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أٌ ٓقرأ اإلىصاٌ القرآٌ ٓلٌْ ٍنهُ أٌ ٓتعهرع ىلهٙ    
اهلل بعلل كبري مً خالل القهرآٌ اللهرٓه مهً خهالل     
القههرآٌب بَههؤا أبكههد بههنٌ القههرآٌ اللههرٓه   ٍههؤِ 
املرحل٘ بالؤات حنً أحْج ما ىلهٌْ للٔهُو ّ  ٍهؤِ    

ْ ٓتعرض خلطْرٗ بالغ٘ ىلٙ أٓدٖ ٍهاملرحل٘ بالؤات 
لقهرآٌ   ىفْشهياو   ا والَْٔدب ّلٔض القرآٌ   ىفصُ

القههرآٌ   حٔاايههاو القههرآٌ   ّاوعيهها ٍههْ الههؤٖ   
شٔطرب أما القرآٌ   ىفصهُ   ٓصهتطٔع الَٔهْد أٌ    
حيرفِْ   ٓصتطٔعْا أٌ ٓسٓدّا فُٔ ّ  ٓيقصْا ميُ 

أٌ ميصِْ بصْٛب للهً ٓصهتطٔعْا      ٓصتطٔعْا أبدّا
باليصب٘ ليا أٌ جيعلْىا بالعلل الؤٖ   ٓبقٙ للقرآٌ 
ىالو٘ بيفْشهيا   ٓبقهٙ ليها أٖ ااصهال بهالقرآٌ        

 ٓبقٙ ليا أٖ التفات لىل القرآٌب
داث ّجتهدٌّ  هّأىته لهْ اتهنملٌْ خهالل ٍهؤِ األحه     

راع مهع  هْع الصه هً مْضه هرب ىه هىيدما ٓتخدث العه 
٘ هُ   مْاجَه هرٌّ فٔه ها ٓفله همه أمرٓلا ّلشرأٜل ّ

أمرٓلا ٍل اصنع كلن٘ ّاحدٗ مً زىهٔه ىربهٕه ٍهل    
اصنع كلن٘ ّاحدٗ مً أٖ حملهل ٓككهد ىلهٙ ضهرّرٗ     
اىتناد القرآٌ اللرٓه ّالعهْدٗ لىل القهرآٌ اللهرٓه    
ّالعْدٗ لىل اهلل؛ لٔصل الياط لىل حل هلؤِ املعلل٘؛ 
ألٌ القههرآٌ وههد فصههلْا ميههُو ذ ٓعههد    ٍئههتَه 

الل هً خهههل مهههٌْ احلهههوههّان أٌ باإلملههاٌ أٌ ٓلههلطال
رب متخبطني ٍلؤا كنا ىعهاٍد  هٙ العهرآٌ ّشٔبقهالق

 ّٓتنلً أىدابىا مً التغلب ىلٔيا ّمً وَرىاب
 ّارٚ كلنا معٙ السماٌ ظَرّا بعد ظَر   ارٚ لجنهازاّ 

فٔنا ٓتعلق بالعربو ارٚ كل األىنال اصري  ّ  اقدمّا
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كهل مهرٗ ٓتخقهق ظهٕٛ       صاحل لشرأٜل ّأمرٓلهاو  
لجيابٕ باليصهب٘ للَٔهْدو للهً باليصهب٘ للعهرب ّ       
ىقط٘ ّاحهدٗ ّ  خطهْٗ ّاحهدٗ ّ  مْوهح ّاحهد؛      

 –ألىَه ٍلؤا أىرضْا ىً القرآٌ ألىَه مً البدآ٘ 
 -ق أخهر  هً أٖ طرٓهْد أّ ىهق الَٔهً طرٓهْاٛ ىهش

اىصرفْا ىً القهرآٌ ّابتعهدّا ىيهُو ّاهلل شهبخاىُ     
ّ٘   َّ} ّاعاىل والن ُ  َمِعَٔعه َّ َله ًْ ِ ِكِرٖ َفِإ ًْ َأْىَرَض َى َم

ِ٘ َأْىَنٙ َْْو اِلِقَٔاَم َٓ  ِ ٍْ أىنٙ  (461)طههُن  {َضْيلّا ََّىْخع ر 
  الدىٔا ّأىنٙ   اآلخرٗو   ٓصتطٔع أٌ ٓصل لىل 
حلو ّ  َٓتدٖ لىل حلو ّ  َٓتدٖ لىل مها فٔهُ ىهس     

 م٘بلُ ّظرع ّرفع٘ ّوْٗو ٍؤا ٍْ ما اعاىٕ ميُ األ
ّحنً ل ا مها اعلنيها ىلهٙ ٍهؤا اليخهْ ل ا مها اعلهه        
اإلىصاٌ ّازدادت معرفتُ ىلٙ ٍؤا اليخْ ٓصتطٔع أٌ 

