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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
 أما بعد:

فقد قال اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل خماطبا نبيه صلى اهلل عليه وسلم وممتنا عليه وعلى 
فائهم واختصاصهم أمته ومذكرا مبا أكرمهم به من الشرف العظيم واملكانة الرفيعة باصط

 هت ُّٱبإنزال هذا الكتاب العزيز ومذكرا باملسؤولية اجلسيمة جتاه هذا االصطفاء واالختيار: 

 حص مس خس ُّٱومثلها قوله تعاىل:  ٤٤الزخرف:  َّ مخ جخ مح  مججح حج مث

أن هذا القرآن شرف وفخر لكم  :أي ١٠األنبياء:  َّ  حط مض خض جضحض مص خص
أيها املسلمون ومنقبة جليلة ونعمة ال يقادر قدرها وال يعرف وضعها، ويذكركم أيضا ما فيه 

  1.عليه، ويذكركم الشر ويرهبكم عنه من اجلزاء الدنيوي واألخروي، وحيثكم
تبع مبا جاءت هذه اآلية الكرمية بعد أمره تعاىل لنبّيه صلى اهلل عليه وسلم وألمته بال

جيب عليهم جتاه هذا الشرف العظيم واملّنة الربانية وذلك بتأكيد األمر باالستمساك هبذا 
أي:  ٤3الزخرف: َّ مت خت حت جت هب خبمب  حب جب هئ ُّٱالوحي املنزل 

ط فيه أو تلتفت إىل غريه، مث قال تعاىل: )إنك على صراط ك وال تفرّ ك به غاية التمسّ متسّ 
)فاستمسك( وهي من زيادة دواعي االستمساك ودوافعه  :تعليلية لقولهمستقيم( وهذه اجلملة 

عنه وال تقصروا يف االستمساك  فإنك على احلق والطريق اآلمنة املستقيمة الواسعة، فال حتيدوا 
 به.

وهذا  ،مث ختم تعاىل اآلية الكرمية مبا يدل على املسؤولية العظمى جتاه الوحي العظيم
قاذ به من ظلمات اجلاهلية إىل نور احلق واهلدى يف أوجز عبارة التشريف والتكرمي واإلن
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وأعظم تكليف)وسوف تسألون( عن القيام حبقه عليكم، وعن مقدار العمل مبا كلفتم به، 
 كم اهلل تعاىل به.وعن شكر هذا الشرف العظيم الذي خصّ 

 حلمل الرسالة وإبالغها إهنا لتبعة ضخمة، ُتسأل عنها األمة اليت اختارها اهلل
 )وسوف تسألون(.للبشرية

 فضل القرآن:
ة به، ولعلنا يف هذه األسطر نشري إىل شيء من مكانة هذا القرآن وتشريف اهلل األمّ 

لننظر مدى تقصرينا الفردي  ؛وعن شيء من واجباهتا ومسؤولياهتا جتاهه وحّقه عليها
 واجلماعي يف حق كتاب اهلل تعاىل الذي شرفنا اهلل به.

 ُّٱ، قال سبحانه:فالقرآن الكرمي هو أشرف الكتب السماوية املنزلة من عند اهلل تعاىل

 مج ىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 .٤٨املائدة:  َّ

لم تسليما كثريا، قال أنزله على أشرف أنبيائه ورسله نبينا حممد صلى اهلل عليه وس
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس  ُّٱتعاىل: 
 مك  لك خك حك جك مق حق خفمف  حف جف مغ معجغ جع
وقال صلى اهلل عليه  ،١١3النساء:  َّ  جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل

  2وسلم: ))أنا سيد ولد آدم وال فخر((.

 ين ىن نن من زن  رن مم ام ٱُّٱ :أنزله بسفارة أشرف املالئكة عليهم السالم-
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱ، وقال تعاىلٱ١٩٤ - ١٩3الشعراء:  َّ زي ري ٰى
 .٢٠ – ١٩اتلكوير:  َّ جب هئ مئ

 من ُّٱ ، قال تعاىل:إذا هي قامت مبا أوجبه اهلل عليها؛ أنزله ألشرف األمم وأفضلها -
 ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن
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 مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 .١١٠آل عمران: َّنئ

 زن رن مم ام  يل  ُّٱٱقال تعاىل: السنةأنزله يف أشرف شهر من شهور  -
 .١٨٥ابلقرة:  َّ خض زيمي ري ٰى ين  ىن نن من

 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ ، فقال تعاىل:بل ويف أشرف ليلة من ليايل هذا الشهر الكرمي -
وقال  3 - ١القدر:  َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب

 .3ادلخان:  َّ ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم ُّٱ تعاىل:

 ُّٱعاىل: وقال ت ١٩٥الشعراء:  َّ يي ىي  ني مي ُّٱ وأفضلهاونزل بأشرف لغة  -

قال ابن كثري رمحه اهلل: "لغة . ٢يوسف:  َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ
  3أفصح اللغات وأبينها وأوسعها". يالعرب ه

يف غار حراء  وكان ابتداء نزوله يف أشرف بقاع األرض يف بلد اهلل احلرام وجبوار بيته العتيق -
.١العلق:  َّ رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱٱيف جبل النور  

 خت حت جت هب ُّٱوهلذا قال تعاىل:  "فكمل من كل الوجوه"قال ابن كثري: 
.3يوسف:  َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت  

من أجل هذا الشرف العظيم واملكانة السامقة فإن حياة املؤمن كلها بالقرآن ومن و 
  :أجل القرآن

 خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ ويهدي يهتديفبه  -
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 .٥٢الشورى: 

 .٥٢الفرقان:  َّ مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱ وبه يجاهد -
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 .٤3الزخرف:  َّ مت خت حت جت هب خبمب  حب جب هئ ُّٱ وبه يستمسك -
 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن ُّٱٱروبه يبش   -
 .٩٧مريم:  َّ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّٱ وبه يقوم-
 .٧٩اإلرساء:  َّنث
  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  مثحج هت مت خت ُّٱٱروبه يذك   -
 .٤٥ق:  َّ
 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس ُّٱٱوبه ينذر -

 .٥١األنعام:  َّ  حف جف مغ جغ

 .٤٤الزخرف:  َّ مخ جخ مح  مججح حج مث هت ُّٱ وبه يشرف -

 جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱٱوبه يحكم -

 جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض  حض

  .٤٩املائدة:  َّ مل خل حل
 َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ وبه يفرح -

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱٱبعد قوله تعاىل: .٥٨يونس: 
 .٥٧يونس:  َّ يق  ىق يف ىف يث

ولذلك كانت حياة اجليل األول والصدر األعظم بالقرآن، فنبينا صلى اهلل عليه وسلم: 
ويقول احلسن بن علي رضي اهلل عنهما: "إن من كان قبلكم رأوا  4القرآن(())كان خلقه 

وهو أهم وصاياهم  5القرآن رسائل من رهبم فكانوا يتدبروهنا يف الليل ويتفقدوهنا يف النهار".
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اختذ كتاب "أوصين قال:  -أقرأ الصحابة  -رضي اهلل تعاىل عنهم، قال رجل أليب بن كعب 
اهلل إماماً، وارض به قاضيًا وحَكماً، فإنه الذي استخلف فيكم رسوُل اهلل صلى اهلل عليه 

 6".وسلم، شفيع مطاع وشاهد ال يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم
 نيب صلى اهلل عليه  وسلم قال:عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن ال

  .))أيُّ اخلَْلِق أَْعَجُب إميانًا؟
  .قالوا : املالئكةُ 

 .قال : املالئكُة َكْيَف ال يُ ْؤِمُنوَن!
 .قالوا : النبيُّونَ 

 .قال : النبيُّوَن يُوَحى إليِهْم فكيَف ال يُ ْؤِمُنوَن!
 .قالوا : الصَّحابَةُ 

 . ال يُ ْؤِمُنوَن!قال : الصَّحابَُة مع األنبياِء فكيفَ 
 .وَلِكنَّ أعجَب الناِس إميانًا

 .قوٌم جيَِيُئوَن من بَ ْعدُِكمْ 
 .فَ َيِجُدوَن كتابًا ِمَن الَوْحيِ 

 .فَ يُ ْؤِمُنوَن بِه ويَ تَِّبُعونَهُ 
 7فَ ُهْم أَْعَجُب اخلَْلِق إميانًا((.

بتعّلمه  ؛التعلق بالقرآن شرف ورفعة ملن تعلق بهو  وعليه فإن االعتصام واالهتمام
العناية به وضبطه برتتيله وتدبره، ب حفظه وحتفيظه،وتعليمه، بالعمل به وتنفيذه، بتالوته و 

بكتاب اهلل واالشتغال به  والعناية وكتابته وصيانته ونشره وتوزيعه... فجميع وجوه التعلق
 ورفعة له يف الدارين.ن وّفق لذلك، شرف مل
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زة هلا على سائر األمم إال هبذا القرآن، وال والعرب مل تشرف إال هبذا الكتاب، وال مي
ال ميلكه غريها، متلك ما تقدمه للبشرية إال هذا الزاد وأنعم به من زاد، فهو الزاد الوحيد الذي 

البشرية مجعاء مما تعانيه من مشكالت، ولن جتد احلياة السعيدة  إنقاذميكن الذي به 
األمم أنواعا من الديانات احملرفة واملخرتعة واالستقرار إال بالعمل هبذا القرآن، وقد جربت 

وأشكاال من املناهج البشرية فلم ولن جتد احلياة الطيبة لألفراد واجلماعات إال بالعمل هبذا 
 ١٠ األنبياء: َّ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس ٱُّٱٱقال تعاىل: ،القرآن

وهذه اآلية، مصداقها ما وقع، "" قال ابن سعدي رمحه اهلل :، أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم
فإن املؤمنني بالرسول، الذين تذكروا بالقرآن، من الصحابة، فمن بعدهم، حصل هلم من 
الرفعة والعلو الباهر، والصيت العظيم، والشرف على امللوك، ما هو أمر معلوم لكل أحد،  

به، من املقت  كما أنه معلوم ما حصل، ملن مل يرفع هبذا القرآن رأسا، ومل يهتد به ويتزك
   8".والضعة، والتدسية، والشقاوة، فال سبيل إىل سعادة الدنيا واآلخرة إال بالتذكر هبذا الكتاب

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ قال تعاىل:

وقال  ،٩٧انلحل:  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل: 
  .٨٢األنعام:  َّحن

 وهامش اجملتمعات. ،يف ذيل القافلةفإن ختلت عنه األمة صارت 
رعاة للشاء والبعري يعبدون  وماذا كان العرب قبل هذا القرآن؟ وماذا كانوا بعده؟ كانوا

كما قال ،  لشعوبلرعاة لألمم وقادة  صاروااحلجر والشجر فلما انتشلهم اهلل تعاىل بالقرآن 
ال الذي علمتم من الذلة معشر العرب كنتم على احل إنكم يا " أبو برزة رضي اهلل عنه :

والقلة والضاللة، وإن اهلل أنقذكم باإلسالم ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم حىت بلغ بكم ما 
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إن اهلل يغنيكم أو نعشكم باإلسالم ومبحمد صلى اهلل عليه  "ويف رواية : 9".…ترون 
  10".وسلم

وصحح تصوراته وموازينه يسأل  ،فهذا عمر الذي غرّيه القرآن وأّدبه أحسن تأديب
-لقيه بعسفان : من استعملت على أهل الوادي ؟  مواله على مكة نافع بن عبد احلارث ملاّ 

قال : ابن أبزى .. موىل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم موىل؟! قال:  -يعين مكة 
بيكم صلى اهلل عليه إنه قارئ لكتاب اهلل عز وجل وإنه عامل بالفرائض. قال عمر : أما إن ن

 11((.إن اهلل يرفع هبذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)) وسلم قد قال :
فما أن   ؛اهتماماهتم ووظائفهم صّححهم و لنتشفا ؛بل حىت اجلن مشلهم تغيري القرآن

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱحضروا ومسعوا القرآن حىت قالوا: 
 .٢٩األحقاف:  َّ يه  ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم  ىم

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ :؟ماذا قالوا لهم
 .3٠األحقاف:  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱ:فما هو المطلوب؟ 
 .3١األحقاف:  َّ زث رث يت ىت

اجلن:  َّ  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم  ُّٱ:وقالوا
٢-١.  

