
 من حقوق القرآن الكرمي

 مروان حممد أبو بكر
 مقاالت للكاتب

 صلة مقاالت ذات
 هجري  2/8/1428 -ميالدي  16/08/2007 اتريخ اإلضافة:

       642زايرة: 

 
إّن أعظَم نعمة امنّت هللا هبا على أمة اإلسالم إنزال القرآن؛ ذلك الكتاب الذي ال غموض فيه وال التباس، قال هللا تعاىل 

[، وقال هللا تعاىل لنبيه الكرمي صلى هللا عليه وسلم: 10 ممتناً: }لقد أنزلنا إليكم كتاابً فيه ذكركم أفال تعقلون{ ]األنبياء:
 [.44}وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون{ ]الزخرف: 

 
 فإنزال الكتاب على هذه األمة هو أكرب النعم، والنعُم بعده موازنًة به مزيُد فضل وإحسان من الغين الكرمي.

 
بن اخلطاب رجٌل من  عمرَ  على تلك النعمة العظيمة، فقد جاء وال أدلَّ علي ذلك من حسد األمم السابقة هذه األمَة 

اليهود فقال له: اي أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرؤوهنا، لو علينا معشَر اليهود نزلت الختذان ذلك اليوم عيداً، قال: أي آية؟ 
[، قال عمر: "قد عرفنا 3دة: قال: }اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينًا{ ]املائ

 .[1]ذلك اليوم واملكان الذي نزلت فيه، نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم مجعة"
 

متسك به جنا وأفلح يف الدنيا واآلخرة، قال هللا تعاىل }واعتصموا حببل هللا مجيًعا وال  والقرآن هو حبل هللا املتني الذي من
 . [2][، ويف الطربي وابن كثري والقرطيب، "حبل هللا: القرآن"103تفرقوا{ ]آل عمران: 

 
 ورحم هللا اإلمام الشاطيب إذ يقول يف حرز األماين:

تحب اِلُالِعداُِحبلَُُبهُفجاِهدُُُُُُُُكتاب هُُفيناُُهللاُُفَحبلُ ُوبعدُ   م 

  وأخِلق به إذ ليس خيُلق ِجّدة ... جديًدا ُموالِيه على اجِلد ُمقبال
 

ا إال ابلدخول يف حصن وحيد هبا، فاحلصن كتاب هللا، وما مثلنا إال كقوم يف أرض تعج ابلسباع، وال سبيل لألمان فيه
والسباع ما نرى من الفنت اليت تدع احلليم حرياانً، فعن احلارث قال: "دخلت املسجد فإذا أانس خيوضون يف أحاديث، 
ا إين فدخلت على علي فقلت: أال ترى أن أانًسا خيوضون يف األحاديث يف املسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم قال: أم

مسعُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ستكون فنت، قلت: وما املخرج منها؟ قال: كتاب هللا، كتاب هللا، فيه نبأ ما 
قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، ليس ابهلزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه هللا، ومن ابتغى اهلدى 

 املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس يف غريه أضله هللا، فهو حبل هللا
به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال خيلق عن كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه، وهو الذي مل ينته اجلن إذ مسعته أن قالوا: 

من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إىل صراط }إان مسعنا قرآانً عجبًا{، هو الذي من قال به صدق، و 
 .[3]مستقيم"
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 د بغريه.وأَّنَّ هلذه األمة اليت أعزها هللا ابإلسالم والقرآن أن جتد عزة يف سواه، وأن تتبوأ ذرى اجمل

 
وهلذا احلصن احلصني والدرع املتني، وكالم رب العاملني، حقوٌق جيب أداؤها، وواجباٌت ال بد من القيام هبا، ويف ما يلي بياُن 

 بعضها:
 * حق اإلميان والتصديق:

هاد، وسالت وهذا احلق ال يكون العبد مسلماً إال أبدائه، وهو الذي من أجله قام سوُق اجلنة والنار، وجردت سيوف اجل
دماء األطهار والكفار، وقد تكررت األوامر اإلهلية به، مبينة أنه من أوجب الواجبات؛ قال تعاىل: }اي أيها الناس قد جاءكم 

