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 التربية بكتاب اهلل
 الرباينأمهية الرتبية باملنهج 

 مادة الرتبية هي القران الكرمي
 غاية الرتبية

 كيف تتم الرتبية بكتاب اهلل
 كيفية التفاعل مع كتاب اهلل

 القرآن هو النبع الصايف الذي ينشأ املسلم املتوازن
 موجه له هو شخصيا القرآينشعور القارئ ان اخلطاب 

 . وبعد وسلم.. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

 الربانيأهمية التربية بالمنهج 
. ويستجيب هلذه ق.احل. فكل من يؤمن بدعوة الرتبية.. قضية اهلل.. واحلركة بدين اهلل.ان أهّم قضية يف الدعوة إىل 

. طويلة.ربية . حيتاج إىل تاألرض.. ليقيمها يف حياة الناس ويف واقع إليها.الدعوة ويسعى ليتحرك هبا ويدعو 
له من  . البدهذا. . وكلواقع.. وإىل حركة ترتجم هذا احلق إىل باحلق.والرتبية حتتاج إىل زمن وإىل تأثٍر وانفعال 

 الرتبية.منهج هلذه 
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. عابرة.ارقة . فهي ليست وليدة خالسفح.. امنا بدأت من األوىل.فهذه القمة الّسامقة اليت بلغتها اجلماعة املسلمة 
اجلهد البشري . الذي يتحقق باهلل.. منهج الرتبية بكتاب السفح.. الذي التقطها من اإلهلي.امنا هي وليدة املنهج 

 البشرية.ويف حدود الطاقة 

. مث فيه.ي . ومن الواقع املادي الذي هفيها.. يبدأ بكل مجاعة من النقطة اليت هي الرتبية.هذا املنهج الرباين يف 
هلل عليه ا اهلل صلى. وعلى يد رسول األرقم.. يف دار األوىل.ميضي هبا صعدا كما بدأ بتلك اجلماعة املسلمة 

 لقمةاانتهى هبا يف فرتة وجيزة مل تبلغ ربع قرن من الزمان اىل تلك . مث الساذجة.. من اجلاهلية العربية .وسلم
مثل يف  . املتاملنهج.. وهو ان تسلم اجلماعة املسلمة قيادها هلذا يتحقق.. ولكن بشرط واحد البد ان السامقة.

 وسلم.صلى اهلل عليه كتاب اهلل وهدي رسوله 

 مادة التربية هي القران الكريم  
. واحد.وضع . ما ال ميكن مجعه يف مالرتبية.. ودوره العظيم يف وحديثا.لقد حتدث العلماء عن القران الكرمي قدميا 

لفرتة األوىل . وخباصة يف اينبغي.. وكيف نستفيد من توجيهات القران كما األمر.ولكن هدفنا هو اإلشارة اىل هذا 
 للدعوة.

ذا . هبالنور.. الذي أخرجه اهلل عز وجل من الظّلمات اىل ل.اجلي. هو ذلك عليهم.فجيل الصحابة رضوان 
 الكرمي.الكتاب 

. جاء األوىل.ية الرتب صاحبت فرتة. وفق احلاجات الواقعية ووفق املالبسات اليت مفرقاً.القران الكرمي  لقد جاء
. ولقد لذهين.ا. ال فقهاً نظريا وال فكرة للقراءة واالستمتاع اإلعداد.ليكون منهجاً يتحقق خطوة خبطوة يف مرحلة 
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 . فكان منهج حياهتم الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه ومما عرفوهاملعين.هذا  علىتلقاه اجليل األول من املسلمني 
  الكرمي.ومما مارسوه قبل ان يأتيهم هذا القران 

 غاية التربية 
ُلو َعَلْيِهْم آَ َلَقْد َمنَّ اللَّ ﴿يقول تعاىل  يِهْم ُه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمْن َأنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ يَاِتِه َويُ زَكِّ

 .﴾َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ 

. للمتقني. . أن هذا القران هدىً كثرية.. واهلل عز وجل ذكر يف مواضع  العصري.هي الرتبية باملصطلح  فالتزكية
َعاَرُفوا يَا َأي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبا ﴿. الرتبية.هي الغاية من  فالتقوى ا َوقَ َباِئَل ِلت َ

