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 القرآن الكـرمي

 

احلديث عن القرآن الكرمي هو حديث عن كتاب اإلسالم الذى ُصنعت أجيال املؤمنني على صورته ، والذى ما     
 يزال حىت اليوم الينبوع الصايف الذى ترده العقول وتطمئن اليه القلوب وتراتح النفوس إليه. 

القرآن الكرمي هو اجملموعة القدسية من األوامر والنواهي اليت تستهدف حتقيق السالم الروحي لصاحبها يف الدنيا      
واآلخرة واليت تّوجت يف �اية املطاف ابإلعالن اخلطري عن متام الدعوة يف قوله تعإىل : (( اليوم أكملت لكم دينكم 

 نا )). وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دي

والواقع أن السالم يف القرآن الكرمي يكاد يكون احملتوى احلقيقي له. إنه امليزة اليت تتميز هبا الدعوة والصفة النفسية      
 اليت فصلت بني عهدين، فهو يطالع الباحث عند كل منعطف ويواجه الناظر عند كل موقف من املواقف. 

وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوً� وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا لنستمع إىل القرآن الكرمي يقول : ((      
 سالما )). 

ولعل السالم أن يكون الكلمة اليت ترمز إىل سبب الفصل بني ما قبل الدعوة وعصر الدعوة ابلذات . فقد مسي      
عين اجلهل الذى هو ضد العلم بل عصر ما قبل الدعوة " جاهلية " كما مسي عصر الدعوة إسالما. واجلاهلية هنا ال ت

تعين السفه والغضب واألنفة. وقد جاء يف احلديث النبوي الشريف ((ولكن أجهلته احلمّية )) أي دفعته األنفة 
 والغضب. 
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وملاذا منضي بعيدا يف البحث عن معىن كلمة جاهلية اليت تقابل كلمة سالم او إسالم وأمامنا البيت املنسوب إىل  
 كلثوم يف معلقته املعروفة : عمرو بن  

 فنجهل فوق جهل اجلاهليـنــا   أال ال جيهلن أحد علينـا      

وإذا كانت اجلاهلية تعين الغضب واألنفة والتمرد واالستخفاف ابملوازين اليت تفرضها قيم اخالقية رفيعة فإن      
التسليم له دون قيد أو شرط حىت لكأّن لسان اإلسالم الذي اشتق من السالم يعين اخلضوع هلل واالنقياد ألوامره و 

حال املسلم جيد معناه الكامل يف الكلمات القدسية اليت يرددها املصلي والداعي حني يقول : " وجهت وجهي للذي 
فطر السموات واألرض حنيفاً مؤمناً وما أ� من املشركني. إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني. ال شريك 

 ذلك أمرت وأ� من املسلمني.". له وب

وميضي القرآن الكرمي يف توضيح معىن السالم وربطه ابإلسالم واملناداة ابإلسالم رابطًا صميميًا يربط اإلنسان      
 خبالق السموات واألرض وجيعل حياته وموته وسعادته وبؤسه ومصريه يف الدنيا واالخرة يف يد هللا العلي القدير. 

الم الذى هو اخلضوع هلل واالنقياد ألوامره والذي يقدمه كتاب هللا دين هداية وقانون أخالق وخطة ولكن اإلس     
تشريع وطريقة أصيلة يف مواجهة املسؤوليات اإلنسانية العامة واخلاصة، يلتزم بتسليط أضواء خاصة على احلقيقة اإلهلية 

ه ال حيثان على صورة مرجتلة فوضوية بل يرتبطان بقوانني خالدة ويعّلم الناس أن االنقياد ألوامر هللا واالمتناع عن نواهي
يهتدي املؤمن هبديها ويتصرف يف ضوء قواعدها الثابتة. إ�ا القوانني اليت أعرب عنها القرآن الكرمي يف قوله تعإىل : (( 

 سنة هللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة هللا تبديال )).. وليس هذا وحسب. 

 سبحانه وتعإىل مل يلزم نفسه مبحاسبة الناس يف ضوء أعماهلم على حنو يكون فيه ميزان العدل فيما تعارفنا إن هللا     
عليه حكما يصّنف به الطيب واخلبيث بل ألزم نفسه تعإىل ايضاً مبا هو فوق العدل وأعظم منه : اإلحسان الذى هو 

أن هللا سبحانه وتعإىل يف منطق القرآن القدسي قد كتب على العفو عن الظامل الذى يظلم نفسه وغريه والرمحة به. أي 
 نفسه أن يغفر ملن أساء وأن يرحم من استخفته اجلاهلية وأضّرت به نزوات اإلمث واخلطيئة. 
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إّن السنن اليت وضعها هللا سبحانه وتعإىل واليت تعين حتمية القوانني يف كل امليادين وعلى كل املستو�ت ال متيل      
كرة االنتقام ممن ظلموا انفسهم وجتاوزوا احلدود املرسومة هلم بل تتفوق علىنفسها فتتم حالة ترتفع عن منطق إىل ف

 العدالة اليت وضعها هللا للناس بني بعضهم البعض إىل منطق الرعاية اإلهلية من رمحة وغفران ومساحة. 

اية وهو أرفع ما ميكن أن يتصوره املرء من معاين العدل اإلهلي يف القرآن الكرمي معجون ابلرمحة موصول ابلرع     
 املسؤولية ونتائجها وااللتزامات الناشئة عنها. 

 وتبدو لنا أبعاد هذا التصرف اإلهلي الكرمي كاملة بكل شفوفها حني نستعرض اآل�ت القرآنية الكرمية التالية :       

 "هلل ما يف السموات وما يف األرض"...

