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الحمد هلل ،و�ص��لى اهلل و�س��لَّم على ر�س��ول اهلل ،وعلى �آله و�ص��حبه
ومَنْ وااله .وبعد:
ف�آياتُ اهلل عز وجل تعلِّمنا وتفهِّمنا ،وترتفعُ بنا �إلى م�ستوى الفهم
عن اهلل �س��بحانه وتعالى ،ومِنْ �أعظمِ مراتبِ الإن�س��ان في هذه الدنيا
�أنْ يفهمَ عن ربِّه ،والقر�آنُ الكريمُ جاء ليرتفع بنا �إلى هذا الم�س��توى،
هلل الخال��قِ الرازقِ القاد ِر الحكيمِ �إليك �أيها
فالق��ر�آنُ الكريمُ خطابُ ا ِ
لك
المق�ص��ر ،هذا الخطاب َ
ِّ
الإن�س��انُ الجاهلُ الغافلُ العاجزُ القا�ص��رُ
ليرتف َع بك �إلى م�س��توى الإن�س��انية ،و�إلى م�س��توى العلم ،و�إلى م�ستوى
هلل ع��ز وجل ل��ك ،فبدون هذا الق��ر�آن تتردّى في
الفه��م ال��ذي �أراده ا ُ
دركاتِ العج��زِ والقه��رِ والجهلِ وعدم الإن�ص��اف ،ولك��ن �إذا رجعتَ �إلى
كتاب اهلل ارتف َع بك لتكون �إن�س��ان ًا حقاً ،و�إذا �أ�صبحتَ �إن�سان ًا ح ّق ًا كان
البُدَّ �أن تكون م�س��لم ًا ح ّقاًّ ،لأن الإن�س��انية والإ�س�لام اليفترقان �أبداً،
الق��ر�آنُ الكري��مُ كالم اهلل الذي الي�ش��بعُ من��ه العلماء ،ف���إذا �أردتَ �أن
تكون عالم ًا فاقر�أ القر�آن ،و�إذا �أردتَ �أن ال ت�شب َع من القر�آن ف�إنَّ عليك
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ثك
�أن تكون عالماً ،لتقر�أ ال�سطور وما وراء ال�سطور ،ولترى كيف يحدِّ َ
الق��ر�آنُ عن التاريخ المُ غْرِ ق في القِدَ م ،ما وراء ماليين ال�س��نين ،وماذا
كان ف��ي الأزل ي��وم ب��د�أ الإن�س��ان ،وم��اذا كان ف��ي زواي��ا التاري��خ مِ��نْ
ق�ص���ص الأقوام والأُمم ،والأنبياء والمر�سلين ،والحكماء ،وماذا م�ضى
عل��ى ظهر هذه الأر�ض مِنْ دولٍ وح�ض��اراتٍ ذهبتْ وانتهتْ وانقر�ض��تْ ،
ول��م يب��ق له��ا مِن �أث��ر� ،أو لم يب��قَ له��ا �إال �أط�لالٌ عابرةٌ تحكي �ش��يئ ًا
من ذلك التاريخ.