 .﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتْ َقاُكمْ 

وله . وإمنا يتفاضلون بطاعة اهلل تعاىل ومتابعة رسواء.سفجميع الناس يف النسب إىل آدم وحواء عليهما السالم 
 .. أي إمنا تتفاضلون عند اهلل تعاىل﴾أتقاكمإن أكرمكم عند اهلل ﴿وهلذا قال تعاىل  صلى اهلل عليه وسلم،

مد بن حدثنا حم البخاري:. قال وسلم.. وقد وردت األحاديث بذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه .بالتقوى
ل رسول اهلل صلى سئ قال:عن أيب هريرة  عنه:عبدة عن عبيد اهلل عن سعيد بن أيب سعيد رضي اهلل حدثنا  سالم،

 {.أتقاهمأكرمهم عند اهلل } قال: أكرم؟،اهلل عليه وسلم أي الناس 

م " إن اهلل ال ينظر إىل صورك وسلم:. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه صحيحه. مسلم يف. رواه آخر.حديث 
 اجلوارب والعمل الصالحيف القلب  اإليمان. فدل احلديث على أن ".وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم 

 اهلل.مها هدف الرتبية بكتاب 
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يف  ينمبمن شهد خطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم  نضرة قال:ويف حديث آخر بإسناد صحيح من حديث أيب 
أال  احد،و أال إن ربكم عز وجل  الناس،}يا أيها : وسلمصلى اهلل عليه فقال  بعري،م التشريق وهو على وسط أيا

 غت؟بلأال قد  ،بالتقوىأال ال فضل ألسود على أمحر إال  عجمي،أال ال فضل لعريب على  واحد،وإن أباكم 
 . {ليبلغ الشاهد الغائب قال: نعم، قالوا:

ل فالن ليسوا إن آ} قال:ويف الصحيحني عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
إمنا وليه  لنسب،اأن األمر ليس مبجرد  وسلم،. فأخرب صلى اهلل عليه {.إمنا ويل اهلل وصاحلوا املؤمنني بأولياء،يل 

 املؤمنني.اهلل وصاحلوا 

ختيار . ومها اللذان يزينان للقلب اوالعربة.يشرحان القلب للهدى والنور واملوعظة  فاإلميان والتقوى مها اللذان
. وغاية ة.املسأل. هذا هو األمر وهذا هو لب الطريق.. واحتمال مشقات والعربة.اهلدى والنور واالنتفاع باملوعظة 

 .التربية

 كيف تتم التربية بكتاب اهلل
  قالوا:. .﴾فمن يرد الّله أن يهديه يشرح صدره لإلسالم﴿ اآلية:ذه سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ه

لك من أمارة فهل لذ وقالوا:. "." نور يُقذف فيه فينشرح له وينفسح  قال: الّله؟كيف يشرح صدره يا رسول 
موت قبل واالستعداد لل الغرور،والتجايف عن دار  اخللود،اإلنابة إىل دار } :وسلمصلى اهلل عليه  قال   هبا؟يعرف 

 (.اه عبد الرزاق وابن أيب حامتو . )ر {.لقاء املوت

وعن  قلوبكم، حببه إىل نفوسكم وحّسنه يف أي ﴾قلوبكمولكنَّ الّله حّبب إليكم اإلميان وزينه يف ﴿وقوله تعاىل: 
، مث {القلب واإلميان يفاإلسالم عالنية } يقول:كان رسول الّله صلى الّله عليه وسلم   قال:أَنس رضي الّله عنه 
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وله تعاىل: وق (،)أخرجه اإلمام أمحد {التقوى ههنا ههنا،التقوى } يقول:يشري بيده إىل صدره ثالث مرات مث 
. كتابه.بورباهم  رشدهم،أي املتصفون هبذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الّله  ﴾أولئك هم الراشدون﴿

 هلذا أهلا ا . ليكونو املؤمنني.د من خالل كتاب اهلل وما هو املطلوب من كيف نصل هلذا الرش  السؤال:لذلك يبقى 
 .﴾فضاًل من الّله ونعمة﴿ سبحانه:الفضل وهذه النعمة كما قال 

ية كيف تتم الترب عن:. ونتحدث الفضل. هلذا أهلا كيف نكون  نتلمس:سنحاول يف هذه الصفحات أن 
 اهلل؟بكتاب 