الرسول ابحلق من ربكم فآمنوا خرياً لكم وإن تكفروا فإن هلل ما يف السموات واألرض وكان هللا عليماً حكيمًا{ ]النساء: 
اىل: }اي أيها الذين آمنوا آمنوا ابهلل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من [، وقال هللا تع170

[، قال القرطيب والبغوي 136قبل ومن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالاًل بعيًدا{ ]النساء: 
 .[4]هو القرآن" والشوكاين والواحدي وغريهم: "الكتاب الذي نزل على رسوله

 
[، وقال مادًحا 52وقد قال هللا تعاىل يف صفة عباده املؤمنني: }الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون{ ]القصص: 

إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع  هلم أيًضا: }وإذا مسعوا ما أنزل
[، وقد ذم هللا املكذبني هبذا الكتاب العظيم فقال: }ومن أظلم ممن كذب على هللا وكذب 83الشاهدين{ ]املائدة: 

 على املكذبني تكذيَبهم ابلقرآن إذ ال [، وأنكر هللا تعاىل32ابلصدق إذ جاءه أليس يف جهنم مثوى للكافرين{ ]الزمر: 
[، وما كذَّب 50مسوغ له مع ظهور بركة هذا الكتاب العزيز فقال: }وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون{ ]األنبياء: 

ا إىل النيب املكذبون هبذا الكتاب إال جحوًدا وعناداً، وهم يف أنفسهم يعلمون أنه احلق، وكم استخفى املشركون لياًل ليستمعو 
صلي هللا عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يف هتجده، ولقد سجدوا مع النيب صلي هللا عليه وسلم يوم قرأ سورة النجم ملا أخذ 
القرآُن منهم كلَّ مأخذ، قال األستاذ سيد قطب رمحة هللا: "كنت بني رفقة نسمر حينما طرق أمساَعنا صوُت قارئ للقرآن 

، فانقطع بيننا احلديث لنستمع وننصت للقرآن الكرمي، وكان صوت القارئ مؤثًرا وهو يرتل من قريب يتلو سورة النجم
القرآن ترتياًل حسناً، وشيئاً فشيئاً عشت معه فيما يتلوه، عشت مع قلب حممد صلي هللا عليه وسلم يف رحلته إىل املأل 

يت خلقه هللا عليها، ذلك احلادث العجيب املدهش األعلى، عشت معه وهو يشهد جربيل عليه السالم يف صورته املالئكية ال
حني يتدبره اإلنسان وحياول ختيله، وعشت معه وهو يف رحلته العلوية الطليقة عند سدرة املنتهى وجنة املأوى، عشت معه 

ل بقدر ما يسعفين خيايل وحتلق يب رؤاي، وبقدر ما تطيق مشاعري، واتبعته يف اإلحساس بتهافت أساطري املشركني حو 
املالئكة وعبادهتا وبنوهتا وأنوثتها... إىل آخر هذه األوهام النخرة املضحكة اليت هتاوت عند اللمسة األوىل، ووقفت أمام 

الكائن البشري ينشأ من األرض، وأمام األجنة يف بطون أمهاهتا وعلم هللا يتابعها وحييط هبا، والعمل املكتوب ال يغيب عن 
 هللا يف هناية كل طريق يسلكه العبيد، واحلشود الضاحكة واحلشود الباكية، وحشود املوتى احلساب واجلزاء، واملنتهى إىل

وحشود األحياء، والنطفة هتتدي يف الظلمات إىل طريقها وختطو خطواهتا وتربز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى، والنشأة 
 صوت النذير األخري قبل الكارثة الدامهة، }هذا األخرى، ومصارع الغابرين واملؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، واستمعت إيل

[، مث جاءت الصيحة األخرية، واهتز كياين  56نذير من النذر األوىل أزفت اآلزفة ليس هلا من دون هللا كاشفة{ ]النجم: 
[، فلما مسعت 66-60كله من التبكيت، }أفمن هذا احلديث تعجبون وتضحكون وال تبكون وأنتم سامدون{ ]النجم: 
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[ كانت الرجفة قد سرت من قليب حقاً إىل أوصايل، واستحالت رجفة عضلية مادية 62سجدوا هلل واعبدوا{ ]النجم: }فا
 .[5]ذات مظهر مادي مل أملك احتباسها مع اجلهد واحملاولة"