الق��ر�آنُ الكري��مُ ينتقل ب��ك مِن ماليين ال�س��نين �إل��ى لحظتك التي
�أن��تَ الآن فيه��ا ،فهو يجيبُك على ت�س��ا�ؤالتك عندما تخلو �إلى نف�س��ك
�أيه��ا الإن�س��ان -وت�س���أل :مَ��ن �أنا؟ وم��ا �أنا؟ وكي��ف جئ��تُ ؟ و �إلى �أين�أم�ض��ي؟ �أين الآباء؟ ما م�صيرهم؟ ما م�ص��يري �أنا؟ كيف ُخلقت؟ كيف
نُفخ��ت ف��يَّ الروح؟ كيف كُ ون��ت؟ كيف جئت؟ما هذا العق��ل الذي فيَّ ؟
كي��ف �أفكِّ��ر؟ م��ا هذا القل��ب الذي ف��يَّ ؟ ماه��ذه العواطف التي �أ�ش��عر
به��ا؟ لم��اذا �أح��ب فالناً؟ لم��اذا �أك��ره فالناً؟ ما ه��ذه الأحا�س��ي�س؟ ما
هذه الم�ش��اعر؟ لماذا �أنام؟ وكيف �أ�س��تيقظ؟ �أين تذهب نف�س��ي و�أين
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تعود؟ ما هذه الأحالم التي �أحلم بها؟ ما هذه المرائي التي �أراها؟ ما
أح�س بها؟ لماذا �أنا �أجوع؟ ولماذا �أ�ش��عرُ بال�شبع؟
هذه الم�ش��اعرُ التي � ُّ
كي��ف �أت��ذوَّق الأطعمة والأ�ش��ربة؟ كيف �أ�ش��مُّ الروائح؟ كيف �أ�س��معُ
الأ�ص��وات؟ كي��ف �أميِّ��ز الإن�س��ان؟ كي��ف �أختزنُ ف��ي ذاكرت��ي ماليينَ
ال�ص��ور؟ كي��ف �أميِّ��ز بي��ن �آالف الأطعم��ة و الأذواق؟ كي��ف يح�ص��لُ
كل هذا؟
ثم بعد هذا:
كيف �س��يكون الرحي��ل؟ ومتى؟والى �أين؟ وماذا �س���أرى في رحلتي؟
في برزخي؟ في �آخرتي؟ ما م�ص��يري؟ ما م�ص��ير �أبنائي؟ ماذا بعد؟ ما
نهاية الدنيا؟ ما ق�صة القبر؟ما حكاية الآخرة؟
كل ه��ذه الأ�س��ئلة  -و�أن��ت ت�س���ألُ نف�سَ ��ك عنه��ا ،و�أن��ت تُ�س��ائل
نف�سَ ��ك به��ا ف��ي لحظةٍ م��ن اللحظ��ات حين تخل��و وحدك  -مَ��نْ الذي
ي�س��تطيعُ �أنْ يُجيبَ��ك عنه��ا ،ويُجيبَ��ك بالح��قِّ والحقيق��ة وال�ص��دقِ
ال�ش��ك في��ه وال ريبَ فيه؟ مَ��نْ الذي يمل��ك الإجابات عن
َّ
الت��ا ِّم الذي
كل هذا؟
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الجواب :القر�آن الكريم.
ولكن �إذا فهمناه حقَّ الفهم ،و�إذا تعاملنا معه كما ينبغي �أنْ يُعامَل،
كتاب ،وال يُنظر �إليه نظر ًة عادية ،وال يُتابع كما
الق��ر�آن ال يُقر�أ ك�أي ٍ
تُتابَعُ ن�شرة الأخبار ،وال يُعامَل كما تُعامَل ال�صحيفة ،ال،
القر�آن كالمُ اهلل الخالق الرازق العظيم المقتدر الحكيم.
فيا �أيها الإن�سان:
ما �أعظمَ خ�سارتك �إذا خرجتَ من هذه الدنيا و�أنتَ لم تعرف اهلل،
و�أن��تَ ل��م تفهم خط��اب اهلل ،و�أنتَ لم ترتفع �إلى م�س��توى �إن�س��انيتك،
و�إلى م�ستوى �إ�سالمك.
م��ا �أعظ��مَ خ�س��ارتك �إذا رحل��تَ م��ن هذه الدني��ا و�أنت ل��م تتزوَّد
م��ن هذا العلم ،ومن هذا العمل الذي ي�ض��منُ لك النجا َة وال�س��عادة في
الآخرة ،والترقّ ي في مراتب الجنان في درجات الآخرة؟
ك��م �س��تندمُ عندم��ا ت�أت��ي هن��اك وت��رى العلم��اءَ العاملي��ن كي��ف
بع�ض��هم ليُ��رى كم��ا ن��رى الآن
ارتفع��وا ف��ي درج��ات الجن��ة حت��ى �إنَّ َ
المراتب متفاوتةٌ على ح�س��ب تفاوتنا في هذه
ُ
النجمَ في ال�س��ماء...