ا  وأن نفهم ما معىن أن يكون بني أيدين وتعاىل،البد من أن نستيقن أن هذا الكتاب هو من عند ربنا سبحانه 
 عليه ليوصلها إىل قلب رسول اهلل صلى اهلل السالم،كتاب ربنا ... كلمات اهلل اليت أنزهلا ومحلها جربيل عليه 

َذِلَك  لم،ا﴿فالبد أن نعيش مع هذه احلقيقة كما وصفها عز وجل  الكون،لينري هبا أرجاء األرض وأرجاء  وسلم،
ى   .﴾ِلْلُمتَِّقينَ اْلِكَتاُب ًَل رَْيَب ِفيِه ُهدا

ليس كتابا للشفاء و  فقط،فهو ليس كتابا للربكة والتيمن  ،شاملةنظرة كلية البد أن تكون نظرتنا إىل كتاب اهلل 
وليس كتابا  قط،فوليس كتابا ألرقى أساليب البيان والبالغة  فقط،والرقى فقط وليس كتابا للثقافة واملعارف 

. ولكن هلل.ا. يف كتاب كله.إننا جند هذا   فقط . . .لقصص األولني واآلخرين فقط وليس جماال لألجر والثواب 
 مهمته.و أن نقصر نظرتنا للقرآن على هذه اجلزيئات فإننا بذلك نفرغ القرآن من حمتواه ونعطله عن دوره 

رض ورسالة عاملة مستمرة إىل أن يرث اهلل األ متكامل،ونظام حياة  للرتبية،ومنهاج  شامل،فالقرآن الكرمي كتاٌب 
 عليها.ومن 



 

 6/11  نشر احملتوى مسموح بشرط نسبته للمصدر وعدم تعديله   اهلل بكتاب الرتبية

سن التعامل واليت تقود إىل ح احلكيم،ترتبط برؤية األهداف األساسية هلذا الكتاب  للقرآن،الشاملة هذه النظرة 
 أربع:إجيازها يف نقاط  . ميكناألهداف.. وهذه وتدبره.معه وفهمه 

  كلها.هداية الفرد وهداية البشرية   سبحانه،اهلداية إىل اهلل 

  املتوازنة.إجياد الشخصية املسلمة املتكاملة 

  ئه.ومبادإجياد اجملتمع املسلم املكون من األفراد املسلمني الذين أنشأهم القرآن ورباهم على هديه 

  رهبا وإمدادها وربطها ب وكيدهم،وتعريفها بأعدائها  حوهلا،قيادة األمة املسلمة يف معركتها مع اجلاهلية من
 اجلهاد.بعدة 

نه بكافة أجهزة . ونتلقى عكياننا.. تقودنا إىل أن ندخل يف عامل القرآن الرحيب بكل  السابقة.معرفة هذه احلقائق 
 . وموجهاً وقائدا ومربياوحكيما.. وعندها سنرى القرآن حيا فاعال فينا.التلقي واالستجابة 

 كيفية التفاعل مع كتاب اهلل 

فاعل أعصابنا مع وتت وقلوبنا،وكيف تتحرك مشاعرنا  القرآن،حنن حمتاجون أن نعلم ونتعلم كيف حنقق اهلدف من 
ل إىل ي أكرمنا اهلل به وأن حناول أن نص. حبيث نفهم وندرك ويدخل إىل قلوبنا هذا النور الذاحلكيم.هذا الكتاب 

 العايل.هذا األفق 

ثري من وكان ك السورة،وكان ال يستطيع أن يكمل  القرآن،بّكاء حينما يقرأ  عنه،لقد كان أبو بكر رضي اهلل 
كانت حتت أعينهم أخاديد صنعها الدمع مما كانوا يبكون يف جوف   عنه،الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي اهلل 

ن ندرك عظمته . أو أالقرآن.. وليس فقط أن نفهم القرآن.البد أن نرتفع إىل مستوى التعايش الشعوري مع  الليل،
  الكرمي.دون أن تتفاعل نفوسنا هبذا القرآن 
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إن هذا األفق ال يصل إليه أحد إال حينما ََتُْلص نفسه متاما من كل ما يعكر النفس البشرية من الغفلة واملعاصي 
ن على وأن يصفو قلبه لكي يتلقى إشعاعات القرآ هبا،وس الشيطان وتفاهات األمور اليت ينشغل والصغائر ووسا

 يها.ف. البد أن ننقي هذه القلوب لكي جيد القرآن مكانه القرآن.البد أن ننظف هذا القلب لكي يتلقى  قلبه،

