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 َجاِذبِيَُّة اْلٌقْرآنِ 
 (*للداعية الرتكي: أ. حممد فتح هللا ُكوَلن)

 ترمجه من الرتكية إىل العربية األستاذ: أورخان حممد علي/استنبول
 

القررررهن ارررو الالرررول الامرررحل لل لمررراا وا ررررو. و عرررا  األ ل واألبرررد  وارررو  ررروا 
خارقرررة المرررال  اخررر   املل ررروا الرررب  كا رررس ا رررر ادمرررت الرررن  وعنررردما  ت رررول إىل ل لررر  

وسريبق   !َ َدَاٍة المعة،  رى ايه أبطال الباغة واأل ب همئٍب مجاال ال  بهت، وُحْسرنا  ال  رلول
 -الررب  اررو معرررما للامررال والاررن واأللرروان اد يررة املتناسررقة واملتناغمررة -ارربا ال ررون ال بررر

 عرد كترا     -أ  ال رون -أمه مو َن َخْوٍ. وُرْعٍس، جتول ايه العاار ُت واألرواح الشر ر ، محل 
ري سررا مرن أسررار املر  األعلر ، وسرتبق  سرطور اربا ال رون وأوراقره مبع رر   كر   سرطر ايره  ُرْاشس
ومتشرررتتة  حرررل وم اليررروح الرررب   ت رررول ايررره القررررهن إىل مرررور  نهمرررر علررر  و ررره اررربا الو رررو   

رحُل النرا   رهن كشرمت سررا عة  أمره عنرردما أ ررق القرر -عرردا أ ر اب األا ررار املسربقة  –وُُيْمس
 الت الغيوح السرو ال، الرك كامرت جتر ى علر  الردميا، ووهرر الو ره الالراح  للو رو ، وامقلبرت 
مجيررحل األ رريال إىل اقررراا، ومجرر ، وكلمرراا  ل ترراب مرر مت ومرربهع لقار رره  عنررد  ررا   رروته 
اهنمررررا األمررروار علررر  عيرررون القلرررس، وبررردأا املشررراعر الرررك ارررارا و األرواح، واأللسرررنة الرررك 

 أ ب ت ترمجاان  به املشاعر إبمشا  أان يد النور 
    ااعتبارا من اليوح الب  أضيئت به العيون والقلوب  كى مرن لغرل و ال رون  أ  !

وكرى مرن مشراك  معقرد  متداخلرة بعالرها مرحل الربع   !كان  نتظر ا   منب اآلال. السنواا
ى، ووهرررا العاقررة الةرر ي ة اآلخررر، كامررت تنتظررر ا لررول  ُحلحررْت الواحررد  منهررا إ ررر األخررر 

                                                

ح  تارر  1938األستاذ حممد اتح هللا كولن أحرد أبرر  روا  التاد رد الرد ع املعا رر ن برتكيرا  ولرد سرنة:  * 
اكررل للرردعو  إىل هللا تارغررا كليررا،  ملررواعو وارطررس والرردرو ، وااررتى ك رررا إبمشررال املعااررد ادسررامية ومر 

الب ررا العلمرري، وت ررو ن األ ررر  ولرره مظررر اسرررتاتياي متميررل  كتررس عررد  جررو  إسررامية راقيررة، تررر ى 
بعالها إىل العربية وإىل عد  من اللغاا العاملية، من أ رهراا: أأضروال قرهميرة و  رال الو ردانا، وأالنرور 

سرلمية قا مررة علرر  مررنهع الرتبيررة  ورغررى أن  عوترره !ارالردا و اقرره السررر  النبو ررة  ولرره مظرراا قرهميررة  قبررة
والتعليى  اقد امت ن بسبس راحل را ة القرهن و با  العلمامية ا د د ة  اعرا  برا اكاكمراا والسراون 

 !واملناو  عا  هللا له  لارج
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بررا ادمسرران والو ررو  وارررال   واضرر ة وضرروح البرردر التمرراح، ولبسررت كرر  األلغررا  واملعميرراا 
 لبا  املعاين، وامتظمت و مداراا ا  مة 

