بسم هللا الرحمن الرحٌم
كٌف نفهم القرآن

معانً القرآن محجوبه إال عن المؤمنٌن:
أيها األخوة الكرام ،الحقيقة أن هناك آيات تإكد أن اإلنساان نن لام يكان نإنناا ل دالحاد األدناك

ينكان أن ي هام

هذا الكالم ،لقوله تعالك:
َوه َُو َعلَ ٌْ ِه ْم َع ًمى (ٗٗ) .
(سورة فصلت )

ارا (ٕ. )2
س ً
َو َال ٌَ ِزٌ ُد ال َّظالِمٌِنَ إِ َّال َخ َ
(سورة اإلسراء)

دل نن هللا عز وجل حيننا قال:
س ُه إِ َّال ا ْل ُم َط َّه ُرونَ (. )97
َال ٌَ َم ُّ
(سورة الواقعة)

هذه الال ليست ناهية ولكنها نايية ،لو أنها ناهية ت يد النهي ،لكانت اآلية
اآلخر نذا جزم يك ندغانه ،يالنعنك لو أن الال ناهية

ينسسه ال عال النااارا النااعف

ينسسه ،أنا ألن هذه الال ليست ناهية أ ليسات جازناة هاي

س ُه  .يالال تن ي كيف؟
نايية ليس لها عنل نحو  ،اآلية جاءت َال ٌَ َم ُّ
للتقريب طريق نواوا لوحة نننوا النارور لكان الطرياق ن تاوا وساالك ود نكاان أ ننساان أ يعداؤ دهاذا
النهي لكن يديع الثنن يي نخال ة واآلن داهظة جدال ،هذا هو النهي يي لوحة ويي نهي لكان د نكاناك أن تع اي ،أناا
لو واعت علك هذا الطريق أردعة نكعدات نسننتية ،ارت اا النكعب نتر علك عرض الطريق هاذا لايس نهياا ل ،هاذا
ننع ،يالننع شيء والنهي شيء آخر ،أنت دالننع هذا اإلنساان
د نكانه أن يخالف ،عندنا

ناهية ،و نايية،

يساتطيع أن يخاالف ننعتاه أن يخاالف ،لكان داالنهي

النايية ييها ننع أنا

الناهياة ييهاا تحاذير ،يدعاد

الناهياة د نكاناك

أن تع ي نقادل هذه النع ية هناك عقاب طدعا ل ،كقانون النرور الطريق ن تاوا لكان ننناوا النارور يا ذا ناررت
يهناك نن يحاسدك ،أنا نذا يي نكعدات نسننت نسلح ارت اعها نتر هذا ليس نهيا ل هذا ننع ،ي ذا قال هللا عز وجل:
س ُه إِ َّال ا ْل ُم َط َّه ُرونَ (. )97
َال ٌَ َم ُّ
(سورة الواقعة)

يعني هذه النعاني التي ينطو عليها القرآن الكريم

ينكن أن ت ل نليها ن نذا كنت طاهرال.

دليل آخر ،القرآن الكريم:
ض ْاْلَ ْع َجمٌِنَ (. )ٔ72
َولَ ْو َن َّز ْل َناهُ َعلَى َب ْع ِ
(سورة الشعراء)

لو جاء ننسان نن دالد دعيدة يتكلم لغة التدت نثالل وقرأت عليه القرآن هل ي هنه؟
سلَ ْك َناهُ فًِ قُلُو ِ
ب
َولَ ْو َن َّز ْل َناهُ َعلَى َب ْع ِ
ض ْاْلَ ْع َجمٌِنَ (َ )ٔ72ف َق َرأَهُ َعلَ ٌْ ِه ْم َما َكا ُنوا ِب ِه ُم ْؤ ِمنٌِنَ (َ )ٔ77ك َذلِ َك َ
ا ْل ُم ْج ِرمٌِنَ (ٕٓٓ) .
(سورة الشعراء)