  يث ىث نث ُّٱٱة:البهائم واجلمادات الصلببل إن هذا التغيري واخلضوع يشمل حىت 

 .٢١احلرش:  َّ من يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

"إن البيت  يقول أَبو هَريَرة َرِضي اللَُّه َعنه:، وهذه الربكة القرآنية تلحق الدور وساكنيها
ليتسع على أهله وحتضره املالئكة وهتجره الشياطني، ويكثر خريه أن يقرأ فيه القرآن، وإن 
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البيت ليضيق على أهله وهتجره املالئكة، وحتضره الشياطني، ويقل خريه أن ال يقرأ فيه 
  12."القرآن

 حقوق القرآن:
القرآن الذي سُتسأل عنه وعما القرآن على أمة هذا ولعلنا نشري إىل شيء من حقوق 

 قامت به، ومن ذلك:
 

بالحق من الحق  نزلأوال: اإليمان الجازم واليقين القاطع بأن القرآن هو الحق 
  وتعالى. سبحانه

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ:قال اهلل تعاىل
 َّ  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك  مق حق خفمف

 ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱوقال تعاىل: ، ١٧٠النساء: 
 .١٠٨يونس:  َّ رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب  مب ربزب يئ

وقد وصف اهلل تعاىل ما أنزله على رسوله من الوحي بأنه احلق يف أكثر من مائة موضع 
من كتابه العزيز، فاهلل تعاىل هو احلق، أرسل رسوله باهلدى ودين احلق، وباحلق أنزل القرآن 

 مس خس  حس جس مخ محجخ جح مج حج ُّٱنزل، وخلق السموات واألرض باحلق وباحلق
 .١١٦املؤمنون:  َّ مص خص حص

 مه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱ:ٱ:، قال تعاىلمن عند اهلل تعاىل ة وحي وحقّ والسنّ 

 ىي  ني مي زي ري ٰى ٱُّٱولذا قال تعاىل:؛ ٤ – 3انلجم:  َّ جي يه ىه

وأمر بطاعة رسوله يف أكثر ، ٧احلرش:  َّ  هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي
 خالفته.مبخمالفته و وقرن طاعته بطاعته  ،من )ستني( موضعا

 
 .(2085 /4)3352سنن الدارمي 12
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وقال صلى اهلل عليه وسلم لعبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما: )) اكتب 
  13.خرج مين إال حق(( فوالذي نفسي بيده ما

وإذا تقرر أن ما جاء يف القرآن والسنة هو احلق الذي ال مرية فيه، فإن كل ما خالفه 
 .3٢يونس:  َّ خن حن جن خممم حم جم هل مل ٱُّضالل وباطل، قال تعاىل: 

اإلميان  ؛جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو احلق ومن مقتضيات اإلميان بأن ما
 مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱقال تعاىل:  ،به واإلخبات له واإلذعان والتسليم

  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص  مس خس حس جس
 .٥٤احلج:  َّ مغ جغ

، وأقدرهم على بيانه وأرغبهم يف تعريف اخللق باحلقّ  ،والرسول أعلم اخللق باحلقّ 
ومن سوى  ،"فوق كل أحد يف العلم والقدرة واإلرادة وهذه الثالثة هبا يتم املقصود وتعريفه

 يكون له إرادة فيما علمه من ذلك الرسول إما أن يكون يف علمه هبا نقص أو فساد وإما أاّل 
رض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغ

  14.عما عرفه اجلنان"
بني احلق والباطل واهلدى والضالل  وقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل: "مجاع الفرقان

والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة واهلالك: أن جيعل ما بعث اهلل به رسله 
فيصدق  ،وبه حيصل الفرقان واهلدى والعلم واإلميان ،باعهالذي جيب اتّ وأنزل به كتبه هو احلق 

بأنه حق وصدق وما سواه من كالم سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه 
ه والنافع منه ما جاء به الرسول صلى اهلل علي ،والعلم ما قام عليه الدليل فهو باطل..

  15.وسلم"
القرآن الكرمي هو الكتاب املبني، الفارق بني اهلدى "  رمحه اهلل: ويقول تلميذه ابن القيم

والضالل، والغي والرشاد، والشك واليقني، أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، 
 

( واحلاكم وصححه. 318 /3)3646( وأبو داود يف السنن 58 /11)6510أخرجه أمحد يف املسند  13
 (.187 /1)357املستدرك على الصحيحني 

 (.136 /13جمموع الفتاوى ) 14
 املرجع السابق. 15

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 

 

وحنمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به وجنتهد على إقامة أوامره ونواهيه، وجنين مثار 
لة إىل اهلل سبحانه، ورياحني احلكم من بني رياضه وأزهاره، فهو كتابه علومه النافعة املوص

الدال عليه ملن أراد معرفته، وطريقه املوصلة إليه، ونوره املبني الذي أشرقت له الظلمات، 
 16".ورمحته املهداة اليت هبا صالح مجيع املخلوقات

 
  

 
 (.27 /1لكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني )مدارج السا 16
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 ثانيا: التعظيم والتقديس للقرآن وإقداره حق قدره.
فإن من مقتضيات ذلك تعظيمه  ؛تبنّي أن القرآن هو احلق من عند اهلل تعاىلإذا 

 وإنزاله املنزلة الاّلئقة به. ،وتقديسه
وتعظيم القرآن هو من تعظيم اهلل تعاىل، كما أن من مل يعظم القرآن وأحكامه مل يعظم 

ات واألرض ومن اهلل تعاىل؛ ألنه كالمه ودينه وشرعه املنّزل وهو وحيه الذي ختضع له السمو 
إذا تكلم اهلل بالوحي، مسع أهل السماء للسماء صلصلة كجر فيهن كما يف حديث: )) 

السلسلة على الصفا، فيصعقون، فال يزالون كذلك حىت يأتيهم جربيل، حىت إذا جاءهم 
  17... احلديث((جربيل فزع عن قلوهبم

 يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱوقال تعاىل: 

 .٢١احلرش:  َّ من

 ومن لوازم التعظيم للقرآن الكريم ومقتضياته:
 مئ ُّٱٱفي أخباره، وعدال في أحكامه االعتقاد الجازم بأنه كالم اهلل حقا وصدقا -1
مث  ١١٥األنعام:  َّ حج مث هت مت حتخت جت هب خبمب  حب جب هئ

 .رسولهمراد و  ،معرفة مراد اهلل تعاىل من آياتهواالجتهاد يف  ،العلم به والفقه فيه
اإليمان بأخباره وما ورد فيه من أمور الغيب من التعريف باهلل تعالى وربوبيته وأسمائه  -2

ومن وعده ووعيده وجّنته وناره، وأمور الغيب األخرى، ومن اإلميان  ،وصفاته وحقوقه تعالى
مبا ورد فيه من األخبار عن األنبياء وقصصهم مع أقوامهم وإكرام اهلل تعاىل ونصره ألوليائه 

 ذيبه ونكاله بأعدائه.وتع
 ُّٱامتثاال لقوله تعاىل:  العزم الجازم على االمتثال ألمره ونهيه والمسارعة في ذلك -3

 خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح
 .٢٤األنفال:  َّ جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض

 
( وصححه األلباين. ينظر: سلسلة 350 /1( وابن خزمية يف التوحيد )235 /4)4738أخرجه أبو داود  17

 (.283 /3األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )
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وجيتهد يف أداء ما أمر اهلل تعاىل به على أحسن وجه وأكمل صورة يرضاها سبحانه 
إّن هذا "قال نافع رمحه اهلل: بعيدا عن تتبع الرخص وشواذ األقوال والتفسريات،  ،وتعاىل

القرآن لعظيم جاء من عند عظيم، فإذا قرأت فال تشتغلّن بغريه، وانظر من ختاطب، وإياك 
 18".ر عليه غريهأن متّل منه أو تؤث

،  وعدم تجاوز أمره تعالى ونهيه ال إفراطا وال تفريطا ،الوقوف عند حدود اهلل تعالى -4
 حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكما قال تعاىل: 

 ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱوقال تعاىل: ، ١٧١النساء:  َّ ىق

وال تتجاوزوا ما أمركم اهلل به  ،ستقامةأي ال متيلوا عن اال ١١٢ هود: َّ ىل مل يك
 بإفراط أو تفريط .

وقال صلى اهلل عليه وسلم: )) إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها وحّد حدودا فال تعتدوها  
  19.وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال تسألوا عنها((

 وعند 20أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( وقال صلى اهلل عليه وسلم: )) من
 21)) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رّد((. مسلم:

والغضب والحزن  ،الفرح عند امتثال أحكام اهلل تعالى وتطبيقها والتزام الناس بها -5
وذلك أضعف ))وجتاوز حدوده والتمرد على االلتزام بأمره وهنيه،  عند انتهاك حرمات اهلل

وليس وراء ذلك من اإلميان حبة ، ويف رواية: )) 22كما قال صلى اهلل عليه وسلم  ((إلميانا
وإنكار املنكر بالقلب ليس باهلنّي؛  بعد العجز عن تغيري املنكر باليد واللسان، 23.((خردل

 وهو حيمي املنِكر من الوقوع يف ذلك املنكر .