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بع�ض النا�س كما يتراءى الإن�س��انُ النجمَ
الدني��ا ،يتراءى �أهلُ الجنة َ
ف��ي هذه الدني��ا ،ف�أين تريدُ �-أيها الإن�س��انُ � -أن تك��ون منزلتُك؟ و�أين
تري��د �أن تكون درجتُ��ك؟ �أين تريد �أن يكون موقعُ��ك وقربُك من اهلل
�سبحانه وتعالى؟
م��ا �أعظ��مَ خ�س��ار َة الإن�س��ان �إذا خرج م��ن الدنيا وهو جاه��لٌ  ،وهو
مق�ص��ر ،وهو ف��ي ُحج��ب الدنيا وال�ش��هواتِ
غاف��لٌ  ،وه��و قا�ص��رٌ  ،وه��و ِّ
والآفاتِ وال�سيئاتِ والذنوبِ والمعا�صي.
ما �أعظمَ خ�سار َة هذا الإن�سان؟!
فيا �أيها الم�سلم:
عُ دْ �إلى كتاب اهلل واقر�أه كما ينبغي ،كما ينبغي حقاً ،وتعرَّف �إلى
اهلل من خالل هذا الكتاب الذي فيه الآيات ،و المعجزات.
فيه التحذيرُ والتنذيرُ .
فيه العلمُ النافع.
فيه المعرفةُ الحقيقية.
فيه الإجاباتُ عن الأ�سئلة التي يَ�س�أل الإن�سانُ بها نف�سه.
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واهلل ع��ز وج��ل ك��رَّر قول��ه :وم��ن �آيات��ه ...وم��ن �آيات��ه ...وم��ن
�آيات��ه ...فمن الواج��ب علينا ونحن نتعامَلُ مع هذا الكتاب �أن نح�س��ن
التعامل مع هذه الآيات قراء ًة وفهم ًا وتعمق ًا وعبر ًة ومغزى.
و�أن نح�سن التعامل مع هذا الخطاب:
�أن نتع��رف يوم�� ًا �إلى خطاب اهلل �إلى النا���س عندما يقول لنا( :يا
�أيها النا�س).
وف��ي مرة �أخرى يجب علينا �أن نتعرف �إلى خطاب اهلل وهو ينادي
الذين �آمنوا( :يا �أيها الذين �آمنوا).
وم��رة �أخرى يج��ب علينا �أن نتعرف �إلى خط��اب اهلل وهو يخاطب
النبي ﷺ( :يا �أيها النبي ) .وهكذا...
والعل��م ال��ذي ف��ي كت��اب اهلل ي�س��تغرقُ الأعم��ار ،وي�أت��ي بالأنوار،
ويك�شف الحجب والأ�ستار ،ويُذْ هب الأكدار ،وينوِّر لك الليل والنهار...
ُ
خطاب اهلل للإن�سان ،وخطابه للأنبياء ،وخطابه للذين �آمنوا.
كالم اهلل عن الرجل ،وكالمه عن المر�أة ،وكالمه عن الطفل.
كالم اهلل عن الجنة .وكالمه عن النار.
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كالم اهلل عن الما�ضي،و عن الحا�ضر ،وعن الم�ستقبل.
كل ه��ذا ف��ي ثناي��ا ه��ذا الكت��اب ال��ذي ال نق��ر�أه ح��ق قراءت��ه،
وال نفهمه حق فهمه ،والذي ال نقبل عليه كما ينبغي.
ربم��ا قر�أن��اه طلب�� ًا للث��واب ،وال ب�أ���س به��ذا ،ولكننا �إذا اقت�ص��رنا
عل��ى طل��ب الثواب فق��ط فك�أنن��ا عطلن��ا كت��اب اهلل �س��بحانه وتعالى
ال��ذي ج��اء �إلينا ليغيِّرَ ن��ا ،وليرتف َع بن��ا ،وليع ِّلمَنا ،وليعيدَ �ص��ياغتَنا،
ولي�صحِّ حَ �أفكارَنا.