القرآن الكريم دالكالم العردي الندين لو قرأه ننساان نجارم

ي هام نناه و كلناة ،أتياتكم دؤدلاة ألثدات لكام أن

هذا القرآن الكريم ينت ع ده النإنن ،ينت ع ده الطائع ،ينت ع ده النخلص.
لذلك نن أروا نا قال ال حادة الكرام:

لقد عشت برهة من دهر وإن أحدنا ٌؤتى اإلٌمان قبل القرآن.
بعد اإلٌمان باهلل ٌكون اإلٌمان بكتابه اإلٌمان الذي ٌُفضً إلى تطبٌق ما فٌه:
نن آنناات دااان اآلن تنت ااع ناان كتاااب هللا ،يندغااي أن تااإنن دااان أو ل الترتيااب الننطقااي هااذا الكااون هااو الثاداات
األول ،كل شيء ييه ينطق دوجود هللا ووحدانيته وكناله ،كل شيء ييه نن دون استثناء ينطق دوجود هللا ووحدانيته
وكناله ،يهو الثادت األول ود نكانك نن خالل العقل الذ أكرناك هللا داه ونداادل العقال ندادأ الساددية ،ندادأ الغائياة،
نددأ عدم التناقض ،نن خالل هذه الندادل ،ونن خالل قاوانين الكاون ،أنات تاإنن دوجاود هللا ،ووحدانيتاه ،وكنالاه،
لكن كيف تإنن دكتاده؟ أنا أتننك علك أخاوتي الكارام أن يق اوا نوق اا ل حازناا ل ،هاذا الكتااب كاالم هللا ،اإلناام الغزالاي
قال :يا ن س لو أن طديدا ل ننعك نن أكلة تحدينها،
وقال له الطديب :هذا الطعام
أكالت نغرم دها

شك أنك تنتنعين ،يعني أ ننسان

ار نعه داوادر أزناة قلدياة،

يناسدك ،دد نن تغير نظام غذائك كليا ل ،حر ا ل علك دقائه وعلك حياته يلتزم ،هناك

يؤكلها ،أنا أذكر نرة جالسين يي سهرة وهناك حلوياات ن يساة جادال لكان ييهاا دهاون عالياة ،أحاد

األخوة الحاارين طديب قلب انتنع أن يؤكل يلنا دعاه

احب الديت أن يؤكل قال :وهللا أحب هذا الطعام أكثر ننكم

لكن دحكم عنلي نن كثرة نا أرى الشرايين نسدودة وعنليات قلب وتوسيع شرايين أكره هذا الطعام.
هذه اسنها كراهة عقلية ،ياإلنسان أحيانا ل نذا يي شيء يإذيه ولو أنه يحده ينتنع عنه،
اإلنام الغزالي خاطب ن سه قال:
ٌا نفس لو أن طبٌبا ً منعك من أكلة تحبٌنها ،ال شك أنك تمتنعٌن ،اآلن دقق ،أٌكون الطبٌب أصدق عندك
من هللا؟ إذاً فما أجهلك
طديب ينهاك عن هذه األكلة تلتزم ،ونله خالق السناوات واألرض ينهاك عن هذا الشيء و تنتهي ،ناذا عند
الطديب نن وعيد؟ يقول له :لو أكلت النرض يزيد ،هذا أق ك نا عند الطديب ،أيكون وعيد الطديب أشد عندك نان
وعيد هللا؟ وعيد اإلله يي جهنم وعيد الطديب نا يي نوت لكن النرض يزداد ،وهللا كلنة رائعة جادال ،ياا ن اس لاو أن
طديدا ل ننعك نن أكلة تحدينها،

شك أنك تنتنعين ،أيكون الطديب أ دق عندك نن هللا؟ نذال ينا أجهلك ،أيكون وعيد

الطديب أشد عندك نن وعيد هللا نذال نا أك رك ،يكل ننسان يع ي ندنوغ دالجهل والك ر.