القرررررهن اررررو قمررررة العلررررى املتررررا والةرررر يح، وأسررررا  التعبررررر الرررردقي ، وقاعررررد  للتعبررررر 
سريد ال ترس السرماو ة وغرر السرماو ة كران امل ا رس املنطقي  وكما كان ابا الارقران العظريى 

األول لررره سررريد األمبيرررال واملرسرررلا  ال ترررس السرررابقة  رررالا ل ررري تالرررحل إ ررراراا علررر   ر قررره 
وأعامررا، أمررا ال تررس الررك  ررالا بعررده ال رري تقرروح بشرررحه ووضررحل ا رروام  وا وا رري، كرر  

ر هبررا األمبيررال اررربه حسررس خر طررة روحرره وغرررو ذلرر  الررروح  عرارره مرررن قبلرره بةررورته الررك بشررر
الرسرررالة، وعراررره الرررب ن  رررالوا مرررن بعرررده بةرررورته املنررررللة امللموسرررة، ورأوا التررر  ر ال برررر الرررب  
أحد ررره، واالمقررراب العظررريى الرررب  حققررره، ارررايتنوا أمررراح باغتررره الرررك ال تالررراا ، واعرتارررا  مررره 

مبو رراا لتلاررة مررن سررلطان ال لمررة وادعاررا  الباغرري  وعنرردما كرران القرررهن  تنرررلل إىل الرردميا 
األموار    ةر. أ  اب القلوب النر  مظرهتى عنه أبدا، و   لتاتروا عنره، بر  ارتبطروا بره ب ر  
 روارحهى وأرواحهرى   أ ر !   بينمررا كران  نررلل مرن السررمال كشرال لريم  القلروب العطشرر ، 

 اتح أ  اب القلوب الواعية  دوراى له و   اليعوا قطر  واحد  منه 
القررهن أن  و ر   روته إىل أبعرد  او رة مرن  واي الردميا و قارل  واحرد ،  استطا  ابا

وأن  س ت ك  أ واا الش ح، وأ ر و ك  قلس  بتغي ا   وال ميل  ا را مسبقا عوا ر  
 يا ة ك هنا أ واا خر ر  ال رو ر، وأ ار  و القلروب الرك ات هرا مرران ا ارر، واارر و كر  

برغبرة  الطبا حل البار   حترك به مب  ا رار ، أما القلوب املتو رةروح أم  الو ال والشوق إليه  
 األبد ة وارلو  اقد أمسَسْت به وا م مت إليه 

وإذا كران انراك مررن بقري  د ردا ومالرررا علر  الرردواح و اربه الردميا الااميررة الرك  قرردح 
الوحيرد  ايها ك   د د و بل  ايها ك  مالر، و بهت ايهرا كر  لرون، اهرو القرهن اهرو ال تراب

الررررب  اسررررتطا  أن  قررررر  منررررب ملولررررره و و رررره مجيرررررحل األعا ررررر والعوا ررررر  الررررك     ابرررررت، 
واألمطار وال لوج الك سرقطت، وو و ره مجيرحل الظررو. القاسرية الرك وهررا أمامره، واسرتطا  
أن حيرااو علر  أ رله ك ترراب  راو  وحيرد،  ون تغيرر أو حتر رر   لربا امرا أن  رتارحل  رروا 

وك منررا مرردعوون إىل وليمررة  !ارئ حررل مشررعر وك مرره مررلل اآلن مررن السررمالالقرررهن مررن حناررر  قرر
وعندما  ن ر الآليل تشعر القلوب امل منة أهنا قد  ت واستغنت عن مجيرحل  !إ ية هتية من النة
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إن ارربا القررهن قرا   بيرران منظومرة مرن ال رراح اد ري، واري  مررن العلرى الررب   ! ررواا الردميا
إل راك البشرر ، وخار رة ل ر  الو رو  مرسرومة ومل نرة وحماكرة   ر رر  ش   ا دو  النها ية لر