نع��م جاء بكل هذا ،ومِن �أجل كل ه��ذا ،فال يجوز لنا �أبد ًا �أنْ نهمله،
و�أنْ نتغاف��ل عنه ،و�أن ندعه� ،أو �أنْ نقر�أه قراءة �س��طحية التنفذ �إلى
�أعماق��ه ،وال �إلى �أ�س��راره ،وال �إل��ى �أنواره ،ال يجو ُز لنا �أب��د ًا �أنْ نقتني
الرف �أو في المكتبة ،ثم ننتظر رم�ضان
ن�سخةً من القر�آن لن�ضعها على ِّ
لنقر�أ القر�آن� ،أو نختم ختمة واحدة وينتهي كلُّ �شيء.
كم مِنَ الم�سلمين مَنْ اليعو ُد �إلى القر�آن �إال في رم�ضان.
كم مِنَ الن�س��اء مَنْ ت�ش��غلها الحيا ُة الدنيا �أو متطلباتُها �أو �ش��هواتُها
فهي م�شغولةٌ بكل �شيء �إال بهذا الكتاب؟.
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كم مِنَ الن�س��وة الم�سلمات مَنْ ال تفتحُ كتابَ اهلل في ال�سنة �إال مر ًة
�أو مرتين؟
ه��ل ف��ي بيوتن��ا ي��ا تُ��رى رج��لٌ زوجٌ يقي��م حلق��ة قر�آني��ة للتالوة
وللتف�س��ير وللفهم وللمدار�س��ة في كتاب اهلل �سبحانه وتعالى؟ يقول:
تعال��ي يا ام��ر�أة ،تعالوا �أيه��ا الأوالد لنتدار�س كت��اب اهلل فيما بيننا،
هلل عز وج��ل منا ،وما الذي �أمرنا به ،وما الذي
لن��رى حق ًا ماذا يريدُ ا ُ
ح�ض��نا عليه ،وما ال��ذي حذَّ رنا منه ،وهكذا هكذا
نهانا عنه ،وما الذي َّ
نرتفعُ بم�ستوانا وب�أنف�سنا.
�إذن �-أيها الإخوة -كتابُ اهلل �أمانة بيننا ،و َديْنٌ في رقابنا،
ور�سالة من اهلل �إلينا.
حبيب،
ٍ
�أن��ت �-أيه��ا الإن�س��ان  -ت�أتي��ك ر�س��الةٌ م��ن �أبٍّ � ،أو �أمٍّ� ،أو من
�أو عزي��زٍ  ،و�إذا بك تقر�أها مر ًة ومرتين وث�لاث مرات ،وربما حفظتَها
و�أنت تكرِّ رها ،والقر�آنُ الكريمُ ر�س��الةُ اهلل الخالق الرازق �إليك �-أيها
إي��اك �أنْ
إي��اك � َ
الإن�س��ان -ال��ذي يبيِّ��ن لك م��اذا ل��ك ،وماذا علي��ك ،ف� َ
تخ��رج من الدني��ا و�أنت جاهلٌ بهذه الر�س��الة التي هي �س��بيلُ النجاح
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والف�لاح ،والت��ي ه��ي الطري��قُ الم�ض��مونُ لني��ل ر�ض��ا اهلل �س��بحانه
وتعال��ى ،والف��وز بجنت��ه ،والم�ص��ير �إل��ى دار كرامت��ه ،والعي���ش ف��ي
م�ستقر رحمته.
فيا �أيها الم�سلم:
تق�ص��رْ
ه��ذا هو كتاب اهلل �س��بحانه وتعالى ،فال تغبنْ نف�سَ ��ك ،وال ِّ
بحق �أ�س��رتك ،كنْ م�س��لم ًا ح ّقاً ،وارتفع بم�س��توى �إن�سانيتك و�إ�سالمك،
هلل عز وجل �أنْ ي�ش��رح
واق��ر�أ كت��ابَ اهلل كم��ا ينبغي �أن يُقر�أ .ن�س���ألُ ا َ
�ص��دورنا ،و�أن ين��وِّر قلوبن��ا ،و�أنْ يرتف�� َع بن��ا �إل��ى م�س��توى الفهم عنه
�سبحانه وتعالى.