 
مما ال شك فيه أن العبد ال ميكن أن يؤدي حق اإلميان ابلقرآن ما مل ينِف األقواَل الباطلة والعقائد الفاسدة من القول خبلق و 

القرآن وحنوه، قال اإلمام الطحاوي رمحه هللا: "وإن القرآن كالم هللا، منه بدا بال كيفية قواًل، وأنزله على رسوله وحياً، وصدقه 
حقاً، وأيقنوا أنه كالم هللا تعاىل ابحلقيقة، ليس مبخلوق ككالم الربية، فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد  املؤمنون على ذلك 

[، فلما أوعد هللا بسقر ملن قال: 26كفر، وقد ذمه هللا وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعاىل: }سأصليه سقر{ ]املدثر: 
 .[6]قنا أنه قول خالق البشر، وال يشبه قول البشر"[، علمنا وأي25}إن هذا إال قول البشر{ ]املدثر: 

 
 * حق تالوته:

[، وأمر 4آن ترتياًل{ ]املزمل: تالوة القرآن من احلقوق اجلليلة اليت أمر هللا هبا نبيه واألمَة بعده؛ فقال تعاىل لنبيه: }ورتل القر 
هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يدلنا على هذا احلق بطريقة فريدة يف القرآن، إذ قال: }قل إمنا أمرت أن أعبد رب هذه 

[، وقد مدح هللا 92-91البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من املسلمني وأن أتلو القرآن{ ]النمل: 
[، 121تلون القرآن حق التالوة فقال: }الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به{ ]البقرة: تعاىل الذين ي

وقد بنيَّ النيب صلى هللا عليه وسلم أن املاهر ابلقرآن يف معيَّة املالئكة الكرام فعن عائشة رضي هللا عنها عن النيب صلى هللا 
ن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه عليه وسلم قال: "مثل الذي يقرأ القرآ

  .[7]شديد فله أجران"
 

ايته، وقد أوضح النيب صلى هللا عليه وسلم ثواب وأي فضل أجل وأعظم من بذل اجلهد يف قراءة القرآن وإمتاع النظر آب
التالوة؛ فعن عبد هللا بن مسعود يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب هللا فله به حسنة، 

 .[8]واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول )آمل( حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف"
 

ويوَم يقوم الناس لرب العاملني أييت القرآُن شفيعاً ألصحابه؛ فعن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
ربِّ منعُته الطعاَم والشهوات ابلنهار فشفِّعين فيه، ويقول "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصياُم: أْي 

 .[9]القرآن: منعُته النوم ابلليل فشفعين فيه قال: فيشفعان"
 

ى هللا عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن فإنه أييت شفيًعا يوم القيامة لصاحبه، اقرؤوا وعن أيب أمامة الباهلى قال: قال رسول هللا صل
الزهراوين البقرة وآل عمران فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غيايتان أو كأهنما غمامتان أو كأهنما فرقان من طري صواف 

 .[10]حياجان عن أصحاهبما"
 

 ومما يعني على أداء حق التالوة ما يلى:
 * تعلم اللغة العربية، وإذا كان املسلم من األعاجم فإن عليه أن يعرف من اللغة العربية ما يؤهله للقيام حبق التالوة.