الااوم  عندما  سمحل  وته و أ  بقعة  بدو ك  كراح وكر  تعبرر هخرر موعرا مرن الالوضرال 
ال غررر  وو البقررا  الررك ترتاررحل ايهررا أعامرره  غمررر النررور قلرروب املرر منا، وتنرررلل ا اررار  علرر  

 يون اناك أعيا ا  ا مة رؤو  الشيا ا، و عي  الر م
ربررر  هللا رب  العررراملا ذو القرررو  املترررا سرررعا َ  الررردار ن إبر رررا ه وتو يهررره  ارررا مي رررن 
الو رول إىل ا ررد. مرن  ومرره، ومرن  سررتغع عررن إر را ه وو ررايه، وال  لتار  إليرره   الرريحل و 

ا ررررة الطررررق و تيرررره  اررررو هخرررر وأكمرررر  كرررراح  هرررد  مررررن اتبعرررره وسرررار و إ ررررره، و و ررررله إىل الغ
وا د.  ومحل أمه  تل  ب   سهولة  رباح مسرال ارا ُ سرتطا  ادتيران مب لره  ومرن  سرتمحل إليره 
 عماقه  شعر أمه قد  حل ك  ما ُيس  اعه، وأ واا ا الل تتداخ  عل  الدواح مرحل أمارا  

 املا  ة 
حرررل ملولررره وتشرررر اه لررر رم كررران كررر  مررريت  شرررع  مشرررع  ا دا رررة الرررك حيملهرررا مرررن 

وضرررريا ه، وحررررول الةرررر ارى القاحلررررة حولرررره بقطررررراا قليررررة منرررره إىل  نرررران واراررررة مةرررردر مرررروره 
 الظال 

ب  إن العةور املظلمة الك  ال ايها وله أ ب ت عةرورا ذابيرة  أمرا العةرور الرك 
تعرات به عن قرب وعا ته اقد حتولت إىل مرا  شربه النرة  مرن وارس ماسره لره  را إىل مرتبرة 

 ون من أحيال ومجا  ألياا عنده املا  ة، وأ بح ك  ما و ال 
من اهى القرهن ح  الاهى تةبح الب ار الواسعة كقطر  مال، ومن تنرور بنروره تت رول 
الشررمت جتاارره إىل مشررر  نعررة  أمااسرره الررك مشررعراا و أعمرراق قلوبنررا حيييهررا، وضررياؤه الررب  

 أبعرد أرم وإن كران و – غمر األ يال ُيع  ك  مو و  براراان  ر  تعراىل  مرن  ةرله  روته 
 برررت و ا يرررا  وك مررره  رررحل  رررور إسررررااي   والقلررروب الرررك تسرررتمحل لةررروته وبلغتررره  -وأخااارررا

ا  20أالا يرة:َاَبا َبَةا سُر للنحا س َوُارَدى َوَرْمَرةا لسَقرْوٍح  ُوقسنُروَن  ارا ة به تتو س حركة وحتيا 
 أ   او بةا ر ورمة للب ن   متت قلوهبى 

كتررا  بقرري ضررمن   –م رر  غررره مررن ال تررس  – رروح مررن األيح      ررن القرررهن و أ 
إ ار  من أو م ان معا من  اولة ادمسامية  ب  او معال  كبر  و املة وغنية تتااو  كر  
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األ منرررة واألم نرررة، وتلررريت مجيرررحل املطالرررس ادمسرررامية بررردلا مرررن العقا رررد وامتهرررالا   رررغر اآل اب 
 ال   وحتد  مجيحل األ يال  اال تماعية  واو  ستطيحل حل اليوح حتد 

قررراح و العهرررد الرررب  مرررلل ايررره مبوا هرررة مجيرررحل اعرتاضررراا لا بيررره، وحتررردااى أن وتررروا 
ب تاب، أو حل بسرور  أو ي رة مرن م لره  ُذار  منره املعارضرون األولرون لره، وُسر روا مرن بيامره 