•

•

•
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أقوال يف القرآن وعلومه
و�أحب �أن �أختم هذه الر�س��الة ببع�ض �أقوال جليلة لأئمة كبار في
ف�ضل القر�آن وعلومه ،ف�أقول:
قال الإمام محمد بن جرير الطبري(ت310 :هـ):
هلل به �أمةَ نبينا محمد ﷺ من الف�ض��يلة،
خ�ص ا ُ
« �إنّ من ج�س��يم ما ّ
و�ش��رَّفهم ب��ه على �س��ائر الأمم من المن��ازل الرفيع��ة ،وحباهم به من
ِ��ظ عليه��م  -ج��لّ ذكرُ ه وتقدَّ �س��تْ
الكرام��ة ال�س��نيةِ ،حفْظَ ��هُ م��ا حف َ
�أ�س��ما�ؤُه  -مِ��نْ وحي��ه وتنزيله ،ال��ذي جعله على حقيق��ة نبوة نبيهم
خ�ص��ه به م��ن الكرامة عالمةً وا�ض��حةً  ،وحجةً
ﷺ دالل��ةً  ،وعل��ى ما َّ
وف�صل به بينهم وبين كلِّ جاحدٍ
كاذب ومفترٍ َ ،
ٍ
بالغةً � ،أبانه به مِنْ كلِّ
ٍوم�ش��رك ،الذي ل��و اجتمع
ٍ
ومُلحِ ��دٍ  ،وف��رَ ق ب��ه بينه��م وبين كلِّ كاف��ر
جميعُ مَنْ بين �أقطارها ،من جِ نِّها و�إن�سِ ��ها و�ص��غيرِ ها وكبيرِ ها ،على �أن
لبع�ض ظهيرً ا .
ٍ
بع�ض��هم
ي�أتوا ب�س��ورةٍ مِن مثله لم ي�أتوا بمثله ولو كان ُ
فجعله لهم في دُجَ ى الظُّ لَم نور ًا �ساطعاً ،وفي �سُ دَ ِف ال�شُّ بَه �شهاب ًا المعاً،
م�ض��لة الم�س��الك دلي ًال هادياً ،و�إلى �سُ ��ـبُل النجاة والحـق حـادياً،
وفي َ

الـقـــرآن دلـيـلـنـا

13

﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [المائدة.]16 :
ال ي�ض��ام ،ال َتهِي على
حر�سَ ��هُ بعينٍ منه ال تنام ،وحاطهُ برُ كنٍ منه َ
الأي��ام دعائمُ ��هُ  ،وال تبي��دُ على طول الأزم��ان معالمُ ��هُ  ،وال يجور عن
ق�ص��د المحجَّ ة تابعُهُ  ،وال ي�ض��لُّ عن �سُ بُل الهدى م َُ�صاحبُهُ  .مَنْ اتبعه
ف��از وهُ ��دِ ي ،ومَ��نْ حاد عنه �ض��لَّ وغَ وَى ،فه��و موئلهم ال��ذي �إليه عند
االخت�لاف َيئِل��ون ،ومعقلُهم الذي �إليه في النوازل يعقلون ،وح�ص��نُهم
الذي به من و�س��او�س ال�ش��يطان يتح�ص��نون ،وحكمةُ ربه��م التي �إليها
وف�ص��لُ ق�ض��ائه بينهم الذي �إليه ينتهون ،وعن الر�ض��ى به
يحتكمونْ ،
ي�صدرون ،وحبلُهُ الذي بالتم�سك به من اله َلكَة يعت�صمون.
اللهم فوفِّقنا لإ�ص��ابة �صوابِ القول في مُحْ كَمهِ و ُمتَ�شابههِ  ،وحاللهِ
وخا�ص��ه ،ومجمَلهِ ومف�سَّ ��رهِ ،ونا�س��خهِ ومن�س��وخهِ ،
ِّ
وحرام��هِ  ،وعامِّه
وظاهر ِه وباطنهِ  ،وت�أويلِ �آيهِ  ،وتف�سيرِ مُ�شْ كِلهِ .
��ك به واالعت�ص��ا َم بمحكمهِ  ،والثباتَ على الت�س��ليم
و�ألهمن��ا التم�سُّ َ
لمت�شابههِ .
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و�أوزعنا ال�شكرَ على ما �أنعمتَ به علينا مِنْ حفظهِ والعلمِ بحدوده.