 
 (.230 /5مسالك األبصار يف ممالك األمصار ) 18
 /5)4396( والدارقطين 22/221)589( والكبري 266 /7)4761أخرجه الطرباين يف األوسط 19

 (وغريمها بإسناد حسن.326
 (.1343 /3)1718(؛ صحيح مسلم 184 /3)2697صحيح البخاري  20
 (.1343 /3)1718صحيح مسلم  21
 (.69 /1)49صحيح مسلم  22
 .50املصدر السابق ح: 23
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 أما الفرح بامتثال أمر اهلل واستقامة الناس على الطاعة فهو ديدن السلف الصاحلني،
 24."وددُت أّن اخللق أطاعوا اهلل وأّن حلمي قُِرض باملقاريض"قال أحدهم: 

عملُت فيكم بكتاب اهلل وعملتم به، فكّلما عملُت  ليتين"وقال عمر بن عبد العزيز: 
قال أمحد: " إين و  25."فيكم بُسّنٍة وقع مين عضو، حىت يكون آخر شيٍء منها خروج نفسي

 26."أرى الرجل حييي شيئا من السنة فأفرح به
قال ، ١٢مريم:  َّ  ىم يلجم ىل مل خل ُّٱقال تعاىل:  أخذ الكتاب بقوة. -6

 27.: "القّوة: أن يعمل ما أمره اهلل به، وجيانب فيه ما هناه اهلل عنه"رضي اهلل عنه ابن زيد
فيجب على حامل القرآن أن يأخذه جبد واجتهاد، وذلك باالجتهاد يف حفظ ألفاظه  

وهو شامل األخذ احلسي  اهيه، هذا متام أخذ الكتاب بقوة.وفهم معانيه، والعمل بأوامره ونو 
 األخذ مبا فيه كما ينبغي.واملعنوي، وهو 

 .والتأدب عند قراءته وتعليمه ،المصحفعظيم ت -7
 أيدي يف وقوعه خيف إذا العدو، أرض إىل بالقرآن يسافر أن وسلم عليه اهلل صلى النيب هنى ولذلك

 يف كما الطهارة على إال املصحف مسّ  عن وسلم عليه اهلل صلى هنى كما  ،فيدنسونه الكفار

 وكل وينزه، حيرتم وأن الالئقة، غري واألماكن اخلالء، بيت به يدخل وأال ،28حزم بن عمرو حديث

 إىل تصل قد فإهنا ؛تعاىل اهلل كتاب من آية أو للمصحف املهانة منها يظهر اليت الصور من صورة

 .باهلل والعياذ والكفر الردة
 

 
  

 
 (.47 /1غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب، للسفاريين ) 24
 املرجع السابق. 25
 (.335 /11سري أعالم النبالء ) 26
 (.155 /18تفسري الطربي ) 27
 (.503 /14)6559صحيح ابن حبان  28
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وأن اهلل قد أغنانا به عما ، اليقين الجازم بأن كتاب اهلل تعالى مبيِّن للدين كله: ثالثا
 .سواه وأنه ال غنى لنا عنه طرفة عين

موّضح لسبيل اهلدى، هاد لليت هي أقوم، كاف ملن اتّبعه ال حيتاج معه إىل غريه،   
 رت  يب ىب نب مب زب ُّٱجيب اتباعه دون اتّباع غريه من السبل، قال تعاىل: 

قال ابن عباس: " أخرب اهلل نبيه واملؤمنني ، 3املائدة:  َّ مك يترث ىت نت مت زت
قد أمتّه فال ينقصه أبدا، ورضيه فال بأنه أكمل هلم الدين فال حيتاجون إىل زيادة أبدا، و 

 مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ:قال تعاىل  29.يسخطه أبدا"
ب استحقاق احلمد على إنزاله تنبيهاً على أنه أعظم فقد رتّ ؛ يعين القرآن ١الكهف:  َّ  مظ

املعاش نعمائه، وذلك ألنه اهلادي إىل ما فيه كمال العباد والداعي إىل ما به ينتظم صالح 
 30.واملعاد

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱوقال تعاىل: 
يف كل شيء من أمور يهدي لليت هي أقوم  ،٩اإلرساء:  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 الدين والدنيا.
ولذا فقد أغنانا اهلل تعاىل بالكتاب والسنة يف معارفنا ومعلوماتنا الدينية، ومل حيوجنا إىل 

 نلتفت إىل غريه.أحد سواه، بل قد هنانا أن 
يا معشر املسلمني، كيف تسألون أهل الكتاب عن قال ابن عباس رضي اهلل عنهما:" 

شيء، وكتابكم الذي أنزل اهلل على نبيكم صلى اهلل عليه وسلم أحدث األخبار باهلل، حمضا 
  31."مل يشب

 ىب نب مب زب رب يئ ُّٱٱقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل بعد ذكره آلية البالغ

 لك اك يق يفىق ىف  يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب

 
 (.9/518تفسري الطربي) 29
 (.272 /3تفسري البيضاوي) 30
 (.181 /3)2685صحيح البخاري  31
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وغريها: " ومثل هذا يف القرآن كثري مما يبني اهلل  .. ٦٧املائدة:  َّ مل يك ىك مك
فيه أن كتابه مبنين للدين كله، موضح لسبيل اهلدى كان ملن اتبعه ال حيتاج معه إىل غريه جيب 

  32اتباعه دون غريه من السبل".
ال ينبغي حلامل القرآن أن يرى أحداً من أهل "قال أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه اهلل:

 33".األرض أغىن منه ولو ملك الدنيا برحبها
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ، قال سبحانه:بل ال خيار لنا فيما سواه

 َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال تعاىل:  ،3٦األحزاب: 

 مخ ُّٱ 3٦األحزاب:  َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من
 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 .٦٥النساء:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع

وبنّي اهلل تعاىل أن العدول عن التحاكم إليه، وإىل ما فيه من تشريعات هو حتاكم إىل 
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، فقال عز وجل: الطاغوت
 يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 .٦٠النساء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

 خن حن جن مم حمخم جم  هل  ُّٱ وبنّي أن ذلك من حكم اجلاهلية

وحكم على من مل حيكم مبا أنزل اهلل بالكفر والظلم  .٥٠املائدة:  َّ  مه جه هن من
 والفسق كما يف سورة املائدة باعتبار اختالف احلاالت والوقائع.

 
  

 
 (.10/043درء التعارض) 32
 (.171 /2غريب احلديث ) 33
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 . القطع بأن السبيل الوحيدة لتحقيق الهداية والسعادة في الدارين :رابعا
 لتزام بأحكامهأنزله واالباع لكتاب اهلل الذي ة هي يف االتّ امة والسعادة احلقيقيّ فاهلداية التّ 

وتطبيقها، وأن الضالل والشقاء يف اإلعراض عنه، ومعلوم أن كل إنسان يسعى كادحا يف 
سبيل حتقيق سعادته، وال سعادة حقيقية له يف الدنيا واآلخرة إال بالعمل بالقرآن، قال اهلل 

؛ فالقرآن ٢ - ١طه:  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱتعاىل يف أّول سورة طه: 
سبب الوحيد للسعادة األبدية والبعد عن الشقاوة، ولذا قال تعاىل يف أواخر السورة هو ال

 لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱنفسها:

رضي اهلل عنه:  قال ابن عباس .١٢٤ – ١٢3طه:  َّ جم هل  مل خل حل جل مك
 3٤."تكفل اهلل ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أن ال يضل يف الدنيا وال يشقي يف اآلخرة "

 يم ُّٱقال اهلل تعاىل لرسوله صلى اهلل عليه وسلم:  كما أنه السبيل الوحيدة إىل اهلداية

 َّ ٰر ٰذ يي  ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن

عليه وسلم إمنا حصل بالوحي، فيا فهذا نص صريح يف أن هدى الرسول صلى اهلل ، ٥٠سبأ:
 ىب ٱُّٱٱعجًبا كيف حيصل اهلدى لغريه من اآلراء والعقول املختلفة واألقوال املضطربة؟! ولكن

فأيُّ ضالٍل . ١٧الكهف:  َّ يث ىث نث مث زث رث يت  ىت متنت زت رت يب
أعظم من ضالِل َمْن يزعم أّن اهلداية ال حتصل بالوحي، مث حييل فيها على عقِل فالن ورأي 

؟ وقول زيد وعمرو؟ فلقد عظمت نعمُة اهلل على عبٍد عافاه من هذه البلية العظمى فلتان
 35واملصيبة الكربى، واحلمد هلل رب العاملني".

، ت عليه آيات القرآنالعمل مبا دلّ كما بنّي اهلل تعاىل أن سبيل التيسري للحسىن هو   
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱفقال تعاىل: 
)فأما من أعطى( : فقوله، ١٠ – ٥الليل:  َّ ىل مل خل جض  مص خص حص مس

)وصدق باحلسىن( أي: مبا أخرب به النيب  )واتقى( بأن انتهى عن احملذور أي قام بفعل املأمور

 
 (.191 /16تفسري الطربي) 34
 (. 51-50الرسالة التبوكية البن القيم ) ص 35
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صلى اهلل عليه وسلم، فمن مجع بني هذه اخلصال الثالث)فسنيسره لليسرى( ويسهل عليه 
ٱأمره.

نفسه مفتقرا إىل مواله، وكذب مبا أوجب اهلل يف مقابل من ترك فعل الواجبات، ومل ير 
 عليه تصديقه واإلميان به فسيُيّسر للحالة العسرة واخلصال الذميمة. كما يف كالم السعدي

 36.رمحه اهلل
 

  

 
 (.926ينظر: تفسري السعدي)ص:  36
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 اإليمان بالكتاب كله. :خامسا
 رن مم ام  يل  ُّٱوهو مسلك الراسخني الذين امتدحهم اهلل تعاىل  بقوله: 

 خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
 مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ
 .٧آل عمران:  َّ مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ

وقد حذر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم من مسلك أهل األهواء الذين ينتقون من 
 خض  حض جض مص خص ُّٱالفها فقال تعاىل: خيالنصوص ما يوافق أهواءهم ويردون ما 

 .٤٩املائدة:  َّ مل جعمع مظ حط مض

 مل خل حل ُّٱيف قوله سبحانه: كما عاب عز وجل الذين جيعلون القرآن عضني

عن ابن عباس رضي ، ٩١ – ٩٠احلجر:  َّ جم يل ىل مل خل  جم هل
  37.اهلل عنه قال:"جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض"

 .فيأخذ بعضه ويرتك بعضه ال يفرق القرآن :أي ،ة: التفريقيوالتعض

 رب يئ ىئ ُّٱ: وجل كما عاتب اهلل تعاىل أهل الكتاب بقوله عزّ 
 ىث مثنث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب  زب
 .٨٥ابلقرة:  َّ ىل مل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث

لك أهل األهواء الذين ينتقون من األدلة واألحكام والفتاوى افالواجب احلذر من مس
 تبع هلواه ال للدليل.مما يوافق أهواءهم ويرتكون ما خالفها، فهذا يف احلقيقة 

رمحه اهلل:" ال تكن ممن يتبع احلق إذا وافق هواه، وخيالفه إذا  قال عمر بن عبدالعزيز
ا أنت ال تثاب على ما وافقته من احلق، وتعاقب على ما تركته منه ألنك إمنا خالف هواه، فإذً 

"وأنت جتد مجيع هذه الطوائف تُنّزل  :رمحه اهلل قال ابن القيم 38.اتبعت هواك يف املوضعني"

 
 (549 /4تفسري ابن كثري ) 37
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ها وآرائها، فالقرآن عند اجلهمية جهمي، وعند املعتزلة معتزيل، القرآن على مذاهبها وبدع
وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند مجيع أهل الباطل، وما كانوا 

 39أولياءه إن أولياؤه إال املتقون".

