح 

رن العمر  افراهيم  القررآن، ومقرووت القررآن؟ أِ أننرا  و نرزال مر ررين؟ نرره   رمح  رىيف ل الّسر  
اإلُ مررر  والررررِدَج ن السياسررر ، نؤلرررر  األصرررناِ الومهيررررة الرررريت صرررنعتها لنررررا يفقافرررة ا خررررر وبراجمرررر  

وننربطح مترذللز  رمح أقرداِ يغرراةات يفقافرة اوسرته   نلرتهم مر  مرا يطعموننرا مرن ! التعليمية
 !جناسات

ح أبرررواب يفرررت -ُهرررد اهلل  –فهرررذا القررررآن ! األمرررر بقررر  بيررري وبينررر  ا ن، أنرررا وأنرررمح
رِجدن، السرالكز يىل اهلل  جمالس  للمؤمنز، الذامرين، املطمانز، أه  الّسريَماةن النبويرة، الرُِّمرعن السُّ

ررَر مسررال  اليقررز مترردرجز بال رردو وا صررال، مررا بررز نررداةات الصررلوات وجمررالس القرررآن، ! َُبر 
مدرسررررة القررررآنل لت ريررررر   لررر . ُمرررَر ّلنَز لتيرررات، متدارسررررز ومتعلمرررزل حرررا يررررى يهم اليقرررز

 !اإلنسان، وَفّ  يَسارن ن العتيد من أغ ل األويفان، ومفاهيم الشيطان
لَرَة؟! فيا فتية القرآن رُد أَمراننُكم، مل .. أمل يَى نن لكم أن  ُرَوّحرُدوا القنبر  َُه  فنمنرا ملمرة القررآن 

ر ن : )يزل نورُها ُير  اليلمات يىل يِو الدين رقَراَل ُموَسرى لنَقو من ُوا ينِن اأَلر َض اس  ر ن َتعنيُنوا بناللِر ن َواص 
ُنَبارن ن   (.582:األُراا()!َوال َعاقنَبُة لنل ُمِتقنزَ . لنِل ن يُورنيفُرَها َمن  َيَشاةُ منن  

ُ   -مث ألقرى اهلل   صرلى اهلل ُلير  وسرلم العهرَد يىل رسرول  يبمرد برن ُبرد اهلل -َجرِ  يفنرا
ََُربني ا لنتُرن ذنَر أُ ) عن و َري رَ  فنير قُرر آن ا  م  َِ ا َ  هَلَا َو ُرن ذنَر يَرو  َنِرةن َوَفرنيرٌ  ان !ن ِِ ال ُقَر  َوَمن  َحو  َفرنيرٌ  ان ا  

نرررا  وَسررر ما ، ( 0:الشرررور ()!نالِسررعنل رَانُرررُ  الربررراين ُلرررى األرض، فررريمأل الَعرررامَلَ أم  ُُم  قرآنرررا يتررردف  
ينطلررر  .. ِشرررع يىل صررر   العابررردين الرمرررعينطلرر  متررردرجا منررر  الفجررررل مرررن  ررر و  الررذامرين اخل ُ 

ررَن ال كنتَررابن َوأَقنررمن الِصرر  َ : )حرمررة  قرآنيررة شررعارها ررَ  ينلَي ررَ  من َُررنن ! اُ  ررُ  َمررا أُوحن َهررى  ينِن الِصرر َ   َرنر 
َشرراةن َوال ُمن َكرررن  بَررررُ . ال َف   ُر اللِرر ن َأم  ررنَرُعونَ . َولَررذنم  فمرررن ها (. 54:تالعنكبررو ()!َواللِرررُ  يَرع لَررُم َمررا َ ص 

َوالنررفن  ررى أن يكررون مررع اخلَ  ويقعررد مررع ! قرردير ُلررى برراع خطرراب اهلل مث ُيلررد يىل األرض، ويْر
 فمن ها جيُر ُلى خر  أمان ؟! ميف وها  ُهد اهلل، ُهد األمان.. القاُدين؟
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مسرتجيبة  صرلى اهلل ُلير  وسرلم  ل  األيدي متتد يىل يَدن رسرول اهلل!.. وي  يا صا 
ر ن َوَمرن  َأو مَل ! يَُد الِل ن فَررو َ  أَي ردنيهنم  : )، وها ي لتويفي  العهد َُلَرى نَرف سن َفَمرن  َنَكرَث فَننمِنَرا يَرن ُكرُث 

ررا َُينيم  ررر ا  ََُلي ررُ  اللِررَ  َفَسررنُرؤ  ني ن َأج  َُاَهررَد  َررا  رروان،  ررمح شررجر  (.. 53:الفررتح()ان يهنررا جمررالس الْر
جمررررالس )ُرررر   خللرررراة ُلررررى همانرررر  هررررذا،  شررررر  أنوارهررررا اصررررلى اهلل ُليرررر  وسررررلم رسرررول اهلل
َع َوُهرررَو )، جمررالس اخلرررل املفتوحررة ُلرررى وجرردان مررر  َمررن  (القرررآن َمرراَن لَرررُ  قَرل ررٌ  َأو  أَل َقرررى الِسررم 
 (.90: ()َشهنيدٌ 

! و لررر  يررد رسرررول اهلل متتررد يليررر ! هلرر  نرررداة اهلل يتنرررزل ُليرر !.. فاسررتمع يررا صرررا 
 !فنىل مَا أنمح و مَتُدُّ يََد ؟..! َدي  َ ولكِن الِزَمَن يَرتَرَفِلمُح من بز يَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُروع« َمَجال ُس القرآن  »  َتاُح ال َمش   م ف 
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مرران لررذل  الزمرران، وهررو هلررذا الزمرران، مررنهٌا ب َمَج  ال س  الق  رآن مررنهُا  َررَداُرسن القرررآن 
برر  هيررار  وو ! ألنرر  ببسرراطة هررو نفُسرر  مررنها القرررآن! رائررٌم متجرردر، و يبلررى وو يتقررارِ أبرردا

ومفرى برالقرآن منهجرا  ملرن  ! ممرا سر   حبرول اهلل، ويمنرا القررآن مر ِ احلر  جر  ُر  ! نقصران
َردنيثن منَتاب ررا ُمَتَشراهبن ا اللِر ُ ! )مران ُلرى نرور مرن ربرر  َسرَن احل  َ  نَررِزَل َأح  ن رُ  ُجلُرروُر . َمنَراينن َشرعنرُّ من  َرق 
ررن اللِر ن مُثِ  َلنرزُ  الِرذنيَن َُي َشرو َن َربِرُهرم   ردني بنر ن َمرن   َهلنرَ  ُهرَد .  ُجلُروُرُهم  َوقُرلُروبُرُهم  ينىَل هنم  اللِر ن يَره 

 (.89:الزمر()َوَمن  ُيل لن ن الِلُ  َفَما َلُ  منن  َهارٍ . َيَشاةُ 
مدرسررة شررعبية لنشررر يفقافررة القرررآن، وبنرراة أخرر   : " َمَج  ال س الق  رآن" هررذا مشررروع 

رآن ا السرررلو  الفررررري واوجتمررراُ ، مرررن خررر ل اإلقبرررال العررراِ القررررآن، ورُررروٌ  لترررداول القررر
راخرر  األسررر، وبررز  "ص  الونات الق  رآن"الشررع  ُلررى  علررم القرررآن، و رردارس القرررآن، وفررتح 

رن لألهر  واألحبراب واألقرارب وا رلان وو أحلرى وو ألرذ مررن ! األصر ابل لتقردمي مرؤوس الرذّم 
 !لسور  وآيا   بز يدي الرمحنموائد القرآن، وجمالس التدارس امليِسر 

مسرلٌ   ربروي مَبِسر ل لسرلو  طرير  : "جمرالس القررآن"أو " صالونات القرآن"مشروع 
مشررروٌع لريس لنررا فير  مررن اوجتهرار يو ا مررع وال  ير ، ومراُررا  ! النرورل قصررد التعررا يىل اهلل

نِرَة فير  ألحرد، مشررو . نىخرذ  ممرا هرو مرن القررآن والسرنة النبويرة! التنررزي  ا واقرع جديرد ٌع و من
وو انتمرراة فيرر  لقائررد أو رائررد، وو ! وو فلرر  فيرر  ملبرردع أو خمرر ع، ويمنررا هررو مرر ِ اهلل! يو هلل

أنرا وأنرمح، ومرن شرر   -غايتر  أن نسرعى  يعرا ! ب  هو انتسراب  عبردي هلل! لتنييم أو  اُة
 !"ُبد اهلل: "ل ستي ل حبقيقة ُمَسِمى –ن اهللُ صدَر  للقرآ

" جتررردها مشرررارمة ا بنررراة  ُرررن نفسررر  فاحبرررث فيررر ! هرررذا القررررآن اميرررد أمامررر  ا ن
ل ويمنرا (َمار َمرة مسرِجَلة)مشروٌع و منل كنِيَة في  ألحرد، وو ُيلرع ألي  ين  يهن! "جَمَالنسن القرآن 
َ َة الِل ن )هو يتوسم  بر  َُابن . صن َ ة  َوَ  ُن َلُ   بر  َسُن منَن الِل ن صن  (592:البقر )؟(!ُدونَ َوَمن  َأح 

 !ولنطر  باب اهلل متذللز متواْعز! رع ُن  يا صاح  األشكال واأللقاب جانبا
منها  ربوي أِسَسرُ  يبمرٌد رسرول اهلل صرلى اهلل ُلير  وسرلم، واخنررط  "جمالُس القرآن " 

رروان اهلل، واسررتمروا برر  بعررد مو رر  صررلى اهلل ُليرر  وسررلمل مدرسررة   رب ويررة  فيرر  أصرر اب  ُلرريهم ْر
للعلمرراة العرراملز،  -ُرر  الترراريف  –ومل يررزل بعررد هلرر  منوهجررا مقصررورا ! َُّتَرررُّج أفررواَج التررابعز
 !وللمجدرين الربانيز
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هرذا  ! فهرذا القررآن العيريم أمامر  ا ن! َُر ٌض متجردر ملوائرد الررو  "جمالُس القرآن " 
! نرور الروح ، وطرير  اهلرد  هرذا! م ِ اهلل الذي و يى ي  الباطر  مرن برز يدير  وو مرن خلفر 

ين  –يهنرا ! أنرمح، نَرَعرم أنرمح! فهذ  السور وا يرات َّتاطبر  أنرمح بالرذات! فاقرأ وافر َق   ُن اهلل
ررررررَتمنع  لنَمررررررا ! )َّتاطبرررررر  ا ن ا همانرررررر  هررررررذا، وا ظروفرررررر  هررررررذ   -أن َصررررررمِح بصررررررد   فَاس 

تلقررر  ُنررر   عررراىل اسرررتمع ين منرررمح مرررن املرررؤمنز بررراهلل حقرررا، الرررراغبز ا ال(! 59:طررر ()يُررروَحى
قا   د   !صن

ولنررا ! (م ن الق رآن إل ى العم ران) –معار نرا   -مشرروع ننطلر  فير   "جمرالُس القررآن " 
رروابط   –اليقررز أنرر  مررنها مرراٍا ين شرراة اهلل  ررَذ بشررروط  ْو لبنرراة الررنفس املؤمنررة ا  -يها أُخن

اُ  اإلسررر م  هرررذا العصرررر ا ديرررد، ويُرررار   شررركيلها  ربيرررة  و زميرررة ، مث بنررراة النسررريا اوجتمررر
مرانا ويمنرا هرو ! و ل  ليسمح رُو  ندُيها، وو متٍن نتمنرا  ُلرى غرل ُهرَد ، مر ! حلار   ُو

 منطرو  القرررآن احلكرريم، وحقيقتر  العمرانيررة الشرراهد ، ممرا هرر  ا نصرر ، وممرا جِرهبررا اإلنسررانُ 
! مرررا  يشررت   بنفسررر ألن القررررآن يها فُرّعررَ  ا امتمرررع صررار يُبَّر  وهلررر  ببسرراطة! مرررارا ا الترراريف

ومعمرر  م جمررا مررن ُنررد اهلل، يشررت   بصررور   لقائيررةل لتخررريا األجيررال وصررناُة األنفررس ُلررى 
ين   !ُز اهلل وَوح 

مشروع دع وي ترب وي بس يس، س هل التنفي ذ والتطبي ق، سلس ل  :فمجالُس القرآن
بعي دا  ..!االنتشار؛ غايته تجدي د ال دين، وإع ادن بن اء مفاهيم ه ف ي ال نفس وف ي المجتم ع

بعي دا ع ن !.. ، وبعي دا ع ن تعقي دات التنظيم ات والهي  ت(المتكلم ين الج دد)عن ج دل 
 !االنتماءات السياسية الضيقة، والتصنيفات الحزبية الُمر ب َكة

! لك  ن؛ قريب   ا م   ن فض  اء الق   رآن الك   ريم، ب  ل ف   ي بح   ر جمال  ه الن   وراني العظ   يم
 !وتحت شالل روحه الرباني الكريم

املدارسرررات، وصرررفوا الصرررلوات، وحصرررون املسررراجد وأفررر    وانط قرررا مرررن حلقرررات
 !األوقاتل سلا يىل اهلل وحد  رون سوا ، خملصز ل  الدين، راغبز راهبزل حا يى ينا اليقز

طريقتررران أو صرررور ان، ميكرررن اُتمرررار يحررردامها أو  وللررردخول ا فلررراة جمرررالس القررررآن
 :ا مع بينهما معا ، وهو أفل 
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و قرِو ُلرى  ىسريس املرس راخر  ( مجالس الق رآن األس رية)  فىما األوىل فه  صور 
فىنتمرررا أيهرررا الزوجررران أو األبررروان، ُنررردما َّتتررر  مرررواهين احليرررا  بينكمرررا راخررر  . األسرررر  الواحرررد 

ُ ، فر   صرفو املرور ، وو َّتلرع احملبرة رَفُة ! البيمح، و لطرب شؤون ، وو يستقيم بنا فهرذ  َوص 
نعررم ! القرررآن: رواة مامرر ، وشررفاة شررام  و ي ررارر سررقما اإلميرران جرراهز  مررن صرريدلية الرررمحنل

َفةن القرآن؟ ين  نر يَاَ  القرآن . القرآن و يكرون  -للجسرم اأُلسرري خاصرة  -فه  فكرمتا ا َوص 
اررنها الررت و  الت ميررة فقرر ، برر  يكررون أساسررا اررنها الترردارس والترردبر ا مرراُ ، ممررا سررنبين  

جان ُلى آيرات بينرات مرن متراب اهللل  ر و   و دارسرا و ردبرال ُندما جيتمع الزو . بعُد حبول اهلل
واسرتعدت أ  اوسرتعدارل إلُرار   ر ير  ! فمعهل هل  أن القلوب قد انفت مح للتلقر  ُرن اهلل

الوجرردان ُلررى مررواهين القرررآن ومفرراهيم القرررآنل فررنها بررالنور ينرررزل ليطهررر اخلررواطر مررن وسرراوس 
األبصار والبصائر، ويعيد بناة النقة برز الرزوجز، ُلرى  الشيطان، ويطرر ال شاو  التلليلية ُن

 !وجرب  َرَر النتيجة بعين  ين شاة اهلل! أحسن  ا مانمح ُلي  ا أي وقمح ملى بنط  
هررر  لبنررراة األسرررر  ُلرررى مفررراهيم اإلسررر ِ، ( جمرررالس القررررآن األسررررية)قبررر  هرررذا وها  

. م الردين، والتخلر  امالر  وأنروار و كروين األبنراة اختلرف أُمرارهم ُلرى مواجيرد اإلميران، وقري
ين ال بيررة القائمررة ُلررى مررنها القرررآن هلرر  أيسررر الوسررائ  ال بويررة، وأْررمنها للوصررول برراألبوين 

يىل اوسرتفار  الفعليرة مرن مقاصرد القررآن  -راخ  األسر  الواحد   -أنفسهما واألبناة معهما 
الرنفس بصرور   لقائيرة، و ملفرة فيهرا وو  هل  أن القرآن يرريب! العالية، والتخل  بىخ ق  الراقية

يصرردان  فررنهن. راخرر  البيررمح( جملررس القرررآن) بشرررط أن يقررور األبرروان أنفُسررُهما يرار َ !  عقيررد
مرنها )هرو  -ببسراطة  -ألن هلر  ! نتائا اخلل وال مرة برنهن اهلل، ارا و ُيطرر هلمرا ُلرى برال

ا  األنفررسل متامررا ممررا ينبررمح الررزرع ا ، حيررث  نبررمح القرريم واحلقررائ  اإلميانيررة ا أُمرر(الفطررر 
و رردبِرر  حررديَث رسررول اهلل صررلى اهلل ُليرر  وسررلم ُررن أمهيررة حلررور األبرروين ا العمليررة ! احلقرر 
م  مولور يولد ُلى الفطر ، فىبوا  يهورانر ، أو ينصرران ، : )قال ُلي  الص   والس ِ. ال بوية

ومررن ! ، وأن القرررآن هررو ريرروان الفطررر ومعلررِو أن اإلسرر ِ هررو ريررن الفطررر ( 28!()أو ميجسرران 
هنررا فلرريس أقرردر مررن مترراب اهلل  عرراىل ُلرررى بنرراة األنفررس وامتمعررات ُلررى الفطررر ، أو يُرررار  

 !بنائها ُلى مواهينها، أو  رميمهال يها مان قد حص  فيها ا راا أو ْ ل
                                      

28
 .متف  ُلي   
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ُرن وما مان أص اب رسول اهلل صلى اهلل ُلي  وسلم جيعلون أبنراةهم وأهلريهم اعرزل 
القرررآن، بررر  مرررانوا يلرررروهنم جمالَسررر ، ويشرررموهنم موائرررَد ، ويعيشرررون معهرررم حليرررات اسرررتدرار 

رر  اهلل ُنرر  . أنروار ، وأوقررات التعرررض ألسررار  مرران )فهررذا الصرر ايب ا لير  أنررس بررن مالر  ْر
 (29()!يها ختم القرآن  ع أهل  وولد  فدُا هلم

ِّ  عبررمح وراة السرررابل حبنررا  ُررن  مررنها قررومي ل بيررة األبنرراة والبنررات، ومررم مررن أٍب، أو أ
فتسرت ر  مرا شرراة اهلل مرن األيرراِ، ا املطالعرات للكترر  ال بويرة، واملتابعررات للر اما التلفزيونيررة 
واإلُ ميررة، مسررائلة  هررذا العررامل أو ها ، وقاصررد   األخصررائيز هنررا أو هنررا ل لل صررول ُلررى 

حرا يها ! يخل... نرمح هوجهرا، وقسرو  محاُتراوصفة  داوي هبا ا راا أبنائها ومترر بناُتا، أو  ع
قي  هلا ما قير ، ومانرمح النيريرات هات اصرط   أنير ، والكلمرات هات ألروان وبرير ل أخرذُتا 
فرحة مسرور  مىمنا ُنرت ُلى منز مثز، لكنها ُندما  شرع ا التطبي  والتجرير  و جترد مرن 

و  سرمن وو   ري ! ونيريات خرقراة ويمنا ه  ملمات جوفاة،! مفهِو ال بية فيها يو السراب
 !من جوع

جبا ملن يطل  الع ج النفس ، واحل  اوجتماُ ، ا أقصى الردنيا وأبعرد احلردورل  ُو
مررا معررهل  -حقيقررة  –فهرر  ُرفررمح ! القرررآن! وهررذا الشررفاة الربرراين أقرررب يليرر  مررن حبرر  الوريررد

الرذي ييرن أغلر  النراس ! القرآن؟ ه  حاولمح امتشراا ُرامل القررآن؟ هلر  هرو السرؤال ال ُمررُّ 
أبعرد مرا يكونرون ُرن  -مرع األسرف  -أهنم ُلى قدر  لبجابرة ُنر  باإلجيراب، ولكرن أمنررهم 

 !الصواب
لتمترررررز  -ا العرررررامل ملررررر   -ولررررريس متررررردارس القررررررآن و  و ررررر  شررررر ة أنفرررررع وأجرررررد  

ايررة الطفولررة، و ربيررة الشررباب هَلُررَو  ويتلررىن وين بيتررا يُرتَررداَرُس فيرر  القرررآ! الع قررات الزوجيررة، وُر
 .ولذل  بياٌن سهٌ  بسيٌ  ا هذ  الورقات، يىيت حبول اهلل! بيمٌح و يسكن  الشيطان أبدا

ص   الونات ): وأمرررا الصرررور  النانيرررة مرررن صرررور الررردخول يىل فلررراة القررررآنل فهررر  صرررور 
ونقصرد بررذل  فرتح صررالون البيرمح لألحبراب واألصرر ابل مرن أجرر  ال ايرة نفسررها، . (الق رآن

                                      
. روا  الطررر اين ورجالررر  يفقرررات: وقرررال( بررراب الررردُاة ُنرررد خررتم القررررآن) أورر  اهلينمرر  اجمرررع الزوائرررد ا 29
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ررر وهرر   ررردارس القرررآ َكمن وهررذا أفلررر  مرررا (. 30)ن الكررررمي، و ررردبر ، واإلنصررات يىل حقائقررر  وحن
: جيتمرع ُلير  النرراس مرن اخلررلل ألن بر   تكرون الشخصررية اإلسر مية املتماسرركة ُلرى املسررتويز

اعنرا  القررآين الرذي يبري النقرة برز النراسل قصررد  "التعرارا"  واوجتمراُ ، وبر  يصر  النفسر
ع قررات اوجتماُيررة، القائمررة ُلررى التعرراطف والترروار والرر احم،  ررا التواصرر  العمررراين، وربرر  ال

ا احلررديث  وهررو مررا بينرر  رسررول اهلل. يعطرر  لل يررا  راخرر  امتمررع اإلسرر م  معررهل  رري 
َمَنُ  املؤمنز ا  وارهم، و رامحهم، و عاطفهمل َمَنُ  ا سد، يها اشرتكى منر  : )النبوي املشهور