سية أو رفيعة ؛ سواء كانت نفيتعجب اإلنسان كلما عاش مع القرآن ، كيف أنه حىت األمور الصغرية واخليوط ال
مادية فإنه جيدها موجودة يف آيات القرآن ، إن هذا القرآن هو حقا تبيان لكل شيء ، وحق له أن يكون كذلك 

ألنه كتاب اهلل اخلالق فهو الدليل الذي أنزله اهلل عز وجل هلداية البشرية ، وهو الكتاب الذي حيمل رسالة اهلل 
الطبيعي جدا أن يكون هذا القرآن فيه كل ما يريده البشر ليصلحوا حياهتم ، سواء  اخلامتة للبشر مجيعا ، فمن 

كانت حياهتم مع اهلل ، أو حياهتم مع أنفسهم ، أو حياهتم مع املؤمنني أو حياهتم مع الكون كله بكل أطيافه 
 وألوانه .

قرآن جاء فال صادقني،نا عبيدا ما جيعل أحكامه،ومن  قصصه،ومن  كلماته،نتعلم من   كامل،القرآن الكرمي غذاء  
. ليعلو ر.وبالشهذا الواقع املليء باملتناقضات واألحداث وباآلالم وباخلري  واقعه،من خالل  اإلنسان،ليخاطب 

 الواقع.هبذا 

ات كامنة من . فالنص القرآين يطلق شحنالقرآين.. بالبقاء يف جو النص وتتدبره.القرآين  قراءة النصاحلرص عند 
هذا  حاضرا بكل كيانه حلظة التعامل مع يقظا متفاعال،معانيه ويفيض فيوضات دافقة من أنواره على من كان 

 الكتاب احلكيم 
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 ينشأ المسلم المتوازن يالذ ين هو النبع الصافآالقر 

احلقائق والذي يزوده بالتصورات و  املتوازن،سلم القرآن الكرمي هو النبع الصايف األصيل الذي يُنشأ اإلنسان امل
. أن يدخل القارئ إىل عامل القرآن بدون مقررات سابقة من نتاج الفكر بشرط.ولكنه لن يفعل هذا إال  والقيم،

وإمنا  الهلا،خ. حناكم إليها كتاب اهلل ونتلقاه من سابقة.. فليست هناك إذن مقررات القرآن.البشري البعيد عن 
 اهلل.د مقرراتنا من كتاب حنن نستم

. من أجل أن ينشئ املقررات الصحيحة اليت يريد اهلل أن تقوم عليها تصورات البشر القرآين.لقد جاء النص 
ديد نظيفا من  ليقوم تصورهم اجل دخيل،فيجب أن يتلقوها وقد فرغوا هلا قلوهبم وعقوهلم من كل غبش  وحياهتم،

أن  ننااملنهج ميك. وهبذا وحده.مستمدا من تعليم اهلل  السواء. ـ على وحديثهاكل رواسب اجلاهلية ـ. قدميها 
 منه.ونستفيد  كنوزه،نتعامل مع القرآن لنستخرج  

طلق واهلدى واخلري امل ،املطلقوالصدق  املطلق،على القارئ واملتدبر لكتاب اهلل أن يتعامل معه على أنه احلق 
ته هي األصل والتصديق اجلازم مبعانيه وحقائقه ودالال به،ألن الثقة املطلقة بنصوص القرآن والتسليم التام  املطلق،

 اهلل.يف التعامل مع كلمات 

 تقوم بإطالقها يف نفوس املؤمنني وارفة،وظالل لطيفة  صائبة،ودالالت  خاصة،نصوص القرآن هلا إحياءات 
وغفلة القلب حترم قارئ القرآن من معايشة إحياءات النص القرآين  حة،املتفتأصحاب القلوب احلية والبصائر 

اعل احلي مع القرآن مث بالتف أوال،بصدق اإلميان  قلبه،فالبد للقارئ من استحياء هذه املشاعر يف  ولطائفه،وظالله 
كنوز القرآن   نوأشاروا إىل بعضا م التفسري،الكتاب وأهل  عليهم منمع االستعانة مبن فتح اهلل  كيانه،بكل  

 كتبوه.وإحياءاته فيما  
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ذو  لقرآن،افتعامل الصحابة مع  عليهم،. كما تعامل معه الصحابة رضوان اهلل الكرمي.حماولة التعامل مع القرآن 
ه وهو ذو داللة توضح كيف كان اهلل سبحان إليه،ونظرهتم  به،داللة على منهج تعاملهم مع القرآن وصلتهم 