 واإليمان بالكتاب كله يقتضي مايلي:
 املتشابه إليه.اإلميان باحملكم واملتشابه واتباع احملكم ورد   -1
 عدم التفريق بني الكتاب والسنة يف االحتجاج، وعدم استغناء أحدمها عن اآلخر. -2
عدم التفريق بني األحكام العلمية واألحكام العملية، كما فعل املتكلمون من -3

 التفريق بينهما.
 عدم التفريق بني األخبار الصحيحة اآلحادية واملتواترة من حيث العلم والعمل. -4
راح بعضها اآلخر ها واطّ تقائية وأخذ بعض األدلة أو أطرافاحلذر من القراءة االن -5

 40لهوى.ل اتباعا
 

  

 
 (.83شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل )ص:  39
 ( فما بعدها.47)ص  مؤلفل أهل السنة يف التعامل مع النصوص الشرعية.. للينظر كتاب: أصو  40
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 41.من غير اعتراض آن وأحكامهآليات القر  التسليم المطلق واالنقياد التام :سادسا
تعاىل ورسوله، مبىن العبودية واإلميان باهلل وكتبه ورسله على التسليم واخلضوع ألمر اهلل ألن 

  ىث نث مث ُّٱ وهذا هو معىن اإلسالم، فهو االستسالم واالنقياد واخلضوع، قال تعاىل:

 َّ مم ام يل ىل مل  ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱوقال تعاىل: ، ٢٢لقمان: 

، ٧3آل عمران:  َّ اك يق  ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت

، ٦٦اغفر:  َّ  حك جك مق حق مف خف ُّٱ وسلموبذلك أمر نبينا صلى اهلل عليه 

 .١٤األنعام:  َّ مج حتخت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
بل أقسم تعاىل بنفسه العلية على أنه ال يتحقق إميان العبد إال بعد حتكيم الرسول 

 مخ ُّٱٱ، فقال سبحانه:هصلى اهلل عليه وسلم ونفي احلرج مما قضاه والتسليم املطلق حلكم
 مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
 .٦٥النساء:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع

 :والتسليم يف الشرع يأيت بعّدة إطالقات إضافة إىل التسليم، ومنها 
 َّ جف  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ االستجابة، كقوله تعاىل: -

 .٢٤األنفال: 

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ ومنها السمع والطاعة -

 خئ حئ جئ ُّٱوقوله تعاىل: ٥١انلور:  َّ لك خك حك جك حقمق مف خف

 .١٦اتلغابن:  َّ مج جب هئ  مئ

 
 (.51ينظر املرجع السابق)ص 41
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 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱومنها االتباع، كما قال تعاىل:  -
: "من اهلل الرسالة، وعلى رمحه اهلل قال الزهري، 3األعراف:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر

 42".رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم البالغ، وعلينا التسليم
دم اإلسالم إال على ظهر : "وال تثبت قرمحه اهلل كما قال اإلمام الطحاوي  

قال الشارح: "هذا من باب االستعارة، إذ القدم احلسي ال تثبت إال على ظهر التسليم"
شيء. أي ال يثبت إسالم من مل يسلم لنصوص الوحيني، وينقاد إليها، وال يعرتض عليها وال 

 43يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه".

 وهذا التسليم يتضمن عدة أمور، منها:
يم بكمال بالغ النبي صلى اهلل عليه وسلم للدين في جميع مسائله التسل -1

 مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱٱ، كما قال تعاىلودالئله

 .3املائدة:  َّ مك يترث ىت نت

 مك ٱُّٱ األخذ بكل ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من غير قيد أو شرط -2
بل ال يسع أحدا العدوُل عن  ٤١الرعد:  َّ حم جم  هل مل حلخل جل
مما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد أن بلغه؛ ولذا اشتّد نكري السلف شيء 

 على من تردد يف قبول احلديث أو عارضه.

جهات  ، وأبرزمعارضة، ومن أي جهة كانتعدم المعارضة بأي صورة من صور ال -3
 املعارضة:

ملتكلمني ا بشبهة تعارض اإلميان باخلرب الوارد عن اهلل ورسوله، وهو ما يسمى عند -أ
 باملعارض العقلي.

 تعارض األمر بالفعل أو الرتك. شهوةأو ب -ب
 أو إرادة تعارض اإلخالص. -ج

 
 (.154 /9صحيح البخاري ) 42
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  44والتسليم احلقيقي هو اخلالص من هذه العوائق اخلطرة.
 خل ُّٱكما قال تعاىل:  القبول التام لما ورد في النصوص الشرعية من غير رد. -4

 مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ىل ُّٱوقال تعاىل: ، 3٦األحزاب:  َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه
 َّ ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل

كما يف   (فمن رغب عن سنيت فليس مين(: ))وقال صلى اهلل عليه وسلم، ٢األعراف: 
 45البخاري ومسلم.

 االنقياد ألمر اهلل ورسوله واالمتثال من غير ترك أو تردد.  -5
القبول أكثر تعلقا بأعمال القلوب بينما االنقياد أكثر والفرق بينه وبني الذي قبله أن 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ)تعلقا بأعمال اجلوارح، قال تعاىل: 

 خل حل جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف

 ري ٰى ُّوقال تعاىل: ، ٥٢ – ٥١انلور:  َّ جن  مم خم حم جم هل مل

، ٧احلرش:  َّ  هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي
) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن شيء )وقال صلى اهلل عليه وسلم: 

 46مسلم.البخاري و رواه (فدعوه(
ده أن توحّ باإلميان أن تؤمن باهلل "  رمحه اهلل يف معىن اإلميان: " قال اإلمام املروزي

وتصدق به بالقلب واللسان وختضع له وألمره بإعطاء العزم لألداء ملا أمر، جمانباً لالستنكاف 
ه واجتنبت مساخطه.. "وقال: "وإميانك واالستكبار واملعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت حمابّ 

  47.مبحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائباً على ما جاء به"

 
 (.1/148ينظر: مدارج السالكني) 44
 (.1020 /2)1401(؛ صحيح مسلم 2 /7)5063صحيح البخاري  45
 (. 1830 /4)1337(؛ صحيح مسلم 95 /9)7288صحيح البخاري  46
 (.244اإلميان البن تيمية )ص:  47
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 اهلل ورسوله من غير زيادة وال نقصان.التأسي واالتباع ألمر بالتقيد   -6
 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ُّٱقال تعاىل: 
 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّٱوقال تعاىل: ، 3األعراف:  َّ  َّ

وقال ، ١٥يونس:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 َّ ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱتعاىل: 

 .١١٢هود:
صلى اهلل عليه وسلم ومن معه من املؤمنني أن يستقيموا كما أمروا فأمر اهلل تعاىل نبيه 

 وال يزيغوا عن ذلك مينة وال يسرة، وال يتجاوزوا ما حّده اهلل هلم بالزيادة أو النقصان.
 48.وقال صلى اهلل عليه وسلم: )) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((

 
  

 
 تقدم خترجيه. 48
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ألحكام المسبقة، وعن أي هوى يبعد به التجرد التام لتلقي الوحي عن ا :سابعا
 .عن الحقيقة

شأن اقتباس السلف  -ا ملقصد الشارع من ذلك النص وماذا يريده منك، وهذا الوجه متحريً  
وهو مسلك الراسخني يف العلم يف كل زمان ومكان الذين ليس  -الصاحل األحكام من األدلة

 جض خصمص حص مس خس حس جس مخ  ُّٱهلم رأي أو هوى يقدمونه على أحكام األدلة بل 
 .٧آل عمران:  َّ مظ حط مض خض  حض

مث يأيت للنصوص للبحث  ،وليحذر من مسلك تقرير احلكم املوافق هلواه من أي مصدر آخر
عما يوافق هواه فيختار ما يناسبه ويعرض عما خالفه، وهذا مسلك أهل األهواء يف كل زمان 

 يق ىق ُّٱومكان، الذين يقدمون أهواءهم على حكم اهلل ورسوله، قال اهلل تعاىل: 

 .١احلجرات:  َّ ين ىن نن من زن  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك

، فقال باب أوىلبع من له بالتّ  حننو  من اتّباع اهلوى عليه وسلموقد حذر اهلل نبينا صلى اهلل 
املائدة:  َّ مل جعمع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس ُّٱٱسبحانه:

 من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال تعاىل: .٤٩

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن

 .١٢٠ابلقرة:  َّ ِّ

يف زيغهم  شبهةهؤالء خيتارون من النصوص ما يؤيد أهواءهم فتكون هلم وتقدم أن 
وخيادعون بذلك أنفسهم، وخيادعون هبا من يضلوهنم من أتباعهم بإظهار أهنم إمنا يعملون مبا 

 زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱدّلت عليه األدلة 

 .٩ابلقرة:  َّ مت

 ري ٰى ين ىن ُّٱل: وقد بنّي اهلل تعاىل حقيقة من هذه حاله بقوله عز وج  

 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي
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 َّ  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت
 .٥٠  - ٤٨انلور: 

 ُّٱ :مث بنّي تعاىل ما جيب على املسلم يف مثل هذا احلال فقال يف اآلية التالية مباشرة 
 حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

 خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك

 .٥٢ – ٥١انلور:  َّ جن  مم
فليحذر املسلم املعّظم للقرآن من هذه املسالك، وعليه أن يقبل على النصوص ليبحث 
فيها عن حكم اهلل ورسوله، وعن مراد اهلل تعاىل ومراد رسوله صلى اهلل عليه وسلم من ذلك، 
ال أن يبحث عما يوافق هواه وحكمه املسبق معرضا عما خالف ذلك. وأاّل يقدم على أدلة 
الكتاب والسنة شيئا ال عقال وال قياسا وال رأيا وال مصلحة وال مذهبا وال قول إمام متبع، 

 لك اك يق ىق ُّٱوإمنا جيعل الدليل الشرعي دائما هو املقدم، عمال بقوله تعاىل: 

ويف هذه اآلية ، .١احلجرات:  َّ ين ىن نن من زن  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك
 قاعدة تعظيم األدلة الكربى وأساسها.

وعليه فال يسع املسلم إال أن جيعل القرآن الكرمي حاكما ال حمكوما، متبوعا ال تابعا، 
مقّدما ال متقدَّما، قال الشاطيب رمحه اهلل: " ال ينبغي للعقل أن يتقدم بني يدي الشرع، فإنه 

مث نقول: إن هذا هو  49من التقدمي بني يدي اهلل ورسوله، بل يكون ملبيا من وراء وراء.
  50الصحابة  رضي اهلل عنهم وعليه دأبوا، وإياه اختذوا طريقا إىل اجلنة فوصلوا".مذهب 
 

  

 
 اهلل تابعا للشرع خادما له. ضعهال يقدم بني يدي الشرع، بل يضع نفسه حيث و  ،أي تابعاً منقاداً متواضعاً  49

 (.299 /3االعتصام ) 50
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والمرجعية الدينية للمسلم على ما جاء في  التلقي للدين : حصر مصدرثامنا
 القرآن والسنة.