عدم التطبٌق ووقوع الوعد والوعٌد دلٌل أن هذا القرآن الكرٌم كالم هللا:
أيها األخوة ،نن أدلة أن القرآن الكريم كالم هللا تحقق الوعد والوعيد،
كلكم سنع عن انهيار النظام النالي العالني ،نظام دالو ف السادق عنالق يؤخذ ده العالم كله ،قروض ردوياة
دال حدود ،الديون تداا دال حدود ،النناو نخياف ،كال شايء يازداد ساعره ،األغنيااء حققاوا أرداحاا ل خيالياة ،يجاؤة هاذا
النظااام انهااار ،انهااار يااي العااالم كلااه ،اآلن هناااك نشااكلة دالعااالم لاام ي ااب دنثلهااا ناان عااام ألااف و تسااعنئة وتسااعة
وعشرين ،يعني تقريدا ل نن ثنانين سنة لم ي ب العالم دؤزنة كهذه األزنة ،انهيارات نالية ،نيالس شركات عنالقة،
شركات السيارات يي أنريكا عنالقاة علاك وشاك اإلياالس ،شاركات السايارات ياي أوروداا أيلسات وأغلقات أدوادهاا
ديون ،ناذا قال هللا عز وجل؟
ٌَ ْم َح ُق َّ
الر َبا ()ٕ9ٙ
هللا ُ ِّ
(سورة البقرة)ٕ9ٙ:

نا دليل أن هذا القرآن الكريم كالم هللا؟ وقوا الوعد والوعيد:
ٌَ ْم َح ُق َّ
ص َد َقا ِ
ت.
الر َبا َو ٌُ ْر ِبً ال َّ
هللا ُ ِّ
( سورة البقرة اآلٌة.) ٕ2ٙ :

دقوا أيهاا األخاوة ،اآلن خداراء العاالم الكداار ا قت ااديون يدرساون جاديا ل النظاام الناالي اإلساالني ،يعناي
الندي عليه ال الة والسالم كلنة قالها ،نهك عن دياع الادين ،هاذا النهاي لايس نان خدرتاه ،و نان اجتهااده ،و نان
ت ااوره ،و ناان نعطيااات ع ااره ،و ناان رأيااه ،ولكنااه وحااي يااوحك ،أول دنااك أعلاان نيالسااه هااو أكداار دنااك يااي
العالم ،عنره نئة وخنس وخنسون سنة ،ونرت أزنات طاحنة لام يتاؤثر دهاا هاذا الدناك يشاتر الاديون ،يعناي أنات
عندك شركة سيارات دائع دنئة نليون سيارات ،نعك سندات كلهاا دالتقسايط،

ااحب هاذه الشاركة ياؤتي لهاذا الدناك

يديعها السندات قينتها نئة نليون يعطيه تسعين نليونا ل نا عاد له عالقة ،الدنك يديع الدين نرة ثانية ،وثالثة ،ورادعاة،
وخانسة ،وسادسة ،الدين يداا خنسين نرة ،هذا الدنك العنالق الذ هو أكدر دنك يي العالم ،وأقادم دناك ياي العاالم،
وأكثر الدنوك

نودال أنام األزنات انهار ويلس علك سدعنئة نليار:
ٌَ ْم َح ُق َّ
الر َبا ()ٕ9ٙ
هللا ُ ِّ
(سورة البقرة)ٕ9ٙ:

وقوا الوعد والوعيد.

الذي ٌنجٌنا هو تطبٌق القرآن كالم هللا:
وهللا اآلن نع ح ظ القرآن الكريم وهي عدادة ،ونع تالوة القرآن الكريم ،ونع يهم القرآن الكاريم ،ولكان الاذ
ينجينا أن نطدق القرآن الكريم ،لكن الذ ينجينا أن يكون داخالل يي حياتنا ،هللا لم يريد أن يكون القرآن عند النسلنين

كتادا ل نقدسا ل ليس غير ،أراده أن يكون ننهجا ل لهم ،كل ننسان عنده أشياء نقدسة ،يحيننا نكت اي داؤن نعظام هاذا الكتااب
ككتاب نقدس ،حيننا نقول ننه كتاب نعجزة ،حيننا نقول ننه كتاب