َُى لررر   سرررائر ا  ُِمرررىُلرررٌو  ررردا ومرررا ها  يو لنَمرررا حصررر  بيرررنهم مرررن ( 31!()سرررد بالِسرررَهرن واحل 
إلسرر م  األساسررية، هررو الررذي هررو أحررد مقومررات امتمررع ا فالتعررارا. ُلررى اخلررل "التعررارا"

يَررا أَيرَُّهرا النِرراُس يننِررا : )ومرن هنررا قررول اهلل  عراىل! "املنكررر"الررذي هررو ْرد  "املعرروا"منبرع وجررور 
َقرر ُنن ررَد اللِرر ن أَ ر  ررَرَمُكم   ررن  هََمررٍر َوأُننَررى َوَجَعل نَرراُمم  ُشررُعوب ا َوقَرَبائنررَ  لنتَرَعرراَرُفوا ينِن َأم  نَرراُمم  من اُمم  ينِن َخَلق 

َُلنرريٌم َخبنررلٌ    وسرريلة هامررة جرردا لبنرراة التقررو  -هبررذا املعررهل  - فالتعررارا(. 59:احلجرررات()اللِررَ  
، والتعاون ُلى التقو   .والص   راخ  امتمع، اا يتي   من التنافس ا ال ن

وأسرراس هلرر  ملرر  يمنررا هررو هررذا املفهررِو اإلسرر م  األصرري ل لبنرراة األخررو  اوجتماُيررة 
ونيرررا ألمهيررة هررذا املعررهل ا  قويررة النسرريا اوجتمرراُ  (! احملبررة ا اهلل: )ا اإلسرر ِ، أو وهررو
ُلرى  رو ! ُلى بيان أيفر  الكبل ا ميزان اإلميان واحلسرنات رم الرسولبز الناسل فقد ح

َخررََج َرُجرٌ  يررزور : )مرا حكرا  ُلير  الصرر   والسر ِ ا قصرة احملبررة، قرال صرلى اهلل ُلير  وسررلم
َرَجتنر ن  َد  َمَلكررا ، [ بطريقر : أي]أخرا  لر  ا اهلل ُرز وجرر ، ا قريرة أخرر ، فَىر َصرَد اهلل ُررز وجر  ان

فلنننع َمررٍة لرر  ُنررد  : قررال! و: لنَقرابَررٍة؟ قررال: أريررد ف نررا، قررال: أيررن  ريررد؟ قررال: َمررِر برر  قررالفلمررا 
ينر  يبر  ! فنين رسوُل اهلل يلير : قال! يين أحب  ا اهلل: فَلنَم  ى ي ؟ قال: قال! و:  َررُبرَُّها؟ قال

ن اهلل قرد أحبِرَ  ممرا برى: فرنين رسرول اهلل يلير : قرال: )وا رواية مسرلم(. 32!()حبب  ييا  في 
ومن هنا جع  اهلل املت ابز في   عاىل  مح ظل  يرِو القيامرة، يرِو و ظر  يو ظلُّرُ  !( أحببَت  في 
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سرربعٌة ييلهررم اهلل ا ظلّرر ، يرروَِ و ظررِ  يو : )وهررو مررا نررِع ُليرر  النر  ا قولرر ! جرِ  ج لُرر 
ُِ العارل، وشرابٌّ نشرى ا ُبرار  ربر ، ورَ : ظلُّ  ُجرٌ  قلبُر  معلِرٌ  ا املسراجد، وَرُجر ن َ َابِرا اإلما

يين أخرراا : فقررال هاُت منصررٍ  و ررالا اهلل، اجتمعررا ُليرر  و فِرقَررا ُليرر ، ورُجررٌ  طلبترر  امرررأٌ  
الُر  مررا  نفر  مي وَرُجرٌ   صرد  بصرردقة فىخفاهرا! هللا  ينُر ، ورجررٌ  هََمرَر اهلل خاليررا  حرا و  علررم لن

 (.33!()ففاْمح ُينا 
رُلُ  رسروُل اهلل صرلى اهلل ُلير  وسرلم ا ه ذا الصنف الربراين الرفيرع مرن العبرار يهنل َيس 

 !وما ها  يو لنَما هلذ  احملبة من اإلخ م، ولنَما فيها من الصد . املت ابز ا اهلل
ا هرررذا العصرررر  –، هررر  الكفيلرررة (صرررالونات القررررآن)ويمنرررا موائرررد القررررآن املقِدمرررة ا 

! و  التعرراطف والرر احم بررز املسررلمز، ومتتررز ُمررران احملبررة العررا بت ذيررة ر  -بشررك  خررام 
 !بصور  متفرر  ُجيبةل للفوه بىفل  املناهل اإلميانية، وأ   املعاين الروحانية

َُلَسراةن  -ين جمالس القرآن  لَُتَشرّكُ   -اا  صرنع  مرن أخرو  صرارقة، ويببرة ُاليرة برز ا  
 تواصرر  بانسررجاِ فيمررا بينهررا أفقيررا، ُلررى .   أفقيررةشرربكة  روحيررة هات خطرروط ُموريررة وأخررر 

مرن جهرة  -ومَت تَردُّ ! ُلى أر  وألطف ما يكون اونسجاِ -من جهة  –املستو  اوجتماُ  
موصرولة القلروب حببر  اهلل مرن املردر الروحر ، املتنررزل ! يىل أُلى ُموريرا  رو السرماة –أخر  

ررا  ا املرأل األُلرى ايرة  ا األرضُليها مرن لدنر   عراىلل هنم  و َىِمر   صروَر هرذ  األحاريرثن ! ، وُر
 َرررَر ميرف يصررو  القرررآن اميررُد شرربكَة الررو  املمتررد  مررن امتمررع اإلنسرراين يىل ! التاليرةن  َرررَر ُجبررا
متراب اهلل هرو حبر  اهلل املمردور مررن ): قرال رسرول اهلل صرلى اهلل ُلير  وسرلم! اهلل رب العراملز

فرنن هرذا القررآن طرفر  بيررد اهلل .. أبشررروا):  منر  هلر  أيلراوقرال ا( 34!()السرماة يىل األرض
وروي بصري ة ( 35..!()فننكم لن ُتلكوا، ولرن  لرلوا بعرد  أبردا! وطرف  بىيديكم، فتمسكوا ب 

ألريس  شرهدون أن و ..! أبشرروا..! أبشرروا)  :أخر  ص ي ة أيلا فيها هيار  ألطف، قال
فرررنن هرررذا القررررآن َسرررَبٌ ، طرفررر  بيرررد اهلل وطرفررر    :ى، قرررالبلررر  :قرررالوا  يلرر  يو اهلل وأين رسرررول اهلل؟
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اررا  فرر  ْرر ل يهن( 36!()فررننكم لررن  لررلوا، ولررن ُتلكرروا بعررد  أبرردا! بىيررديكم، فتمسرركوا برر 
رَح مرن الطريرر  السرالكة يىل اهلل َْ ! وو َهَلَكرَة اررا مَتَرنِتَ مررن نسريا األمرة و َرَقررِو  مرن ُلرردها! َو

 !بذل  مفي ؟وما غل منهاج القرآن العييم 
! لكرن وبررد مررن بيران أن القرررآن و يشررت   حقيقرة ل يو يها  ررر  برر  قلر  العبررد املررؤمن

فاملعانرررا  اإلميانيرررة النابعرررة مرررن صرررد  ! وُتيرررى ميانُررر  ملُّررر  ل شرررتعال! واشرررتع  لررر  وجدانُررر ! نعرررم
يتهال اإلقبررال ُلررى اهلل، وشررد  اوفتقررار يليرر   عرراىلل هرر  وحرردها الكفيلررة بتهياررة الررنفس و صررف

حررا  صررلح مرآُتررا لررتعكس أنرروار حقررائ  اإلميرران، الكامنررة ا القرررآن، و سررتدر أسرررار العرفرران 
! يهنررا هرر  وحرردها  ترريح للعبررد الصررار   فجررل هنررار القرررآن، ويشررعال هيترر  الوقررار! املكتنرررز  فيرر 

مرررة يو هلررر  أن اهلل جعررر  قلررر  العبرررد املرررؤمن هرررو احملرررّر  الرررذي ُيَشرررّ ُ  قررراطر  اإلميررران، وو حر 
َُ ررّر  فكيررف ينطلرر  النررور؟ وميررف يترروها القرررآن؟ وهررذا القلرر  جامررد هامررد، و ُترر  برر  ! ان

 ريا  األشوا ؟
ليرر ل فررنن جمررالس القرررآن اررا  تلررمن  مررن أسرررار هررذا املررنها، واررا  تي رر  مررن ُتيرريا  ُو

َسرابن القلر ن هرذ  مهرار   حيويرة ل ها يرة  و  الصرفَة احلرميرَة الوجدانيرة، خصرلة   الشو  يىل اهلل، ويم 
َُلَسررراةَ  ررررَبَ   جتعررر  ا   ررررُجن وال َمَصرررابيحن املعلقررررة ا  -فعررر   –ال ُمَتَ ّلقرررَز هبرررا أش  مرررا يكونرررون بالسُّ

َقردنُ  ا قلروهبم مرن نرور ..  شرع برالنور وهر   ردور بىف مهرا سرلا  يىل اهلل! السماة وهلر  ارا يَرنر 
ويهنرا ! آيرة النرور مرن سرور  النرور -الرونهَان ُلرى هرذا  –واقررأ ين شرامح ! وأسررار القررآن! اإلميان

ر  !  يٌة وأيُّ آية  ..!فىب صن
 ُ ُ  و قدسرررررمح أبرررررا َمنَرررررُ  نُرررررورن ن  . اللِررررُ  نُررررروُر الِسررررَماَواتن َواأَلر ضن ) :قررررال اهلل َجرررررِ  يفنررررا

رررَباُ  ان ُهَجاَجرررٍة الزَُّجاَجرررُة َمىَنِرَهرررا َمو َمرررٌ  ُررّ  رررَباٌ  ال منص  رررَكاٍ  فنيَهرررا منص  رررن  َشرررَجَرٍ  َممنش  يٌّ يُوقَرررُد من
َُلَرى نُر رُ  نَراٌر نُروٌر  ر ةُ َولَرو  ملَ  مَت َسس  ردني . ورٍ ُمَبارََمٍة َهير ُتوننٍة و َشر قنِيٍة َوو َغر بنِيٍة َيَكراُر َهير تُرَهرا ُيلن يَره 

نَاَل لنلِناسن َوالِلُ  بنُك ّ . الِلُ  لنُنورن ن َمن  َيَشاةُ  رنُب الِلُ  اأَلم  َُلنيمٌ  َوَيل  ٍة   (94:النور().َش  
فا يررة َمنَررٌ  ْرررب  اهلل جرر  ج لرر  للقرررآن ا قلرر  العبررد املررؤمن ُنرردما يترروها يميانرر ، 

ررُد وجدانرر ل اررا يترردف  ُليرر  مررن هيررمح القرررآن وهررو آيا رر  البينررات ! نرروٌر ُلررى نررور: فررذل ! ويَرِتقن
فكلمرررا .   املرررؤمنقلررر: والزجاجرررة هررر . القررررآن: واملصررربا  هرررو. هررر  صررردر املرررؤمن: فاملشررركا 
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فهرو لرذل  مالكومر  ! اشت   العبد بنَوارنرن القرآن  َرَوِهَا اإلميان بقلب  واشتع ل فتدف  من  النرور
ّرًي النابون باحلسن وا مال ا ُلياة السماة فنىل  و هذا املعهل ههر  اإلمراِ أبرو جعفرر ! الدُّ

صر ابة والترابعز، مرنهم ُأيَبً برن  الط ي رمحر  اهلل ا  فسرل ا يرةل نقر  ُرن ُردر مرن سرلف ال
 (37)مع ، وابن ُباس ْر  اهلل ُنهما

ويها أررت أن  شاهد ميف يفيو نوُر اهلل ُلرى ُبرار  وأوليائر ل فشراهند  قروَل اهلل جر  
ر  مث  رابنع  مشرراهَد ا يررة ! و َرَدبِرر  أبعارهررا الكونيرَة العيمررى( !اللِررُ  نُروُر الِسررَماَواتن َواأَلر ضن : )ُو
رررَلة  مرررن خررر ل حرررديث رسرررول اهلل بَرع ررردُ  ممرررا صرررح ُنررر  ُليررر  الصررر   والسررر ِ ا   ُمَتَسل سن

شرعاع مرن نرور اهلل، يروير  ُرن رسرول اهللل الصر ايبُّ ! حديٍث ص يٍح مليٍح، ُ َشدُّ يلير  الّرحرالُ 
رر  اهلل ُنرر  قررال ..! واهلل مررا أحرر  أن   برر  الرردنيا ومررا فيهررا.. ا ليرُ  أبررو موسررى األشررعري ْر

َِ فينرا رسروُل اهلل: )وسى األشعري ْر  اهلل ُن ، قالأبو م رسن َملنَمراٍت، فقرال قَا َم  إن »: جن
ف   ُ  ال ق س   َس َويَ ر فَ عُ  هُ ! والَ يَ ن َبغ   ي لَ  ُه أن  يَ نَ  امَ ! اهلل َع  زَّ َوَج  لَّ الَ يَ نَ  امُ  يُ ر فَ  ُع إلي  ه  َعَم  ُل . َيخ 

َه   َه  ار ، وَعَم   ُل الن َّ َجابُ  ُه النُّ  ورُ ! ار  قَ ب   َل َعَم  ل  اللَّي    ل  اللَّي   ل  قَ ب   َل َعَم  ل  الن َّ لَ  و  َكَش   َفُه !.. ح 
ه   ه  َم  ا ان  تَ َه  ى إلَي   ه  َبَص  ُرُه م   ن  َخل ق   ه   َرقَ  ت  ُس  ُبَحاُت َوج  رر ن و ( 38!()أَلح  وأيُّ شرر ٍة مررن َخل قن

رُبَ اتُ ! سرب ان ! أوَ سب ان !.. يَرن َته  يلي  َبَصرُُ  ؟ رنن، مرن هر  هبراةُ النرورن وفَرري  : والسُّ ُو احُلس 
هرو النرور ! فسرب ان  و عراىل مرن ربق ُيريم( 39!)ا مال وا  ل املتجل  ُن ها   جِ  ج لُ 

 !وحجاب  النور
ون ا اوشررت ال بكترراب اهلل  َُلَسرراةُ مت لقررز اجرالس القرررآن، ويشررُر فعنردما جيتمررع ا  

ررُلوَن أرواَحهرم حببر  اهلل النر وراين مباشرر  ، ويربطرون مصررابيح جر  ُر  ل فنمنرا هرم ا احلقيقرة َيصن
وهلر  اررا ! فرنها هبررم يسرتنلون بصررور   لقائيرة، وبقررو  و نيرل هلررا! قلروهبم اصرردر النرور األمرر 
ررر  يىل مشررراهد  حقرررائ  ! اقتبسررروا مرررن نرررور اهلل العيررريم ََعرررارنجن القررررآن وَمدارنجن ويها هبرررم ي قرررون ان

مررران للزجررراج البلررروري يها أشررررقمح ُليررر  أنررروار ومرررا  ! اإلميررران، مشررراهد   و ُيَلررراُموَن فيهرررا شرررياا  
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 .هر5534: نشر رار الفكر، بلوت. 52/553: جامع البيان  
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ررًعا   وهلرر  هررو َمنَررُ  أهرر  اخلررل املصررل ز ا األرض، َوَريفَررةن ! احلقررائ  القرآنيررة يو أن يكررون ُمشن
 !األنبياة من الربانيز والّصّديقز
اررررا همرنررررا هلررررا مررررن يمكانررررات  –ين جمررررالس القرررررآن وصررررالونا   : فَرلَررررَ  أن  قررررول يهن

 !ارُس لتخريا مصابيح القرآن ا األمةه  مد -وخصائع 
؛ م  ن أج  ل "مج  الس الق رآن"ش  رع ف  ي بن اء عم  ارن ال روح بتص  ميم ن فمرن هنرا يهن

وم ن أج  ل  ! تجديد اإليمان، وتصفية الوج دان، والس ير إل ى اهلل عب ر أخص ر طري ق وأقرب ه
ل  دين ت  داوٍل اجتم  اعيق للق  رآن العظ  يم، والت  زاٍم اجتم  اعي ش  امل؛ للمعل  وم م  ن مواثي  ق ا

ََُملنيِررٍة شرراملة، بررنهن اهلل ُسررى أن نسررهم ا بنرراة !بالض  رورن مررا نررر  يو أن ! هنلررة يسرر مية 
فهرررذ  آماهُلرررا القدميرررُة ! يبِاهَنرررا احللررراري قرررد آن، وأِن موبهرررا الكررروين قرررد َحرررِ  بعرررامل اإلنسررران

ا مرر    ررتمخو اليررِو بالفعرر  و بررالتخمز، ُرر  آوِ مرر  العررامل اإلسرر م ،  نبررمح بالبشررر 
 !مكان

 –نعروه براهلل السرميع العلريم منر   –بقيمح مسىلة واحرد ، قرد  كرون مردخ  للشريطان 
وهلرر  أنر  راررا يتسرل  يىل اخلرراطر ! فينرب  الرنفس وينقلهررا ُرن املبررارر  يىل ينشراة جمررالس القررآن

ان مرررا  توجرر  أصرررابع اوُتررراِ يىل : ُرر  هرررذا السررؤال مرررن لرر  األهليرررة لبنررراة جملررس قررررآين؟ وسررُر
نعررم، العلمرراة الربررانيون : ومررن هنررا فنننررا نقررول! أنررا لسررمح أهرر ل ويهن فلننتيررر املهرردي: لررنفسا

برر  بعررردهم يررىيت أهررر  اخلررر   ! أوو، هررم أوىل هبرررذا املشررروع مرررن غررلهم، ولكرررن لرريس وحررردهم
خاصة وأن املشرروع يشرت   براملعلِو ! وراا مان من هؤوة من فا  أولا ! ال بوية من الربانيز

ا لتخررريا الفقهرراة واملفترز، فررذل  لر  ميرردان آخرر غررل مررا مرن الررد رُو ين باللررور ، ولرريس مْو
 . ن في ، ويمنا جمالس القرآن جمال للصناُة ال بوية أساسا

وه  و أن ه  ذا المش  روع يص  نع : وهلرر  بنرراة ُلررى يقررز حصررلنا  باملشرراهد  والتجربررة
رٌّ من أسرار القررآن العجيبرة! أسات َذَته رسرة القررآن العيريم ارا هر   عبرد يبرو، ين مدا! وهذا سن

َمتُر  ك  ! وسل قل  يىل اهللل يها أقب  ُليها العبد بنخ م حقيق  فاْمح ُلي  أنروار القررآن وحن
َمرةن الربانيررة، بصرور   لقائيررة  ومران مررن شرىن  مررا مران، مررن جتليرات الرررو ، و صري  التزميررة واحلنك 

و لرر  لعمرري هر  أهررم خصرائع الربررانيز، ! هللممرا سرر   مفصر   بىرلتر  بَرع ررُد حبرول ا! ها يرة
ويِن مرن أسررار اإلُجراه ا هرذا الردين، واسرتمرار انبعايفر  ! املومول يليهم  ربية اخلل  هبذ  األمة



 51 

ررررق يهلررر ، يتمنررر  ا فعررر  مرررن أفعرررال اهلل  برررار  ابررر ، يه  يىل يررِو الررردينل أِن جتديرررد  متعلررر  بسن
فتجديرد الردين و يكرون ! "بعرثال": در ر ، أو وهرومرن نرور يرار ر  وقيتجلى ُلى بعو ُبار  

فعرٌ  مرن قرردر  اهلل ويرار ر ، و مررن فعر  اإلنسران، ويمنررا اإلنسران فيرر   "البعررث"، ويمنرا "بعنرا"يو 
فتَررَدبِرر  بنتَررىنق مبررٍل احلررديَث النبرروي املشررهور، حيررث قررال صررلى اهلل ُليرر  ! مسررتجي  إلرار  اهلل

. (40)(هلررا رينهررام  ن يج دد   األمررة ُلرى رأس مرر  مائرة سررنة هلررذ يبع ثين اهلل  عرراىل ): وسرلم
نسران، ، الرذي فاُلر  هرو اإل"التجديرد"ِ ينتبهون أمنر يىل فع  وقد جرت العار  أن الناس اليو 

ويمنرا هلر  نرا ا ُرن هرذا، ! ، الرذي فاُلر  هرو اهلل َجرِ  َج َلُر "البعرث"وقِلما ينتبهون يىل فع  
 ! ببعثف  جتديد يو! والعكس غل ص يح

َُرر َ بررز لنررا ميررف  ا النفرروس، ببيانررات واْرر ة مررن   يبع  ث روح التجدي  دواهلل َجررِ  و
فمرن أقبر  ! الق رآن: وإنما ذلك ال روح ه و. متاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل ُلي  وسرلم

فرررنن مل يكرررن ُاملرررا مررران . ممرررا سررر   حبرررول اهلل! ُليررر  بصرررد  مررران مرررن أهررر  اهلل وخاصرررت 
رررررررررررر ا َمننرررررررررررل اَوَمرررررررررررن  . )حكيمرررررررررررا َ َخير  َمرررررررررررَة فَرَقرررررررررررد  أُويتن َوَمرررررررررررا يَرررررررررررذِِمُر ينوَ أُو لُررررررررررروا ! يرُرررررررررررؤ َت احل نك 
 (843:البقر ()!األَل َبابن 

برناجَمُر  العملر  وميناقُر  الردُويل متراب واحرد، ! فيا من  ب ث منل  ُن طري  اهلل
هرو : حٌد و نيرل لر وشيُخ  الراُ  وأستاه  الداُ ل ُمَرّب وا! هو القرآن العييم: و يفاين ل 

وأمررا َمَقرررُّ  الرردُوي، ! يبمررد رسررول اهلل صررلى اهلل ُليرر  وسررلم( 41()مرران ُخُلُقررُ  القرررآن)مررن 
رد  ! هرو بيرمح اهلل: فمكران واحرد و بردي  لر ( اوسر ا يج )ومنطلق   فراطر  براب املسرجد جتَن
َمع  م َِ اهلل! وجَ  اهلل  !وارخ  فلاَة القرآن َ س 
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 !َساُء ال َمالئ َكة ُجلَ 
 