على ذلك ما تقدم من نصوص دالة على ضرورة حصر االتباع للكتاب  دلّ كما 
 جه ُّٱ)والسنة والتحذير من امليل إىل أهواء الناس واجتهاداهتم وآرائهم، كما قال تعاىل: 

 3األعراف:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه

 يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱٱوقال تعاىل:)

 ُّٱوقال تعاىل: ، ١٥3األنعام:  َّ يف ىف  يث ىث نث مث رثزث

وقال ، ١١٢هود:  َّ ىل مل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث

، ١٠٦األنعام: َّ زن رن  مم ام ىليل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف ُّٱعزوجل:

 ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن ُّٱوقال تعاىل: 

 .١٢٠ابلقرة:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

أنزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم واضحا يف هديه  على ماوقد كان حصر التلقي 
عليه الصالة والسالم، ومن املقاصد الشرعية الصرحية، ولذا ورد النهي الصريح عن مشاهبة 

، وهذا لتأكيد احلذر من وعباداهتا األمم السابقة حىت يف اهليئات الظاهرة فكيف بعقيدهتا
 باع.املشاهبة يف اهلدي الباطل واالتّ 

ة لذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا رأى يف يد عمر ة والتطبيقيّ الصور العمليّ ومن 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء رضي اهلل عنه قطعة من التوراة غضب، وقال: )) 

  51.((نقية
مله فدفعه إىل عبد اهلل بن مسعود رضي حيوملا جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام 

إمنا هلك من كان قبلكم »نظر فيه فدعا بطست، مث دعا مباء فمرسه فيه، وقال: اهلل عنه، ف
  52.«باتباعهم الكتب وتركهم كتاهبم

 
( وحسنه األلباين. ينظر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار 349 /23)15156رواه أمحد يف املسند  51

 (.34 /6)1589السبيل 
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وتقدم قول ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما: " يامعشر املسلمني كيف تسألون أهل 
 الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اهلل على نبيكم أحدث األخبار باهلل غضا طريا مل

 .ُيشب"
وقد بنّي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مجيع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه 

، وكل من كان أعظم هذا هو أصل أصول العلم واإلميان وعمله، قال ابن تيمية: " فإن
  53." اعتصاما هبذا األصل كان أوىل باحلق، علما وعمال

وم وفهوم ومعارف دينية فهي إن مل تكن باطلة بل جنزم أن كل ما عدا الكتاب والسنة من عل

 مص خص حص  ُّٱٱفهو يف الكتاب والسنة أوىف وأكمل، قال تعاىل: فهي ناقصة، وما فيها من حقّ 

 َّ خن حن جن خممم حم جم هل مل ُّٱٱوقال تعاىل:، ١٤٠ابلقرة:  َّ خك  خضمض حض جض

 .٦٤مريم:  َّ  لك هش مش هس مس ُّٱ .3٢يونس: 
شيء موقوف معرفته على شيء يُتعلم من   -احلمدوهلل -وليس يف اإلسالم وشريعته  

ة حممد ال حتتاج لغري حممد كاملنطق أو الفلسفة أوغريمها، فأمّ   -واحلمد هلل-غري املسلمني 
صلى اهلل عليه وسلم.. وأمته أغناها اهلل به صلى اهلل عليه وسلم عن غريه من األنبياء 

  54والرسل، فكيف ال يغنيهم عّمن هو دوهنم.
ة أو املقطوع به أن الدين كامل، وأننا يف غىن عن كل ما يسمونه علومًا عقليّ ومن 

 ةغريقيفقد أغنانا اهلل ومل حيوجنا ملنطقهم اليوناين وال لفلسفاهتم اإل، فلسفية مهما زّوقوا وزّوروا
   .ةوال لتصوفهم اهلندي وال هلرطقاهتم وخرافاهتم النصرانية والفارسية. فلله احلمد واملن

 
 (1/124رواه الدارمي بإسناد صحيح. ) 52
 (.19/155جمموع الفتاوى) 53
 (.616ينظر: شرح االصفهانية)ص 54
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 ر معانيه وأحكامه.: تالوته حق التالوة والقراءة، وتدب  عاتاس
 ومن حق القرآن الكرمي علينا أن نقرأه ونتلوه ونتدارسه ونتدبره وحنفظه للعمل به.

  مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱٱفتالوة القرآن وقراءته من أفضل األعمال والقربات قال تعاىل:

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف

 .3٠ – ٢٩فاطر:  َّ  حن جن مم خم جمحم هل مل  خل
كما تشمل   ،وتالوته تعين اتباعه بامتثال أوامره ونواهيه وتصديق أخباره واإلميان هبا

 ،ر معانيه واستخراج أحكامه وفوائدهوتدبّ  ،ودراسته وحفظه ،مه وتعليمهتالوة ألفاظه بتعلّ 
 التالوة املعنوية واللفظية حممود. باعه، واجلمع بنيفهذا من اتّ 

والذي نفسي بيده إن حق تالوته أن حيل حالله " قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: 
وحيرم حرامه، ويقرأه كما أنزله اهلل، وال حيرف الكلم عن مواضعه، وال يتأول منه شيئا على 

 55." غري تأويله

 خل حل جل ُّٱ، فقال سبحانه: بتالوة القرآنوقد أمر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم 

الكهف:  َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم  جم هل مل
 ويستعاذ به. ىلتجومعاذا يُ  أً أي: ملج.٢٧

 .٢٠املزمل:  َّ خئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّ:وأمر عباده املؤمنني بقراءته
 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ٱُّٱٱظة كتابه عز وجل بقوله:وأثىن على حفَ 
 ٤٩العنكبوت:  َّ زي ري ٰى ين  ىن نن زنمن

فمن ( من الذين أوتوا العلم)أنه ِ بالقرآن يف صدره  مجعشرفا أن يصف اهلل تعاىل من وكفى   
رها على خالف الكتب األخرى، فهو حمفوظ و هنا يف صدآخصائص هذه األمة أهنا حتمل قر 

  َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ، معجز لفظا ومعىن يف الصدور يسري على األلسنة، مهيمن على القلوب

 .3٢القمر:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
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ما اجتمع قوم يف بيت )): بقولهعلى تالوته ومدارسته النيب صلى اهلل عليه وسلم  وحثّ 
 ، نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحةمن بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إاّل 

 56 .(وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده(
فإنه  ؛فعليكم هبذا القرآن" قال ابن مسعود رضي اهلل عنه:والقرآن مأدبة اهلل لعباده كما 

إن هذا القرآن "ويف رواية:  57."من مأدبة اهلل فليفعل فمن استطاع منكم أن يأخذ ،مأدبة اهلل
 58."مأدبة اهلل فمن دخله فهو آمن

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعند الرتمذي من حديث ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه 
ال أقول امل  ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ا من كتاب اهلل فله به حسنةحرفً  )من قرأ) قال:وسلم 

 59.(حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف(
 60((.القيامة شفيعا ألصحابه )اقرءوا القرآن فإنه يأيت يوم) وقال صلى اهلل عليه وسلم:

املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فهو ))ر أن وبشّ 
 61(.عليه شاق له أجران(

يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية )) :ويف احلديث اآلخر
 62(.تقرؤها(

ها من هذا احلديث أن درجات اجلنة بعدد آيات واستنبطت عائشة رضي اهلل تعاىل عن
 آية( على خالف بني أهل العلم.3236) القرآن وهي تقارب

ومن وصية النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمته وبيان حق القرآن عليهم قوله عليه الصالة 
  63(.)تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها() والسالم:

 
 (.2074 /4)2699صحيح مسلم  56

 (.368 /3)5998مصنف عبد الرزاق  57
 (.272 /1) 787الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد  58
 (.176 /5)2910ل: هذا حديث حسن صحيح غريب سنن الرتمذي، وقا 59
 (.553 /1)804صحيح مسلم  60
 (.549 /1)798صحيح مسلم  61

 (.73 /2)1464رواه أبو داود، وحسنه األلباين  62
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ما يدل على أمهية احملافظة على  ()تعاهدوا القرآن()يف قوله صلى اهلل عليه وسلم و 
عن عبد ف ،رع ختم القرآن يف الشهر مرة على األقلتالوته ومراجعته ومدارسته وتدبره. ولذا شُ 

(( يف أربعني يوما))اهلل بن عمرو، أنه سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم، كم يقرأ القرآن؟ قال: 
يف ))مث قال:  ((يف مخس عشرة))مث قال:  ((يف عشرين))مث قال:  ((يف شهر))مث قال: 

  64.((يف سبع))مث قال:  ((عشر
 كه ويقضيه لو انشغل عنه.ا من القرآن ال يرت وعلى أن جيعل املسلم لنفسه وردا يومي  

 والنصوص يف فضل تالوة القرآن كثرية جدا.
 ما اشرتك فيه اللسان والعقل والقلب واجلوارح. :ءة وأكملهااالقر  وأتّ 

 فحظ اللسان: تصحيح احلروف بالرتتيل وضبطها.
 وحظ العقل: تفسري املعاين وفهمها وعقلها.

 تمار.ئاالنزجار واالو والتأثر  ،عاظواخلشوع واالتّ  وحظ القلب: اإلميان واإلخبات
 وحظ اجلوارح: االتباع والتنفيذ فعال أو تركا.

 والقراءة تكون لألغراض التالية:
 نصح بالتقليل والتكرار.وهنا يُ  ،يقرأ للتعلم واحلفظ األول:

 65.(وعلمه()خريكم من تعلم القرآن ) :ة يف حديثاملوعود ةويف هذا حيصل على اخلريي
)أفال يغدو ) :صلى اهلل عليه وسلم بن عامر رضي اهلل عنه قال ويف حديث عقبة

أحدكم إىل املسجد فيعلم، أو يقرأ آيتني من كتاب اهلل عز وجل، خري له من ناقتني، وثالث 
  66(.خري له من ثالث، وأربع خري له من أربع، ومن أعدادهن من اإلبل(

 
 (.545 /1)791صحيح مسلم  63

 .(56 /2)1395 ، وصححه األلباينداود رواه أبو 64

 (.192 /6)5027رواه البخاري  65
 (.552 /1)803صحيح مسلم  66
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حدثنا الذين كانوا يُقرِئوننا: أهنم كانوا يستقرِئون من النيب  قال أبو عبد الرمحن السلمي:
صلى اهلل عليه وسلم، فكانوا إذا تعلَّموا َعْشر آيات مل خيلنفوها حىت يعملوا مبا فيها من 

  67العمل، فتعلَّمنا القرآن والعمل مجيًعا.
فله أن يقرأ ما  : "رمحه اهلل ويقرأ لتحصيل األجر بكثرة القراءة، قال السخاوي الثاني:

 رمة املذمومة.ذيعين ما مل يصل إىل اهل 68.استطاع وال يؤنب إذا أراد اإلسراع"
وله جتاوز ما مل يفهمه من اآليات، وهذا يرجى له حصول األجر املوعود يف احلديث 

اقرأ وارتق فإن منزلتك عند  :أن له بكل حرف يقرؤه حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، وحديث
 رؤها. لكنه قد فاته التدبر املذكور يف التايل:آخر آية تق

  69.يقرأ للتدبّر، قال السخاوي رمحه اهلل: " فالواجب الرتتيل، والتوقف" الثالث:

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱوالتدبر هو املقصود األهّم لقراءة القرآن، كما يف قوله تعاىل: 
 ٢٩ص:  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ

والتدبّر هو مفتاح حياة القلوب، فينبغي يف هذه احلالة أن يستشعر أن كل آية يقرؤها 
إمنا هي خطاب له، وأن املقصود من هذا اخلطاب هو اهلداية والنجاة والسعادة له يف الدنيا 

 واآلخرة. 
لتايل القرآن أن يعلم أنه مقصود خبطاب القرآن  يقال ابن قدامة رمحه اهلل: " وينبغ

  70، وأن القصص مل يرد هبا السمر بل العرب".هووعيد
ة قراء القرآن، ويتذوق حالوة فهمه لكالم اهلل تعاىل ويف هذه احلالة يشعر العبد بلذّ 

 ومراده.
قال ابن جرير رمحه اهلل: "ِإيّن ألعجُب مَمْن قرأ القرآن ومل يعَلم تأويَله، كيف يلتذُّ 

 71بقراءته؟ ".
 