يؤتيه الداطل نن دين يديه و نن خل ه

ننت اع

ده ،يعني لو أن ننسانا ل نعه نرض جلد  ،وعالجه الوحيد التعرض ألشعة الشنس ،وجلاس ياي غرياة قنيئاة وظلناة،
وقال :يا لها نن شنس ساطعة ،يا لها نن شنس عظينة ،يا لها نن أشعة شايية ،هل يش ك؟ أناا أااع ياد اآلن علاك
نشكلة النسلنين األولك ،القرآن الكريم هجره النسلنون ،هم يقرإونه ويجودونه ويطدعونه لكنهم هجروا تعالينه.
نرة قال لي شخص (كنت أنشي يي أحد األسواق يدعاني نلك الادخول علاك نحلاه التجاار ) :جااءني خاطاب
دنتي ،قال :نا شاء هللا شكل ،وذكاء ،وغنك ،وعنده نعنل ،وديت ،وسيارة ،وشاب دالتعدير الن ر لقطة ،قال لاي
نا قولك؟ قلت له :أنت عندنا تقرأ القرآن الكريم وتنتهي نن تالوته ناذا تقول؟ قلت لاه تقاول
تقدل الن احف ياي نان يقدلاه نارة واحادة ياي نان يقدلاه نان سات وجاوه ويقاول

ادق هللا العظايم ،أياام

ادق هللا العظايم ،قلات لاه :أنات نذا

أعطيت ادنتك لهذا الشاب الوسيم الغني الذ يعد نن أيال األزواج دنتك دنقاييس الادنيا ،هنااك نقااييس ،نان غ ال
عن هللا

يكون

دق هللا ،كلنتك

دق هللا العظيم ليست حيحة ،ألن هللا عز وجل يقول:
َولَ َع ْب ٌد ُم ْؤمِنٌ َخ ٌْ ٌر مِنْ ُم ْ
ش ِركٍ َولَ ْو أَ ْع َج َب ُك ْم
(سورة البقرة :من آٌة ٕٕٔ )

ثم علنت يينا دعد أنه زوجها نياه ،ودعد يترة نحدودة طلقها ،كيف طلقها؟ كانت نعه يي ن ايف اختلاف نعهاا
يتح الداب وركلها دقدنه يي الطريق ،وعادت دن ردها نلك ندينتها الدعيدة.
َولَ َع ْب ٌد ُم ْؤمِنٌ َخ ٌْ ٌر مِنْ ُم ْ
ش ِركٍ َولَ ْو أَ ْع َج َب ُك ْم
(سورة البقرة :من آٌة ٕٕٔ )

أنا أقول يجب أن تواجه الحقيقة النرة حيننا

تكون أحكام القرآن نطدقة عنادك ياال قيناة لاتالوة القارآن ،و

لح ظه ،ألنك يي السلوك تكذده.
يعني ننسان نريض ذهب نلك طديب و ف له دواء ،هذا الدواء كتب علك و
لو قرأ هذه الو
يش ك؟

ة طدية ،يا ترى هذا الناريض

ة هل يش ك؟ لو قرأها قراءة رائعة أعطك كل حرف نخرجه هل يش ك؟ لو يهم ترتياب الادواء هال

يش ك ن نذا أخذ الدواء ،يال رق كدير جدال دين أن تعنل دالقرآن ودين أن تقرأه ،نع أن قراءة القرآن عداادة،

نع أن ا عتناء دالقرآن عدادة ،نع أن تالوته ويق قواعد اللغة عدادة ،نع أن تالوته ويق قواعد التجويد عدادة ،نع أن
يهنه عدادة ،لكن أين يكنن الخطر؟ يي أ تطدقه ،أعيد عليكم نثل الو
نلك طدياب كتاب لاه و ا ة ،نن قارأ الناريض الو ا ة
قُرأت دنغم النريض