َُلَساةُ " ، وهو الشخع الذي جيلس يلي  ا جملس واحدل بقصد "َجلنيس" ع : "ا  
 :ولذل  قال الشاُر. اوجتماع ُلى حديث ما أو فع  ما

ُر َجلنيٍس ا الِزَمانن منَتابُ   !َوَخير 
فمرا بالرر  يهن اجلرس يكررون فير  مترراب اهلل .  لر  حكمرة قيلررمح بالنسربة ألي مترراب

–   ُ هررررم " أهرررر  اهلل وخاصرررت " مث مررررا بالررر  اجلرررس يكررررون فيررر  ! هررررو جليسررر  –جررر  يفنرررا
 !يها مان امل ئكُة هم هوار  وُحِلار  –بعد هذا وها   -مث ما بال  ب  ! جلساة 

ألمنرا ! و ش  أن هل  جملرس  شرد يلير  الرحرال، و قطرع ا سربيل  املسرافات واألميرال
َرر ررُ  الرررو ل ان َررا  َرنَرررِزَل ُليرر  مررن ! ا حلررر  مررن أهرر  اهلل وم ئكترر هررو جملررس يتلرروع منرر  منس  وان

ويِن قومررررا  مررررن برررري آرِ يلرررررون جملسررررا   شررررهد  امل ئكررررُة هررررم ا احلقيقررررة ..! رمحترررر  وبرما رررر 
رررَربُ   ومررا أ رر   عبررل النرر ! وَمررن  َجرراَلَس قومررا فهررو مررنهم(! ُجَلَسرراةُ ال َم ئنَكررةن ) َْ ا َمنَررٍ  

يمنررا َمنَررُ  ا لرريس الصرراح وا لرريس : )صررلى اهلل ُليرر  وسررلم ة الشررر، قررال لسرراة اخلررل وجلسررا
السوة م ام  املنس  ن ونافف الكل، حامُ  املس  يما أن ُي ذنَيَ ، ويمرا أن  بتراع منر ، ويمرا أن 
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لنرٌس ( 42!()ونافُف الكل يما أن ير  يفياَب ، ويمرا أن جترد ريرا خبينرة! جتد من  ريا طيبة وَلَمج 
ُجَلسراَة )فىبشرروا . مما سر   حبرول اهلل! في  الناس ُلى القرآن خٌل من الدنيا وما فيها جيتمع
 !باخللات وال مات( امل ئكةن 

، الريت  لرافرت األرلرة مرن  جمالس القرآن ه  خل أنرواع جمرالس الرذمر ومن هنال مانمح
، مررذمور  ا ملارر  ُلررى أهنررا يببوبررة ُنررد اهلل صررلى اهلل ُليرر  وسررلم مترراب اهلل وسررنة رسررول اهلل

. األُلى،  شهدها امل ئكة، و نرزل ُليها السكينة، و  شاها الرمحرة، ويرذمرها اهلل ا مرن ُنرد 
وهر  مرن أهرم الوسرائ  . وليس ش ٌة أفيَد منها ا  ربية اإلنسان املسلم ُلى الص   والفر  

املتررروا ر  بررراملعهل، ُررر   ال بويرررة الررريت و َغرررَبَش فيهرررا وو غبرررار، مرررن حيرررث اسرررتنارها يىل األرلرررة
ررا نررذمر منهررا احلررديث املشررهور، الررذي روا  أبررو . األحاريررث الرروفل  املستفيلررة يىل هريررر  مرفُو

مررا اجتمررع قرِو ا بيررمح مررن بيروت اهلل يتلررون مترراب ): ، والررذي فير صررلى اهلل ُلير  وسررلم النر 
، حفررررتهم امل ئكررررةو ، وغشرررريتهم الرمحررررة، يو نزلررررمح ُلرررريهم السرررركينةل ويتدارسررررون  بيررررنهم، اهلل

  (43()!ومن أبطى ب  ُمل  مل يسرع ب  نسب . وهمرهم اهلل فيمن ُند 
ررا يىل النرر  صررلى اهلل  ومررذل  احلررديث املتفرر  ُليرر ، الررذي روا  أبررو هريررر  أيلررا، مرفُو

ين هلل م ئكررة سررياحز ا األرض، فلرر  ُررن مترراب النرراس، يطوفررون ا : )قررال ُليرر  وسررلم
ر، الطر ، يلتمسون أه  الرذّ  ر: وا روايرة مسرلم]م  فرنها وجردوا قومرا يرذمرون اهلل [ جمرالَس الرذّم 

ررررٌ : وا روايرررة مسرررلم] رررونَرُهم  ! هلمررروا يىل حاجرررا كم  :  نررراروا[ فرررنها وجررردوا جَم لنسرررا  فيررر  هنم  فَرَيُ فُّ
  : فيقولرررون  ? مررا يقررول ُبرراري  : بررىجن تهم يىل السررماة الرردنيا، فيسررىهلم رهبررم وهررو أُلررم مررنهم

. و واهلل مرا رأو   : فيقولرون  ? هر  رأوين  : فيقرول.   ويك ون  ويمدون  وميجردون يسب ون
لررو رأو  مررانوا أشررد لرر  ُبررار ، وأشررد لرر  متجيرردا، وأمنررر   : فيقولررون  ? ميررف لررو رأوين   : فيقرول

  :نفيقولرو   ? وهر  رأوهرا  : فيقرول. يسرىلون  ا نرة  : فيقولرون  ? فما يسىلوني  : فيقول. ل   سبي ا
لررو أهنررم رأوهررا مررانوا أشررد   : فيقولررون  ? فكيررف لررو أهنررم رأوهررا  : فيقررول. و واهلل يررا رب مررا رأوهررا

. مررن النررار  : فيقولررون  ? فمررم يتعرروهون  : قررال. ُليهررا حرصررا، وأشررد هلررا طلبررا، وأُيررم فيهررا رغبررة
  : فيقولرون  ? ف لرو رأوهرافكير  : فيقرول. و واهلل يا رب مرا رأوهرا  : فيقولون  ? ه  رأوها  : فيقول اهلل
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فيقرول ! فىشرهدمم أين قرد غفررت هلرم   :فيقرول. لو رأوها مانوا أشرد منهرا فررارا، وأشرد هلرا خمافرة
هرم ا لسراة و يشررقى   : فيقرول  ! فريهم فر ن، لريس مررنهم، يمنرا جراة حلاجرة  :ملر  مرن امل ئكرة

 (44!()هبم جليسهم
بعررد وفا رر  ُليرر   ب رسررول اهللومل يررزل هررذا املررنها هررو أسرراس ال بيررة لررد  أصرر ا

. الصرر   والسرر ِ، سررواة ا  زميررة أنفسررهم و ررذملها، أو ا  ربيررة ا يرر  الناشررئ مررن التررابعز
ررر  اهلل ُنررر  يقرررول أليب موسررى )فقررد  ررر  اهلل : يعررري]مررران ُمرررر برررن اخلطرراب ْر األشرررعري ْر
أبرو موسرى، وهرو جرالٌس  يقررأ ُنرد ! يرا أبرا موسرى، هَّمر نرا َربِنرا: "، وهو جالس ا املس[ُن 

رررن أيب رجررراة العطرررارري . الت ررري برررالقرآن والت برررل: والرررِت ُحنُ ( 45!()ا املرررس، ويَررررَت َحنٌ  ُو
ر  اهلل ُنر   علمنرا القررآن ا هرذا : )رمح  اهلل، قال مت ديفا ُن شريخ  أيب موسرى األشرعري ْر

َلقرررا ، ومىمنررر -يعررري مسرررجد البصرررر   -املسرررجد  َلقرررا ، حن ا أنيرررر يليررر  برررز يفررروبز ومنرررا جنلنرررُس حن
نرر  أخررذت هرذ  السررور  ومانررمح أول سررور  : قررال. «اقرررأ باسرم ربرر  الررذي خلر »: أبيلرز، ُو

 .واألحاريث وا يفار ا هذا املعهل منل(. 46()صلى اهلل ُلي  وسلمأنزلمح ُلى يبمد 
ررلُ  ررر  مررن خ لرر  يىل اهلل"جمررالس القرررآن"   نفَسررَ  وصرراحَبَ  ا جملررس مررن فاُس  . ، وسن

ا  لقرررز صررر ابت  صرررفات الصررر  ، ومقومرررات  صرررلى اهلل ُليررر  وسرررلم   مرررنها النررر فرررذل
 .اإلص  

ر  القررآن -لبناة النفس و ربيتها  - َرَتِبع   ُلرى اإل رال  –وهرو ! منها القرآن مما ُْر
الررررت و  اررررنها التلقرررر ، والررررتعلم والتعلرررريم اررررنها : يفرررر ال خطرررروات قابلررررة للتفصرررري ، وهرررر  -

بن رررال، ُنرررد  –سرررب ان  و عررراىل  -فرررذل  مرررا همرررر  اهلل . ة ارررنها التِرررَدبُّرالتررردارس، مث التزميررر
ُ .  ديد وظائف النبو  الن ال َُلَرى ال ُمرؤمنننَز ينه  : )وه  املذمور  ا قول  ج  يفنا َلَقد  َمِن اللًرُ  

ررهنم   َُلَرري هنم  آيَا نرر ن َويرُررزَّميهنم   بَرَعررَث فنرريهنم  َرُسرروو  ّمررن  أَنُفسن لُررو  َمررَة َوينن   َويُرَعّلُمُهررُم ال كنتَررابَ  يَرتر  َواحل نك 
َْ ٍل مُّبنزٍ  ُهرَو الِرذني بَرَعرَث : )وقولر  سرب ان  و عراىل( 062:آل ُمران()َمانُوا  منن قَرب ُ  َلفن  
لُرر ُهم  يَرتر  ُّميّرَز َرُسرروو  ّمرنر  َمررَة َوينن َمرانُو َُلَري هنم  آيَا نرر ن َويرُرزَّميهنم  َويُرَعّلُمُهررُم ال كنتَراَب و ان األ  ررن ا َواحل نك  من
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بد الرها  ا مصنف  روا  ابن حبان ا ص ي  ، والدارم  ا سنن ،    .ُو
46

 (.هذا حديث ص يح ُلى شرط الشيخز ومل ُيرجا : )روا  احلامم، وقال  
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رررَ ٍل مُّبنرررزٍ  َْ ررر   و لررر  هررر  اسرررتجابة رُرررو  يبرررراهيم ُليررر  السررر ِ هلرررذ  . (2:ا معرررة()قَرب ررُ  َلفن
َُلَرري هنم  آيَا نررَ  َويُرَعّلُمُهررُم ): األمررة، اررا ورر ا قولرر   عرراىل لُررو  ُهم  يَرتر  َربِرنَررا َوابر َعررث  فنرريهنم  َرُسرروو  ّمررنر 

َمةَ ال كنَتاَب َواحل ن   .(027:البقر )(َويُرزَّميهنم  ينِنَ  أَنمَح الَعزنيُز احَلكنيمُ  ك 
الرت و ، والتعلرريم، والتزميرة هرر  األصرول الكليررة ملهمرة الرسررالة، وهر  املراحرر  األساسررية 

يو أهنرررا مراحررر  متداخلررررة ا . لبنررراة الرررنفس املؤمنرررة، و كررروين النسرررريا اوجتمررراُ  اإلسررر م 
ن الكررمي هلرذا ال ررض، يه يصرع  القرول بىهنرا منقطعرة مبتو رة املفاصر ، ُملية اوشرت ال برالقرآ

بر  هر  متواصرلة، يكمر  آخرُهررا أوهَلرا، ويرفرد أوهُلرا آخَرهرال يه جتررد بردايات ال حقرة منهرا منررذ 
ويمنررا  تميررز ُررن بعلررها بال لبررة ! الشررروع ا السررابقة، وجتررد آيفررار السررابقة مسررتمر  ا ال حقررة

 :يل  وبياهنا مما. ليس يو
 

 الخطوات المنهجية الثالث لتدارس القرآن
 

 تالون القرآن بمنهج التلقي: الخطون األولى
يفبرمح األجرر  ُلرى   وه  برمة وهما  ا نفسها، فقد: فىما اخلطو  األوىل فه  الت و  -

َُنُ  قالم  حرا  تلو  من القرآن الكرمي،  َ  الِلُ   ْن لى صر قال َرُسول اللِر ن : فعن ابن مسعور َر
( أمل)من قرأ حرفا  من متاب الِل  فل  حسنة، واحلسرنة بعشرر أمناهلرا، و أقرول ): اهلل ُلي  وسلم

ولررذل  مرران لقررارم القرررآن مررا . (47()حرررا، ولكررن ألررف حرررا، ووِ حرررا، ومرريم حرررا
د  اهلل ييا ، من رفيع املناهل ا ا نان العالية، وما أسب  ُلي  من ُحلَر ن ا مرال قرال رسرول . ُو

وَر ّرر   ممررا منررمح  ر رر  ا رار ! اقرررأ َوار  َ   : يقررال لصرراح  القرررآن : )صررلى اهلل ُليرر  وسررلم هللا
ُها! الدنيا  .ف   نس هذا. (48!()فنن منرزلت  ُند آخر آية منمح  قر

رَ  ينلَي رَ  : )قرال سرب ان . واهلل ُز وج  أمر بالت و  للقرآن ا غل ما آية َوا  رُ  َمرا أُوحن
رن ُروننر ن ُمل َتَ رد امنن منَتابن رَ  رَد من : وقرال سرب ان (. 80:الكهرف()ّبَ  و ُمَبّدَل لنَكلنَما ن ن َولَرن جتَن
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َُ َننيَرة  يَرر ُجر) رر ا َو ِرا َرَهقر نَراُهم  سن لُروَن منتَراَب اللِر ن َوأَقَراُموا الِصرَ َ  َوأَنَفُقروا  ن َراَر   لِرن ينِن اِلذنيَن يَرتر  وَن جتن
لُرروَن آيَرراتن اللًرر ن آنَرراة : )وقررال (.83:فرراطر() َربُررورَ  رر ن ال كنتَررابن أُِمررٌة قَآئنَمررٌة يَرتر  لَي ُسرروا  َسررَواة  ّمررن  أَه 

ررُجُدونَ  ، مث (5:املِزّمرر ()َوَر ّرر ن الُقررر آَن  َرررر  ني   : )وقررال  عرراىل(. 559:آل ُمررران()الِلي رر ن َوُهررم  َيس 
رَن ال ُقرر آنَ : )قال املراهر برالقرآن مرع : )وا احلرديث الصر يح(. 83:املزمر )(فَراقر َرُُوا َمرا  َرَيِسرَر من

ُ  ويتعتع في  وهو ُلي  شا  ل  أجران  (.49()السفر  الكراِ ال ر ، والذي يقر
رررَذت  ارررا  رررَفمح  بررر  مرررن ال مرررة والترررىيفل اإلميررراينل يها أُخن يو أن الرررت و  يمنرررا  كرررون ارررا ُوصن

لَررى آيا ُرر  ُلررى ، حيررث يؤخر(مررنها التلقرر  للقرررآن العيرريم)أبينرا  بررر ذ القرررآن حبلررور قلرر ، و ُرتر 
ٌر هللأهنا   :وبيان هل  هو مما يل . ج  ج ل  ذ ك 

ر، ومفتا  الذمر، و راج الرذمر ! بر  القررآن هرو الرذمر. و ش  أن القرآن العييم رأس الذّم 
َر َويَرُقولُررروَن يننِرررُ   َلِمرررا َوينن َيَكررراُر الِرررذنيَن َمَفرررُروا لَيُرز لنُقونَرررَ  بنىَب َصرررارنهنم  : )قرررال سرررب ان  عُررروا الرررذّم  بَن

ُنونٌ  ٌر لّل َعاَلمنزَ . َلَمج   (.48-45:القلم()!َوَما ُهَو ينِو هنم 
رن : )قال سب ان ! والقرآن أيلا ب  يكون الذمر (. 5:سرور  م()م َوال ُقرر آنن هني الرذّم 

!  فظ اهلل الررذامرينوالفتنرة حينمررا يطرروا هبررا الشرريطان ا مرر  مكرانل يعمرر  هبررا البصررائر، فرري
فَرررررررننَها ُهرررررررم  ينِن الِرررررررذنيَن ا ِرَقررررررروا  ينَها َمِسرررررررُهم  طَرررررررائنٌف ّمرررررررَن الِشررررررري طَانن  َرررررررذَِمُروا  : )قرررررررال سرررررررب ان 

ُرونَ   (.835:األُراا()مُّب صن
 ميف ُ َّص  الذمر بالقرآن؟: اإلشكال ا ن هو

 !رهذا هو السؤال األهم ا نل ألن  ليس م  قارم للقرآن هو بذام
 "الت ََّلقِّي"في أخذ القرآن بمنهج : تبصرن

، أو يسررتمعون لرر  ُلرى اإل ررال، ُلررى  منرلون هررم أولار  النرراس الررذين يتلرون القرررآن اليرِو
 !القرآن" يَرتَرَلِقى" ولكن قلي  منهم من . أشكال وأغراض خمتلفة

 صرلى اهلل ُلير  وسرلم ويمنرا مران رسرول اهلل! ويمنا يرؤيت القررآُن مثراَر الرذمر حقيقرة  ملرن  َرَلِقرا ُ 
َُلنيمٍ  َوينِنَ  لَتُرَلِقى ال ُقر آَن منن: )قال  عاىل. يَرتَرَلِقى القرآن من رب   (.6:النم () ِلُدن  َحكنيٍم 
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ا ملن يتلقا ، وليس ملن يتلو  فق   !وو يزال القرآن معرْو
بَررُر َو َي ر: )مما ا قول اهلل  عراىل. هو اوستقبال ُموما: والتلق  ا الل ة َم  زُنُرُهُم ال َفرزَُع األ 

َُُدونَ  َو َرتَرَلِقاُهمُ   (.50()011:األنبياة()ال َمَ ئنَكُة َهَذا يَرو ُمُكُم اِلذني ُمنُتم  ُ و
يمررا ُلررى سرربي  النبرروة ، ممررا هررو الشررىن . فهررو اسررتقبال القلرر  للرروح : وأمرا  لقرر  القرررآن

َويننِررَ  لَتُرَلِقررى ال ُقررر آَن : )اهلل  عرراىل ُلررى  ررو مررا ا قرول. صررلى اهلل ُليرر  وسرلم بالنسربة للرسررول
رن َُلنرريمٍ  من ممررا فسررر  الراغرر  ! يه ألقررى اهلل ُلير  القرررآن هبررذا املعررهل(. 6:النمرر () لِررُدن  َحكنرريٍم 

يشررار  : )قرال رمحرر  اهلل( 2:املزمرر )(نُرل قن  ُلير  قرروو يفقري ينرا َسرر: )األصرفهاين مررن قولر   عرراىل
 .(51()!لوح يىل ما مُحَّ  من النبو  وا

رن : اعهل(  لق  القرآن)ويما أن يكون   .استقبال القل  للوح ، ُلى سبي  الذّم 
فررذل  . وهرو ُرراِ ا مر  مررؤمن أخرذ القرررآن اررنها التلقر   ُلررى مرا سررنبين  بعرُد حبررول اهلل

. مرن لرردن الرررمحن( روحررا)ألهنررا  تلقرى آناررذ القررآن . املرنها هررو الرذي برر   نبعرث حيررا  القلروب
رننَرا: ): قرال  عراىل را ّمررن  أَم  نَرا ينلَي ررَ  ُروح  رني َمررا ال كنتَرابُ . وََمررَذلنَ  َأو َحير  ميَررانُ  َمرا ُمنررمَح  َرد  . َووَ اإل ن

ُنَبارننَرررررررا رررررررن   ررررررردني بنررررررر ن َمرررررررن  ِنَشررررررراة من ررررررررَاٍط . َوَلكنرررررررن َجَعل نَررررررراُ  نُرررررررور ا نِره  ررررررردني ينىَل صن َويننِرررررررَ  لَتَره 
َتقنيمٍ   (.21-22:الشور ()مُّس 

رنل يمنرا يكررون حبيررث يتعامرر   قرررآنو لقر  ال اعررهل اسرتقبال القلرر  للرروح ، ُلرى سرربي  الررذّم 
فيتررردبر  آيرررة ، آيرررة ، ! معررر  العبرررد بصرررور  شرررهورية، أي مىمنرررا هرررو يشرررهد  نررررزل  ا ن غلرررا طريرررا

! باُتبررار أهنررا  نرررزلمح ُليرر  لتخاطبرر  هررو ا نفسرر  ووجدانرر ، فتبعررث قلبرر  حيررا ا ُصررر  وهمانرر 
لر  السرمع بشرهور  هبذا املعهلل بىن  يُرل قن " يتلقى القرآن"  عاىل العبد الذي هنا وصف اهلل ومن

َر  لنَمررررررن َمرررررانَ : )قرررررال  عرررررراىل! القلررررر  َع َوُهررررررَو  ينِن ان َهلنرررررَ  لَرررررذنم  لَرررررُ  قَرل ررررررٌ  َأو  أَل َقرررررى الِسرررررم 
 .هل  هو الذامر حقا، الذي يص  الذمر  وو يكون من ال افلز(. 19: ()َشهنيدٌ 
فتبصررر حقررائ  ا يررات وهرر   تنرررزل ! أن  صرر   يىل اهلل ُياطبرر  معنررا  يهن: ى القرررآنأن  تلقرر

وهبذا  قع اليقية والتذمر، مث يقرع الِتَخلُّرُ  برالقرآن، ُلرى  رو مرا هرو مرذمور . ُلى قلب  روحا
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ر  اهلل ُنهرا، ملرا صلى اهلل ُلي  وسلم ا وصف رسول اهلل ، من حديث أِ املرؤمنز ُائشرة ْر
 (.52!()مان ُخُلُقُ  القرآنَ : )ل فقالمحصلى اهلل ُلي  وسلم ُلقن سالمح ُن خُ 

معنررررا  أيلررررا أن  تنرررررزل ا يررررات ُلررررى مرررروطن احلاجررررة مررررن قلبرررر  : وأن   تلقررررى القرررررآن
فررآرِ ُليرر  السرر ِ ملررا أمرر  هررو وهوجرر  مررن ! ممررا يتنرررزل الرردواة ُلررى مرروطن الررداة! ووجرردان 