 (.80 /1تفسري الطربي) 67
 (.665مجال القراء وكمال اإلقراء )ص:  68
 املرجع السابق. 69
 (.54خمتصر منهاج القاصدين )ص:  70
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اهلل: " القرآن يف تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره وال يظهر ذلك وقال أبو حيان رمحه 
  72ملن أعرض عنه ومل يتأمله".

وأكثر ما حيول بني القلب وبني فهم القرآن ما ذكره ابن القيم رمحه اهلل من أّن أكثر 
ويظنونه يف نوع ويف قوم قد  -أي القرآن-الناس ال يشعرون بدخول الواقع حتته، وتضّمنه له 

 ا من قبل ومل يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي حيول بني القلب وبني فهم القرآن.خلو 
ولعمر اهلل إن كان أولئك قد خلوا، فقد ورثهم من هو مثلهم، أو شر منهم، أو دوهنم، 

 73وتناول القرآن هلم كتناوله ألولئك".
ُحْلوة، قال حذيفة رضي اهلل عنه: "نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لكم كل  

  74.وهلم كل ُمرَّة!! ولتسُلُكنَّ طريَقهم ِقَدى الشنراك."
وقد ذكر اإلمام ابن سعدي رمحه اهلل مجلة من منافع التدبّر فقال: " يأمر تعاىل بتدبر  

كتابه، وهو التأمل يف معانيه، وحتديق الفكر فيه، ويف مبادئه وعواقبه، ولوازم، ذلك فإن تدبر  
 كتاب اهلل:

 مفتاح للعلوم واملعارف، وبه يستنتج كل خري وتستخرج منه مجيع العلوم. -1
 وبه يزداد اإلميان يف القلب وترسخ شجرته. فإنه: -2
 يعرنف بالرب املعبود، وما له من صفات الكمال؛ وما ينزه عنه من مسات النقص. -أ

 ه.ويعرنف الطريق املوصلة إليه وصفة أهلها، وما هلم عند القدوم علي -ب
ويعرنف العدو الذي هو العدو على احلقيقة، والطريق املوصلة إىل العذاب، وصفة  -ج 

 أهلها، وما هلم عند وجود أسباب العقاب.
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وكلما ازداد العبد تأمال فيه ازداد علما وعمال وبصرية، لذلك أمر اهلل بذلك وحث  -3
ب َُّروا عليه وأخرب أنه هو املقصود بإنزال القرآن، كما قال تعاىل: }كِ  َتاٌب أَنزْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

َفاهُلَا{.  آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر أُوُلو األْلَباِب{ وقال تعاىل: }أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوٍب أَق ْ
ومن فوائد التدبر لكتاب اهلل: أنه بذلك يصل العبد إىل درجة اليقني والعلم بأنه   -4

 75كالم اهلل، ألنه يراه يصدق بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا.".
 صلى اهلل عليه وسلم؛ وأنفع ما ينبغي مترين الذهن عليه: كالم اهلل وكالم رسوله -5

فإن فيهما الشفاء واهلدى، جممال ومفصال، وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب 
، ب اهلل وسنة رسوله أفضل األمور على اإلطالقوالدين والدنيا واآلخرة. فكثرة تدبر كتا

ما  ،والعقول الرجيحة ،وتوسع األفكار واملعارف الصحيحة ،األذهان حوحيصل فيها من تفتي
  76.ميكن الوصول إليه بدون ذلك" ال

 جي يه ىه مه جه ٱُّٱر، قال تعاىل: ميكن االنتفاع بالقرآن إال مع التدبّ  وال
 .3٧ق:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

، يقول ابن القيم رمحه اهلل: "إذا أردت االنتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته ومساعه
منه لك  طابمسعك واحضر حضور من خياطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فانه خ وألق

على لسان رسوله قال تعاىل}إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
متام التأثري ملا كان موقوفا على مؤثر مقتض وحمل قابل وشرط حلصول األثر  شهيد{ وذلك أن

ه على املراد منه تضمنت اآلية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلّ  مينعوانتفاء املانع الذي 
وهذا هو املؤثر  ،ىل ههناإإىل ما تقدم من أول السورة  إشارةفقوله }إن يف ذلك لذكرى{ 

ه قلب{ فهذا هو احملل القابل واملراد به القلب احلي الذي يعقل عن اهلل  وقوله }ملن كان ل
وقرآن مبني لينذر من كان حيا{ أي حي القلب وقوله }أو  ذكركما قال تعاىل }إن هو إال 

ألقى السمع{ أي وجه مسعه وأصغى حاسة مسعه إىل ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكالم 
استمع كتاب اهلل  :قال ابن قتيبة ،ب حاضر غري غائبوقوله }وهو شهيد{ أي شاهد القل
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إىل املانع من حصول التأثري  رةوهو إشا 77.وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل وال ساه
وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله فإذا حصل املؤثر وهو القرآن 

اإلصغاء وانتفى املانع وهو اشتغال القلب  واحملل القابل وهو القلب احلي ووجد الشرط وهو
 78االنتفاع والتذكر". هووذهوله عن معىن اخلطاب وانصرافه عنه إىل شيء آخر حصل األثر و 

 يقوم على أمرين: والتدبر
 .فهم معانيه ومعرفة أحكامه ومسائله األول:

لعمل به، فال يصح وا لتدبره وفهم القرآن ومعرفة معانيه ومراد اهلل تعاىل من ذلك شرط أساس
االستدالل إال بفهم املعىن واملراد. وال يتحقق ذلك إال بفهم السابقني األولني من املهاجرين 

واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سلفنا الصاحل رضوان اهلل عليهم؛ ألنه عليهم أُنزل وهم 
 مئٱُّٱٱهلل عليه وسلم.أفصح األمة لغة وأحرصها على معرفة مراد اهلل ورسوله صلى ا

 .٢٩ص:  َّ زب رب  يئ ىئ نئ

 ومما يعين على صحة الفهم ومعرفة معاني القرآن الكريم:
 .للقرآن العناية بفهم الصحابة والسلف الصاحل رضوان اهلل عليهم -1
معرفة اللغة اليت أنزل هبا القرآن، وهي اللغة العربية ولغة الصحابة رضوان اهلل عليهم  -2

 السليمة من تدخل اللغات األخرى على العربية بعد ذلك.قية النّ 
العدول عن ذلك إال لقرينة شرعية صارفة؛ ألن  ماألخذ بظواهر النصوص وعد -3

األصل يف نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها دون التعرض هلا بتحريف أو تأويل، 
الذهن الصايف السامل من الشوائب والظاهر هو: ما يتبادر فهمه من املعاين إىل العقل السليم و 

 ملن يفهم اللغة.
ر بعضه بعضا، وكذلك اجلمع بني األدلة يف املسألة الواحدة؛ ألن القرآن يفسّ  -4

 ة.السنّ 
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ص بعض تقدمي املدلوالت الشرعية على اللغوية والعرفية، ألن الشارع زاد وخصّ  -5
 وقّيد تلك اإلطالقات. ،املدلوالت
عينة على الفهم من أسباب النزول واملقاصد والعقل واألحكام مراعاة الدالالت امل -6

 79وعمل الصحابة واألئمة بذلك.
االتعاظ؛ وطريقه إزالة احلجب واألقفال اليت متنع تفاعل القلب مع مواعظ القرآن،  الثاني:

 ٱٱُّوختري أوقات الصفاء والفراغ عن مشاغل الدنيا، لذا كان يف تالوة الليل ميزة، قال تعاىل: 

هي الصالة فيه بعد  :وناشئة الليل٦ املزمل:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
القرآن، يتواطأ على  مقصودأي: أقرب إىل حتصيل  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱالنوم

الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره، وهذا خبالف  القرآن القلب واللسان، وتقلّ 
  80املهار فإنه ال حيصل به هذا املقصود.

 ينبغي ملتعاهد القرآن بعد الضبط وتقومي اللسان بالقراءة الصحيحة أن يكون له: والذي
 ورد للحفظ واملراجعة والتثبيت، وحيسن أن يكون جزًءا من املراجعة يف الصالة. -
وقسم يف  ،راءة العادية واخلتم، وميكن تقسيمها إىل قسمني: قسم يف الصالةورد للق -

؟ ا أيهما أوىل القراءة عن ظهر قلب أو من املصحفالقراءة من املصحف خارج الصالة، أمّ 
: " املدار يف هذه املسألة على اخلشوع يف بقوله احلافظ ابن كثري فقد أجاب على ذلك

القلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر يف  هرعند القراءة على ظالقراءة، فإن كان اخلشوع 
املصحف فهو أفضل فإن استويا فالقراءة نظرا أوىل؛ ألهنا أثبت ومتتاز بالنظر يف املصحف 

رمحه اهلل، يف التبيان: والظاهر أن كالم السلف وفعلهم حممول  قال الشيخ أبو زكريا النووي
  81على هذا التفصيل".

 
 (.78-71)ص  للمؤلفينظر كتاب: أصول أهل السنة يف التعامل مع النصوص الشرعية ..  79
 (.893تفسري السعدي)ص:  80
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: رضي اهلل عنه ع. وقد قال صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن مسعودورد للسما  -
 82.((فإين أحب أن أمسعه من غريي))قرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أقلت:  ((اقرأ علي))

ورد للتدبر كما تقدم، وحيسن أن يكون باملدارسة مع الزمالء، ويف البخاري أن  -
عليه وسلم يف كل ليلة من رمضان فيدارسه  جربيل عليه السالم كان يلقى نبينا صلى اهلل

 83القرآن.
 حديث: ))ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل، ويتدارسونه وتقدم

بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل عز وجل 
فإن فيه علم  القرآن،إذا أردت العلم فأثريوا )) فيمن عنده(( وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه: 

 84((.األولني واآلخرين
ب كسّ حرفة للتّ  اذهفضاًل عن املفاخرة به واختّ ، لكن حيذر من االغرتار باحلفظ فقط

املادي يف اإلمامة أو الرقية أو افتتاح املناسبات وحنوها دون أن يظهر أثر القرآن يف تعبد 
 احلافظ وإخالصه وسلوكه وأخالقه.

يعين من يتخذ  85".نزل القرآن ليعمل به فاختذوا تالوته عمال"قال احلسن رمحه اهلل :
 التالوة حرفة دون العمل به. 