ة :ناريض يعااني نان نارض خطيار ذهاب

يشا ك ،نن قُارأت د اوت جهاور الناريض

يش ك ،نن يهم تركيب الدواء النريض

يشا ك ،نن

يش ك ،يش ك دحالة واحدة نذا أخذ الدواء،

لذلك ورد يي دعض اآلثار:
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه
[ الترمذي عن صهٌب ]

ورد يي دعض اآلثار الندوية:
تال للقرآن والقرآن ٌلعنه
و ُر َّب ٍ
[ ورد فً اْلثر]

أنا أتننك أن تجنع دين الح ظ والتالوة ودين العنل دالقرآن الكريم ،لكن لو أنك ست عل أحد الشايئين األولاك أن
تطدق القرآن الكريم ألنه لنجرد أن تطدق أحكانه تتؤلق.

دعوة هللا عز وجل اإلنسان إلى تدبر آٌات القرآن الكرٌم:
يقول ادن القيم رحنه هللا :تحديق الناظر يي القرآن الكريم وتؤنله يي نعانيه وجناع ال كار علاك تاددره وتعلقاه
هو النق ود نن ننزاله ،الدليل أردع آيات:
ار ٌك لِ ٌَ َّد َّب ُروا آَ ٌَاتِ ِه َولِ ٌَ َت َذ َّك َر أُولُو ْاْلَ ْل َبا ِ
ب (. )ٕ7
اب أَ ْن َز ْل َناهُ إِلَ ٌْ َك ُم َب َ
ِك َت ٌ
( سورة ص)

آية ثانية:
أَ َف َال ٌَ َت َد َّب ُرونَ ا ْلقُ ْرآَنَ أَ ْم َعلَى قُلُو ٍ
ب أَ ْق َفال ُ َها (ٕٗ) .
( سورة محمد)

آية ثالثة:
أَ َفلَ ْم ٌَ َّد َّب ُروا ا ْل َق ْول َ (. )ٙ2
( سورة المؤمنون)

آية رادعة:
إِ َّنا َج َع ْل َناهُ قُ ْرآَ ًنا َع َر ِب ًٌّا لَ َعلَّ ُك ْم َت ْعقِلُونَ (ٖ) .
( سورة الزخرف)

دؤردع آيات يدعونا هللا عز وجل نلك تددر القرآن الكريم.
نا التددر؟ تعلنون يقينا ل أن نعنك التالوة:
ٌَ ْتلُو َن ُه َح َّق ت َِال َوتِ ِه .
( سورة البقرة اآلٌة.) ٕٔٔ :

حق تالوته أن تتلوه ويق قواعد اللغة العردية ،ثم أن تتلوه ويق قواعد التجوياد نن أنكان ،ثام أن ت هناه ،ثام أن
تتددره ،ثم أن تعنل ده،
نا نعنك التددر؟ تعرض ن سك علك اآلية أين أنت ننها:
سابِقُونَ (ٓٔ) أُولَئِ َك ا ْل ُم َق َّر ُبونَ (ٔٔ) .
سابِقُونَ ال َّ
َوال َّ
( سورة الواقعة ).

هل أنت ننهم؟

اص َط َن ْع ُت َك لِ َن ْفسِ ً .
َو ْ
( سورة طه ).

هل أنت ننهم؟
ٌِّن (ٔ) َف َذلِ َك الَّذِي ٌَد ُُّع ا ْل ٌَتٌِ َم (ٕ) .
أَ َرأَ ٌْ َت الَّذِي ٌُ َك ِّذ ُ
ب ِبالد ِ
(سورة الماعون)

لست ننهم ،كلنا قرأت آية تعرض ن سك عليها أيان أنات ننهاا؟ هنااك ننساان قارأ اآلياات التاي تتحاد عان
األتقياء النخل ين النت وقين قال :أنا لست ننهم ،واآليات التي تتحد عن الك ار والننحريين ،قال :أنا لسات نانهم،
يقرأ قوله تعالك عن أناس خلطوا عنالل

الحا ل وآخر سيئا ل ،قال :أنا نن هإ ء.