بيرة الرك أتر  هبرا  مه سراحر، وأمره  راعر  وإ ال أخبراره الغي ومن باغته، حل اهتموا الرسول 
مرن ورال األسرتار اقرردوا  رواهبى اقرالوا عنرره إمره كراان، ول ررنهى عارلوا متامرا عررن ادتيران مب لرره  
أ  أن أبطرررال الشرررعر والن رررر وارطابرررة وأعامهرررا مرررن معارضررريه اضرررطروا إىل الةرررمت واررررر  

 واالمس اب إىل   وراى 
روح املعارضرة وادم رار مرن أما من رو ابا العةر املعامردون اعلر  الررغى مرن تروار هى 

ارر الل السررابقا، إال أهنررى علرر  الرررغى مررن أمرروا  الدمياغو يررة والررديل تي  ومجيررحل أمرروا  ا اهبررة 
واالعررررتام    سرررتطيعوا إءرررا   ررريل خرررارج إوهرررار العارررل والغالرررس  تغرررر اللمررران وتعاقبرررت 

 ، ول رن القررهن العةور واختلات القناعاا وو هاا   النظر، وميت حرد  املعارضرة والةررا 
ال  ررلال واقاررا كررالطو  الشررامح، وكررالب ر الواسررحل، وكالسررمال الررك ال حتررداا حرردو ، جترراه مجيررحل 
املعارضا وجتاه مجيحل االعرتاضراا  وارو مسرتمر و برا روعره وروعتره و القلروب، وو ادا رة 

  !العقول، منب ملوله قب  أربعة عشر قران، وتربعه عل  عرو  قلوبنا
 ررر  وهررر ايهررا العد ررد مررن مشرراار البلغررال، ومرردار  ا ر ررة عد ررد ، تقلبررت عهررو  ك

ومظررى عد ررد  والسررااا لتلاررة  وقررد حرراول العد ررد منهررا ارردح القرررهن واسررتعملوا  رربا الغرررم  
كر  مررا لررد هى مرن وسررا  ، ومررن سر ر ال رراح، مررن بيران وباغررة  رردح القررهن، وخاضرروا علرر  

الدواح وارتدوا علر  أعقراهبى خرا با أمراح األسرت  الدواح غمار ا رب معه، ول نهى غلبوا عل 
القو ة املتناسقة، واملنطقية، الك وضعها لل ون وللو و  ولإلمسان، واد الاحاا العميقة  به 

 العاقاا 
أ رر  لقررد أترر  القرررهن بنظررر  متميررل  لل ررون ول  رريال ولإلمسرران،  سررلوب غا ررة و 

من الو ررو   كملره، وال  همر  أ   ريل  برر  الروعرة والسر ر  ألمره  تنرراول ادمسران ك ر  ضر
 الحل ك   يل مهما كان  رغرا و م امره املناسرس  األ رلال ايره مرتبطرة ارتبا را و يقرا و قيقرا 
 ل     واأل وبة امل تلاة عرن أ ق األسرئلة الرك  طرر ببرال ادمسران و اربا املعررم ال روين 
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و ررو   سرروال و عررا  الشررهو  أح ايمررا ورال ا ا رر  تررر  ايرره  وبينمررا  قرروح بت ليرر  أ ق املسررا   امل
األستار حل أ ق تاا يلها، ال  د  اناك أ  ترر   أو  ربهه أو عامرة اسرتاهاح و العقرول   

إن القرهن و مجيحل ابه التاا ي  الدقيقة الك  ور ارا ال  رد  أ  اررا  و اربا املوضرو   !أ  
و املنطرررررر   ألمرررررره حيرررررري  بعقرررررر  ادمسرررررران ال و العقرررررول وال و القلرررررروب، وال و املشرررررراعر وال 

و حاسيسه، ومبشاعره، وإ راكه  بش   ُيع  ادمسان متو ها إىل الباا العلية  وم   مجيرحل 
السررا ر ن و الطر رر  إىل هللا تعرراىل  نتقرر  مررن الداشررة إىل الررباول، ومررن الررباول إىل جررر مررن 