املشكلة اليت متر و  يواجهونه،انوا يتوقعون وينتظرون تنزل اآليات لتعاجل املوقف الذي وكيف ك حسهم،حاضرا يف 
 وه.عاشوأن نعيش شيئا مما  وجدوه،وأن جند من القرآن بعضا مما  ذلك،فلنحاول أن نقتدي هبم يف  هبم،

عمل ويعطي لكل ا هو قائم يوإمن ماضية،فهو مل ينزل لفرتة زمنية  واملكان،من قيود الزمان  القرآنية،حترير النصوص 
 لتاريخ.اويف أية بقعة من األرض ويف أية فرتة من فرتات  والثقايف،بين اإلنسان مهما كان مستواهم املادي 

الدعوة وعاش به كل قائم ب املسلمني،وعاش به من بعدهم من  التابعون،وعاش به  اهلل،اش الصحابة مع كتاب ع
ه على أنه فلنتعامل مع ومكان،وانطبقت آياته على كل واقع يف كل زمان  ومكان،واحلركة بدين اهلل يف كل زمان 

وإصالحه ألمور  وكيفية معاجلته اآلن،تشخيص الواقع املعاش  اهلل،ففي كتاب  نعيشه،منزل لواقعنا املعاصر الذي 
 الواقع.ومظاهر احلياة يف هذا 

رئ دالالت هذه فإذا استصحب القا احلسىن،أمسائه و  سبحانه،اآليات اليت تعرفنا باهلل سبحانه تعرض صفاته 
ة واقعية تنري له حي اآليات،وأصبحت تلك  اهلل،فقد استقام على منهج  وكيانه،الصفات واألمساء وعاشها بقلبه 

 حياته.طريقه وتوجه 

لحظ فلن ياهتم،شخصفتصفهم وحتلل  الواقعية،تتحدث عن أناس من البشر هلم مواقفهم  القرآين،آيات القصص 
الذب  فكلها معامل هادية للواقع ،والتربيةهذا ونلحظ ما يف هذا القصص من دروس يف العقيدة والدعوة واحلركة 

 نعيشه.
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 فعلينا أن نوسع من فهمنا لتفسري القرآن ليشمل سرية رسول اهلل القرآن،إذا أردنا أن نفهم كيف حنقق اهلدف من 
اب يشرح فتفسري القرآن ال ينبغي أن يقتصر على كت عليهم،وحياة صحابته رضوان اهلل  وسلم،صلى اهلل عليه 

خص وإمنا جيب علينا أن نرى القرآن حيا يف ش آية،أو قول لصحايب يفسر غريب كلمة أو سبب نزول  اآلية،معىن 
 وسلم.رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 لقرآن،لفقد كانوا اجلانب العملي الواقعي التطبيقي  أصحابه،أن نرى القرآن حيا يف شخوص  أيضاً،وجيب علينا 
 قالت: لم،وسوعندما أجابت السيدة عائشة رضي اهلل عنها على من سأهلا عن خلق رسول اهلل صلى اهلل عليه 

كانت    حياته،و حقيقة أن سريته  احلقيقة،فإهنا رضي اهلل عنها عربت بصدق وحكمة عن هذه  القرآن(،خلقه  )كان
 الكرمي.تفسري لتوجيهات القرآن  كلها

  موجه له هو شخصيا القرآنيشعور القارئ ان الخطاب 
 :ألهميتهاونزيدها بيانا هنا  قبل،وقد أشرنا هلذه النقطة من  

 يتحدث اإلمام الغزايل رمحه اهلل يف اإلحياء عن األمور الباطنة اليت جيب أن يتحلى هبا قارئ القرآن ، فيقول :
القرآن ، أن يقدر أنه املنهي واملأمور ، وإن مسع وعدا أو وعيدا فهو املقصود ، وإن مسع قصص  قارئجيب على "

األولني واألنبياء علم أن السمر غري مقصود ، وإمنا املقصود ليعترب به ، وليأخذ من تضاعيفه ما حيتاج إليه .. وإذا 
يعترب أنه فل الناس؟،فما له ولسائر  قصود،مفهذا القارئ الواحد  اآلحاد،قصد باخلطاب مجيع الناس فقد قصد 