فيرر  آرِ ! بسررقوط لبراس ا نررة ُرن جسررديهماالشرجر  احملرمررةل ظهررت ُليهمررا أمرار  ال وايررةل 
َهررا فَربَررَدت  هَلَُمررا َسررو آ ُرُهَما فَررَىَم َ : )قررال  عرراىل. ُليرر  السرر ِ مايبررا حزينررا نر  ررَفانن  َوَطفنَقررا! من َُي صن
َنِرررةن  ررن َوَر ن ا   َمررا من ُِ َربِرررُ  فَر َررَو . ََُلي هن ََُصررى آَر (  لِقرررى)ومل يررزل مرررذل  حررا (. 585:طررر ()َو

ُِ : )وهلر  قولر   عراىل! برة مرن ربر  فتراب ُلير ل فكانررمح لر  برذل  شرفاة  ملمرات التو  فَرتَرَلِقررى آَر
يم ََُلي رر ن يننِررُ  ُهررَو التِرررِواُب الررِرحن ررن ِربّرر ن َملنَمرراٍت فَرتَرراَب  فهررو ُليرر  السرر ِ مرران ا (. 90:البقررر ()من

فرىنزل اهلل ُلير   حاجة شديد  يىل ش ة يفعل  أو يقول ل ليتوب يىل اهلل، لكن  و يردري ميرف؟
ممررا يقرررول   –وهرر  . ملمرررات التوبررةل ليترروب هبرررا هررو وهوجرر  يىل اهلل  عررراىل  -برمحترر   عرراىل  -

ررررنَ : )قولرررر   عرررراىل -املفسرررررون  ررررر  لَنَررررا َو َرر مَح نَررررا لََنُكرررروَنِن من نَررررا أَنُفَسررررَنا َوينن ملِ   َر  فن  قَرررراوَ َربِرنَررررا ظََلم 
رررنينَ  َاسن ن  نرررزلمح ا يررات ُلررى مرروطن احلاجررة مررن قلبرر ل حررا فبمجرررر مررا أ( 89:األُررراا()اخل 

ومران آرِ ُلير  السر ِ ! نطقمح هبا ا وار  واألشروا ل فكانرمح لر  التوبرة ُخُلقرا  يىل يرِو القيامرة
رررن ِربّررر ن  (: )التلقررر )وهلررر  أخرررذ  ملمرررات التوبرررة ُلرررى سررربي  ! هبرررذا أول التررروابز ُِ من فَرتَرَلِقرررى آَر

 (!َملنَماتٍ 
وارخرر  ! فرنن اهلل جرر  ج لرر  ُياطبرر  أنررمح! اسررتمع وأنصررمح يهن نفعنردما  قرررأ القرررآ

هنرا  حيرث  رر  مرن املشراهد مرا و ُررز ! بوجردان  مشراهد القررآن، فننر  ا ْريافة الررمحن
 !رأت، وو أهن بعمح، وو خطر ُلى قل  بشر

فقررد رأيرررمح أن . فرراقرأ يهن ممررا اسرررتطعمح و علررمل لكررن حبلرررور قلرر   رراِل مررر   تزمررى
لُرررو : )مرررن التعلرريم والتزميررة، ممررا مرررر ا قولرر   عرراىل صرررلى اهلل ُليرر  وسررلم لرر الررت و  برردة فع يَرتر 

َمرةَ  لرو أبصررُتا  -يهنرا . فرالت و  نرور ا نفسرها(. ََُلي هنم  آيَا ن ن َويُرزَّميهنم  َويُرَعّلُمُهُم ال كنتَراَب َواحل نك 
ترراب اهلل مررتكلم بكرر ِ ين العبررد التررا  لك. صررلة مباشررر  برررب العرراملزل همرررا ومناجررا  -حقررا 
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 .روا  مسلم  
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وهررو ميهررد القلرر  ويهيارر  للخطرروات ال بويررة ! وهررذا وحررد  معررهل ُيرريم ا نفسرر ، فترردبر. اهلل
 .التالية

 
 التعلم والتعليم بمنهج التدارس: الخطون الثانية

ر  وهل  ألحكاِ القررآن: وأما اخلطو  النانية فه  التِرَعلُّم والتِرع لنيم - َكمن يه  . العيريم وحن
ررُ   خررج ُلينررا رسررول اهلل: )ُقبررة بررن ُرامر ا هرري قررال العلررم يمنررا هرو العلررم بالكترراب، فعرن َخير 

ررِفةن فقررال صررلى اهلل ُليرر  وسررلم أيُُّكررم  يررر  أن يَر  ررُدَو ُمررِ  يَرررو ٍِ يىل بُط َ ررراَن أو : و رررن ا الصُّ
رررَاَوي نن  َمرراَوي نن َهه  ن َمو  ن ررُ  بنَرراقَرتَرز  َ من ل فيَررى يتن ُذمُهَا ب ررل يمثٍ  برراهلل ُررز وجرر ، وو َقط ررعن ، يَىُخرر(53)الَعقنيرر ن

ٍم؟ قالوا دنل فيَرتَرَعِلَم آيترز : قرال! ُملَُّنا يا رسوَل اهلل: َرحن رجن فَرأَلن  يَر  رُدَو أحردُُمم مرِ  يَررو ٍِ يىل املس 
رن  نرراقتز ررٌر لَررُ  من ررٌر لَرر! مرن منتَررابن اهلل ُررِز وجرِ ل َخير  ررن  ويفَرر اٌل خررٌل لر  مررن يفرر اٍل، وأر برٌع َخير  ُ  من

ُ َدارنهنِن منَن اإلبن ن ! أر بعٍ   (54!()ومنن  أ
للررنفس أو  لقينرر  لل ررل، يمنرا يكررون اررنها الدراسررة والترردارس  العل  م بالكت  ابو صري  

َرا  : ) يا   وسور  مبهل ومعهلل لقول اهلل  عاىل َرا ُمنرُتم   ُرَعّلُمروَن ال كنتَراَب َوان َولَركنن ُمونُوا  َربِراننّيَز ان
ُرُسررونَ ُمنرر فهرر  ُمليررة مزروجررة، (  ُرَعّلُمررونَ )و(  َرع َلُمررونَ )فقررد قُرنئَررمح  (. 97:آل ُمررران()ُتم  َ د 

: وأقررر  هلررر  أن  كرررون أَحرررَدمها. الرررتِرَعلُّم والتِرع لنررريم: ا مرررع برررز شرررقيها ا الفهرررم والعمررر  أوىل
ة مقاصرررد ُلرررى قاُرررد  ُلمرررا. بيرررد أن العلرررم ههنرررا يمنرررا هرررو مرررا أفرررار العمررر . معلمرررا أو متعلمرررا

لررى هررذا يمرر  قولرر (. مرر  ُلررم لرريس  ترر  ُمرر  فهررو باطرر )أن : الشررريعة ين الرردنيا : )ُو
املرررا أو متعلمرررا وقولررر  ُليررر  الصررر   ( 55!()ملعونرررة ملعرررون مرررا فيهرررا يو همرررر اهلل ومرررا واو ، ُو

                                      
53

اسررم وار قرررب : وأمررا بُط َ رران فهررو. هررم فقررراة املهرراجرين مررانوا يبيتررون باملسررجد النبرروي: أهرر  الصُّررِفةن   
َمررراَوانن . لعقيرر  منلررر املدينررة املنررور ، ومرررذل  ا . الناقررة العييمرررة الّسررَناِن العاليرررة:  ننيررة مومرراة، وهررر : وناقترران َمو 

 .يعي بينة، متي  يىل البياض من الّسَمنن : وههراة
54

 .روا  مسلم وأبو راور وأمحد وابن حبان والبيهق  والط اين  
55

 5433:روا  ال مذي وابن ماج  بسند حسن مما ا ص يح ا امع الص ل  
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معلمرررا : أي(. 56()ا  ين اهلل مل يبعنررري ُمَعّنترررا  وو ُمتَرَعّنترررا ل ولكرررن بعنررري ُمَعّلمرررا  ُمَيّسرررر : )والسررر ِ
 .أُمال اخلل والص   للعاملز، انها حكيم

ُرُسرررون: )فاملقصرررور بقولررر   عررراىل يعررري  درسرررون   -مرررن آيرررة آل ُمرررران املرررذمور   -( َ د 
الكترراَب نفسرر ، ُلررى اُتبررار أن الدراسررة والترردارس أو املدارسررة هرر  مررنها الررتعلم، ممررا ههرر  

ارس للقرررررآن الكرررررمي هررررو املررررنها التعليمرررر  الكفيرررر  والتررررد(. 57)يليرررر  اإلمرررراِ الطرررر ي رمحرررر  اهلل
وقد رو  ابن جريرر الطر ي رمحر  (. ربانيا)بالوصول بالدارس يىل احلكمة، اليت اقتلاها يصل 

رررردر مررررن الترررابعز  –اهلل  احلكمرررراة : )ا ا يرررةل بررررىهنم( ربررررانيز) فسررررل  -ُرررن ابررررن ُبررراس ُو
 (.58()الفقهاة

  العبرارات، ووجرو  املعراين والردووت للمقاصرد هو  تبرع صري: فالدراسة والتدارس يهن
وال ايررات، مررن مرر  آيررة وسررور ، و علُّررم هلرر  ملرر   ررر ي  و فسررلا، اررا فيرر  ْررب  ألفاظرر  وآيا رر  

رر  َكمن وهلرر   رراع مررا مرران يفعلرر  ج يرر  ُليرر  السرر ِ مررع . وسررور ل للتعرررا ُلررى أسرررار  وحن
ررر  اهلل ُنهمرررا قرررال ا ليرررا  رملررران، فعرررن صرررلى اهلل ُليررر  وسرررلم رسرررول اهلل : ابرررن ُبررراس ْر

ومرران أجرور مررا يكرون ا رملرران، حررز   ! أجررور النراس صرلى اهلل ُليرر  وسرلم مران رسررول اهلل)
أجرروُر  ، فَرَلرُسرروُل اهللفَ ُيَدار ُس  ُه الق  رآنَ يلقررا  ج يرر ، ومرران يلقررا  ا مرر  ليلررة مررن رملرران، 

َررا ُمنررُتم  : )وهررو مررا همرنررا مررن قولرر   عرراىل( 59!()برراخلل مررن الررريح املرسررلة َولَررركنن ُمونُرروا  َربِرراننّيَز ان
ُرُسونَ  َا ُمنُتم  َ د  مرن آيرات  -وهلر   فسرل قولر   عراىل (. 97:آل ُمرران() ُرَعّلُموَن ال كنَتاَب َوان

َمررةَ ) -وظررائف النبررو   شرر ة جيعلرر  اهلل ا : )وُفّسرررت احلكمررُة بىهنررا(. َويُرَعّلُمُهررُم ال كنتَرراَب َواحل نك 
 (.60!()ينور ل  ب  القل 

مرا ( الت و ، مث الرتعلم والتعلريم ارنها التردارس) :وجيمع املرحلتز املذمور ز قب ، أُي
َُن  أََنسن ب نن َمالنرٍ  قَرالَ  ّ : جاة  فَرَقراُلوا أَنن ابر َعرث  َمَعنَرا  صرلى اهلل ُلير  وسرلم َجراَة نَراٌس يىَل النًر ن

                                      
56

 .روا  مسلم  
57

 .1/121: جامع البيان  
58

 .984 -9/984: جامع البيان  
59

 .روا  البخاري  
60

 5/440: روا  الط ي ُن ابن هيد، جامع البيان  
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رَن األَن َصرارن . ةَ رنَجاو  يُرَعًلُمونَا ال ُقر آَن َوالًسنً  فنريهنم  . يُرَقراُل هَلُرُم ال ُقررًاةُ . فَربَرَعَث يلَي هنم  َسب عنَز َرُجر   من
 ٌِ رررَرُُوَن ال ُقرررر آَن، َويَرَتَداَرُسررروَن بنالًلي ررر ن يَرتَرَعًلُمرررونَ . َخرررا ن َحررررَا فالتررردارس هرررو (. 61)احلرررديث(... يَرق 

مح  ب ررررث ُررررن وجررررو  املعرررراين أسرررراس الررررتعلم ممررررا ا هررررذا احلررررديث، يه و ُلررررم يو برررر ، فىنرررر
وهُمنررَر الترردارُس أيلررا ا احلررديث النبرروي الشررريف، . و تدارسررهال لتررتعلم أحكامهررا ومقاصرردها

مررن سررل  طريقررا يلررتمس فيرر  ُلمررا سرره  اهلل لرر  طريقررا يىل ): مررن قولرر  ُليرر  الصرر   والسرر ِ
يررنهمل يو نزلررمح ومررا اجتمررع قررِو ا بيررمح مررن بيرروت اهلل يتلررون مترراب اهلل، ويتدارسررون  ب. ا نررة

مرن أبطرى برر  و . ُلريهم السركينة، وغشرريتهم الرمحرة، وحفرتهم امل ئكررة، وهمررهم اهلل فريمن ُنررد 
 (.62()ُمل  مل يسرع ب  نسب 

 
َدبُّر: الخطون الثالثة ََ  التزكية بمنهج التَّ

 :وأما اخلطو  النالنة فه  التزمية انها المِحَرَربُّر -
ل بيرررة هلرررا ارررا ُيلصرررها مرررن مراُرررا  غرررل اهلل، هررر  ُمليرررة التطهرررل للرررنفس، وا: والتزميرررة

َوقَررررد  َخرررراَب َمرررررن . قَرررررد  أَفر لَررررَح َمررررن هَِماَهرررررا: )قررررال  عرررراىل! للوصررررول هبررررا يىل منرررررزلة اإلخررررر م
ررر  اهلل ُنهمرررا ا قولررر   عررراىل(. 53-3:الشرررمس()َرِسررراَها (: َويرُرررزَّميهنم  : )وقرررال ابرررن ُبررراس ْر

مران   صرلى اهلل ُلير  وسرلم ولرذل  فالرسرول الكررمي(. 63()طاُة اهلل واإلخر م: يعي بالزما )
حريصرررا ُلرررى  طهرررل صررر ابت  مرررن األهرررواة، واور قررراة هبرررم ُررر  مررردارج اإلميررران، يىل مرررا هرررو 

وو أحسررن مررن َّتلرريع العبوريررة هلل الواحررد القهررار، و عبيررد القلرر  لرر  وحررد  (. أحسرن ُمرر )
 .رون سوا 

ا ا يتررررز مررررن آل ُمررررران  لرررريمميررررف همررررر التزميررررة قبرررر  التع  -رمحرررر  اهلل  -وانيررررر 
وا معررة، مررع أنرر  و  زميررة ب ررل  علرريم ابتررداة، ُلررى مررا  رررجم لرر  اإلمرراِ البخرراري رمحرر  اهلل ا  

رُر التعلريم ُلرى (. براب العلرم قبر  القرول والعمر : )متاب العلم من صر ي   قرال َِ هنم  وقرد قُرّد

                                      
61

 .روا  مسلم  
62

 .روا  مسلم  
63

ُرن   ُرن هرذا املعرهل، منر  قولر   ابرن  روا  اإلماِ الط ي، وم  ما روا  من األقوال ا ا يرة و يكرار ُيررج 
 .5/442: جامع البيان(. يطهرهم من الشر  وُيلصهم من : قال: )جريا
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ُهم  ): ا قول   عاىل من رُو  يبراهيم -بناة ُلى األص   -التزمية  َربِرَنا َوابر َعرث  فنريهنم  َرُسروو  ّمرنر 
َمررررررررررةَ  َُلَرررررررررري هنم  آيَا نررررررررررَ  َويُرَعّلُمُهررررررررررُم ال كنتَرررررررررراَب َواحل نك  لُررررررررررو  َويرُررررررررررزَّميهنم  يننِررررررررررَ  أَنررررررررررمَح الَعزنيررررررررررُز  يَرتر 

 (.027:البقر )(احَلكنيمُ 
و يفيرد ال  ير ، لكرن  -ا ا يرات ممرا هرو ا العربيرة  -أن العطرف برالواو  صر يح

ا ا يترز األوليرز مقدمررة  لتقردمي والترىخل ا الب غرة يفيررد األمهيرةل ومرن هنررا جراةت التزميرةا
لوهررال وحررا و يفتررنت  ُلررى التعلرريمل مررن برراب همررر املقاصررد قبرر  الوسررائ ل لشرررا ال ايررة ُو

 .اخلاسرين السائر بالوسيلة ُن ال ايةل فيل  ُنها، ويكون من
لعناصررر اخلررل واإلميرران ا اإلنسرران حررا يصررفو القلرر  ويها مانررمح التزميررة  ربيررة  و نميررة 

وهررذا أمرر يبرردأ ا احلقيقررة . هلل وحرد ل فنهنررا يهن  صري  مر بررة الرنفس الزميررة، املتخلقررة برالقرآن
أي منرذ بردة ُمليرة الرت و  . منذ الل يات األوىل لشروع العبد ا اوشت ال بكتاب اهلل  عبردا

وليسرررمح . نها التلقرر ، مث ُمليرررة الرررتعلم اررنها التررردارسأو ُمليررة اوسرررتماع للقرررآن الكررررمي اررر
ويمنرا التزميرة هر  . التزمية متوقفة ُلى الدخول ا مرحلة منفصلة متاِ اونفصال، مما بينا  قبر 

ُمليررة متواصررلة،  نطلرر  بررانط   الرردخول ا العتبررات األوىل للقرررآن الكرررمي  رر و   و ررر ي ، مث 
، مث يكون من املؤمن آناذ ما يكون مرن التزميرة املنميرة لعناصرر  علما و عليما، و دارسا و دريسا

 ومرا أر  وصرف النر ! اخلل في ل فنها ب  م ق  القمرح الصراح يفريو برالره  الروفل وال مرات
قرال ُلير  ! ألحوال الناس يهاة اهلَُد ، فيما ْرب  لذل  من منر  ُجير  صلى اهلل ُلي  وسلم

ررا  َمنَرُ  مرا بعنرر): الصر   والسر ِ ي اهلل بر  مرن اهلُرَد  والعنل رمن َمَمنَرر ن الَ ي رثن الكنرل، أَصراَب أْر
ررَ  الكنررل فَكرراَن منهررا طَائنَفررٌة طَّيبَررٌة قَبنلَررمحن ال َمرراَة فَىَنر َبتَررمحن الَكررألَ  ومانررمح  منهررا َأَجرررارنُب . والُعش 

ُُوا وأصراَب منهرا طائفرة  أخرر  يمنرا هر  . أم َسَكمحن املاَة، فنَرَفَع اهللُ هبا الناَس، فَشرنبُوا وَسَقو ا وَهَر
ُ  ماة ، وو  ُرن بنمُح َمأل   بعنري اهلل بر ل فذل  َمَنُ  َمن  فَرُقرَ  ا رنيرنن اهلل ونَرَفَعرُ  مرا ! قنيَعاٌن و مُت سن

َُِلم ل مُح ب  !فَرَعلنَم و  (64!()َوَمَنُ  َمن  مل يَرر َفع  بذل  رَأ سا ، ومل يَرق َب   ُهَد  اهللن الذي أُر سن
هررو حررال مررن قَبنررَ  اهلررد  و فقرر  ا : الصررنف األول منهررا:   يهن أصررناا يف يفررةفهررذ

الردينل حرا مران منر  مررا مران مرن الصر   لنفسر  واإلصرر   للنراسل فرانتفع هرو ونفرع اهلل برر  
رى قلبرا، وأبر َعرُد أيفررا، وأر َوُِ فلر ! غل  هرو : والصرنف النراين. وهو أحسرن األصرناال ألنر  أُو
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يىل النرراس،  - را برع و علرم  –قر  ا الرردين، لكنر  أسرهم ا نقر  اخلررل حرال مرن آمرن ومل يتف
وأمررا الصررنف األخررل فهرو حررال مررن أُرررض ُررن . فكران مررنهم الررذين يتدارسررون  ويتفقهرون فيرر 

 !الوح ، ومل يقب  هد  اهللل فكان من اخلاسرين
يعرري القرررآن  –ل َمرراَة فالصررنف األول يهنل الررذي َمنَرلُرر  َمنَررُ  األرض الطَّيبَررة الرريت قَبنلَررمحن ا

َ  الكنل - فَرُقرَ  ا رنيرنن اهلل ونَرَفَعرُ  مرا بعنري اهلل بر ل )وهل  بسرب  أنر  ! فَىَنر َبَتمحن الَكأل والُعش 
َُِلم مما ا احلديثل هو الصنف الذي سار ا  لقي  ُن اهلل ُلى منها القررآن  را !( فَرَعلنَم و

  و رردارسل ألن برذل  يكررون الفقر  ا الرردين أو ُحرّدَر ا وظررائف النبرو  مررن مراحر ، مررن  ر و 
هنررا ا احلررديث لرريس برراملعهل اوصررط ح  اللرري ، مررن املعرفررة باألحكرراِ ( فقرر )والررر! و يكررون

ية التكليفية، ب  هو اعنا  القرآين الشام ، الذي جيمع م  معراين العلرم براهلل، وباحلقرائ   الشُر
َويُرَعّلُمُهررُم : )هررو مقصررور قولرر   عرراىل ا ا يررةو . اإلميانيررة، ومررا يقتلرري  هلرر  ملرر  مررن احلكمررة

َمرررةَ  وهرررذا ممرررا  برررز يمنررا هرررو نتيجرررة التفاُررر  مرررع . هلررر  هرررو الفقرر  ا الررردين(. ال كنتَرراَب َواحل نك 
 .وهو ُز التزمية. املراح  األوىل من وظائف النبو 

هرررذ   يو أن. هررر  أشرررب  مرررا  كرررون بنتيجرررة للرررت و  والتررردارس لكتررراب اهلل فالتزميرررة يهن
النتيجرررة لرررن يرررتم اسرررتنمارها ُلرررى احلقيقررررة، وو  صررريلها ُلرررى التمررراِ يو يها ال ُتقنطَرررمح  اررررنها 

هررو الررذي يررورال القلرر  اوُتبررار، وميررنح الررنِرف َس  -ممررا سرر   حبررول اهلل   –التِررَدبُّرل يه التِرردبُّر 
و  صرطب  هبرا الرنفس يو فاحلقرائ  اإلميانيرة واحلنَكرم القرآنيرة . العزميرَة ُلرى الردخول ا األُمرال