قريب الإجابة .و�صلى اهلل على محمد النبي و�آله
ُ
�إنك �س��ميعُ الدعاء
و�سلّم ت�سليم ًا ».
ح�ض على ف�ضل العلم به فقال:
ثم َّ
« اعلم��وا عب��ا َد اهلل  -رحمكم اهلل � -أنَّ �أحقَّ ما ُ�ص��رِ فت �إلى علمه
ر�ض��ى،
العناي��ة ،و ُبلِغ��ت ف��ي معرفت��ه الغاية ،م��ا كان هلل في العلم به ً
وللعالِم به �إلى �س��بيل الر�شاد هدى ،و�أنَّ �أجم َع ذلك لباغيه كتابُ اهلل
ال��ذي ال ريب فيه ،وتنزيله الذي ال مِرْ ية فيه ،الفائزُ بجزيل الذخر
و�سنيِّ الأجر تاليه ،الذي ال ي�أتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه،
تنزيلٌ من حكيم َحميد »(((.
وق��ال الإم��ام ع�لاء الدي��ن عل��ي ب��ن محم��د البغ��دادي المعروف
بالخازن(ت741:هـ):
« �إنَّ اهلل ج��لَّ ذكرُ ه ونفذ �أمرُ ه �أر�س��ل ر�س��ولَهُ محم��د ًا ﷺ بالهدى
ودي��ن الح��ق ليظه��ره عل��ى الدي��ن كل��ه ،رحم��ةً للعالمي��ن ،وب�ش��ير ًا
((( جامع البيان عن تأويل القرآن (.)6-5/1
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للم�ؤمنين ،ونذير ًا للمخالفين� ،أكمل به بنيانَ النبوة ،وختم به ديوانَ
الر�س��الة ،و�أت��مَّ به م��كار َم الأخالق ،ون�ش��رَ ف�ض��لَه في الآف��اق ،و�أنزل
عليه نور ًا هدى به من ال�ض�لالة ،و�أنقذَ به من الجهالة ،وحكمَ بالفوز
والفالح لمن اتَّبعَه ،وبالخ�س��ران لمن �أعر�ض عنه بعدما �سمعَه ،عجز
الخالئ��قُ عن معار�ض��ته ،حين تحداهم على �أن ي�أتوا ب�س��ورةٍ مِنْ مثله
في مقابلته ،ثم �س��هَّل على عباده الم�ؤمنين مع �إعجاز ِه تالوتَه ،وي�سَّ ��ر
عل��ى الأل�س��نِ قراءتَه� ،أمرَ فيه وزجرَ  ،وب�شَّ ��ر و�أن��ذر ،وذكَرَ المواعظ
وق�ص به من �أخبار الما�ض��ين
ل ُيتَذَ كَّرَ  ،و�ض��رَ ب في��ه الأمثال ل ُيتَدبَّ��رَ َّ ،
ل ُي ْعتَبرَ  ،ودلَّ فيه على �آيات التوحيد ليتفكر.
ير�ض منا ب�سرد حروفهِ دون حفظ حدوده.
ثم لم َ
وال ب�إقامةِ كلماتهِ دون العمل بمُ حكماته.
وال بتالوتهِ دون تدبُّر �آياته في قراءته.
وال بدرا�ستهِ دون تعلُّم حقائقه ،وتفهُّم دقائقه.
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وال ح�صولَ لهذه المقا�صد منه �إال:
بدراية تف�سير ِه و�أحكامهِ .
ومعرفةِ حاللهِ وحرامهِ .
و�أ�سبابِ نزولِه و�أَق�سامهِ .
خا�صهِ وعامِّهِ .
والوقوف على نا�سخه ومن�سوخه في ِّ
ِ
ف�إنه �أر�س��خُ العلوم �أ�ص�لاً ،و�أ�س��بغها فرع ًا وف�ص�لاً ،و�أكرمه��ا نتاجاً،
و�أنوره��ا �س��راجاً ،فال �ش��رف �إال وه��و ال�س��بيلُ �إليه ،وال خي��رَ �إال وهو
الدالُّ عليه »(((.
•

•

•

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