التددر أن تعرض ن ساك علاك أياة آياة تقرأهاا أيان أنات ننهاا؟ هال أنات نطداق لهاا؟ هال و اف هللا للناإننين
ينطدق عليك؟
هللا عز وجل خلق اْلكوان ونورها بالقرآن:
هذا القرآن الكريم يواز األكوان:
قال هللا تعالك:
س َم َاوا ِ
ض.
ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
ت َو ْاْلَ ْر َ
هلل الَّذِي َخلَ َق ال َّ
( سورة اْلنعام اآلٌة.)ٔ :

وقال هللا تعالك أياا ل:
اب
ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
هلل الَّذِي أَ ْن َزل َ َعلَى َع ْب ِد ِه ا ْل ِك َت َ
( سورة الكهف اآلٌة.) ٔ :

هللا عز وجل خلق األكوان ونورها دالقرآن،
الخالصة:
أيها األخوة الكرام ،نن أوتي القرآن يظن أن أحادال أوتاي خيار نناه يقاد حقار ناا عظناه هللا ،أنات ناإنن ،أنات
نوعود دالجنة ،أنت لك األدد ونن كنت يي واع نالي قليل.
دخل أحد أ حاب الندي عليه ال الة والسالم ال قراء جدال يرحب ده الندي ترحيدا ل عجيدا ل ،قاال لاه :أهاالل دنان
خدرني ده جدريل ،قال له :أو نثلي؟ قال له :نعم يا أخي ،خانل يي األرض علم يي السناء.
ي ذا شخص نإنن نستقيم يعرف هللا ،يجب أن تعتز د ينانك ،وأن تثق دردك.
واآلن الناس نذا شخص ناله حرام شاطر ،ددر حاله ،أنا النإنن يعتز د ينانه.
ييا أيها األخوة اآلن هذا القرآن الكريم ت هنه نذا كنت طاهرال ،سعدك نذا كنت نستقينا ل ،أنا نذا نا يي استقانة
تنت ع ده ،وال رق كدير دين يهم آيات هللا عز وجل و دين أن يعيشها اإلنسان.

أيها األخوة ،ليس شيء أن ع للعدد يي نعاشه ونعاده وأقرب نلك نجاته نن تددر القرآن الكريم ،ونطالة التؤنل
والت كاار يااي نعانيااه ،يا ن آيااات القاارآن الكااريم تطلااع العدااد علااك نعااالم الخيار والشاار دحااذاييرها ،وعلااك طرقاتهااا،
وأسدادها ،وغاياتها ،وثنراتها ،ونآل أهلها ،وتثدت قواعد اإليناان ياي قلاودهم ،وتشايد دنياناا ل عظيناة أركاناه ،وتاريح
ورة الدنيا واآلخرة والجناة والناار ياي قلداه ،وترياه أياام هللا عاز وجال ،وتد اره نواقاع العدار ،وتشاهده عادل هللا
وياله وتعريه ذاته ،وأسناءه ،و

اته ،وأيعاله ،ونا يحده ونا يدغاه ،و راطه النو ل نليه ،وناا لساالكيه دعاد

الو ول والقدوم عليه ،وقواطع الطريق وآياتها ،وتعريه الن س و

اتها ،ون سدات األعنال ون ححاتها ،وتعريه

طريق أهل الجنة ،وأهل النار وأعناالهم ،وأحاوالهم وسايناهم ،ونراتاب أهال الساعادة وأهال الشاقاوة ،وأقساام الخلاق
واجتناعهم يينا يجتنعون ،وايتراقهم يينا ي ترقون ،ودالجنلة تعريه علك هللا عز وجل وطرياق الو اول نلياه ،وناا
له نن الكرانة نذا أقدل عليه.
نذال دالجنلة نذا قرأت القرآن الكريم عريت الواحد الديان ،وطريق الو ول نليه ،ونالك نن كراناة نذا َقادنت
عليااه ،و ُتعريااه يااي نقاداال ذلااك نااا ياادعو نليااه الشاايطان ،والطريااق النو االة للشاايطان ،ونااا للنسااتجيب لدعوتااه ناان
اإلهانة والعذاب والخذ ن.
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