 ة قراءة القرآن الكرمي على الوجه الصحيح. *طلب علم التجويد، وهو العلم الذي موضوُعه كيفي
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* الورد، فإن املسلم ينبغي أن يكون له ورد من القرآن يداوم عليه كل يوم، ويرجى ملن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن أال 
آن؟ قال: يف يكون مفرطاً، ولكن ال خيتمه يف أقل من ثالث حلديث عبد هللا بن عمرو أنه قال: "اي رسول هللا يف كم أقرأ القر 

شهر، قال: إين أقوى من ذلك،" ردد الكالم أبو موسى وتناقصه حىت قال: "اقرأه يف سبع"، قال: إين أقوى من ذلك، قال: 
 .[11]"ال يفقه من قرأه يف أقل من ثالث"

 
  * حق حفظه:

وحافظ القرآن أوىل هبذا الفضل املذكور يف حق التالوة؛ ألن احلفظ يشمل التالوة، وملا يف احلفظ من مشقة وملا يتميز به 
احلافظ من كون الوحي يف صدره يقرأه مىت شاء، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "يقال لصاحب القرآن اقرأ وارَتِق ورتل  

 .[12]الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها" كما كنت ترتل يف
فتخيل أخي نفسك يف اجلنة تقرأ اآلية فتعلو هبا درجة، واسأل نفسك اآلن كم درجة تريد أن ترتقي؟ وليكن جوابك عماًل 

 رجة يف اجلنة آبية من القرآن، الثمن معروف واجلزاء كذلك. فالد
 

 تنبيه:
* وعلى املسلم أن يعلم أن هللا تعاىل مل يكلفه حفظ القرآن كاماًل، وأن الواجب عليه من ذلك ما يؤدي به صالته، ويستشفي 

 حيفظ منه شيئا.به إذا مرض، والصحابة مل يكن مجيعهم حيفظ القرآن كاماًل، وكذلك مل يكن منهم من ال 
* على املسلم أن يعلم كذلك أن حق احلفظ يشمل التعهد واملراجعة، وقد روي مرفوعا: "عرضت علي أجوُر أميت حىت 

القذاة خيرجها الرجل من املسجد، وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنًبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل مث 
 .[13]نسيها"

 * أما طريقة حفظ القرآن فالطريقة اليت تناقلها املسلمون جياًل جياًل؛ حفظ اجلديد، ومراجعة القدمي.
 

 * حق التدبر:
، قال ابن كثري: "أي سهلنا لفظه ويسران معناه [17قال هللا تعاىل: }ولقد ويسران القرآن للذكر فهل من مدكر{ ]القمر: 

، فهو كتاب سهل هللا ألفاظه فهي سهلة عذبة تدعو قارئها للتأمل والتدبر واالعتبار [14]ملن أراده ليتذكر الناس"
[، قال الطربي: "يعين 29ظ، قال تعاىل: }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته وليتذكر ألو األلباب{ ]ص: واالتعا

 .[15]ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك اي حممد"
 

وقد جاء التوبيخ والتبكيت ملن غفل عن التدبر؛ فقال هللا تعاىل: }أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه 
 .[16][، قال الشوكاين: "دلت هذه اآلية على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه"82اختالفاً كثريًا{ ]النساء: 

 
قال الشوكاين: "املعىن: أهنم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه  وقوله تعاىل: }ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفاً كثريًا{،

درجاهتا )ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه  مؤتلفاً غري خمتلف، صحيح املعاين قوي املباين ابلغاً يف البالغة إىل أعلى
 .[17]اختالفاً كثرياً( أي: تفاواتً وتناقضاً"
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ختالف يف أحكامه، وال تضارب يف أخباره، بل يصدق فاهلل تعاىل كما سهل ألفاظه للقارئني فقد سهل معناه للمتدبرين، فال ا

 بعضه بعضاً، ويوافق بعضه بعضاً.
 

وقد بني هللا عز وجل سبب إعراض املعرضني عن تدبر كتابه الكرمي فقال: }أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب 
ألقفال، فمن وجد يف نفسه [، فسبب انصراف املنصرفني عن كتاب رب العاملني ما يف قلوهبم من ا24أقفاهلا{]حممد: 

انصرافاً عن تدبر القرآن، فليعلم أنه مبتلى ابتالًء عظيماً وليستعن بفالق اإلصباح ليزيل ما بقلبه من غشاوة لينعم بضياء 
 القرآن.