رررَدا ا    العوا رر  املتا مرررة، الررك جتعلررره  ن ررع مرررن ارشرررية واررو  قرررول: قُررْ  لَرررْو َكرراَن اْلَبْ رررُر مس
نَررا مبسسْ لسررهس َمررَدا ا   ئرْ َاررَد َكلسَمرراُا َري س َولَررْو  س َ مَاسررَد اْلَبْ ررُر قَرْبررَ  َأْن تَرنرْ ا  109أال هرر :لسَ لسَمررااس َري س

إذن اهبا او القرهن    املاتراح الربايت ررلا ن ال لمراا الرك ال تنارد وال تنتهري، وادميران ارو 
و أسرررنان اررربا املاتررراح السررر ر   وال أعتقرررد أن مرررن ميلررر  م ررر  اررربا املاتررراح واررربه  ررراراا أ

الشرررراراا سرررري تاج إىل أ   رررريل هخررررر عةرررروس مسررررا   القواعررررد واألسررررت العامررررة املتعلقررررة 
  دمسان والو و  وال ون 

وال  تومهن أحد أمرع ب لمرام العرا ل  اربه أقروح بسرر  مرد ح للقررهن، امرن أان ل ري 
 !أمدح القرهن!

 وكما قال الشاعر:
 !من  ستطيحل و اه سوى هللا الو ا.
 املا  ة ال راح املةطاون  اا  اا

 ! ةاومه و عظمومه حل حتسبهى و  وا.
وقد  ظهر من ال  ستطيحل رؤ ة ابه امليل  ارارقة و موضرحل الباغرة و رواار ال راح، 

وقرت و اربا الةرد ، ول ن من الواضح أن ك  مرن  سرتعم  ضرمره  علرى أمره   كطر  و أ  
 وال سيما إن أ ال انور ه و ااد الت  ر العاملي للقرهن 

أت ررا ال  -و أول عهرده  لنررلول، وأول عهرده بتشرر اه الردميا  -لقد أحد  القرهن 
مي ن تةوره و األرواح وو العقول أ الا، جيا أن  ر ة ال مال الك و رلت إليهرا األ يرال 

 كامت معارل  قا مرة برباهتا، ال يتتراج معهرا إىل ذكرر أ  مرو  هخرر الك مش ا و  وه النوراين
مررن معالاترره  وال مي ررن الع ررور علرر  أم ررال  ررى و مسررتوااى مررن انحيررة التررد ن والتا ررر وأارر  
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الا ر وارل  ومعراة أسرار العبو  ة  اا قيقة أن القررهن قرد أمشر   ريا مرن الةر ابة همرباك، 
وحرل اليروح اهرو  قروح بتنرو ر قلروب املترو ها  !و مسرتوى املا  رة ال مبالغ إن قلنا إهنرى كراموا

إليررره، النررراالا مرررن مبعررره، و همرررت و أرواحهرررى  سررررار الو رررو   والرررب ن  َرررَدُعوَن أماسرررهى بررر  
أحاسيسهى ومشاعراى وقلوهبى، وقابلية إ راكهى  َتْسرَبُح و  وه الب  ال م ي  لره  سررعان مرا 

وحيرت كر  واحرد  مره قرد تغرر، مبقيرا  معرا وأمره أ ربح  عري  و تتغر عوا اهى وأا اراى، 
ما أن  تو ه إليه ادمسان من ك  قلبه، حرل ال  سرتطيحل بعرد ذلر  ارراس  !عا  هخر  أ  

 من أت ر س ره و اذبيته 
إن القرهن  تناول الطالس الرب   ببره يتروه ايعابره و شر له مرن  د رد، وُيعر  منره 

رقيقا ذا حساسية مرااة، إىل  ر رة أن ادمسران  ت كرد  ن أ     ةا هخر متاما      ةا
تغر ال   ون إال بره، بر  مي رن و أحيران ك رر  حتقير  العد رد مرن األمرور والرك كران كير  مرن 
قبرر  أهنررا مسررت يلة الت قيرر ، حيررا تت ررول ارربه األمررور و ولرره إىل حالررة اعتيا  ررة  ررا  رربا  