الُقرآِن ُهم الَعاِلُموَن بِِه، َوالَعاِمُلوَن مبَا فيِه، َوِإن مَل حَيَفظُوُه َعن َظهِر أَهُل " ولذا فإن:
قَلٍب. َوأَمَّا َمن َحِفظَُه ومََل يَفَهمُه ومََل يَعَمل مبَا ِفيِه، فَ َليَس ِمن َأهِلِه َوِإن أَقَاَم ُحُروَفُه ِإقَاَمَة 

 86".السَّهمِ 
كان الفاضل من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل "  ل: وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قا

عليه وسلم يف صدر هذه األمة ال حيفظ من القرآن إال السورة وحنوها؛ ورزقوا العمل بالقرآن، 
  87."وإن آخر هذه األمة يقرؤون القرآن، منهم الصيب واألعمى وال يرزقون العمل به

 
 (.551 /1)800(؛ صحيح مسلم 45 /6)4583صحيح البخاري  82
 (.113 /4) 3220صحيح البخاري  83
 (.280 /1) 814قائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد الزهد والر  84
 (.148تأويل مشكل القرآن )ص:  85
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إنَّا َصُعب علينا حفظ " : رضي اهلل عنه ابن مسعود القرطيب عن هذكر  ماويف هذا املعىن 
ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن َمْن بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب 

 88".عليهم العمل به
التهوين من حفظ كتاب اهلل تعاىل أو التقليل من شأن احلفظ  ؛وال يفهم من هذا

فظ ليس هدفًا لذاته وإمنا لإلعانة على العمل به والتحفيظ ولكن من باب التنبيه إىل أن احل
 وتسهيله.

ًا يف قمة ًا أدبيّ وقد عرف من كبار أدباء نصارى العرب من حيفظ القرآن باعتباره نصّ 
 البالغة فيتذوقون هذه احلالوة ويتلذذون هبا فيحفظونه. 

 تعاىل عليه وثواهبم ما جيدونه يف هذه اللذة من متعة. وإال فهم ممن يزداد من حجة اهلل
 .بالقرآن
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 : تحكيم القرآن والتحاكم إليه ظاهرا وباطنا.عاشرا
وهذه من مقتضيات اإلميان وشروطه األساسية، ومن أهداف نزول القرآن الكرمي، قال 

 يت ىت نت مت  زت رت يب ُّٱتعاىل خماطبا نبّيه صلى اهلل عليه وسلم: 

 ىل مل  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف ىثيث  نث مث زث رث

  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱوقال تعاىل: ، ٤٨املائدة:  َّ مج اممم يل

 .٥٩النساء:  َّ  هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه
إىل كتابه العزيز، وإىل الرسول إىل سنته صلى اهلل عليه وسلم  :أي ،والرد إىل اهلل تعاىل 

 بعد وفاته.
كما بنّي سبحانه أن التحاكم إىل غري الكتاب والسّنة هو من التحاكم إىل الطاغوت، 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوأنه من عالمات النفاق الظاهرة، قال تعاىل: 
 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي
 ٦٠النساء:  َّ رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ

 حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱإىل أن قال تعاىل: ٦١ -
 .٦٥النساء:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض

كما بنّي عز وجل أن التحاكم إىل غري الكتاب والسنة من النكوص على األعقاب 
 خن حن جن مم حمخم جم  هل  ُّٱوالعودة إىل اجلاهلية وحكمها، قال تعاىل: 

 ٥٠املائدة:  َّ  مه جه هن من
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 عشر: العناية بالقرآن حسًّا ومعًنى. حادي
نظرا ملا للقرآن الكرمي من املكانة والقداسة واألمهية يف دين اهلل تعاىل، كيف وهو كالم 
اهلل تعاىل املنزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، 

ة ولكونه آخر الكتب املنزلة والناسخ ملا قبله واملهيمن عليها؛ ونظرا لعاملية الرسالة احملمدي
وخلودها حىت آخر الزمان فقد أّت اهلل النعمة على أمة القرآن خاصة وعلى البشرية عامة بأن 
تكّفل حبفظ القرآن الكرمي ومل يكل حفظه إىل الناس فيصيبه ما أصاب غريه من الكتب 

 من زن رن مم ام يل ُّٱالسماوية من التحريف والتغيري والفقدان، قال تعاىل: 
 .٩احلجر:  َّ  ىن نن

ومن حفظ اهلل تعاىل لكتابه العزيز أن سخر من عباده وأوليائه من قام على العناية 
 وهذه العناية ميكن تقسيمها إىل ما يلي:بكتابه تعاىل منذ أن أُنزل وإىل يومنا هذا، 

 العناية بحفظ حروفه وضبط ألفاظه. -أ
م وإىل اليوم من أ اهلل تعاىل منذ أن أنزل كتابه على نبيه صلى اهلل عليه وسلوقد هيّ 

 األئمة والعلماء َمن بذل جهده يف حفظ كتابه وضبطه.
 نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱٱوقد ابتدأت هذه العناية الربانية من قوله تعاىل:

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم ُّٱسبحانه: قولهو  ٩احلجر:  َّىن

جربيل القرآن مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  مث مبدارسة، ١٩ – ١٧القيامة:  َّ  خي حي
اليت قبض فيها عرضه عليه  السنة فلما كانت، رمضان، فكان ))يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن

 89 بسند صحيح. (( كما عند أمحد يف املسندمرتني
مث  ،بعد ذلك عناية املسلمني ابتداء من اخللفاء الراشدين والصحابة والتابعني مث تواىل

ورمسا وضبطا حلروفه وآياته  ،اوإقراء وجتويدً ، وطباعة ونشرا وحفظا ألئمة والعلماء مجعا وكتابةا
رة خلدمة كتاب اهلل إىل غري ذلك من الفنون والعلوم املسخّ  ،وتفسريه ولغته وبالغته ،وقراءاته

زل على ا كما أننقرؤه اليوم غض   -وهلل احلمد-تعاىل. وهذا أمر ال حيتاج إىل تفصيل؛ فنحن 
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ا، ومن هذه العناية أنه إىل اليوم يُتلّقى مشافهة باإلسناد ا حرفً حممد صلى اهلل عليه وسلم حرفً 
املتصل إىل نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل جربيل عليه السالم عن رب العزة واجلالل 

 سبحانه وتعاىل.
لرواية والدراية ومن حفظ اهلل تعاىل لكتابه حفظ سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم با

ون علم اإلسناد موالكتابة والضبط والتنقيح ومتييز الصحيح من الدخيل بعد أن ابتكر املسل
الذي يعد من خصائص ومسات هذه األمة، ورمسوا منهجا علميا متميزا يف ضبط أصول 

ضوعية الرواية ونقدها سندا ومتنا، وتقييد قواعدها من اجلهة املنهجية، كما قاموا من اجلهة املو 
بتدوين املتون وتراجم الرجال وطبقات الرواة وضبط أمسائهم وأحواهلم ومراتبهم يف اجلرح 

 والتعديل ومجع الطرق وحنو ذلك.
فحفظ اهلل تعاىل هبم السنة كما حفظ كتابه العزيز فلله احلمد واملنة، فعلينا مجيعا أن 

تالوته، وحفظه وضبط تالوته،  نويل القرآن حقه من العناية واالهتمام، ومن ذلك اإلكثار من
يه صلى اهلل عليه وسلم: وتعلمه وتعليمه ودعم ومشاركة اجلهات الراعية لتعليمه، قال تعاىل لنب

 مع جع مظ ُّٱوقال عز وجل:  ٤٥العنكبوت:  َّ  مف  حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ)

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ

 3٠ - ٢٩فاطر:  َّ  حن جن مم خم جمحم هل مل  خل حل

 معانيه وأحكامه.ضبط  -ب
 َّ يي ىي  ني مي ُّٱمن رمحة اهلل تعاىل باملسلمني أن أنزل إليهم هذا الكتاب

 َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱٱبروا آياته ويفقهوا معانيهليدّ  ١٩٥الشعراء: 
 .٢يوسف: 

 مي ُّٱم وجعل من مهامه ووظائفه الشريفةكما أرسل إليهم رسوال من أنفسه  
 ُّٱوجعل من واجبات املسلمني ، ٤٤انلحل:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

وأنكر على من ال يتدبرون القرآن وال  ، ٢٩ص:  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ
قال اإلمام  .٢٤حممد:  َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱٱيتفهمون معانيه
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وال رجل وال امرأة ال يتعلم من القرآن جهده ما بلغ  ال يعذر أحد حر وال عبد " الضحاك :
 90."}كونُوا ربانيني مبَا ُكْنُتم تعلُموَن اْلكتاب َومبَا ُكْنُتم تدرسون{تعاىل يقول :منه فإن اهلل 

 التالوة.تالوته حق ثالثا: وتقدم تفصيل ذلك يف فقرة :  
 العناية بتبليغه للناس ونشره والدعوة إليه. -ج

نزل اهلل وهذا من حق القرآن علينا ومن حق املسلمني، بل والناس كافة أن نبلغهم ما 
وأن منشي به يف الناس إلخراجهم من ظلمات اجلاهلية إىل نور القرآن  ،علينا من هذا النور

 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱواإلسالم، قال تعاىل:
 َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي

يعلمهم  ليضيء طريقه وطريق الناس، (ميشي به يف الناس)تأمل قوله تعاىل: ،  ١٢٢األنعام: 
  وينقذهم اهلل به من ظلمات الكفر والفسق والعصيان إىل نور اإلميان والقرآن. اخلري

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱوقال تعال:

أي إمنا يدعوهم إىل "قال شيخ املفسرين ابن جرير رمحه اهلل : ٧٩آل عمران:  َّ يث ىث
شرائع دينه، وأن يكونوا رؤساء يف املعرفة بأمر اهلل وهنيه، وأئمة العلم باهلل، وحيدوهم إىل معرفة 

  91".يف طاعته وعبادته بكوهنم معلمي الناس الكتاب وبكوهنم دارسيه
يف هذه اآلية أعظم باعث ملن عِلم أن يعمل مبا علم، وإن من أعظم "وقال الشوكاين : 

 92".العمل بالعلم تعليمه واإلخالص هلل فيه
يثاق أخذه اهلل تعاىل على من آتاه شيئا من الكتاب بوجوب بيانه وهذا عهد وم

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوعدم كتمان شيء منه، قال اهلل عّز وجل: 
 جي يه مهىه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم
 مب  خب حب جب هئ ُّٱٱٱسبحانه: قالو  ،١٨٧آل عمران:  َّ خي حي
 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب

 
 (.251 /2الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) 90
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 جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ
 رن ٱُّٱٱسبحانه: قالو  ١٦٩األعراف:  َّ خك حك جك مقحق مف خف  حف
 َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

قال احلسن وقتادة: " هي يف كل من أويت علم شيء من الكتاب، فمن علم   .١٧٥األعراف: 
ال حيل لعامل أن  وقال حممد بن كعب: .ه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكةشيئا فليعلم

  93."يسكت على علمه، وال جلاهل أن يسكت على جهله
ويدل على ذلك قول أيب هريرة رضي اهلل عنه: " لوال ما أخذ اهلل على أهل الكتاب  