 
ولقد حفظ ابن عمر سورة البقرة يف سنني ذوات عدد، إذ كان يقف عند كل آية منها متدبًرا متفكًرا، قال جماهد بن جرب 

وقال  [18]:"عرضت املصحف علي ابن عباس ثالث عرضات، من فاحتته إيل خامتته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها"
قرآن ومعه ألواحه، ويقول له ابن عباس: اكتب حىت سأله عن ابن أيب مليكة: "رأيت جماهدا سأل ابن عباس عن تفسري ال

 .[19]التفسري كله"
 

الذي كان ال مير على القرآن إال  وقد كان اهتمام السلف ابلقرآن تدبراً وتفسرياً اقتداء منهم ابلنيب صلي هللا عليه وسلم،
[، فقام يستمع 1متفهماً متدبراً، وقد مسع عليه الصالة والسالم امرأة ذات ليلة تقرأ }هل أاتك حديث الغاشية{ ]الغاشية: 

 .[20]ويقول: "نعم قد جاءين"
 

 .[21]وقد ثبت أنه عليه الصالة والسالم "كان إذا مر آبية رمحة سأل، وإذا مر آبية عذاب تعوذ"
 

هم ابُن عباس، قال األعمش عن أيب وائل: "استخلف علٌي عبَد هللا بن وقد نبغ يف معرفة معاين القرآن من الصحابة مجاعٌة من
عباس على املوسم، فخطب الناس فقرأ يف خطبته سورة البقرة، ويف رواية سورة النور، ففسرها تفسرياً لو مسعته الروم والرتك 

 .[22]والديلم ألسلموا"
 

 أقسام تدبر القرآن:
تدبر ُمفّصل؛ مبعىن أن يفهم القاري أو السامع معاين ما يقرأ، ويقف مع عظات القرآن وأحكامه، قال األلوسي يف روح  -1

ظة ملن كان له قلب واٍع [، )لذكرى( لتذكرة وع37املعاين عند قوله تعاىل: }إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب{]ق: 
 .[23]يدرك احلقائق، فإن الذي ال يعي وال يفهم مبنزلة العدم

 
لعظيم، فال ينصرف الذهن حينئذ إىل غريه، تدبر جُمَمل؛ مبعىن استحضار القلب أن ما يقرأ أو يسمع هو كالم هللا تعاىل ا -2

[، قال األلوسي: "أو ألقى السمع وهو شهيد أي أصغى إىل ما يتلى 37قال تعاىل: }أو ألقى السمع وهو شهيد{ ]ق: 
عليه من الوحي وهو شهيد أي حاضر، على أنه من الشهود مبعين احلضور، واملراد به املتفطن؛ ألن غري املتفطن مبنزلة 

  .[24]الغائب"
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 * حق العمل:

والعمل ابلقرآن من أهم غاايت إنزاله، واحلقوق األخرى تبع هلذا احلق، إذ ال ميكن أن يعمل ابلقرآن إال من تاله وتدبره 
ؤون القرآن قراءة من وطن نفسه على العمل به، والقيام أبوامره، واالنتهاء عن نواهيه، قال ابن وعّظمه، وقد كان السلف يقر 

مسعود رضي هللا عنه: "إذا مسعت قول هللا تعاىل )اي أيها الذين امنوا( فأرعها مسعك، فإهنا خري أيمر به، أو شر ينهى 
 .[25]عنه"
 

وملا نزلت آية احلجاب ابدر نساء الصحابة إىل االلتزام هبا، وملا قال هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 
قع بينكم العداوة والبغضاء واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إمنا يريد الشيطان أن يو 

[، قال عمر رضي هللا عنه: "انتهينا 91يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون{ ]املائدة: 
 .[26]انتهينا"

زلت هذه اآلية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاىل حرم اخلمر؛ فمن أدركته هذه اآلية وعنده منها شيء وملا ن
 .[27]فال يشرب وال يبع"

 فلبث املسلمون زماانً جيدون رحيها يف طرق املدينة لكثرة ما أهرقوا منها.
 