َعررْت بسررهس اأْلَْرُم أَْو ُكل سررَى بسررهس َولَررْو َأنح  الميررحل  والقرررهن  قررول: ِس َْا بسررهس الْسبَرراُل أَْو ُق ح  قُرررْرهان  َسررر س
يعررررا   [ ألمرررره أ رررررى و القلرررروب والعوا رررر  13/31] الرعررررد:        اْلَمررروَت  بَررررْ  أسحس اأْلَْمررررُر مجَس

تسرير البرال واألحاسيت وو العقول أت را  لغ املدى جيا أن ابا الت  ر ال  ق  غرابرة عرن 
 أو عن تقطيحل األرم أو ت ليى املوت ، أو عن إحيال أ سا   لية منب هال. السنا 

كران كر   ر اي بطرا و عرا  القلرس والرروح، وكران مشتمرحل الةر ابة مشتمعرا متميرلا 
مباركا مش  و و  اي  وبركة القرهن  واستطا  ا الل الة ابة إ رال أت رر عمير  وكبرر علر  

ن العررا ، حررل أن عملهررى ارربا مررا كرران  قرر  مررن انحيررة الروعررة ارارقيررة عررن قلررحل قسررى كبررر مرر
البال عن أماكنها أو سقي األمرواا مرال ا يرا  أو ربر  السرمال  ألرم  ومرا كران انراك أ  
مشتمررحل هخررر مي ررن مقارمترره مباررتمعهى الار ررد ارربا  اهرر الل الةرر ابة الررب ن عانرروا روح القرررهن 

 ررره السرررماو ة، أ  أ رررب وا مرررن انحيرررة الرررروح واملعرررو ترمجررراان وتشررر لت أماسرررهى حسرررس مبا 
للقرررهن، اسررتطاعوا حتقيرر  املسررت ياا وات رروا برره  رررق ارلررو  أمررا األرواح امليتررة، وغررروا و رره 
الدميا، ومقلوا ادحسا  بلب  عا  الروح إىل ا تمعاا الك احت روا هبرا وتعراروا عليهرا، وكسرروا 

 ار واوق األاواه، وراعروا ادمسران مرر  أخررى إىل املرتبرة الرايعرة الرك األقاال املو و   عل  األا
راعرره هللا إليهررا و ررراه هبررا، وقرردموا مظررر   د ررد  وتاسرررا  د رردا ملوقررحل ادمسرران و ال ررون بررا 
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املو رررو اا، وركرررلوا األمظرررار علررر  السرررر العميررر  املو رررو  برررا األوامرررر الت و نيرررة وبرررا القواعرررد 
وضرر ا الغا ررة وا رردو  النها يررة للقلررس وادرا   واألحاسرريت واملشرراعر، الشرررعية،  ررارحا وم

وحمركا لباع ا أ ول وأست القيى ال امنة والنسبية املو و   و روح ادمسران، ل ري  و هروا 
ادمسران العرا   إىل  ر رر  ادمسران ال امر ، انا رروا و  عر  ادمسران حيررت و كر  مرا  قررحل 

، ةيسه، أو حيرت بره قلبره أ رابحل ادرا   والقردر  اد يرة الاهنا يربةره عليه أو  ة  إليه  حاس
 أ  رب  ك   يل إر اعه إىل  احبه األ لي 

إن كررران املررر من مرتبطررررا هبررربا املقيررررا  بقلبررره وروحررره ومبشرررراعره و ا ررراره وبعقلرررره    
 رة أخررى   ون قد ابتعد متاما عن سط ية االرتباط  لسد ومبطالبه، و نظر إىل ا يرا  مرن  او 

و رررى  رررا  عمرررا هخرررر  أ   نتبررره إىل مرررا ورال أاررر  اررربه ا يرررا   وم ررر  ر ررر  ا قيقرررة اررربا  ررررى 
و شااد و ك   يل و ابا الو و  العلى اد ي مراوعا عليه، و د القردر  عملرة ايره، اري ت 
بر اررة، وتترررداخ  و ماسرره مشررراعر األمرر  والقررررب مررحل ارشرررية والرابررة  ومرررحل كومرره  عررري  و 