ٕ هفهه رّاهٌْ مكثهههع أٌ ٓلهههو ٓصتطٔههرّاهٓلههٌْ مكثهه
ًو ٓصتطٔع الياط أٌ جيعلْا مً أىفصَه أم٘ هاآلخرٓ

ٓلٌْ هلا دّرٍاو ٓلٌْ هلا أثرٍاو ٓلٌْ هلها فاٜهداَا   
 بّباليصب٘ لعباد اهلل ليصب٘ للدًٓالعظٔن٘ با

اهلل شههبخاىُ ّاعههاىل ىيههدما أمههر اليههاط ذ ٓههنمر   
العخصٔات اللهبريٗ أّ ٓهنمر أصهخاب ربّط األمهْال     

و خاطبيا حنً ٍك ٛ الؤًٓ اّهفقط خاطب الياط مجٔع
ما ا ىعنله مها ا ميلهً أٌ ىعنهله مَهؤٖ بها      ]ىقْلن 

ٛ     وىصْٖه احيا ما بنٓدٓيا ظٕٛ  !داحيها مها معيها ظهٕ
ىقهْله للهً ملها ا خياطبيها اهلله ٍهْ ذ       ألٔض ٍلؤا

 خياطبيا ل  ٍّْ ٓعله أٌ باشهتطاىتيا أٌ ىعنهل ظهٔٝاّ   
 ّل  للاٌ مً حتنٔل ما   ٓطاقب 
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ًَ  } فاإلىصاٌ ود ٓردُّ ىلٙ اهلل ٍْ ٓقْلن َٓا َأََُّٓا الَّهِؤٓ
ُِ للً لْ شهنل  أٖ ّاحهد ميها     {آَمي ْا ُكْى ْا َأْىَصاَر اللَّ
مً الؤًٓ آميْاه لقهالن ىعههب    ىً أّل اآلٓ٘ ٍل أى 

ًْ الؤٖ ميلً أٌ ٓقْلن  ه  َم
ُكْى هْا  } ل ّا اهلل ٓقْل لم كْاحد مً بقٔه٘ املهكمينين  

ُِ     ٍؤِ احلاله٘  هأى ادها جَدىه]والن م {َأْىَصاَر اللَّ
ٓدل ىلهٙ جَلهم بهاهللو ٓهدل      اتعامل مع اهلل اعاماّل

 ىلٙ أٌ اهلل لٔض لُ ملاى٘   ىفصمب
كْىهْا  }فَهه أىهُ رحهرد أٌ ٓقهْلن     أى  جيب أٌ ا

لُ ل  ٍّهْ   أىُ   ٓنمرىا أٌ ىلٌْ أىصارّا {أىصارّا هلل
ُ ٍّهْ ٓعلهه   هل ارّاهٓعله أٌ باشتطاىتيا أٌ ىلٌْ أىص

الغٔبو ألٔض ٍهْ الهؤٖ ٓعلهه الغٔهبه ٓعلهه الغٔهب       
ّالعههَادٗ ٍههْ ىههاذ بلههل الْشههاٜل الهه  ميلههً أٌ  

 ٍّداىا فعاّللدٓيُو ٍْ ىاذ  ىصتخدمَا فيلٌْ أىصارّا
لىل الطرٓق٘ ال  ميلً مً خالهلا أٌ ىكٍل أىفصهيا  

 بأىصارّا لُ ّأىَا كلَا رتياّليا حتٙ ىلٌْ
اهلل   ٓههنمر اليههاط بعههٕٛ ل  ٍّههْ   متيههاّهله أٌ 
ٓعنلِْ لما مباظرٗ أّ   متياّهله أٌ َْٓٔٝا أىفصهَه  

ا   هح مهً اللٔهألٌ ٓصلْا لىل العنل بُ ّل  للاٌ م
 ب الرحٔه   ٓللح الياط را   ٓطٔقٌْ أبدّآطاق ّ

د ىلُٔبب ىصنل اهلل شبخاىُ أٌ هد أٌ أبكها أرٓهؤا مهٍ
ُ لىل أٌ الٌْ ىبادايا لُ ّأٌ هْٓفقيا لىل اإلخالص ل

ُ ّأٌ ٓلٌْ مماايا لُ ّأٌ جيعل ٍنيا هالٌْ حٔاايا ل
 ب ْل ىلٙ رضاِ لىُ ىلٙ كل ظٕٛ ودٓرٍْ احلص

ّالصالو ىلٔله ّرمح٘ اهلل ّبركااُووو
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