وهلرر  هررو معررهل التخلرر  بررىخ   القرررآن، حيررث  صرربح  لرر  احلقررائ  ! ُنررد الترردبر والتفكررر
ر  اهلل ُنهرا ا وصرف . و ل  احلنَكُم ُخُلقا  طبيعيا للمسلم ُلى ما جاة ا حديث ُائشرة ْر

 (65!()مان ُخُلُق  القرآن: )بىن  صلى اهلل ُلي  وسلم رسول اهلل
ن مرران أمرررا  كنررا حصررول  مررع اخلطررو ز السررابقتزل يو أنرر  وبررد لت صرري  والتِرردبُّر وي

نتائج  التخلقية بصور   ربوية ص ي ة،  ورال هما  النفس و اهلال من أن  كون لر  ا الرنفس 
يتفر  القل  هلا اامع شعور  ومام  حلور ل وستخ م اهلردايات ! والوجدان خطو  خاصة

خطرررو  خاصرررة  لررر  ُمليرررة الرررت و  !  م ُسرررُب ن التخلررر  هبررراالررريت وررت هبرررا ا يرررات، واسرررتخ
والررتعلم أو الترردارس، لكنهررا و  نتهرر  بنهايررة املررس الررذي ُقد رر  هلررذ  ال ايررة، برر   سررتمر ا 
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و لرر  هررر  مثررر  القررررآن الكررررمي الرريت يترررذوقها الربرررانيون ! الررنفس حرمرررة  وجدانيررة  و  توقرررف أبررردا
 (.َويُرزَّميهنم  : )لب   الرسا  ا قول   عاىلوه  غاية الوظيفة النبوية من ا! حقا

 فما التدبُّر يهن؟ وميف يكون؟
 َرَتبِرررَع َرَوابنرررَر ، أي نيرررر يىل أواخرررر  : يَرتَررردبِررُ  اعرررهل –الل رررة  - َرررَدبِرَر الشررر ة ا :  قرررول

واقب  ومآو  ، ميف هو يها صار يليها؟ وميرف يكرون؟ جراة ا لسران العررب ررَ : )ُو  وَربِررَر اأَلم 
بَرَر : و َرَدبِر  رَتد  رَر  َررَدبُّرا  َأي : نيرر ا ُاقبتر ، واس  َُرَرَا اأَلم  رَأ  ا ُاقبتر  مررا مل يرر ا صردر ل و
بنُل ا اأَلمر( ...)بَىَخَرٍ    (66()التفكر في : والِتَدبُّر. أَن  نير ينىل ما  َرُؤول ينلي  ُاقبت : والِتد 

يىل أن  يه   قرأ ا يرات، و رتعلم و ردرسل  نيرر : أما الِتَدبُّر ا اوصط   القرآين فهو
واقبهررا ا الررنفس وا امتمررعل فتبصررر حقائقهررا اإلميانيررة يبصررارال فتكتسرر  بررذل   مآوُتررا، ُو
مرررن الصرررفات الوجدانيرررة، مرررا يعمرررر قلبررر  باإلميررران، وينبرررمح قررردم  ا طريررر  املعرفرررة الربانيرررة، 

 : وبيان هل  هو مما يل . ويلع  ُلى صراط السل يىل التخل  بىخ   القرآن
أن  تعرررا ُلررى القرررآن، بررر  أن : ين منطلقرر  األسرراس، ا طريرر  املعرفررة الربانيررة هررو

ررَر الررتعلمن .  كتشرف  رَر القررراة ن للقرررآنل  رر و   و ررر ي  ، وأم  ولررذل  جرراة اخلطرراب القرررآين يمرر  أم 
 .للقرآن مدارسة  و دبرا

منَتاٌب أَنزَل نَراُ  ينلَي رَ  ُمبَراَرٌ  : )ُز وج  والتدبر هو غاية م  هل  ونتيجت ل ولذل  قال
َل بَررررابن  فجعرررر  غايررررة اإلنررررزال للقرررررآن الترررردبر ( 83:سررررور  م()لّيَررررِدبِرُروا آيَا نرررر ن َولنَيتَررررذَِمَر أُو لُرررروا األ 

مررران الوجرردان باإلميرران . والتررذمر، ولرروو الترردبر ملررا حصرر  التررذمر الررذي هررو يقيررة القلرر ، ُو
القررآين املرىمور بر  لقرراة  القررآن العيريمل ومرن هنرا هجرر   عراىل للنراس الرذين  فالتدبر هرو املرنها

َُلَررى قُرلُرروٍب أَقر َفاهُلَررا): قررال سررب ان . و يتدبرونر    ِ أَفَرر َ )، (22:يبمررد()أَفَررَ  يَرتَررَدبِرُروَن ال ُقررر آَن َأ
ُنندن َغل ن الًل ن َلَوَجدُ  تن َف ا َمننل ايَرَتَدبِرُروَن ال ُقر آَن َوَلو  َماَن منن    (.12:النساة()وا  فني ن اخ 

واقبهررا ا  -ممررا همرنررا   –هررو : فترردبر القرررآن وآيررات القرررآن يهن النيررر يىل مآوُتررا ُو
 -ين مانرمح متعلقرة برالنفس  -وهل  بىن  قرأ ا ية من متاب اهلل، فتنيرر . النفس وا امتمع

ملر ،  نيرر مرا مر بتر  منهرا؟ ومرا موقعر  مرن  يىل موقعها من نفس ، وآيفارها ُلى قلب  ُو
 طبيقها أو خمالفتها؟ وما آيفار هل  ملر  ُلرى نفسر  ومرا  عانير  مرن قلر  واْرطراب ا احليرا  
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اخلاصرة والعامرة؟  راول برذل  ملر  أن  قررأ سرل   ا ْروئها، باُتبارهرا مقياسرا لروهن نفسر  
 .و عاجل أرواة  بدوائها، و ستشف  بوصفاُتا. و قوميها

نمح  تعل  بامتمعل فتنير ا سرنن اهلل فير  ميرف وقعرمح؟ وميرف  راهرا اليرِو وأما ين ما
نرد املوافقررة مث  نيررر ..  قرع؟ وميررف  رر  سررلور  امتمرع وصررلور   ا ْرروئها؟ ُنرد املخالفررة ُو

مرن هررذا   -! نفسر  أنررمح –مرا ُ قرة هلرر  ملر  برالكون واحليررا  واملصرل؟ مث مرا موقررع الرنفس 
 مل ؟

 :س والتدبرفي الفرق بين التدار 
أن هنرررا  فرقرررا أساسررريا برررز التررردارس والتررردبر، رغرررم وجرررور  فَتبَررررِزَ مرررن هلررر  ملررر  يهن

هرو ُمليرة  عليميرة ههنيرة،  شرت   : فالتردارس.  داخ  منهج  بز  يرع العمليرات واخلطروات
من راخ  النع القرآين وَ خارجر ، وينتجهرا العقرُ  ا ُ قتر  برنع اخلطراب القررآين مباشرر  ، 

َكرٍم ورووتوا  رن مرا  تي رر   لر  الل رُة مرن َمعراٍن وحن بينمررا . ار باطر  بل تر  وأسراليب ، ُلرى قَرد 
واقعرررٌة ا الرررنفس و ا  -وين صررراحبمح الترردارس  -فهرر  . ُمليرررٌة قلبيررة هوقيرررة يبلرررة: التِررَدبُّر
تردارس، يهنا حرمة وجدانية جتري خارج النع القررآين، يهنرا  تلقرى املعراين واحلنَكرَم مرن ال! النع

ُخُ  هبرررا يىل أُمررررا  الرررنفس، أو َّتررررج هبررررا يىل مطالعرررة أحررروال امتمررررعل ل اقررر  الررررنفس  مث  َرررد 
ُ َشررّخُع األمررراَض واألسررقاِ الواقعررة هبمررا، مث  نيررر يىل وصررفات . وامتمررع معررا  ُلررى مواهينهررا

ميررف  تعامرر  معهررا؟ وميررف  ستشررف  هبررا؟ وهلرر  هررو ُررز : العرر ج الرريت قرردمها هلررا القرررآن
فهرذا ُمرٌ  ا الرنفس وا امتمرع، و ا الرنع القررآين . لتخل  بىخ   القرآن والتزمية بىنوار ا

أفَر  يَرتَرَدبِرُروَن : )وهل  هو املقصور بالتدبر للقرآن ا قول   عراىل. أساسا، وين مان َمدارُُ  ُلي 
ََُلى قُرُلوٍب أقر َفاهُلَا؟   ِ  .واهلل  عاىل أُلم(.. القرآَن أ

: هلرر  هرررو. يىل برراب آخررر مررن أبررواب القرررآن رريررف للترردبر، برر  هررو منرر وهنررا نلررا 
رررُ  ين التِرَفِكررَر غالبررا مررا يرررر مررذمورا ا القرررآن ا سرريا  النيررر ا خلرر  اهلل، والتىمرر  ا . التِرَفكُّ

 ينِن ان َخل ررر ن الِسرررَماَواتن َواأَلر ضن : )برررديع صرررنع  مرررن ال ُمل ررر ن وال َمَلُكررروت، ممرررا ا قولررر   عررراىل
تنَ ان الِلي  ن َوالنِرَهارن  يَاٍت أّلُو  ن األل َبابن  َُلَرَى ُجنُروهبننم. َواخ  .  اِلذنيَن يَذ ُمُروَن الًلَ  قنَيام ا َوقُرعُرور ا َو

َُرررَذابَ : َويَرتَرَفِكررُروَن ان َخل رر ن الِسرررَماَواتن َواأَلر ضن  ررمَح َهرررذا بَرراطن   ُسرررب َ اَنَ  َفقننَررا   َربِرنَررا َمرررا َخَلق 
رن  أَنَصرارٍ . الِنارن  َزير تَرُ  َوَمرا لنليِرالنمنَز من خن ن النِراَر فَرَقرد  َأخ  ِربِرنَرا يننِرنَرا بَنع نَرا ُمَنارني را . َربِرَنا يننِرَ  َمرن  ُرد 
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نُررروا  بنرررَرّبُكم  فَآَمنِرررا ميَرررانن أَن  آمن َُنِرررا. يُرنَرررارني لنبن َسرررّيَاا نَنا َو َرَوفِرنَرررا َمرررَع  َربِرنَرررا فَررراغ فنر  لَنَرررا ُهنُوبَرنَرررا وََمّفرررر  
َِ ال قنَياَمررةن . األبر رررَارن  َُلَررى ُرُسررلنَ  َووَ َُّت زننَررا يَرررو  َُررد ِرَنا  يَعررارَ . َربِرنَررا َوآ ننَررا َمررا َو آل ()يننِررَ  وَ َُّت لنررُف ال من
فكرر  هررذ  األرُيررة العابررد ، احلررار ، اخلاشررعة، الباميررةل يمنررا هرر  نابعررة ( 535-533:ُمررران

جترد أن املرؤمن .. اس احلاصر  للعبرد بُرَعيرد التفكرر ا خلر  اهلل، فراقرأ ا يرات و ردبرُن اإلحسر
ملررا يسرريح ا جنبررات الكررون الفسرريح، يشرررعر بعيمررة اهلل الواحررد القهررار، و ىخررذ  الرهبررة مرررن 

يمة سلطان ل فيسرع هاربا يىل مسامن رمحت ، و ال غفران   .ج ل ملك  ُو
ر ل  ُلى سعة الكون وامتدار  الفسريح، ويرجرع بر  يىل  واا أن القرآن متاب يي  املتدب

الرذي هرو املررنها الربراين لقررراة  ( الترردبر)مشرف منرل مررن أسررار الوجرور، وغرائرر  اخللر ل فرنن 
فيكرون مر  متردبر . الذي هو املنها الربراين لقرراة  الكرون( التفكر)القرآنل يي  اإلنسان ُلى 
 .مِ  آيات اهلل املنيور  واملقروة  سواة  -القرآن  بقراة  -فتقرأ . للقرآن متفكرا ا الكون

 .اإلبصار: وبذل  مل  يتم ل  ش ة آخر، هو
ين الترردبر والتفكررر مليهمررا، يعتررر ان انابررة اللرروة، أو الشرررعاع املسررل  ُلررى األشرررياة، 

ُلررى املوجررورات، فتبصرررها  -ا اليررِو الصرر و  -متامررا ممررا  سررل  الشررمس أشررعتها املشرررقة 
فكرررذل  الترردبر يكشرررف حقرررائ  ا يرررات القرآنيررة، والتفكرررر يكشرررف حقرررائ  . ظر األُررز النرررا

ومانرمح هلرم فيهرا . ا يات الكونية، حا يها استنارت هذ  و ل ل أبصرها املتردبرون واملتفكررون
ررن : )ولررذل  قررال ُررز وجرر . بصررائر ومشرراَهدات و  كررون ل ررلهم ِرّبُكررم  قَررد  َجرراةُمم َبَصررآئنُر من

َُمن َ َفَمن  أَب َصَر  َفنيظٍ  فَلننَرف سن ن َوَمن   ََُلي ُكم حبن َها َوَما أَنَا    :وقرال سرب ان (. 012:األنعاِ)(فَرَعَلير 
َب َصارن ) ُوا يَا أُو ن األ  ُ َت ن  .(2:احلشر()فَا

ُسرى أن  رر  مرا مل  رر، .. !مث أبصررهكذا وج  أن  قررأ القررآن آيرة آيرة ل اقررأ و ردبر 
 !قب ل فتكون ل  متدبرا حقا  و در  من حقائق  ما مل  در  من

هلررر  ملررر  هرررو أسررراس التزميرررة، ومقيررراس التصرررفية، ومنهررراج ال بيرررة، وسرررلم العرررروج يىل 
ى الرمحن  .حا يى ي  اليقز.. !فاقرأ القرآن، و دارس، و دبر مث أبصر. ْر

و فرتح لر  براب أسررارها وأنوارهرال  ُلى هذا املنهال فنن م  آية  سلم  يىل األخر ، فاص 
  معرفة  جديد   بنفس  وبرب ، و بي ل  مرن شخصريت  مرا مل  سرتطع أنرمح بنراة  مرن فتهب

 -ُنرررد  دارسرررها  –هلررر  أن النرررور اإلهلررر  املتفجرررر مرررن ا يرررات ! قبررر ل لعلرررة مرررا، أو ملرررانع مرررا
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رِعٌة بنرور اإلميران،  بصائَر للمتدارسز واملتدبرينل يتدف  مباشر  ُلرى مرايرا نفوسرهم، فرنها هبرا ُمشن
رَ   .فتتبع مسال  النور حا  ص ، ين شاة اهلل! ٌ  ب مة القرآن بنهن اهللُمب صن
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 في المنهج العملي إلقامة مجالس القرآن

 لر  يهن هر  الصرور  العامرة مرالس القرررآن العيريم، مرن حيرث فلرلها وأيفرهرا ال برروي 
 اب اهلل وسررنة رسررول اهللا الررنفس وامتمررع، ومررن حيررث وظائفهررا النبويررة، ممررا  قررررت ا مترر

بيد أننا ههنا خنلع حبرول اهلل يىل يُطراة صرور   طبيقيرة ُرن ميفيرة ُقرد . صلى اهلل ُلي  وسلم
رة مرن . جملس قرآين ويرار  ، من بدايت  حرا هنايتر  ين شراة اهلل وهلر  مرن خر ل ُررض جممُو

 :هو مما يل وبيان هل  . اللواب  املنهجية، هات الطابع التنرزيل  العمل  ا ال ال 
 

 ضوابس إلنجاح مجلس التدارس
هررررذا أول الشررررروط إلجنررررا  املررررس ! وبررررد مررررن جتريررررد القصررررد هلل: الض    ابس األول  -

، و  شررا  الرمحررة، و تنرررزل ُليرر  السرركينةالقرررآينل حررا يكررون جملسررا  لررر  امل ئكررة بررنهن اهللل 
!   يو للمقبلرز ُلير  برنخ مواُلرم أن القررآن الكررمي و يفرتح بصرائر  !يذمر  اهلل فيمن ُنرد و 

ف بد مرن جتديرد النيرة ملمرا مهمرمح براخلروج يىل مكران املرس، فهرو جملرُس  َرَعبُّرٍد ولريس جملرَس 
وو  نس است لرار معرهل احلرديث النبروي الشرريف، الشراا لوسراوس الشريطان، الطرارر !  َرَعوُّرٍ 
ن مانرمح هجر ر  يىل اهلل ورسررول  فمر! يمنرا األُمرال بالنيرات، ويمنرا لكر  امرررم مرا نرو : )خلبائنر 

ومن مانمح هجر   لدنيا يصيبها، أو امررأ  ينك هرال   فهجر ر  يىل مرا  ! فهجر   يىل اهلل ورسول 
أن مررا مرران هلل خالصررا  قبِرلَررُ  اهلل، وَحفنررَظ صرراحَب   -بعررد هلرر   –و رريقن (. 67!()هرراجر يليرر 

فرر  ! يليرر  مررن حبرر  الوريررد و رريقن أن اهلل خبررل اررا  وسرروس برر  نفسرر ، وأنرر  أقرررب! و رروو 
فررنها أخلصررمح لرر  وحررد  اررا  سررعى يليرر  مررن الترردارس ! ي يرر  ُنرر   عرراىل مررن خررواطر  شرر ة

والتدبر لكتاب ل فتح ل  من أنوار القرآن ما يشر  ُلى قلبر  اعرفرة اهللن جرِ  ج لُر ، ويلر ة 
لكو رر  مررا و وشرراهدَت مررن م! مررا  ررال القرررآن العيرريم: وهقررمَح حقررا! وجررداَنَ  ا بترر   عرراىل

، وو أهٌن بعمح، وو خطر ُلى قل  بشر  !ٌُز رأت 
ُلى جتريد القل  من غل قصرد اهلل، ويرُرَوّطُن الرنفَس ُلرى يرار  ( ا لساة)و ا يساُد 

ُِ ييفقررال املررس بالطعرراِ والشررراب، فررنن هلرر   َُررد  ررا  –يها يفَرُقررَ   –خصرروم وجهرر  الكرررميل 

                                      
67

 .متف  ُلي   



 19 

ردَ  رعنُف َقص  التعبررد فير ل ويهن يلريع القصرد احملمرور، وو  ُرنَراُل ال ايررة  يرذه  ب مرة املرس، وُيل 
فنن مان ووبدل فشاي وحلو  قليلة، أو فامهة، . املرجو ل ف   كون من  نتيجة  ربوية حقيقية
ررد . أو مرا شراب  هلرر   را و ُمؤ نَرَة فيرر  وو َمَلَفرة ومررن أرار أن يكرِر أصر اب  فلرريكن ا غرل مُو

 !التدارس
ُ أوقرراتن اونشرررا  النفسرر  للقرررآن، واإلقبررال الوجررداين ُلررى : نيالض  ابس الث  ا - َ َررزُّ

ر، وَميَاّن اليقيرة اإلميانيرة فر  جتعر  مواُيرد التردارس ا يرِو مكردور، مرزرحم باألشر ال . الذّم 
يهن ! مرررن أمرررور الكسررر  وأُبررراة احليرررا ، فمعرررهل هلررر  ُررردِ ْرررمان صرررفاة الرررذهن وخلرررو البرررال

! املكدور  لن  شار  ا التدارس والتردبر يو وهر  برز اليقيرة والنرِو النفوس املرهقة واألجساِ
ُ يررِو الراحررة، وسرراُات الفرررا ، وحليررات ! فتلررعف الفائررد  جرردا، ين مل  نعرردِ برر  جيرر  َ َررزُّ

 . احللور الذهي واليقية القلبية، من الصبا  واملساة
أوقرررات ال ُرررُدّو  وقرررد أشرررار القررررآن الكررررمي يىل منررراهج مرررن أحسرررن أوقرررات الرررذمر، وهررر 

. هرر  سرراُات أول النهررار، مررن الفجررر يىل أوائرر  وقررمح اللرر ى: فال َررُدوُّ أو ال َررَدا ُ . وا َصررال
آخرررر ات عويهرررو سرررف. مرررا برررز العصررر يىل ال رررروبوهررو وقرررمح  أصررري ،: وأمررا ا صرررال فمفررررر 

ُها، و طول الي ل ومتترد ل   لرذو . النهار، حيث ي ر حر الشمس، وُتدأ أشعتها، و لز أْوا
مهررا ( اإلشرررا  والعشرر )، أو (ال رردا  واألصرري )وهررذان الوقترران . مررن أ رر  أوقررات النهررارمرران 

ولرذل  نبر  ُليهمرا اهلل . من حليات يقبال النفس وانشرا  الصدر، واوستعدار للتدبر والتفكرر
َ  َ َلرُُّا  َوخن  َواه ُمر ِرِب َ : )قال ُز وج .  عاىل ا متاب  هلذا ال رض ررن ان نَرف سن ه  يَفة  َوُروَن ا َ 

ررَن ال َقرررو لن بنال  ُرررُدوّ  ان : )وقرررال سرررب ان (. 212:األُرررراا()َوا َصرررالن َووَ َ ُكرررن ّمرررَن ال  َرررافنلنزَ  من
َصررالن  بُريُرروٍت أَهنَن اللِررُ  أَن  ُرر فَررعَ  ُررُ  ُيَسررّبُح لَررُ  فنيَهررا بنال  ُررُدّو َوا   رر. َويُررذ َمَر فنيَهررا اب  يهنم  رنَجرراٌل ِو  ُرل هن

ررررن اللِررر ن َوينقَررراِن الِصرررَ  ن َوينيتَررراةن  َُرررن هنم  َررراَرٌ  َوَو بَري رررٌع  رررا  َرتَرَقلِرررُ  فنيررر ن ال ُقلُررروُب  جتن الزَِمرررا ن َُيَررراُفوَن يَرو م 
َب َصرررارُ  رررلن ن َواللِرررُ  يَررررر ُه ُ . َواأل  لُررروا َويَزنيرررَدُهم ّمرررن َفل  َُمن َسرررَن َمرررا  رررزنيَرُهُم اللِرررُ  َأح  ة بن َرررل ن َمرررن َيَشرررا لنَيج 
َسابٍ  ُ و (. 11-16:النور()حن ُُوَن َربِرُهرم بنال  َرَدا ن : )قال ج  يفنا َواص  ن  نَرف َسَ  َمَع الِرذنيَن يَرد 
ر ّ  َيَررا ن  َوال َعشن ُهم   ُرنيررُد هنينَرَة احل  َُررنر  نَرراَ   َُير  َهررُ  َوَو  َرع رُد  نر َيا َوَو ُ طنرع  َمررن  أَغ َفل نَررا قَرل بَرر ُ  يُرنيررُدوَن َوج   الرردُّ