إال أمه حيت وك مه و ذرو  من ذرى اآلخر   عنردما وخرب ماسرا حيرت  ألمر  والرتقرس،  الدميا
وعنررردما  عطررري ماسرررا حيرررت  مل اارررة واملهابرررة  و ت رررول  ا مرررا و السررراحة الرررك ر هرررا القررررهن 

 و عي  حياته و وال القرهن وألوامه 
 الرحل اكرمراا إن ابا القرهن  و ه خطابه لإلمت وللان أمجعا  ومراى و نهرااى و 

أمرررامهى،  نقررر  كامهرررى وكررراح الشررريا ا  وارررو و كررر  اررربا معارررل علررر  الررردواح  وال   مرررن 
إعاررا  القرررهن انررا و مشررر  النقرر ، برر  و كيايررة ارربا النقرر ، والعنا ررر والةررور والنقررو  الررك 

 ة  ستعملها وكتاراا  والناحية ادعاا  ة األخرى ايه اي أن ابه األخبار الك  نقلها غيبي
أ رر ! اقبررر  كررر   ررريل ارررآن اختيررار القررررهن للعنا رررر واأل واا اختيرررار را رررحل وخرررارق 
للعرررا    ن إن القررررهن  سرررتعم  اررربه العنا ررررر واأل واا و أسرررلوب لتلررر  معارررل ال مي ررررن 
الو ول إلره وال حرل مقاربتره  أسرلوب كررج عرن  اقرة ادمرت والرن  ول رن ل ري مردرك اربه 

القرررهن مظررر  واسررعة و رراملة، ول رري موضررح ارربا ادعاررا  علينررا  الناحيرة علينررا النظررر إىل هيا
 إعطال بع  األم لة وبع  التاا ي :

ك ررررا مرررا يترررت  حاسررريت ومشررراعر و أعمررراق أرواحنرررا، ول ننرررا معارررل عرررن التعبرررر 
 عنها، عند ذل  مئن حتت أ  العال ومقول كما قال الشاعر" حممد عاك ":
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   الب ال!أب ي وأموح    ول ن ال أستطيحل إ ر 
 !أحت  أل     ول ن ال أستطيحل با لواعاي

 هه من قليت األخر !    كى أ  و منه!
اناك العد د من األ  اس الب ن ال  ستطيعون التعبر بدقة عن أحاسيسرهى العميقرة،  !أ  

واربا العارل قرد   ررون  !عنردما  ت رد ون أو   تبرون، ايطروون قلروهبى علرر  هالح اربا العارل  
أو مطلقررا، ال  سررتطيحل التعبررر ب رر  سررهولة و سررر عررن كرر   رريل،  ظهررر انررا و عاررلا مسرربيا 

الهررة األخرررى ادعاررا  النسرريت أو املطلرر  كرربل   اررآن كرران انرراك إعاررا  مطلرر  اهررو خرراس 
  لقرهن ال رمي اق  

اررآن تناولنررا القرررهن مررن ارربه اللاو ررة مسررتطيحل أن مقررول: "سرروال ت لررى القرررهن بلسرران 
ا  ارررآن األسررلوب املسرررت دح و البيررران الشرريطان أو الرررن أو ا مللرر  أو ارعرررون أو أررررو  أو  ررد 

واداةرراح  عررو  للقرررهن متامررا  وارربا األسررلوب خررارق للعررا   إىل  ر ررة أن  برره  ظرر  ماتوحررا 
لميحل املعاين اد ار ة والرمل ة، و  ون  ا ا لتااسر واسعة وال  و د أ  بيان هخر  ستطيحل 

 وعة املعال  التعبر عن غا ته هببه الر 
 تناول املوضو  من  او ة لتلاة: -إن أحببتى ذل  -مستطيحل