 ما يف األرض مجيعا".."هو الذي خلق لكم 

 "الذي خلق السموات واألرض وما بينهما"... 

 "هللا رّبكم ورّب آابئكم األّولني"... 

"وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الّرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات 
 األرض وال رطب وال �بس إال يف كتاب مبني"... 

هذه اآل�ت القرآنية الكرمية ومئات أخرى غريها تسّلط الضوء على حقيقة هللا سبحانه وتعإىل وتوضح احملتوى      
 احلقيقي ملعىن العدالة وما يتصل هبا من الرعاية للناس والرمحة هلم. 

خرين فقد  ألزم نفسه، فإذا كان هللا سبحانه قد ألزم عباده ابلعدل واإلنصاف بينهم وبني  أنفسهم وبينهم وبني اآل     
وهو الذى يسأل عن كل شيء وال ُيسأل عن شيء، أبن حيسن إىل الناس فال يلتزم يف معاملتهم يف ضوء موازين 
العدل اليت تسقط هبا أقدار الكثرة الساحقة من البشر فقط بل يلتزم ابلرمحة والرعاية والعناية والعفو عما سلف من 

 وحني يشاء.  أخطاء هؤالء العباد ملن شاء منهم

أما وقد وعينا األبعاد اإلهلية اليت تستوعب الضعف البشري يف الوقت نفسه الذى تضبط فيه وتنظم تصرفات      
 البشر فإن من الطبيعي أن نتبني اخلطوط العامة لتعاليم القرآن القدسي. 
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 عاملني . املسلم هو املؤمن ابهلل رب األكوان كلها أو كما وصفه القرآن نفسه رّب ال     

ورّب العاملني هو خالق كل شيء. خلق ما يف السموات واألرض وسّخر البحر وألقى يف األرض رواسي أن متيد      
ابلبشر ويرسل الر�ح بشرًا بني يدي رمحته وجعل األرض بساطًا وجعل لنا من أنفسنا أزواجا وأنبت لنا من األرض 

لدقائق, قادر على كل شيء, عامل بكل شيء, صانع لكل شيء, ال نباات . ويستقل مبعرفة كل احلقائق وعلم كل ا
تسقط ورقة من شجرة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال �بس وال رطب إال يف كتاب مبني قّدر به األقدار 

 وعّني  األعمار وحّدد األرزاق. فهو واحد أحد فرد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد. 

 العقيدة هي اليت متّيز املسلم وتشّده إىل هللا دون سواه من األرابب املزعومة واملثل العليا املفرتضة.  هذه     

وليس هذا وحسب بل جعل من احلرية يف اختيار هذه العقيدة الكرمية ابابً يلج به املسلم إىل اهلداية ويستقبل من      
 ورائه موجة الرضى اإلهلي والعناية الرابنية. 

لكن هذه العقيدة ال تقف عند اإلميان النظري بل تتجاوزه إىل األعمال والسلوك والتصرف عند املسلم. إ�ا تنمو      
وتزيد يف الصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر, وتزكو ابلزكاة اليت تشّد الناس بعضهم إىل البعض االخر, وتسمو يف 

الد��, وتتميز ابجلماعية واحلوار حبثاً عن اخلري املشرتك والتعاون بني  الصوم الذى تصفو به النفس وترتفع يف أ�مه عن
 املسلمني يف طقوس احلج وأ�مه. 

مث تّتسع أبعاد هذه العقيدة الكرمية أكثر فأكثر يف تشريعات معينة حمّددة ووصا� هادفة قاصدة ونواٍه متنع الناس      
 لية من الّرب والطمأنينة. عن مواطن اخلطيئة وترتفع هبم إىل مستو�ت عا

مث تسجل العقيدة شيئاً وراء هذا كله فهي تبلغ القمة او تقرتب منها عند صاحبها حني يلتزم ابلدفاع عن معانيها      
وينتصر هلا يف كل املواقف مؤثرًا مصريها وسالمتها على مصريه الشخصي وسالمته. جياهد يف هللا حق جهاده حىت 

عون أنفسهم يف سبيل هللا. وهكذا تنطبق على املسلم الكامل صفات التضحية بكل شيء . هذه يبلغ مرتبة الذين يبي
 الصفات اليت وردت يف قوله تعإىل: 

(( إّن هللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبّن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل هللا فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً      
 القرآن ومن أوىف بعهده من هللا  فاستبشروا ببيعكم الذى ابيعتم به وذلك هو الفوز العظيم )). يف التوراة واإلجنيل و 
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هبذه السلسلة من املعاين والتوجيهات تتكامل صور العقيدة واألعمال النابعة منها وأتيت اآلية القرآنية الكرمية      
ث عن الّرب: (( ليس الّرب أن توّلوا وجوهكم قبل التالية لتضع اخلطوط الكربى لشخصية املسلم فتقول بصدد احلدي

املشرق واملغرب، ولكّن الّرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيّني وآتى املال على حّبه ذوي القرىب 
عاهدوا والصابرين واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا 

 يف البأساء والضرّاء وحني البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون )).

    

 سيدايت سادتـي،  

لعّل فيما أورد�ه من صور الكتاب الكرمي ما يكفي إلعطاء صورة سريعة عن حمتوى اإلسالم ومعناه والغاية منه.      
وهو كما تعلمون يساعد� على توضيح الصور القادمة يف احللقات اليت أعدد�ها للتحدث عن تراث اإلسالم عرب 

 ء هللا. العصور خلقاً وفلسفة وتعليما. فإىل حلقة قادمة إن شا

 