رُُ  فُرُرط ا رننَا َوا ِرَبَع َهَواُ  وََماَن أَم   (.82:الكهف()َُن هنم 
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فرنها مل يكررن سرربي  يىل ُقررد جملررس القرررآن بىحررد هررذين الرروقتزل فلرريكن بعررد امل رررب، 
رر ّ )أي بررز العشرراةين، وهررو وقررمح راخرر  أيلررا ا مسررمى  ررِ  ا األصرر  مررن (الَعشن ل ألن الَعشن

ررَو ن وهرر  ويُرَتَجنِررُ  الليررُ  والِسررَهُر مررا (. 68)، ُنررد يقبررال الليرر  ويربررار النهرراربدايررة اليلمررة: الَعش 
، و سررىِ فيرر  النفرروس ! أمكررن، يو للرررور  فررنن الليرر  وقررمح  نهررد فيرر  األبرردان وَّتلررد يىل النررِو
فمرن مل جيررد ُنر  برردا فرر  ! ويمنرا الليرر  هررو ا رامع لتعرر  النهرار وال ُمَفرررُّ  لرر . ومتير  يىل اورَّترراة

قررد مرر  السررهرل يو ل رررض التفقرر  ا الرردين  صررلى اهلل ُليرر  وسررلم لنَمررا يفبررمح أن النر برىس برر ل 
 (.69)والتعلم والتعليم، وهذا من 

ل ف  بد من  :فنها حلر روار املس، وحِ  وقمح التدارس املعلِو
وهررو مراُررا  أرب املرس، وهلرر  باوُترردال ا هيرى  ا لرروس اررا : الض ابس الثال  ث -

وينب رررر  أن يكررررون هلررر  بصررررور   سررراُد ُلررررى حسررررن . َر ، وللقرررررآن ج لَررر يفرررظ للعلررررم وقرررا
فرر  يصررح التمرردر، وو اوسرر خاة، يو ملررريو أو هي ُررذرل أو ! اوسرتماع، وممررال اإلنصررات

 .ا لوس هبيى  َّتالف ا راب اإلس مية واألهوا  العامة
ررٍر هلل  عرراىل، وقررد قررال سررب ان  َوينَها قُرررنَم ال ُقررر ةاُن ) :فرراملُس يمنررا هررو جملررُس قرررآٍن وهنم 

رررُتوا َلَعِلُكرررم   ُرر مَحُرررونَ  ُعوا لَرررُ  َوأَنصن رررَتمن و رررا يسررراُد ُلرررى هلررر  أن يعمرررد (. 835:األُرررراا()فَاس 
َُلَسررراةُ يىل الِتَ لُّرررر ن ا املرررس  أي جلوسررررهم ُلرررى هيررررى  حلقرررة، والتقررررارب  -مررررا أمكرررن  –ا  

ر، فمرن هلر  أن بعلهم من بعول ملا يفبمح ا احلديث من فل  التِ  َ لُّر ن لطلر  العلرم والرذّم 
ومرا ريراض ا نرة؟ : قرالوا! يها مررر  بريراض ا نرة فرار عوا: )قرال صلى اهلل ُلي  وسلم رسول اهلل
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ر ُّ ُلرى مرا برز هوال الشرمس يىل وقرمح غروهبرا، مر  : قرال األههرري: )جراة ا لسران العررب    يقرع الَعشن
ررررً  ٌ  َُشن ررررِيةُ : وقيرررر )...( مس فهررررو العنَشرررراةُ فررررنها غابررررمح الشرررر. هلرررر   رررر ُّ والَعشن مررررن صرررر   امل رررررب يىل : الَعشن

 (ُشا: مار . ن.()الَعَتَمة
69

، (براب مرا يكرر  مرن السرمر بعرد العشراة: )أوهلمرا:  ررجم اإلمراِ البخراري ا صر ي   مرن هلر  برابز  
ُررررن ا(. برررراب السرررمر ا الفقرررر  واخلرررل: )ويفانيهمرررا لنررر  صررررلى اهلل ُليرررر  وأخرررررج  ررررمح مررر  منهمررررا أحاريرررث 
رن، و و هل . وسلم  . ا ينتا ُن  مراهة السهر بعد ص   العشاة يو ا اخلل من التفق  ا الدين والذّم 
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رن : قرررال لَرررُ  الرررذّم  رررر  اهلل ُنررر  ُرررن النررر  (.70()حن رررن أنرررس ْر ين هلل سررريار   مررررن : )قرررال ُو
ر َلَ  الذّم   (71)احلديث!( امل ئكة يطلبون حن

رروان اهلل و   لرر  أيلررا صررور  جلسررة الترردريس، وهيررى  حلقررة التعلرريم لررد  الصرر ابة ْر
مت رديفا ُرن أيب  -وقد سب  وصٌف لذل   ا روا  التابع  ا لي  أبو رجاة العطرارري . ُليهم

يعري مسرجد البصرر   - علمنا القرآن ا هذا املسجد : )قال -موسى األشعري ْر  اهلل ُن  
َلقررا ، - نرر  أخررذت هررذ  السررور  ومنررا جنلنررُس حن َلقررا ، ومىمنررا أنيررر يليرر  بررز يفرروبز أبيلررز، ُو : حن
صرررلى اهلل ُليررر  ومانررمح أول سرررور  أنزلرررمح ُلررى يبمرررد : قرررال. «اقرررأ باسرررم ربررر  الررذي خلررر »

 (.72()وسلم
ووبد من مراُا  املرونرة ا هلر  طبعرا، ُلرى حسر  هندسرة البيرمح، أو طبيعرة املكران 

َ لُّرررُ  فرر  حررررج، فنمنررا القصرررد التقررارب برررز األجسرراِ لت صررري   فرررنن مل ميكررن التِ . امتمررع فيرر 
 قارب القلوب، واش امها  يعرا ا النهر  مرن فريو القررآن، واوسرتفار  مرن األنروار اللطيفرة، 

 !وال مات اخلفية، املتنرزلةن رمحة  وسكينة  من ُند اهلل
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 .وص    األلباين ا السلسلة الص ي ة. روا  أمحد وال مذي والبيهق   
71

ُرن هيررار النمر: )قرال اهلينمر    ْررعف ل روا  البرزار مرن طريرر  هائرد  برن أيب الرقرار  لي، وم مهرا ويفر  ُلرى 
 (.53/00: جممع الزوائد()فعار هذا يسنار  حسنا

72
 (.هذا حديث ص يح ُلى شرط الشيخز ومل ُيرجا : )روا  احلامم، وقال  
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، يفراطرررا أو "جمرررالس القررررآن"ُررردِ اإلخررر ل اواُيرررد اجتماُرررات : الض   ابس الراب   ع -
َهررمَح .  فريطررا فرر  ينب رر  التخلررف ُررن ُقررد اجتمرراع واحررد ُلررى األقرر  مرر  أسرربوعل حررا و  َربر 

لَرى ممرا و يسرن الزيرار  ُلرى يف يفرة اجتماُرات ُلرى األمنرر . حقائُ  اإلميان ا القل  وو  َربر 
يرررة، أي جعررر   ررزور القلررر  مررن اإلميررر ان ُلرررى ا األسرربوعل بنررراة ُلررى مرررنها الِتَخرروُّلن ا املُو

يعري ]مران ُبرد اهلل : )فعن أيب وائر  قرال. ف ات منتيمة وغل متتابعة،ل حا و َيَكِ  وو مَيَ ِ 
رر  اهلل ُنرر  ! يررا أبررا ُبررد الرررمحن: يُررذَّمُر النرراَس ا مرر  قرريس، فقررال لرر  رجرر [ ابررن مسررعور ْر
ِلُكرم  أما ينر  مينعري مرن هلر  أين : قال! َلَورنر ُت أن  هَِمر  َرَنا مِ  يِو رَرُ  أن أُمن ويين أََّتَرِوُلُكم  ! أم 
ية مما مان الن   (73!()يَرَتَخِولَُنا هبال خمافَة السآمةن ُلينا صلى اهلل ُلي  وسلم باملُو

 : ويتفرع ُن هذا اللاب  ْاب  آخر، هو
فقرررد . ُررردِ طرررول وقرررمح املرررس الواحرررد ارررا ُيرجررر  ُرررن حرررد : الض   ابس الخ   امس -

املخِصررَع للمجلررس يها  عررد  سرراُتز مررن الزمررانل انصرررا النرراس أيفبتررمح التجربررة أن الوقررمح 
و لرررر  خسررررار  ! ُررررن قصررررد  األصررررل  يىل غررررل ، وراررررا يىل ْررررد  مررررن ْررررروب الل ررررو وال يبررررة

، ! للمجتمعررز وأي خسررار  رررً  ٌ من
ُ
وأقرر  مررا يصرر  للنررراس ُمومررا ُنررد طررول امررالس التَرَعررٌ  امل

َمررررَ  وقررررمُح اللقرررراة قرابررررَة ! واوسررررتنقال الررررذي يزهرررردهم ا لقرررراة احلصررررة املقبلررررة ليرررر ل فررررنها أم  ُو
ساُتزل ما بز الت و  والتدارس والتدبرل فيجر  ختمر ، واونصرراا ُرن املكران امتمرع فير ، 
ُلى أحسن ما  كون القلوُب رغبة  ا املزيد مرن اخلرلل إلبقراة نربو الشرو  متواصر  يىل لقراة 

 .أسبوع قارِ
رس القررآن العيريم  را سرب  بيانر  مفصر  مرن احر اِ قواُرد  ردا: الضابس الس ادس -

فرراحلرم ُلررى . الررت و  اررنها التلقرر ، والررتعلم والتعلرريم اررنها الترردارس، والتزميررة اررنها الترردبر
لنجررا  العمرر   -بررنهن اهلل  -التررزاِ منهرراج النبررو  ووظائفهررا الرئيسررة جتررا  القرررآن الكرررمي ْررمان 

 :  اخلاصة إلرار  املس وه وهبذا نفتح باب اللواب. ال بوي ونلا مثار 
مبرررارر  أحرررد ا لسررراة مرررن أهررر  العلرررم أو أهررر  احلنل رررمل لتسررريل  :الض   ابس الس   ابع -

رى واورجترال، . املس ف  بد ملس اخلل من شخع ينيم سل ، وير ر  أولويا ر ل جتنبرا للفْو
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أهر  العلررم، أو  وقرد يكرون هرذا املسرّل مرن! أو اونرزو  يىل غرل أهرداا جمرالس القررآن العيريم
وقررد . مررن أهرر  الصرر   والررورع ُمومررا،  ررن هلررم حررظ مررن التجربررة ا امررال الرردُوي وال برروي

رررر  اهلل ُنرررر  قولرررر  وجمالسررررتهم ، والفقهرررراة قررررار ، املتقررررون سررررار ): َصررررِح ُررررن ابررررن مسررررعور ْر
 (74()!هيار 

ر  منر  وقد يكون َمن  مان سرببا ا اجتمراع املرس وانعقرار  هرو مرن يتروىل هلر ل ابرار
وو ُمَشرراِحَة . أو بطلر  مرن يخوانر ، أو راررا هرو يومر  األمررر يىل مرن يررا  أصررلح أو أقرو  ُلير 

فبعررد بلررع حلقررات مررن لقررراةات ! ا هررذا، فقررد سررب  بيرران أن هررذا ال نرراما يصرررنع أسررا نَذَ  
َمررةن التوجيرر ل اررر -بررنهن اهلل  -املررسل سرريكون مررن أهلرر   ك  ا مررن  فقرر  ا صررناُة ال بيررة، وحن

 .ويكون اإلنسان قد سلكمح ل  الطري  يىل الربانية! للقرآن من قدر  ها ية ُلى ينتاج أهل 
 :يو أن من أهم اللواب  األساسية املتعلقة بال ُمَسّلنل ا يرار  جمالس القرآن ما يىيت

ف لررور  . أن يعمرد يىل يشررا  ا ميررع ا ُمليرة التردارس والتردبر: الض ابس الث امن -
فررر  ينب ررر  لررر  أن يتفررررر . لررر  قيمرررة منهجيرررة –يْرررافة يىل قيمتررر  العلميرررة والروحيرررة  –بررراملس 
ررع  ُلرررى منهجررر  الصرر يح ا اجترررا  مقاصرررد  . بررالك ِ ويمنرررا يررررم ُلررى افتترررا  املرررس لْو

ومرا بررز . ال بويرة، مث يقرِو جتمرر  لتصرفية نتائجر  مررن الشروائ ، أو يومرر  هلر  يىل مرن يسررن 
يه  جير  التفرير  والتمييرز برز . بار  ُن لقاة حواري ومنتد   دارسر هذا وها  جيع  املس ُ

. جملرس الرردرس العلمرر  الصرررا، أو اخلطبررة، أو احملاْررر ، أو  ررو هلرر ل وبررز جملررس الترردارس
وهلررر  منطرررو  احلرررديث . مرررن ُبار ررر ( التفاُررر )ممرررا  ررردل ُليررر  صررري ة " مشرررارمة"فالتررردارس 

ومرا اجتمرع قرِو ا بيرمح مرن : )صرلى اهلل ُلير  وسرلمالنبوي الشريف،  ا سب  ييرار  من قولر  
فالرردور ال بررروي للمسرررّل (. 75)احلرررديث...( بيرررنهم يتدارس   ونهبيرروت اهللل يتلرررون مترراب اهلل، و

ههنررا هررو أنرر  موجرر  للقلررايا واألفكررار، ويبررر  للقلرروب واملشرراُرل ُسررى أن  شررار  ا ينترراج 
ر واألحاسررريس جتاههررررا، بعرررد   وُتررررا اخلرررلل ارررا  تذوقرررر  مرررن ا يررررات، ومرررا جتررررد  مرررن املشرررراُ
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ُرن أنرس   .رجالر  مويفقرون: قال اهلينم  ا جممرع الزوائردو . روا  الط اين ا الكبل   ممرا روا  ابرن النجرار 
ْررر  اهلل ممرررا . رجالررر  يفقرررات: وقرررال العجلررروين ا مشرررف اخلفررراة(. الفقهررراة)بررردل ( العلمررراة: ) ُنررر  بلفرررظر
 .و  الديلم  ُن ُل  ْر  اهلل ُن رو   

75
 .سب  احلديث بنص  خمرجا  
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وهلر  اسراُد  أفررار املرس . و فسلها ومدارسرتها، مث مرا  رجرع بر  مرن هار يميراين بعرد  َردبُّرنَها
ُلى التخلع من مشك ُتم ال بويرة، والتخلر  حبقرائ  اإلميران  -من خ ل حوار املدارسة  –

نر  ررا رجرررع برر  هررو مرررن حقررائ  اإلميررران ومرررا يرردري ؟ فَرَلُرِاَرررا رجررع بعُلررهم برررىم. بصررور  ها يررة
 !ويمنا املوِف  من وفق  اهلل! واليقز

احل نرر ُم ُلرى : ومرن القواُرد ال بويرة املسراُد  ُلرى يشررا  ا ميرع: الضابس التاسع -
يه  هنالر  وجرر  أن يُولَررَد جملررٌس ! ُردِ اسررتف ال ُرردر ا لسرراةل حرا و يكررون  هررورا  غفررلا  

ولل ألن ا مهرور الكنررل يمنرا  ررؤطر  احملاْررُ ، أو اخلطبررُة، أو الررِدر ُسل قررآين جديررد فررع ُررن األ
ََلَقرُة و يتصرور ! فهذا يمنا هو خاٌم  بنراحل نَل ن ممرا  برز ا النصروم السرابقة(! الِتداُرسُ )و  واحل 

وأحسرر  أن العرردر الررذي ميكررن اجتماُرر  ونعقررار احللقررة بصررور  . انعقارهرا يو بىُرردار معقولررة
. يو للرررور ! هررو مررا و يتعررد  العشرررين جليسررا ُلررى األمنررر –ا مررنها الترردارس  -ة نافعرر

 .وأق  ا مع يف يفة. واملس املنا  هو ما مل يتعد ُدر جلسائ  ُشر 
فمررا أهلرَ  منررلا مررن ! جتنيرر  ا لسراة الرردخوَل ا ا َررَدلن العقريم: الض ابس العاش  ر –

يها أرار اهلل بقررِو سروةا سرِل  ُلرريهم : )لف الصراحوا األيفرر ُررن بعرو السر! النراس يو ا ردلُ 
وهلرر  لنَمررا جتلبرر  املناقشررُة ا دليررة ُلررى صرراحبها مررن ا ررراا النيررة، !( ا رردل، ومررنعهم العمرر 

رردِ اإلخرر م ا النصررح هلل ولرسررول  وللمسررلمز، ومررا  وريفرر  بالقلرر  مررن  وفسررار الطويررة، ُو
فلريكن املَسريّرُر !   خطلا من مرداخ  الشريطانومفى بذل  مدخ! ال نّ  والل ينة ُلى املؤمنز

ويسرتعان ُلرى ْرب  هرذا املعرهل ! ُلى باٍل مرن هرذا األمررل حرا و  لريع جهرور اخلرل ُسرد   
 :بلاب  منهج  آخر، هو
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اإلُرررراض ُرررن الل رررو مرررن القرررول واوبتعرررار ُنررر  مطلقرررا، : الض   ابس الح   ادي عش   ر -
فن الكر ِ  عراىل خروام املفل رز مرن املرؤمنز، فقرال جر  فقرد وصرف اهلل . والتنرز  ُن َسَفاسن

 ُ رررُ  ويفنررا نُررونَ : )هنم  ررُعونَ . قَررد  أَفر لَررَح ال ُمؤ من َُررنن الِل  رررون . الِررذنيَن ُهررم  ان َصرر ُتننم  َخاشن َوالِررذنيَن ُهررم  
ُْرونَ  فرر  ينب ر  أن ُيرال  جملررَس التردارس يو مرا مرران مرن قبير  العلررم، (. 9-5:املؤمنرون()ُمع رن
بار َر . ر، والتردبر، والتفكرر، واوُتبراروالرذّم فاسررتعذ ! ويو أفسرد الشريطان ُلير  جملَسر  ُو

ويها برردر شرر ة مررن هلرر  مررن أحررد ! و فررر  لررذمر اهلل وحررد ! برراهلل منرر ، وا ررر  ل ررو احلررديث
 .جلسائ  فنبه  بىرب وحكمة

 ديررد أهررداا املررس مررن الترردارس، والتررذمل بررذل  مررن : الض  ابس الث  اني عش  ر -
وهررو  صري  التزميررة للقلر  بكتراب اهلل  عرراىل، والتخلر  بررىخ   القررآن العيرريم، . خررحرز  

وههنا وبد من التنبي  ُلرى قاُرد  منهجيرة هامرة جردا هلرذا . من خ ل مسال  الِتَدبُّر والتفكر
وهررر  احلرررَذُر مرررن اسرررت را  الوقرررمح ملررر  ا التفسرررل، و تبرررع أقررروال املفسررررين مرررن رقرررائ  ! األمرررر

. يخل...لب غررة واإلُررراب، و فاصرري  اخل فررات الك ميررة، و فرراريع األحكرراِ الفقهيررة الل ررات وا
وأمررا ال رررض  ررا  ررن فيرر  فنمنررا هرررو . فكرر  هلرر  ومررا ا معنررا  يمنررا يتاجرر  أهرر  اوختصرررام

َمرةن مرن ا يرة، وي احرة الفرصرة للتردبر والتفكررل للوصرول يىل اهلُرَد  املنهراج ، أي   صي  احلنك 
يررة مررن اهلُررَد  الربرراين، ومررن طرائرر  التخلرر  برر ، ومرر  مررا مررن شررىن  أن  نررتا ُنرر  مررا  لررمنت  ا 

التزميررة الرريت هرر  غايررة الوظررائف النبويررة، والرريت مررن أجلهررا أساسررا أنررزل اهلل هررذا القرررآن ا هنايررة 
ُ .  ا اطرر بيان  ا متاب اهلل بيانا واْ ا، ا م  سيا  وم  مناسربة! املطاا : قرال جر  يفنرا

رننَررا َمررا ُمنررمحَ وََمررَذلن ) ررا ّمررن  أَم  نَررا ينلَي ررَ  ُروح  رني َمررا ال كنتَررابُ  َ  َأو َحير  ميَررانُ   َررد  َوَلكنررن َجَعل نَرراُ  . َوو اإل ن
ُنَبارننَا َتقنيمٍ . نُور ا نِره دني بن ن َمن  ِنَشاة منن   رَاٍط مُّس  رَاطن الِل ن الِرذني لَرُ  َمرا . َوينِنَ  لَتَره دني ينىَل صن صن

ُل األُمورُ . ِسَماَواتن َوَما ان اأَلر ضن ان ال  .(21-22:الشور ()َأو ينىَل الِل ن َ صن
وهلررذا فننرر  يكفرر  ا هلرر  ملرر   صرري  املعررهل العرراِ لتيررة، ومررا أ ررع ُليرر  املفسرررون 

فر  يؤخرذ مرن املعراين الل ويرة والن ويرة ومرذا الفقهيرةل يو مرا وبرد . منها، أو ما ُلي   هرورهم
يمنررا هررو ال بيررة ( جمررالس القرررآن)فرر  ينب رر  أن ننسررى أن غايررة . م املعررهل الكلرر  لتيررةمنرر  لفهرر

يِررة)و  صرري  ( الربِاننيِررة)والتزميرة، أي  صرري   ويكفير  مررن العلررم لت صرري  الربانيررة مررا (. العالنمن
يِررةُ )وأمررا ! يعرفرر  برراهلل رب العرراملز منررا هررذا برنرراما وي. فلهررا ُسرربُرُلها املعروفررة ُنررد أهلهررا( العالنمن
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ية. مقصور ب  َسواُر األمة و هورها العاِ وا يرة اللرابطة هلرذا . و خصوم طلبة العلِو الشرُر
رن : )املنهاج ه  قول اهلل  عاىل، الذي  كرر أربع مرات ا سور  القمرر َوَلَقرد  َيِسرر نَا ال ُقرر آَن لنلرذّم 