ل   كاح تو هاا لتلاة يتو اللطرا   الر ميرة و ادمسران كالقلرس والسرر واراري 
واألخارر ، حيررا  سررتهد. الو ررول إىل ارربه اللطررا   اررآن كامررت ايرره تناقالرراا بررا ارربه 

بنسرس  –اربا ال اح واربا الرنق  املو رو  املراتس من انحية املعرو  ل ذلر  علر  مقر  و 
 و البيان البشر   مجعه  أما القرهن ارب ل من م   ابا النق  ومنل ه عنه  -لتلاة

وانرررا  رررر   ررريل هخرررر كررربل ، وارررو إن كامرررت املعررراين الررروار   إىل القلرررس قرررد  لرررت 
للارو و ايت من خال الت ي  والتةور والتعق  وحااظت عل  ماسها وو لت إىل مرحلرة ا

واداةرررراح ُعررررد  ارررربا بيرررراان  تررررا ا  أحيرررراان ال  سررررتطيحل ال رررراح جترررراو  ارررربه املراتررررس  ون تغيررررر 
وتبرررد  ، ايبقررر  و إ رررار ا رررد ا للرررنات، وتاوتررره ار رررة الو رررول إىل مرحلرررة اللارررو والتعبرررر 

عررن ارربا ا ررد ا الناسرري  -الررب   علررى السررر وأخارر  –ارررار ي  أمررا تعبررر عرراح الغيرروب 
لة أخررررى ال مر ررد ارررروم ايهرررا، ألمنررا مر رررد انرررا االقتةررار اقررر  علررر  ال ررراح الةررامت امسررر 

امللاوظ: إن كان ال اح قد أستطيحل التعبر عنه كما مت  يله، أ  إن كامت النية وإرا   التعبر 
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متناغمررة مررحل التعبررر ام رر  ارربا ال رراح كرراح كح وكامرر   اررآن كرران الع ررت، أ  إن    سررتطحل 
 يرر  بشرر   كامرر  وادحا ررة برره، عررد  ارربا التعبررر أقرر  مرتبررة مررن التعبررر التةررور احتالرران الت

السرراب   اررآن   تسرررتطحل مل ررة التعقرر  التعبرررر عررن املعرراين اكملرررة هبررا  اهرربا  عرررع أهنررا اقررردا 
بع  أعماق التةور واريال  وا با اال اح الب   اقد الشريل ال  رر  لنسربة إىل مسرتوى 

ابه املراح  واملراتس  عد كاما انقةا  أما ال اح الب   سرتطيحل  اريال الرايحل عند مروره من
التعبرررر عرررن معررراين  ررراحبه ومااايمررره وميتررره بعمررر   اهرررو ال ررراح ال امررر  التررراح  وامل رررال الرا رررحل 
الوحيررد مل رر  ارربا ال مررال اررو القرررهن ال رررمي  لرربا ُيررس الب ررا عررن ارربا ال مررال و حمااظررة 

 ند قيامه بنق  ال اح عن أ  كا ن القران عل  عم  اريال والتةور ع
ومررا مررن أحررد  سررتطيحل ادتيرران هبرربا مب رر  ارربا ال مررال ومب رر  ارربه الروعررة  أ رر  امررا 

 سرتطيحل ا رطيا  املعراين واري و مرحلرة  -سوال أكان ذلر  إمسرا أح  نرا أح مل را –من أحد 
سرتطيحل أبردا الناراح الت ير  والنيرة، ن مقلهرا إىل مرحلرة التعبرر مب ر  اربا ال مرال  أ  أمنرا ال م

و حتقيررر  اررربه املقرررا يت و ال ررراح والبيررران  إذن االبيررران القررررهين الرررب  حقررر  اررربه املقرررا يت 
 بدر ة ال مال بيان  عال عنه اآلخرون، أ  او بيان معال وإ ي 

ا لََناَربرحَنا هتسَنا مسْن َلُدْمَ  َرْمَة  َوَاي سْ  أ  ا 10اأال ه :!مسْن أَْمرساَن َرَ د 
 هللا عل  سيدان املقتدى، وأ  ابه ذو  الَقْدرس الَعلسي س والتق    و ل 