من بلغه  :القرظيقال حممد بن كعب  ،﴾بلغوأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن ﴿ تعاىل:فقد قال  املقصود،
لنتدبرها يف ف وجل،هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز  العلماء:ولذلك قال بعض  اهلل،القرآن فكأمنا كلمه 

 ."وننفذها يف الطاعات والسنن املتبعات الصلوات،
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احلرص على أن يسجل القارئ ما يرد على فكره من خواطر وإحياءات حلظة ورودها قبل أن ينصرف عن التالوة 
ويعينه على  ره،ومشاعوهذا التسجيل يعينه أن يعيش مع اآليات بكيانه  املشاغل،إىل مشاغل الدنيا فينسىاها مع 

 اهلل.إلميانية اليت تفاعلت فيها نفسه وأحاسيسه مع كلمات اسرتجاع تلك اللحظات ا

لكي تكون هذه اإلحياءات واخلواطر منضبطة غري خارجة عن مراد النص القرآين فال بد للقارئ من اإلملام ببعض 
وعليه أن  أويل،تمما يعينه على فهم القرآن والتعامل معه بوعي ودون شطط يف فهم أو  التفسري،أساسيات علوم 

ومن بعض  ة،والبالغلم بصورة إمجالية موجزة مبا حيقق الغاية املطلوبة من اإلملام بعلوم اللغة والنحو والبيان ي
  ذلك.موضوعات علوم القرآن اليت تعني على 

ة من الفرق أو أو لفرق املسلمني،أال يكون أسري فهم معني لعصر خاص من عصور  اهلل،على القارئ املتدبر آليات 
ويأخذ  م،وجمادالهت املفسرين،وإمنا على القارئ أن يتجاوز خالفات  املفسرين،أو ملفسر من  ملذاهب،املذهب من 

فيتلقى منه  كنوزه، ويتزود من منه،مث يعود إىل معني القرآن الصايف يغرتف  ويناسبه،منها ما يصلح لعصره وواقعه 
ويستطيع أن  قرآن،الركي للمعرفة املستقاة من وهبذا وحده يستطيع أن يعيش البعد اإلمياين الرتبوي احل مباشرة،

 اهلل.التربية بكتاب يصل إىل اهلدف املنشود من 

عندما يتعامل القارئ مع كتاب ربه ، فال بد أن يرتب خطوات هذا التعامل بصورة متزنة متدرجة متتابعة ، فليبدأ 
رية والقلبية لتالوة ذلك بآداب التالوة الظاه باستحضار اجلو اإلمياين الذي سيتقدم به للفهم والتدبر ، ويستعني يف

القرآن ، مث يقبل على القرآن ويدخل إليه بكيانه كله ، وبكل منافذ املعرفة اليت وهبها اهلل له ، ويستعني بتفسري 
خمتصر لبيان معىن كلمة غريبة أو حتديد سبب نزول ، أو للوقوف على معىن غامض ، أو معرفة حكم خاص ، 

همه ويصححه ، وإذا استعان بتفسري الظالل للشهيد سيد قطب ، فسينفعه ذلك كثريا يف فهم فيصوب بذلك ف
 معاين القرآن وحقائقه وإحياءاته .
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على القارئ للقرآن أن ال خيلط بني الوسائل والغايات ، فوسائل التدبر وآداب التالوة ليست هدفا يف ذاهتا ، وإمنا 
هي معينات على تدبر كتاب اهلل وتلقي إحياءاته وتقريراته ، وهذا التدبر أيضا ليس هدفا يف ذاته وإمنا هو وسيلة 

ن والتقوى ، واهلدى الذي يصنع الشخصية اإلميانية ، اليت حتيا للوصول إىل األهداف األساسية للقرآن ، فاإلميا
وتعيش لدين اهلل وبدين اهلل ، وتتحمل يف ذلك كل الصعاب ، هذه هي القمة السامقة اليت وصلت إليها اجلماعة 

 املسلمة األوىل حني تربت بكتاب اهلل ، وهي القمة اليت ميكن أن تصل إليها كل مجاعة مسلمة ، تسعى صادقة
 . تتربى بكتاب اهلللكي 

 رب د هللالحموآخر دعوانا أن  والمنة،فلله الحمد  البشرية،هو نعمة اهلل الكبرى على هذه  القرآن،إن هذا 
 العالمين.