رن  ُمردِمنرٍ  رن والرذمر  وال بيرة والتزميرةل فنمنرا سرربيل  فمرن أرار القرررآ( 50:القمرر!)؟(فَرَهر   من َن للرذّم 
ررُع  ررتَرَر ل ألمنررا املقصررور هررو ْو ُش 

ررُر والبسرراطة، ويكفيرر  مررن األروات الل ويررة األمررُر العرراِ امل الُيس 
فررنها َصررِح لرر  اوجتررا  فَقررد  أُهنَن لرر  آناررذ بالترردبر . القلرر  ُلررى هررد  ا يررة واجتاههررا الصرر يح

رر . والتفكررر َُلَررى قُرلُرروٍب أَقر َفاهُلَررا): قررال جرر  ُو   ِ ، وقررال (22:يبمررد()أَفَرر  يَرتَررَدبِرُروَن ال ُقررر آَن َأ
رن  ): سب ان  بنُكم  من رَدٍ  أَن   َرُقوُمروا لنلِر ن َمنر رهَل َوفُرررَاَر  مُثِ  َرتَرَفِكرُروا َمرا بنَصراحن ُنُيُكرم  بنَواحن قُر   ينمِنَرا َأ

 َ ِنٍة ينن  ُهَو ينو نَذنيٌر َلُكم  بَرز  ََُذاٍب َشدنيدٍ  جن  (.54:سبا()يََدي  
من م  آية يتلمن رسالة أو ُد  ( 76()اهلد  املنهاج )فاهلد  القرآين أو 

رساوت، ه  خ صة املقاصد ال بوية، ومكنرز التعاليم الربانية، اليت  بي الشخصية اإلميانية 
تمع ، واليت من لبنسان املسلم، و سل  ب  مسالَ  العبدية هلل رب العاملز ا نفس  وجم
فوج  ُلى . أجلها نزلمح  ل  ا ية، واليت ه  أساس التزمية وحكمة التخل  بالقرآن العييم

املسل للمجلس يهن أن يوج  احللور يىل يباولة استنباط هذ  احلقائ  اإلميانية، ويىل يباولة 
ا امتمع وجورا   َرَلّق   ل  الرساوت الربانية، ويباولة  بز مناههلا ا النفس، ومواقعها

دما ُل ُن ميفية الت ق  منها َّتلقا، ومعرفة شروط هل  وأسباب ، ومذا موانع  . ُو مث التسا
مث الشروع ا ُ ج لطائف النفس ا ْوة هل  اهلد ، ويُار  بناة ُمراهنا ُلى . ومعوقا  

لتفسل ما هو ومن هنا وج  ُلى املتدارسز أن يعتمدوا من مت  ا. مواهين  لَبنَنة  لَبنَنة  
متلمن لبيان رساوت اهلد  من م  آيةل قصد  يسل ُملية التدبر والتلق  ُلى 

 (77.)املبتدئز

                                      
حفيرر  اهلل وبررار  ا  –هررو اصررط   أسررتاهنا الع مررة الرردمتور الشرراهد البوشرريخ  " اهلررد  املنهرراج "  76

 .نها ا  فسل متاب اهلل ومدارست رائد هذا امل -ُمر  
" ا ظر ل القرررآن"متراب   منهرا. قليلرة جردا جعر  أصر اهبا هرذ  املقاصرد أسراس صرناُتهاالريت التفاسرل  77

مرررا طبرررع   الوصرررول يىل مقاصرررد  املنهاجيرررةل بسرررب  لألسرررتاه سررريد قطررر  رمحررر  اهلل، لكرررن لررريس مرررن السررره
صرد بقيرمح مندجمرة ا املعراين التفسرلية، ومل يسرتخرجها الكتاب من ل ة أربيرة ُاليرة جردا، ولكرون  لر  املقا

ْرر ة مسررتقلةل ُلررى سرربي  التعلرريم والتقريرر  -رمحرر  اهلل  -صرراحبها   فسررل النخبررة  فكىنرر . ا رسرراوت وا
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ومن القواُد ال بوية احملّصنةن للمجلس من آفة  بذير الوقمح، أو يغراق  بدراسة 
قمح بز اوُتماُر ُلى  وهيٍع متواهٍن للو : الوسائ  رون ال ايات، أو باخل فيات وا دل العقيم

سائر موار املس، ُلى حس  أمهيتها، بدةا من الت و  حا التدارس فالتدبرل بصور   عط  
فالع   يمنا . وميكن أن يكون هل  بصور شا. لك  مارٍ  حِقها رون أن  ط ى ُلى غلها

وه  الوصول بالقلوب يىل الدخول الذايت ا  ال القرآن  دارسا و دبرال . ه  بالنتيجة
ويواهن بز   -وبالدقة أيلا  -ومن هنا وج  أن يت لى ال ُمَسيّرُر باملرونة .   التزميةلت صي

 !الوسائ  وال ايات ا  نييم الوقمحل لت قي  هذا اهلدا النبي 

                                                                                                          
ُنرررِزت  َرر َوهَ ، فهرررذا أيلرررا  رررا  رررا فيررر  صررراحب  " التفسرررل احلرررديث"ويل ررر  بررر  متررراب . العاملررة واملنقفرررة حملمررد 

الفقررر  الررردُوي املنهررراج  لبنررراة األمرررةل ولرررذل  جعررر  مدارسرررت  للسرررور مر برررة ُلرررى حسررر  من رررى اسرررتنباط 
َد امتشاا املراح  الدُوية ولبناُتا ال بوية  . اريف النرزولل َقص 

ا أغلرررر  مترررر  التفسررررل القدميررررة واحلدينررررة، لكنهررررا م لفرررررة  -ُلررررى اإل ررررال  –واملررررار  املنهاجيررررة موجررررور  
ويمنرا . والب غيرة، وغلهرا مرن قلرايا ُلرِو القررآن، الريت حفلرمح هبرا متر  التفسرلبالقلايا التفسلية والل ويرة 

 .القدير ُلى استخراجها هو من ل  رراية بتل  العلِو
يىل جتريررد  ُتردا أساسرا ملدارسرات -ا القسررم النراين مرن هرذا الكترراب  -ومرن هنرا قردمنا منراهج 

ل ببيرران الصرررور  "جمررالس القررررآن" خدمرررة بشررك  مدرسررر  مبسرر ل لبسررهاِ ا" رسرراوت اهلررد  املنهررراج "
  املتدارسررررون لكترررراب اهلل  فسررررلا خمتَصرررررا ،  ررررا  لقترررر  األمررررة بررررالقبول، ويسررررن أن يعتمررررد. التطبيقيررررة للترررردارس

رون  -وال ايررة مررن اُتمررار املختصرررات . ، أو غلمهرراخمتصررر  فسررل ابررن منررلسررل الطرر ي، أو  فمختصررر م
احلصرررررول ُلرررررى املعرررررهل األساسررررر  لتيرررررات رون ال رررررر  ا التفاصررررري  هرررررو  -املطرررررِووت مرررررن متررررر  التفسرررررل 

 .الكنل ل حا و  تلخم العملية التفسلية باملس ُلى حساب التدارس والتدبر
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رَأ القررآُن أوو: الضابس الثالث عشر -  را هرو مقصرور بالتردارس لرذل  ! وهكذا فل يُرق 
تَرَفررى وميكررن أن  ُرتَررداوَل الررت وُ  . املررس بررز  يررع احللررور أو بررز أغلرربهم، ممررا ميكررن أن يُك 

وو شرررر  أن  ررررداول الررررت و  بررررز ا ميررررع . برررت و  أحرررردهم فقرررر ، حسرررر  ظررررروا امتمعررررز
وينصات بعلهم لبعو أفر َيُد ا التعلم، وأهمى للتدبر، مما أن  كررار ا يرات نفسرها الريت هر  

ُ َوُن للقل  ُلى ال  -بلوابطها املرذمور  مرن قبر  –والت و  . تفق مقرر املدارسة لتل  احلصة أ
ف  ينب   اوستهانة هبرا وجتاوههرا ا جمرالس ! ُبار  رفيعة جدال يه  ُت ة القل  للتلق  ُن اهلل

 !القرآن
ُسُن أن يَقنَف الناَس ُلرى  علرم مرا  ويها مان باملس من ل  حظ من ُلِو التجويد فَي  

ررُبُح جهلُرر  لتررا  القرررآن العيرريم رربنُ  أن يكررون مررن  يَرق  وُمَر ّلنرر ، فيررتعلم مررن هلرر  بالترردريا مررا ُيش 
لكررن رون يغررررا  . املعلررِو مررن ُلرررِو التجويررد باللرررور ، أي األسررراس مررن قواُررد هلررر  العلررم

وهرو ُلير   -وو ينب   أن ننسى أن لترا  القررآن . املس بالقواُد اليت قد  ست ر  الوقمح مل 
فررر   سرررت رق َ  الوسرررائُ  رون الوصرررول يىل . حلرررديثممرررا سرررب  ا ا! أجررررا ملررراُفا -شرررا  

َعمح   ْن  !ال ايات، ويمنا ه  ألجلها ُو
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فررنها متررمح حصررة الررت و  واوسررتماع واإلنصررات يىل مترراب : الض  ابس الراب  ع عش  ر -
ة هارئررة مفِصررَلة ل  اهلل، ممررا يليرر  بكرر ِ اهللل فليشرررع ا قررراة  خ صررة التفسررل قررراة   مسررمُو

رررَع بعررد هلرر  ا  رردارس اخلطرراب حررا يسررتُو  أهررُ  ام لررس مقاصررَد الكرر ِ ومراميرر ، مث ُيش 
 .القرآين من خ ل ما َ َِصَ  ا الذهن من معاٍن ي الية لتيات

 :وللدخول العمل  ا التدارس يسن ا باع اخلطوات املنهجية ا  ية
ٍر قليررر  مررررن ا يررررات ُيَشررررّكُ  معررررهل : الض    ابس الخ    امس عش    ر - يسررررن  َرنَرررراُوُل قَررررد 

. سواة مران آيرة واحرد ، أو يفر ال آيرات، أو َق سرا ، أو سربعا. السكوت ُلي ، والوقوا ُند 
بشرط أو يتعد  املقدار املدروس من هل  مل  ننص َف مُثُن احلرزب، بالت زير  املترداول للقررآن 

رَأُ ما ورر فيها من التفسل(. 78)الكرمي، املطبوع ا املصاحف بع ما   املعروفة  .فَريُرق 
يُرَتَ ِقررُ  مررن الفهررم العرراِ للمعرراين الرريت وررت هبرررا، وأن : الض  ابس الس  ادس عش  ر -

وميكرررن أن  نرررار األسرررالة حرررول مرررا أشرررك  منهرررال . أهررر  املرررس ُلرررى يررا  حسرررن للمقصرررور
رح وهلررذا ميكرن مراجعرة  فسررل ا يرات املقصررور  بالدراسرة أمنررر . للوصرول يىل بيراٍن ألرر  وأْو
فرررنها  برررز املعرررهل العررراِ فررر  ينب ررر  اوسرررت را  ا التفاصررري ل ألن . مرررن مرررر ل ين اقتلرررى احلرررال

 . مما س   حبول اهلل! ال اية ه  أبعد من جمرر التفسل
أن ُلررى املسررّل أن يرررم ُلررى ييصررال  : ولكررن وبررد مررن التنبيرر  يىل أمررر أسرراس، وهررو

يها  بررز لررر  أن خاصرررة . الفهررم السررليم لتيرررات بىبسرر  العبررارات وأسرررهلها يىل  يررع ا لسرراة
هنرررا  شخصرررا منعرررزو، أو ا حالرررة شررررور، و  بررردو ُلرررى وجهررر  أمرررارات اوهتمررراِ واملشرررارمة 

فيقرِو برذل  هرو بنفسر  أو بواسرطة غرل  مرن جلسرائ  بصرور  حواريرةل يه  ! النفسرية ُلرى األقر 
 .واهلل و  التوفي ! ب ل الفهم السليم و يكون ش ة من املقصور ا هناية املطاا

الردخول  -بعرد هلر  مباشرر   -فرنها ا لرح املعرهلل وجر  : ضابس السابع عشرال -
ُ احلنَكرم املطلروب  علُُّمهرا،  َُرز  ا يباولرة التعررا ُلرى اهلُرَد  املنهراج  لتيرة أو ا يرات، وهرو 

َم   ةَ ):  ررا ورر ا آيرررات وظررائف النبرررو  ك  وهلرر  ا اولرررة اسرررتنباط . (َويُ َعلُِّمُه  ُم ال ك تَ   اَب َوال ح 
ررُد يليهررا، ويباولررة ُرردها باللسرران، احل قررائ  اإلميانيررة الرريت  تلررمنها، واألحرروال اخلُُلقنيِررة الرريت  ُرر شن

                                      
78

نصرف صرف ة، مرن صرف ات املصر ف املطبروع ا األحجراِ العاريرة  -ا ال الر   –وهو ما يقارب   
 . املتداولة اليِو
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َُلَساةنل حا  رسف بالقل  و تلرح صرورُتا ارا  ويحصائها بالوجدان، و داول هل  بز سائر ا  
 .يساُد ُلى َ َدبُّرنها

اصررد نفررتح برراب الترردبر واعرفررة مررا  يسررر مررن احلنَكررم واملق: الض  ابس الث  امن عش  ر -
وهلر  ل ايرة التخلر  برىخ   القررآن . لتيات، والتفكر ا خل  األنفرس واألرض والسرماوات

رررر  العييمرررة  -يها خلررررع م مهررررا هلل –والتفكررررُر والتررردبر ! الكررررمي، واو صرررراا السرررلوم  حبننَكمن
مث ين . واهد يوريفان التخل  برىخ   القررآن بصرور   لقائيرة، وبر  ملفرة، ممرا بينرا  مرن قبر  بشر

يسررراُدان ُلرررى معرفرررة  -(79)ارررا ينطويررران ُليررر  مرررن يبصرررار لتيرررات –التررردبر والتفكرررر أيلرررا 
السرررب  الكفيلرررة بترررذلي  الرررنفس و رويلرررهال لقبرررول هرررذا اخلُلُررر ن الربررراين أو ها ، والت لررر  بتلررر  

للهرا مما يساُدان ُلى  شرريح الرنفس  شرريا يميانيرا رقيقرا، ومعرفرة ُ. اخلصلة النبوية أو  ل 
الباطنيرررة، وامتشررراا موانعهرررا الذا يرررة،  رررا رسرررخت  فيهرررا العوائرررُد الفاسرررد ، واألهرررواة الباطلرررة، 

ومعا ررة هلرر  ملرر  اررا  صرر  ! والشررهوات واخلطايررا، وسررائر يلقرراةات الشرريطان ُلررى اإل ررال
 .من أنوار اهلد  القرآين -اجلسها ها   -لديها 

َجررّزمن فررنها متررمح مدارسررة السرر: الض  ابس التاس  ع عش  ر -
ُ
ور  بىمملهررا، هبررذا املررنها امل

للوحدات أو الفقرات من م  سرور ، ا جملرس واحرد، ين مانرمح مرن السرور القصرل  جردا، أو 
مررن  -بعررد هلرر   -ُرر  ُررد  جمررالس ين مانررمح مررن السررور املتوسررطة أو مررن الطرروالل فرر  بررد 

 :يباولة قطف النمرات التالية من مثار املدارسة، وه 
لقلرررايا األساسرررية الررريت  عا هرررا السرررور  ُلرررى اإل رررال، وهررر  حقائقهرررا التعررررا ُلرررى ا -أ

مث مرن خر ل معرفرة  لر  القلرايا . اإلميانية الك  ، الريت  ردور بفلر  احملرور الررئيس ا السرور 
 : واحلقائ  ميكن

فلكررر  سرررور  مرررن سرررور القررررآن . التعررررا ُلرررى احملرررور الررررئيس للسرررور  ُلرررى اإل رررال -ب
رردن الكترراب العيرريم شخصرريتها املسررت قلة، الرريت هبررا  تميررز ُررن غلهررا ا نيمهررا السررال ن هلررا بنَعق 

ري ن بالكترابل ألنر  مُيَّكنُررَ    -بررنهن اهلل  -احلكريمل ألن هرذا وها  هرو  را يسراُد  سن ُلرى الِتم 
ُُلقنرَ  وسرلوم ، وملسرتوا   -ا م  وقرمح وحرز، باللير  أو بالنهرار  - مرن املراجعرة والتقرومي خلن

مررا، ا ْرروة مررا َ َِصررَ  لرردي  مررن احلنَكررم واحلقررائ  اإلميانيررة، مررن هررذ  السررور  أو ال برروي ُمو 
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 .ب   الرسالة القرآنية: نير ين شامح متابناا "اإلبصار"لتفصي  معهل   
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فلرب  احملرور الرررئيس للسرور ، مرع مررا يردور حولر  مرن قلرراياها األساسريةل يسراُد ُلررى .  لر 
طول التدبر لتيرات، والترذمر حلقائقهرا اإلميانيرة باسرتمرارل حرا بعرد انفلراض املرس، حيرث 

فررنها امتمررر  لررردي  . بانيررة بالقلررر  الصرراا املتجرررررن هلل جتررررَر افتقرراٍر ويخررر م نطبررع املعررراين الر 
 رردارس القرررآن العيرريم هبررذا املررنها و كررررل صررارت خريطترر  الكليررة مرسررومة ُلررى قلبرر  بررنهن 

ُ ، ا جمالس امل ئكرة مرع جلسرائ  مرن ! اهللل لنَما  لقيمح من حقائق  اإلميانية ُن اهلل ج  يفنا
ل فررر   تصرررا ا سررلوم  وخلقررر  بعرردها ين شررراة اهلل يو (هلل وخاصررت أهررر  ا: أهرر  القرررآن)

 .وهذا من أهم مقاصد التدارس لكتاب اهلل  عاىل! جل
وهكرررررذا جنرررررد أنفسرررررنا ننطلررررر  مرررررن ا رررررزة يىل الكررررر ، ومرررررن املعررررراين واحلنَكرررررمن يىل السرررررلو  

التزميرة النبويرة، وهلر  هرو ُرز ! واألخ  ، مث من النفس يىل امتمع، ومن القررآن يىل العمرران
الررريت هررر  مقصرررد أهررر  اهلل مرررن الربرررانيز والّصرررّديقنز، والررريت هررر  غرررايتهم مرررن  ررردارس القررررآن 

 .واهلل املوف  للصواب واملعز ُلي . العييم، و دبر  بال دو وا صال
 : ، وهوالضابس العشرون -

 الضابس الجامع
احلفراظ ُلرى مينرا  : هروواللاب  الكل ، ا امع للمان سل جمالس القرآن وجناحها 

ويمنرررا برهررراُن . يه برررذل  يعررررا ا لررريس الصررار  مرررن غرررل ! القرررآن العيررريم، واولترررزاِ بررر  بقررو 
ررد  ن ا لرريس، وحقيقرررُة انتسرراب  يىل أهرر  اهلل مرررن  ، ومصرررداقية هلرر  ملررر  (جلسرراة امل ئكررة)صن
ررَدان. متوقفررة ُلررى مررد  التزامرر  اينررا  القرررآن العيرريم َُه  ررُد فنع رر: وهررو  ررُد  َرررر  ٍ َُه  َُه  فىمررا . ٍ  و

 :ُهد الفع  فهو يتلخع ا يف يفة التزامات
ررة باملسررجد، مررن الفجررر يىل : اولتررزاِ األول - احلفرراظ ُلررى أوقررات الصررلوات املفرْو

ية مررع  ىميررد الررنفس و وطينهررا ُلررى صرر   الفجررر وصرر   العشرراة، . العشرراةل يو للرررور  شررُر
فالصرر   ( 80.)اِ مررع اإلمراِ، ُلرى قردر اإلمكرانواوجتهرار ا هلر  ملر  إلررا   كبرل  اإلحرر 
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مرن صرلى هلل أربعرز يومرا ا : )قال رسول اهلل صلى اهلل ُلي  وسرلم: ُن أنس بن مال  قال  
ُرررة، يررردر  التكبرررل  األوىلل ُمتنبَررررمح  لررر  براة ررران روا  ال مررررذي ا !( بررررراةٌ  مرررن النرررار، وبررررراةٌ  مرررن النفرررا !  ا

بر وصر    األلبراين ا السلسرلة الصر ي ة، بينمرا حسرن  . د الررها  ا مصرنف سنن ، والبيهق  ا شعب ، ُو
 .فق  ا ص يح ا امع الص ل
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وهرر  العبررار  الوحيررد  ! هرر  خررل أُمررال املسررلم ُلررى اإلطرر   ممررا  رروا ر معنررا  بطررر  شررا
يها اسرررتقاممح للمرررؤمن حقيقُتهرررا ! احلاممرررة ُلرررى مرررا سرررواها مرررن األُمرررال والعبرررارات برررنط  

ررررُّهال اسرررتقاِ لرررر  مررر  شررر ة مرررن رينررر  ورنيررررا  لنا  بىرلتررر  ا لرررر ، ممرررا فصررر! وانكشرررف لررر  سن
واُلمروا أن ! اسرتقيموا ولرن  صروا: )صلى اهلل ُلي  وسرلم ويكفي  من هل  قول ( 81!)فتىم 

وة يو مؤمن! خل أُمالكم الص    (.82()!وو يافظ ُلى الْو
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 (!ب   الرسالة القرآنية)من متاب ( الب   الرابع)انير ين شامح   
82

وصررر    . روا  أمحرررد، وابرررن ماجررر ، وابرررن حبررران، واحلرررامم، والررردارم ، والبرررزار، والبيهقررر ، والطررر اين  
 .348  : رقم ا ص يح ا امع الص ل األلباين 



 83 

، ُلرى الردواِ، ا : اولتزاِ الناين - احلفاظ ُلى   و  جزة من القرآن الكرمي لكر  يرِو
. حا يكون ختم القرآن لك  فررر مرن أفررار املرس ُنرد هنايرة مر  شرهر! سواةاحَلَلرن والِسَفر 