فانظر إىل سرعة استجابتهم للعمل بكتاب هللا تعاىل، وكذا يف حتويل القبلة من بيت املقدس إىل البيت احلرام، كيف تلقوا 
ا القبلة الىت كنت عليها إال لنعلم من يتبع األمر ابلقبول؟ وما كان حتويل القبلة إال امتحاان هلم قال سبحانه: }وما جعلن

فنجحوا يف ذلك االمتحان، فمن حديث الرباء: "كان أول ما قدم  [، 143الرسول ممن ينقلب على عقبية{ ]البقرة: 
من األنصار، وأنه صلى ِقَبل بيت املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا،  -أو قال أخواله-املدينة نزل على أجداده 

يعجبه أن تكون قبلُته ِقَبل البيت، وأنه صلى أول صالة صالها صالة العصر وصلى معه قوم، فخرج ممن صلى معه وكان 
فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد ابهلل لقد صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِقَبل مكة، فداروا كما 

 .[28]هم ِقَبل البيت"
 

 تنبيه:
 حق العمل يعين العمل ابألوامر واجتناب النواهي كذلك، فما عمل ابلقرآن من مل جيتنب نواهيه.  -
اليت ال يصح االحتكام لسواها،  العمل ابلقرآن معىن شامل، فالقرآن جاءان ابلعقيدة اليت ال يصح اعتقاد غريها، والشريعة -

  فالعمل ابلقرآن ينبغي أن يكون عقيدة وسلوكاً.
حق العمل ابلقرآن إمنا يؤدى شيئاً فشيئاً، ويسدد املسلم فيه ويقارب، فالقرآن شامل للحياة كلها عقيدة وعبادة وأخالقاً  -

كله، قالت عنه عائشة رضي هللا عنها :"كان خلقه ومعامالت وآداابً، وقد كان النيب صلي هللا عليه وسلم يعمل به يف ذلك  
 أبخالقه، ويتأدب آبدابه. أي أيمتر أبوامره، وينتهي عن نواهيه، ويتخلق [29]القرآن"

 
  * حق التحاكم إىل القرآن:

رب من ضروب العمل ابلقرآن، وإمنا ُخص هنا ابلذكر ألمهيته وملا تواتر فيه من نصوص دالة على عظمه ومكانته؛ وهو ض
 [.50قال هللا تعاىل: }أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون{ ]املائدة: 
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دل األحكام مث يسعى لغري هذا املنهج املعصوم فالعجب كل العجب ممن قرأ هذا القرآن وعَرف ما فيه من صدق األخبار وع

احملفوظ من التبديل والتحريف املنزل من اللطيف اخلبري إىل غريه من املناهج اليت وضعها القاصرون عن معرفة أسرار التشريع 
 اليت اختص هبا الرب جل وعال؟! فما أكثَر ما يتناقض هؤالء فُيحلون اليوم ما حّرموه ابألمس. 

الق اإلنسان، العامل مبا يصلحه وما يضره؛ قال هللا تعاىل: }أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري{ ]امللك: وهللا هو خ
14.] 

 
وملا كان هللا تعاىل هو اخلالق وحده فهو كذلك احلاكم وحده، ولذا يعرف علماء األصول احلكم أبنه خطاب هللا املتعلق 

هللا تعاىل ال يعد يف احلقيقة حكًما؛ قال هللا تعاىل: }أال له اخللق واألمر{ أبفعال املكلفني طلًبا أو وضًعا، فحكم غري 
 [.54]األعراف: 

 
ولقد جاءت الشريعة جامعة ملا فيه اخلري، قائمة مبا حيتاجه الناس يف دنياهم وأخراهم، فما أحرى ابملسلم أن جيعل الشريعة 

 تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم: }مث جعلناك على شريعة من األمر إمامه وقائده، ليسعد يف الدنيا وينجو يف اآلخرة؛ قال هللا
 [.18فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون{ ]اجلاثية: 

 
 * حق التعظيم واإلجالل:

ال أحد ينازع يف أن الكالم يشُرف بشرف قائله، فكلما كان القائُل عظيم القدر كانت كلماته كذلك، ولذا قيل يف منثور 
دب: كالُم امللوك ملوُك الكالم، فإن كان هذا يف حق البشر )وهلل املثل األعلى( فكيف بكالم خالق البشر؟ وإن تعظيم األ