  94".ما حدثتكم بشيء مث تال هذه اآلية
والتحذير من   ،فهذه اآلية أصل يف وجوب بيان العلم الذي يف الكتاب ونشره ؛وعليه

كتمانه والبخل به والتقصري يف ذلك، قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل: " ويف هذا حتذير 
للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصاهبم ويسلك هبم مسلكهم، فعلى العلماء أن 

  95.نافع الدال على العمل الصاحل وال يكتموا منه شيئا"يبذلوا ما بأيديهم من العلم ال
 96غوا عين ولو آية((يه وسلم: )) بلّ وهذا ما جاء التأكيد عليه يف قوله صلى اهلل عل

وهذا أمر يقتضي الوجوب،  ()بلغوا() :وهذا احلديث فيه تكليف وتشريف وختفيف فالتكليف
كونه مبلغا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو تشريف للمبّلغ ل ()عين() :والتشريف يف قوله

 فيتحقق البالغ ولو بآية. ()ولو آية() :والتخفيف يف قوله وأعظم به من شرف.
 العناية بحراسته والدفاع عنه. -د

ملا تكّفل اهلل حبفظ كتابه وصانه من أن تصل إليه أيدي العابثني بتحريفه وتبديله، 
والزيادة فيه والنقصان كما حصل لكتب األمم السابقة، وفشلهم من أول حماوالهتم املستميتة 
هلذا الغرض الدينء، ملا مل جيدوا سبيال إىل حتريفه والتعديل والتبديل يف حروفه وألفاظه جلؤوا 

 الطعن يف قداسته والتشكيك فيه والتحريف ملعانيه ودالالته.إىل 

 
 (.304 /4تفسري القرطيب ) 93
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)معركة املصحف( قائمة على أشدها إىل ساعتنا  وال تزال هذه احلرب وما يسمى ب 
مذهتم من أبناء هذه. وقد توىل كربها يف العصور األخرية املستشرقون ومراكزهم البحثية وتال

ورجعوا حيملون معاول اهلدم اليت تعلموها من  ،تعثوهم ليتتلمذوا على أيديهمباملسلمني الذين ا
مث محلة الفكر احلداثي والعلماين واإلحلادي يف العصر  ،كطه حسني وأضرابه  ،أساتذهتم
 احلاضر.

ال لذلك كانت احلراسة هلذا القرآن والرد على شبهات املبطلني ودحضها وإبط
حتريفاهتم وطعوهنم من أكثر املهمات وأوجب الواجبات على العلماء وطلبة العلم ومراكزه 

 وجامعاته ومؤسساته اخلاصة والعامة.
هو من الضرورات اخلمس الواجب على  -القائم على القرآن-الدين حفظ بل إن 

 األمة جبملتها مراعاهتا ومحايتها والذود عنها.
عليه وسلم أنه قال: )) حيمل هذا العلم من كل خلف  وقد روي عن النيب صلى اهلل

  97عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني((.
ولذا قام الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم هبذه املهمة الشريفة وذلك جبمعهم 

ألهواء من اخلوارج وحفظهم القرآن والسنة، ورّدهم على املخالفني الطاعنني من أهل البدع وا
  والقدرية والرافضة وأهل الكتاب وغريهم.

بلغت عنايتهم به أن صارت مدة قراءة اآليات هي وحدة قياس زمانية متعارف  بل
عما بني فراغ النيب صلى اهلل عليه وسلم وزيد  رضي اهلل عنهعليها بينهم، كما يف جواب أنس 

 98."قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية"قال: بن ثابت من سحورمها وبني دخوهلما يف الصالة ف
وأئمة وعلماء املسلمني إىل  ،ومحل هذه الوظيفة الشريفة تالمذهتم من التابعني وأتباعهم

 فبارك اهلل يف جهودهم. ،عصرنا احلاضر
وعلى أبنائهم وأتباعهم استكمال املسرية واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل عن القرآن 

الواهية والطعون البائسة اليت يكررها الطاعنون خلفا عن وشريعته بدحض هذه الشبهات 

 
( وصححه 247 /16)9423( والبزار يف املسند 1/25والنهي عنها )رواه مرفوعا ابن وضاح يف البدع  97

 (. 29اإلمام أمحد كما يف رواية مهنا، ينظر: شرف أصحاب احلديث )ص 
 . (276 /2) 8928مصنف ابن أيب شيبة  98
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من  املهّمة ال تقوم على دليل وال برهان، وهذه ،وهي شبهات داحضة وأباطيل واهية ،سلف
ولكتابه ولرسوله صلى اهلل  تعاىل هلل وأكثر املهمات وأشرفها نصيحةً  ،أوجب واجبات العصر

 عليه وسلم، وألئمة املسلمني وعامتهم.
، وهذا من اجلهاد بالقرآن الذي أمر اهلل تعاىل به نبيه صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنون

قال ابن  ٥٢الفرقان:  َّ مج حج مث هت مت  خت حت جت ُّٱفقال تعاىل: 
 ٩٩عباس رضي اهلل عنهما: أي: بالقرآن.

 ىثيث نث  زثمث رث يت ىت نت مت زت ُّٱٱوقال تعاىل:

 .٩اتلحريم:  َّ ىق يف ىف

وجهاد املنافقني إمنا يكون بالقرآن والعلم بفضحهم وكشف أالعيبهم والرد على 
شبهاهتم، وهذا النوع من اجلهاد هو أصعب من جهاد الكفار فهو جهاد خواص األمة وورثة 

ح البلدان الرسل، كما قرر ذلك ابن القيم رمحه اهلل؛ ألن جهاد السيف حيمي البيضة ويفت
واألمصار، وهذا اجلهاد حيمي العقيدة والفكر ويفتح القلوب واألذهان ليحررها من اخلرافات 

 واألباطيل ويزرع فيها التوحيد واإلميان.
وقد صّح عن أنس رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) جاهدوا 

  100.املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم((
 101.ي رمحه اهلل: " الذب عن السنة أفضل اجلهاد"يي بن حييوقال حي

 والقيام بهذه الوظيفة الشريفة يحقق عدة مصالح من أهمها:
 القيام بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر.-1
 القيام بواجب النصيحة هلل تعاىل، ولكتابه، ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وألئمة -2

 املسلمني وعامتهم.

 
 (.281 /19تفسري الطربي) 99
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 مك لك اك ُّٱإظهار احلق وتقريره، ورفع مناره وبيان قوة براهينه، قال تعاىل: -3
 .٩الصف:  َّ ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

 مس خس حس ُّٱإبطال الباطل وحمقه وتعريته، وحتذير الناس منه قال تعاىل:-4

 زث رث يت ىت ُّٱوقال عز وجل: ٨األنفال:  َّ  حض جض مص خص حص

 .٨الصف:  َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث
سبيل  ويستبني كشف الشبه والتدليسات والبدع، والرد عليها، ليستبني احلق لطالبه  -5

 اجملرمني للحذر منها.
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 .: الحذر من هجر القرآن واإلعراض عنه وعدم االهتمام بهعشر انيث
ا نً قال تعاىل مبي ّ  102ألنه به حياة القلوب، وهبجره موهتا))وإذا فسد القلب فسد اجلسد كله(( 

فا على شكوى الرسول صلى اهلل عليه وسلم من هجر قومه للقرآن وإعراضهم عنه، متأسّ 
 .3٠الفرقان:  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱذلك: 

القرآن الذي جتب العناية به واالهتمام جعلوه مرتوكا و واهلجر ترك الشيء رغبة عنه. 
إال أن نظمها الكرمي مما يرهب عموم املعرضني عن  واآلية وإن كانت يف املشركني ،مرغوبا عنه

بالعمل به  نتعبدو مالعمل به واألخذ بأحكامه وآدابه الذي هو حقيقة اهلجر، ألن الناس 
 وتالوته والتمسك بأحكامه.

 وهجر القرآن ينقسم إلى ثالثة أقسام:
 .وتدبّره هجر ألفاظه، حبيث يعرض عن تالوة القرآن وقراءته -1
وإن كان  واالستشفاء به عملي، وهو هجر العمل به وبأحكامه وتشريعاتههجر  -2

 قد يقرؤه بل وقد حيفظه.
هجر لفظي عملي، وهو أال يقرؤه وال يعمل به بل يعرض عنه بالكلية، وهذا  -3

 أشدها وأقبحها.
 قال احلافظ ابن كثري بعد أن ذكر أن من هجران القرآن عدم اإلصغاء إليه: 

 .فظه أيضا من هجرانه" وترك علمه وح-
 .وترك اإلميان به وتصديقه من هجرانه- 

 .وترك تدبره وتفهمه من هجرانه-
 .وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه-
من شعر أو قول أو غناء أو هلو أو كالم أو طريقة مأخوذة -والعدول عنه إىل غريه -

  103.من غريه من هجرانه"
 يف تعداد أنواع اهلجر: رمحه اهلل ماحلافظ ابن القيّ وزاد 

 
 (20 /1)50صحيح البخاري  102
 (.108 /6تفسري ابن كثري ) 103
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هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه ال يفيد اليقني وأن  -
 أدلته لفظية ال حتصل العلم.

هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلب وأدوائها  وكل هذا داخل يف  -
قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا{ وإن كان بعض اهلجر أهون  قوله }وقال الرسول يا رب إن

 104من بعض".
بل يكون االستشفاء بآياته لطلب هداية  ،وهو أوسع من أن يكون يف باب الرقية فقط

  .لظالم عنهالقلب وصالحه وتبديد ا
هو الّشفاء  فالقرآن :" قال تعاىل :﴿ َونُ نَ زنُل ِمَن الُقرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َوَرمَحٌة لِلُمؤِمننَي ﴾

التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا واآلخرة، وما كّل أحٍد يؤّهل وال يوفَّق 
لالستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإميان، وقبول تام، 

 واعتقاد جازم، واستيفاء شروطه : مل يقاومه الداء أبداً .
تقاوم األدواُء كالَم ربن األرض والسماء، الذي لو نزل على اجلبال لصدَّعها؟ وكيف 

أو على األرض لقطَّعها؟، فما من مرض من أمراض القلوب واألبدان إال ويف القرآن سبيل 
 105."الداللة على دوائه، وسببه، واحلمية منه ملن رزقه فهماً يف كتابه ..

م يف كل شيء؛ فرتك شيء من هداياته يف أمور بل إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقو 
 جتماعية واخللقية وغريها كله داخل يف هجره املذموم.الدين والدنيا السياسية واالقتصادية واال

 جيعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل اهلل وخاّصته. فنسأل اهلل الكرمي املنان أن
حكمك،  نابيدك، ماض في اواصين، نإمائك اءبنأدك، و يعب اءبنأدك و يعب االلهم إن

سألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو نقضاؤك،  ناعدل في
، وبناأن جتعل القرآن ربيع قل ،علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك

 .ناوغمن  نا، وذهاب مهّ نا، وجالء حزننار و ونور صد
تالوته والعمل به آناء الليل  ا، وارزقننامنه ما ُنسني ارنوذكّ  ،نامنه ما جهل االلهم علمن

 .اوأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنّ 
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