وهبرررذا يلرررمن العبررررد السرررال  يىل اهلل هارا يميانيرررا يوميررررا، ومنهجرررا لترررذمر حقررررائ  اإلميررران الرررريت 
ملرن ها  حقيقَتهرا ! فرالت و  املسرتمر   رذمٌل وأيُّ  رذمل. استفارها من جمرالس التردارس القررآين

 . اوشاهد فليلَته
اوجتهررررار للرررم جلرررريس جديررررد، أو جلسررراة ُجررررُدرل يىل جمررررالس : واولترررزاِ النالررررث -

ين  –و لرر  نعمررة يميانيررة . القرررآن، مررا سررن مح الفرصررة، أو ينشرراة جملررس جديررد ُلررى التمرراِ
َررٌة أساسرريٌة ( 83!)وو مررىي نعمررة -أمرمرر  اهلل هبررا  فرراحلرم ُلررى نشررر اخلررل والرردُو  يليرر ل بن

 .لق  ا سبي  هل  ما لق  من احلرج والعنمح للمؤمن الصار ، مهما
ُ ، هرر  مررا سرربقمح  وا يررة الرريت هرر  الّشررَعاُر ا ررامنُع لررذل  ملرر  مررن مترراب اهلل جرر  يفنررا

رررَر  بنال كنتَرررابن َوأَقَررراُموا   ُكونَ َوالِرررذنيَن ميَُّسرر) :اإلشررار  يليررر  مرررن قولررر   عررراىل ررريُع َأج  الِصرررَ َ  يننِرررا وَ ُنلن
زَ  رررلن ن ررريٌ  بالكتررراب أوو(. 091:راااألُررر()ال ُمص  وهرررو األخرررذ حبقائقررر  اإلميانيرررة بقرررو ، : مَت سن

وهرررررو يحسررررران أرائهرررررا والسرررررل يىل اهلل ُررررر  مواقيتهرررررا، مث انطررررر   يىل : ويقامرررررة للصررررر   يفانيرررررا
زَ . )اإلص   والدُو  يىل اخلل َر ال ُمص لن ن يُع َأج   (.يننِا وَ ُنلن

مث و أفلرررر  ا هرررذ  مررررن ! عرررراىل ُمومررراوو أفلررر  ا  لرررر  مرررن خدمررررة متررراب اهلل  
، والررردُو  يىل بنائهرررا و كنلهرررا ا األمرررة، ونشررررها برررز اأُلَسررررن (جمرررالس القررررآن)خدمتررر  بنقامرررة 

، أو ا صررررور  (امررررالس األسرررررية)واألقررررارب، وبررررز األحبرررراب واألصرررر اب، سررررواة ا صررررور  
 (.صالونات القرآن)

اجلرس ُراِل وجر  أن يفكررر ا ( قررآنصرالون ال)واحلقيقرة أن املرؤمن يها اسرتفار مرن 
ويمنرا . أبنائ  وأهلر ، وأو يررمهم مرن هرذا اخلرل العيريم، ويتفررر هرو مرن روهنرم برالتزور مرن نرور 

وقررد مررد  اهلل نبيرر  ! مرنها األنبيرراة والصررديقز أهنررم مررانوا يرردخلون نرور اإلميرران يىل هويهررم أوو
 ُ ُنن رَد َربّر ن  وََمرانَ : )يباُي  ُلي  الس ِ بذل  فقرال جر  يفنرا لَرُ  بنالِصر  ن َوالزَِمرا ن وََمراَن  يَرى ُمُر أَه 

ي ا ْن  (.22:مرمي()َمر 
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لقررد    فصرري  األرلررة الدالررة ُلررى فلرر  هررذ  األُمررال الن يفررة ا اإلسرر ِ اررا فيرر  الكفايررة ا ُمتَريّرر    
 (.الب   السابع)ْمن . ب   الرسالة القرآنية
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ومن هنا فالمجلس القرآني الناجح حقيقة، هو ال ذي اس تطاع جلس اأه أن ينقل وا 
للق  رآن الك  ريم، يك  ون ( مج  الس أس  رية)التجرب  ة اإليماني  ة إل  ى داخ  ل أس  رهم؛ بتك  وين 

وأن ع   م  ب  ه م  ن بي  ٍت ! ف  ْن ع م  ب  ه م  ن مجل  س مب  ار  إذن! الئك  ةاألطف  ال والم: جلس  اأها
 !طاهٍر، أفاض عليه اهلل بالنور والجمال

مرن   –هذا وميكن أن  تعردر صرور يخرراج جمرالس القررآن وصرالونا  ، وهلر  بتنييمهرا 
ُلى حس  املهن، أو ُلى حس  اوختصاصرات، أو ُلرى حسر  األحيراة السركنية، أو  -

 .من ( مجالس الشباب)، مرُلى حس  األُمار
: ومرررن أهرررم الصرررور اللررررورية مرررالس القررررآن الررريت ينب ررر  أن  برررارر األمرررة يىل ينتاجهرررا

صرررلى اهلل ُليررر   وقرررد مررران هلررر  موجرررور ومطلوبرررا ُلرررى ُهرررد رسرررول اهلل(! مج   الس النس   اء)
فقرد  رررجم ! ، بر  هررو الرذي أسسررها ُلير  الصرر   والسر ِ بنفسر ، وأشرررا ُليهرا بذا رر وسرلم
رررَدٍ  ا : )مرراِ البخررراري ا مترراب العلرررم مررن صررر ي  اإل برراب هررر  جُي َعررُ  للنسررراةن يرروٌِ ُلرررى حن

رر  اهلل ُنر ، قررال( العنل رم؟ قالرمح النسرراة : )مث أخررج بسررند  رمحر  اهلل ُررن أيب سرعيد اخلردري ْر
َعر   لنرا يومرا مرن نفسر ! َغَلبَرنَرا ُليرَ  الّرجرالُ : صلى اهلل ُلي  وسرلم للن  َُرَدُهنِ ! فاج  يومرا   فَو

ََُيُهِن وأَمَرُهنِ  بتىسريس ( جمرالس النسراة)وو شر  أن يحيراة (. 84)احلرديث!(.. َلقنيَرُهِن في ن، َفو
ررر  ُميررر  باللررررورات املعاصرررر  ونطررر   ! جمرررالس قرآنيرررة هلرررن خاصرررة هرررو يحيررراة للسرررنة، وُو

 .األمة، واستاناا سلها ا بعنة جتديد الدين
ملرررن راِ الررردخول ا أنررروار ا يرررة ! ، وأي خدمرررةويهنرررا لررردُو  لبميررران، وخدمرررة للقررررآن

ررلنمنزَ : )العييمررة ررَن ال ُمس  ررَ  َصرراحلن ا َوقَرراَل يننِررين من َُمن َُررا ينىَل اللِرر ن َو َسررُن قَرررو و  ّ ِررن َر َووَ . َوَمررن  َأح 
َسررَنُة َووَ الِسررّيَاةُ  ررَتوني احلَ  َسررُن فَررننَها الِررذني . َ س  ررَ  َأح  ٌّ ار فَررع  بنرراِليتن هن َُررَداَوٌ  َمىَنِررُ  َو ن نَررُ   نَررَ  َوبَرير  بَرير 

رريمٌ  رريمٍ ! محَن َُين (. 12-12:فصرررلمح()!َوَمررا يُرَلِقاَهررا ينوِ الِرررذنيَن َصرربَرُروا َوَمررا يُرَلِقاَهرررا ينوِ ُهو َحررظق 
 .واهلل املوف  للخل واملعز ُلي 

املرؤمن اعاهرد    ت قر  ُنردفهو أيلا يتلخع ا يف يفة التزامات، وهر  ( ُهد ال  )وأما 
واونقطررراع   -! أُاهنررا اهلل وييررامم منهررا –ُلررى  ررر  املوبقررات الررن ال  -َجررِ  ج لُرر   –اهلل 
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 .روا  البخاري  
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ف  يصح سٌل يىل اهلل وو يستقيمل ما راِ العبد متلبسا هبا أو ببعلرها، ومرا راِ مل ! ُنها بتا ا
هد  فيها هو مما يل ! يت  منها  وبة نصوحا  :ُو

لرررى رأسررر  الربرررا بكررر  صرررور ،  -َجرررِ  َج لُرررُ   –معاهررردُ  اهللن  - ُلرررى  رررر  املرررال احلرررراِ، ُو
ٍ  حراِ، وأم  أموال الناس بالباط ، من رشو  وغلها  .ومذل  م  َمس 

دِ اوق اب من طرق ، وأسباب ، ومقدما  ، وجتليا ر ، مرن  - معاهد  اهلل ُلى  ر  الزنا، ُو
رررٍش ا ُرررر ٍي، وُف   ومرررذا جماهررردُ  الرررنفس . يخل... اللبررراس والكرر ِ واألخررر  خُمَاَرنَررٍة، وبَرررَذاَةٍ ، ُو

ألن النيررر احلرررراِ يطمررس البصرررل ، ويررذه  باحليررراة، ! ُلررى َغرررّو البصررر، و رررر  النيررر احلرررراِ
وهرو ! ويطفئ نور التقو  ا القلر ، وُيسرف امراَل الرورع ا الرنفس، مث ميسرف وجر  صراحب 

 !ف   ستهن ب ! سب  منل من الفسار والب ة، والعياه باهلل
شررهبا، وينتاجهرا، : معاهدُ  اهلل  عاىل ُلى  رر  اخلمرر، ومقاطعتهرا مرن مر  الوجرو  بتا را -

 !ويباربة مل قاُتا من سائر أنواع املخدرات! وجتارُتا، وسائر اخلدمات القائمة ُليها بنط  
حقائقرر   فرنها يفقلرمح ُليرر  اونط قرة يىل اهلل، ومل ينكشرف لرر  نرور القررآن، ومل  تبررز لر 

اإلميانية اجالس ، أو مل  ستقم ل  الصرلواُت اخلمرس ُلرى مواقيتهرا و اُاُترا، أو مل يرتخلع 
ُُها و اهُلرال فراجررع نفسر  ا هررذ  املوبقرات الررن ال مررا : وانيررر! أو ا مل قاُترا! لر  خشررو

ٌر يىل مروو ل مرا مل  رزل فير  لَ  و يفَرٌة مرن هرذ  مد  أرائ  حل  اهلل فيها؟ فنن  و يستقيم للعبدن َسير 
 كرون ُبردا هلل حبر ، و سرت   صرفة  حرا! فلتت رر من ُبرار  الشريطان أوو! اللويفات الن ال

هرم ا لسراة و : )وآنارذ يقرال هلرم وملرن معهرم! هم األ قيراة "ا لساة"فنمنا "! جليس امل ئكة"
 (.85)مما سب  بيان  ا احلديث مفص ( !يشقى هبم جليسهم
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رفَ (و يشرقى هبرم)و ينب   أن يفهم أن هذا ا لريس الرذي    ا احلرديث املرذمور برذل ل أنر   ،  رن ُوصن
فهررذا املعررهل و يسررتقيم، ويمنررا ! مرر ! مث مررع هلرر  صررار مررنهم! امررُر سرروة، أو أنرر  شررخع فاسرر  أو فرراجر

لرريس مررنهم، يمنررا ! فرريهم فرر ن  :فيقررول َملَررٌ  مررن امل ئكررة: )صررلى اهلل ُليرر  وسررلم ُبررار  احلررديث هرر  قولرر 
فلررريس هلررر  ( متفررر  ُليرر !()ا لسررراة و يشررقى هبرررم جليسررهم هررم  [:أي اهلل  عررراىل ]   فيقررول  ! جرراة حلاجرررة

ويمنرا غايرة مررا يسرتفار مرن العبررار  ومرن مقتلرياُتا الدوليررة ! اعرهل أنر  شرخع من رررا باللررور ، مر  قطعررا
هو أنر  شرخع مل جيلرس مرع ا لسراة لقصرد الرت و  والتردارس، أو لقصرد التعبرد، ويمنرا جراة ل ررض لر  ُنرد 

بررار  احلررديث و . ، أو  ررو هلرر  مررن املعرراين الرريت و  قررد  ا صرر ح  ومروة رر أحرردهم فهررو ينتيررر  مررن  ُو
ولرررذل  حلرررر  هبرررم، مرررا راِ هرررو ا ن جرررالس ا جملسرررهم، ولرررو ل ررررل ! متنرررع أن يكرررون الرجررر  مرررن الصررراحلز
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 ُة َخ ي رٍ فاتح

 
 وبعد،

وهرذا طريُقر  السرِياٌر منفرتٌح ُلرى معررراج .. فهرذا مشرروع القررآن الكررمي برز يردي  ا ن
يو أن القررآن ! خاصرة ا هرذا الزمران! وحاجة الرنفس يىل بصرائر  مستصررخة مسرت ينة.. الرو 

يخرر م القصرررد هلل : ويمنررا شررروط  أمررران. و يفررتح أبررواب أسرررار  يو ملررن أقبرر  ُليرر  بشررروط 
 !خذ الكتاب بقو  عاىل، مث أ

فبرررررنخ م القصررررد ُنرررررد برررردة السرررررل يىل منرررراهل القررررررآن، : فىمررررا بيررررران الشرررررط األول
وبت قير  الصرد  ا طلرر  جمالسر ل يفرتح اهلل لرر  أبرواب اخلرل، وميهررد لر  الطرير  يىل ا نررة، 

ى ُنل مرا  : )و ىم  حديث رسرول اهلل! ويوم  ب  م ئكة الْر َمرن  َسرَلَ  طريقرا  يَرل رَتمنُس فير  
ومررا اجتمرررع قرروٌِ ا بيرررمٍح مررن بيررروت اهلل يتلررون متررراَب اهلل، ! َسررِهَ  اهلل لرر  بررر  طريقررا  يىل ا نِرررة

ُهم امل ئنَكرُة، وهََمررَرُهم  َررُة، وَحِفرتر  ُهم الِرمح  رَيتر  ويَرَتداَرُسرونَُ    بيرنهم يو نَرزَلَرمح  ُلرريهم الِسركيَنُة، وَغشن
ُنن َد ُ  َُمَ ! اهلل فيَمن   ررنع  بر ن َنَسرُب وَمن  أب طَررى بنر ن  وقولر  ُلير  الصر   والسر ِ ا (. 86!()لُرُ  ملَ  ُيس 
ررن  طُررُر ن ا نِررة: )حررديث آخررر ُنل مررا  َسررَلَ  اهلل برر ن طريقررا  من ويِن ! َمررن  َسررلَ  طريقررا  يطلرر  فيرر  

ررَنعُ  ررا  اررا َيص  ررَ  الَعرراملنن ُلررى ! امل ئكررَة لََتَلررُع أجنَ َتهررا لطالنرر ن العنل ررمن رْن رر ن ويِن َفل  الَعابنرردن مَفل 
رن ُلَرررى سرررائرن الَكَوامنررر ن  رررن  ا الِسرررماواتن َوَمرررن  ا ! الَقَمررررن ليلرررَة البَرررد  رررتَر  فنُر لرررُ  م  َ لَيس  ويِن الَعررراملن

 ويِن األنبيراَة مل يُرَوّريفُروا رينَرارا  وو! يِن الُعَلَماَة َوَريفَرُة األن بنيَراة! حِا احل نيَتاُن ا َجو ان املاة! األر ضن 
َظق َوافنرٍ ! رنر مَها ، ويمنا َوِريفُوا ال عنل مَ   (.87!()فَمن  أخَذُ  فَقد  أَخَذ حبن

                                                                                                          
و مينررع أن يقصررد قصرردهم فيهررا بررالتبع و باألصررالة، ممررا  -مررع هلرر   -وهررذا ! قصرردهم ا هررذ  السرراُة

 !صوليونيع  األ
86

 .روا  مسلم  
87

روا  أمحرد، وأصر اب السرنن، وابرن حبران، وصر    األلبراين ا صر يح ا رامع الصر ل، وا  عليقا ر    
 .ُلى سننهم
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وهرذ  شرهارُ  رسرول ! ُنل ٌم أرقى؟ مر  قطعرا   - دارسا و دبرا  -وه  فو   علم القرآن 
قررال ! حاممررٌة ُلررى مرا رر  النرراس مررن سررائر العلررِو يىل يررِو القيامررة صررلى اهلل ُليرر  وسررلم اهلل

َُِلَمر ُ : )   والس ُِلي  الص رُُمم  َمن   َرَعِلَم الُقرر آَن و يِن أف َلرَلُكم  َمرن  : )ولر  صري ة أخرر !( َخير 
َُِلَمرر ُ  فرر  جملررس أفلرر  بعررد هلرر ل مررن ! هكررذا ُلررى العمررِو واإلطرر  ( 88!() َرَعلِررَم الُقررر آَن و

َبمح  بنخ م هلذ  ال اية الرفيعة( جمالس القرآن)  !اليت ُنصن
ُر الَعب ردن برز َمَسرالنكن ن يو يها أخررذ  : الشررط النرراينوأمرا بيران  فرنن القررآن و يسرتقيم َسررير 

: قرررال اهلل جررر  ج لررر  لرسرررول  موسرررى ُليررر  السررر ِ. هلررر  مرررنها األنبيررراة والّصرررّديقنز! بقرررو 
ٍة فَ ) رري   لنُكررّ  َشرر   ُنيَررة  َو َرف صن ٍة َمو  ررن  ُمررّ  َشرر   نَررا لَررُ  ان األَل ررَوا ن من َمررَ  وََمَتبر  َها بنُقررِوٍ  َوأ ُمررر  قَرو  ُخررذ 

ررقنزَ  َسررننَها َسررىو رنيُكم  َراَر ال َفاسن : ، وقررال لنبيرر  يرر  ُليرر  السرر ِ(554:األُررراا()يَى ُخررُذوا بنَىح 
صرررلى اهلل ُليررر   وقرررال خلرررا  األنبيررراة سررريدنا يبمرررد( 58:مررررمي()!يَرررا َي رررَ  ُخرررذن ال كنتَررراَب بنُقرررِو ٍ )

رن  منتَرابن : )مث قال ل (. 4:املزم ()ََُلي َ  قَرو و  يفَقني   ينِا َسنُرل قن  : )وسلم رَ  ينلَي رَ  من َوا  ُ  َما أُوحن
ررن  ُروننرر ن ُمل َتَ ررد ا ررَد من ُُوَن َربِرُهررم  . َربّررَ  و ُمبَررّدَل لنَكلنَما نرر ن َولَررن  جتَن َسررَ  َمررَع الِررذنيَن يَررد  رر ن  نَرف  َواص 

ّ  يُرنيُدونَ  نر َيا َوو ُ طنرع  َمرن  أَغ َفل نَرا  بنال َ َدا ن َوال َعشن َيَرا ن الردُّ ُهم   ُرنيُد هنيَنَة احل  َُنر  َناَ   َُير  َهُ  َوو  َرع ُد  َوج 
رُُ  فُرُرط ا رننَا َوا ِرَبَع َهَواُ  وََماَن أَم  َُن  هنم   (.82-80:الكهف()!قَرل َبُ  

، والصررر  ُلرررى محررر  األمانرررة ويفقررر: هرررو( األخرررذ بقرررو )فررر !   الرسرررالةاألخرررذ بعرررِز وحبرررِز
فالشيطان ل  باملرصرار، ينبطر ، ويبطار  ُرن ! والنبات ُلى احل ! والص  ُلى طول الطري 

َر ُلرى رواِ همرر اهلل ا صر بة الصراحلز، وَمعنيِرةن الربرانيز،  َر الِصربر  املل  ا طري  اهللل فالِصربر 
 !ويمنا املوف  من وفق  اهلل. انها القرآن، وبرناما القرآن

لعيرريم هررو ُهررد اهلل يىل النرراس أ عررز، فهرر  ُقرردت ُليرر  ُزَمرر ، وأبرمررمَح فررالقرآن ا
ُليرر  ميناقَرر ل أِ أنرر  مررا  ررزال مررن املرر ررين؟ نعررم لرر  أن  نيررر مرراها  ررر ل ولكررن اُلررم أن 

وأن األرض جترري ا رورُترا الفلكيرة لتلقر  ! العمر و ينتير ، وو هو ينتير أحردا  مرن العراملز
 !فالبنَداَر البنَداَر قب  فوات األوان! نا  لد  وصول  يبطت  األخل ب  ُن ماهلها قريبا ، ه

                                      
88

ا يىل الن  صلى اهلل ُلي  وسلم    .روا  البخاري بالصي تز معا ، ُن ُنمان ْر  اهلل ُن  مرفُو
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ُ : بر  فلنختم هذا املدخ  اا بدأنا  َأملَ  يَرانن لنلِرذنيَن آَمنُروا أَن  ََّت َشرَع ): قرول اهلل جر  يفنرا
َرّ  ؟ َوو َيُكونُروا َمالِرذنيَن أُو ُر رن الِل ن َوَما نَرَزَل منَن احل  َُلَري هنُم قُرُلوبُرُهم  لنذنم  رن  قَرب رُ  َفطَراَل  وا ال كنتَراَب من

ُقونَ  ُهم  فَاسن نر   (54:احلديد! )؟(اَوَمُد فَرَقَسمح  قُرُلوبُرُهم  وََمننٌل من
َُ فر ِ  مرراضٍ  ،ناصرييت بيرد  ، َ تنررأمَ    وابرنُ ُبردن  نُ واب رر ! َ دُ ب راللهم يين   لٌ د  َُرر ، حكُمر ان

 ِ ُ  ان رر .قلرا َُ  ، َسررف  برر  نرَ  يررمحَ بِ  ،هررو لرر  مٍ أسررىل  بكرر  اس  ررل  مررن خَ  أحرردا    ُ تَررم  لِ أو  أو  ، قن
 ونرررورَ  ،قلررر  يرررعَ بن رَ  القررررآنَ  أن جتعررر َ  ،  ا ُلرررم ال يررر  ُنرررد بنررر أو اسرررتىيفرتَ  ،أنزلتررر  ا متابررر 

 !مه  وههابَ  ،حزين وج ةَ  ،صدري
لى آل  وص ب  وسلم  . سليما وصلى اهلل ُلى سيدنا يبمد ُو

 