القرآن من تعظيم هللا تعاىل؛ فمن كان يرجو هلل وقارًا عظم كتابه وأجّله وجّمده، ولقد كان عكرمة بن أيب جهل رضي هللا عنه 
 .[30]ه ويبكي ويقول: "كالم ريب كالم ريب"أيخذ املصحف فيضعه يف وجهه ويقبل

 
 من صور تعظيم القرآن:

 [.204: * اإلنصات عند تالوته، لقوله تعاىل: }وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون{ ]األعراف
 

* اإلخبات عند تالوة القرآن، فقد مدح هللا تعاىل املخبتني إذا قرئ القرآن الكرمي فقال: }وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول 
[، وقال تعاىل: }إمنا يؤمن آبايتنا الذين إذا ذكروا هبا خروا 83ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق{ ]املائدة: 

 [.15رهبم وهم ال يستكربون{ ]السجدة:  سجًدا وسبحوا حبمد
وقال تعاىل: }إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 

[، وقال تعاىل: }أولئك الذين أنعم هللا عليهم 109-107ملفعوال وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوًعا{ ]اإلسراء: 
ن النبيني من ذرية آدم وممن محلنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آايت الرمحن م

[، وقال تعاىل: }هللا نزل أحسن احلديث كتااب متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون 58خروا سجًدا وبكًيا{ ]مرمي: 
 [.23ذكر هللا{ ]الزمر:  رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل
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وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن مسعود: "اقرأ علي"، قال: "أقرأ عليك وعليك أنزل"؟ قال: "إين أحب أن 
أمسعه من غريي" قال: "فقرأت عليه من أول سورة النساء إىل قوله: }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 

 .[31][، فبكى"41النساء: هؤالء شهيًدا{ ]
وملا دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيت عائشة يف مرضه قال: "مروا أاب بكر فليصل ابلناس"، قالت فقلت: "اي رسول 

 .[32]يق إذا قرأ القرآن ال ميلك دمعه"هللا إن أاب بكر رجل رق
وهللا تعاىل يقول: }لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشًعا متصدًعا من خشية هللا وتلك األمثال نضرهبا للناس لعلهم 

 [.21رون{ ]احلشر: يتفك
 

* ال ميسه إال طاهر فال يصح لغري املتطهر أن ميس القرآن الكرمي؛ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال ميس القرآن إال 
 .[33]طاهر"

 
ضه لالمتهان؛ فاملسلم جيب عليه أن يصون املصحف الشريف عن مظنة امتهانه، وأن حيرص كل احلرص أال * عدم تعري

  يكون سبًبا يف ذلك، ولقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدو خوفاً من أن ينالوه أبذى.
 

تطيقه اجلبال إال أنه أذان بقرب انتقام هللا تعاىل منهم، قال  وما وقع منهم يف هذا الزمان وإن كان حيدث يف النفس ما ال
 [.55تعاىل: }فلما آسفوان انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني{ ]الزخرف: 

 
 * حق التبليغ:

ومن حقوق القرآن اليت دل عليها الشرع حق تبليغه لآلخرين وتعليمه هلم، وإن يف ذلك األجر العظيم واخلري العميم والثواب 
زيل، وحيصل ذلك ملن علم ولو شيئاً قلياًل من القرآن، والقرآن ال يقال فيه قليل، وقد حض عليه النيب صلى هللا عليه اجل

ودعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملن قام هبذا احلق فقال: "نضر هللا  [34]وسلم على تبليغه بقوله: "بلغوا عين ولو آية"
ما أنزل إليه رب العز  وقد مسع من النيب صلي هللا عليه وسلم [35]امرأ مسع منا شيئا فبلغه كما مسع فرب مبلَّغ أوعى"

 واجلالل من القرآن والسنة. 
 .[36]وبنيَّ النيب صلى هللا عليه وسلم فضل معلِّم القرآن فقال: "خريُكم من تعلم القرآن وعلمه"

 
أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه ابخلريية، فإنَّ شَرفهم ِمن شرف القرآن، ورفعَتهم بسبب ما يف صدورهم  فال أحد أوىل من

من الذكر احلكيم، وهي نعمة حق لغريهم أن يغبطهم عليها، فعن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال حسد إال يف اثنتني 
 .[37]لنهار، ورجل آاته هللا ماال فهو ينفقه آانء الليل وآانء النهار"رجل آاته هللا القرآن فهو يتلوه آانء الليل وآانء ا

 
 * حق االستشفاء:

[، وقال هللا 82ملني إال خسارًا{ ]اإلسراء: قال هللا تعاىل: }وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظا
[، فهذا بيان 44تعاىل: }قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى{ ]فصلت: 

تعاىل من هللا ليس بعده بيان، فمن مل يستشف ابلقرآن فال شفاه هللا، ومن مل يستغن ابلقرآن فال أغناه هللا، وقد أنزل هللا 
املعوذتني يستشفي هبما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من السحر الذي أصابه، وقد كان الصحابة الكرام يستشفون ابلقرآن 
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هم وغريهم، فعن أيب سعيد اخلدري قال: نزلنا منزال فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد احلي سليم لدغ فهل فيكم من راق؟ فقام 
ن رقية فرقاه بفاحتة الكتاب فربأ، فأعطوه غنًما وسقوان لبناً، فقلنا: "أكنت حتسن رقية"؟ فقال: معها رجل منا ما كنا نظنه حيس

"ما رقيته إال بفاحتة الكتاب"، قال: فقلت: "ال حتركوها حىت أنيت النيب صلى هللا عليه وسلم"، فأتينا النيب صلى هللا عليه 
وعن خارجة بن الصلت عن  [38]اقسموا واضربوا يل بسهم معكم" وسلم فذكران له ذلك فقال: "ما كان يدريه أهنا رقية؟

ا عمه أنه مر بقوم وعندهم رجل جمنون موثق يف احلديد فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل خبري، فاْرِق لنا هذ
فأتوه برجل معتوه يف القيود فرقاه أبم القرآن ثالثة أايم غدوة وعشية وكلما ختمها مجع بزاقه مث تفل فكأمنا أُنِشط من  الرجل،

عقال )أي ُحل من َواثق( فأعطوه شيئاً، فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم فذكره له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 .[39]ة ابطل لقد أكلت برقية حق""ُكْل فلعمري ما أكل برقي

 
قال ابن قيم اجلوزية: "ولو أحسن العبد التداوي ابلفاحتة لرأى هلا أتثرياً عجيًبا يف الشفاء، ومكثت مبكة مدة تعرتيين أدواء وال 

د طبيًبا وال دواء فكنت أعاجل نفسي ابلفاحتة فأرى هلا أتثريًا عجيباً، فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أملاً، وكان كثري منهم أج
يربأ سريعاً، ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن األذكار واآلايت واألدعية اليت يستشفى هبا ويرقى هبا هي يف نفسها 

احملل وقوة مهة الفاعل وأتثريه، فمىت ختلف الشفاء كان لضعف أتثري الفاعل أو لعدم قبول انفعة شافية ولكن تستدعى قبول 
املنفعل أو ملانع قوي فيه مينع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك يف األدوية واألدواء احلسية فإن عدم أتثريها قد يكون 

تضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول اتم كان لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون ملانع قوي مينع من اق
انتفاع البدن به حبسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول اتم وكان للراقى نفس فعالة ومهة مؤثرة 

 .[40]يف إزالة الداء"
 

فهذه بعض حقوق القرآن، وال أزعم أن هذا غايتها فإن حقوق القرآن أعظم وأجل، وهذه بعضها، والقرآن ال يوفيه العبد 
حًقا ألنه أعظم النعم، والعبد يعجز أن يقوم بواجبه جتاه نعم هي أقل شأانً من هذه النعمة العظيمة، ولكن ينبغي التسديد 

 قاربة واالستغفار عن التقصري وطلب العفو من هللا على التفريط، فهو املستعان، وال حول وال قوة إال ابهلل.وامل
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