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 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على 

 .أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :دـعـوب

فوائد نفيسة مجعتها، وأزهار عطرية اقتطفتها، و  تفهذه كلما
لطيفة اختصرهتا من كالم اهلل تعاىل ومن كالم رسوله صلى اهلل عليه 

وكالم أهل العلم فيما يهم كل مسلم حنو كتاب ربه الذي أنزله  ،وسلم
وخامت أنبيائه هلداية البشر وإخراجهم من الظلمات  هعلى خري خلق

 * ُمِبينٌ َقْد َجاءَُكْم ِمَن اهلِل ُنوٌر وَِكَتاٌب  :إىل النور قال تعاىل
َوُيْخِرُجُهْم ِمَن  يـَْهِدي ِبِه اهلُل َمِن اتَـَّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّالمِ 

 الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َويـَْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
 [.51، 51: املائدة]

سأل اهلل الكرمي رب العرش العظيم أن ينفع هبا من قرأها أو  أ
نظر فيها أو مسعها، وأن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا  كتبها أو

ونور صدورنا وجالء أحزاننا وذهاب مهومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا 
إىل جنات النعيم، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، 
وأن يرزقنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه 

ن جيعله حجة لنا ال حجة علينا، وأن جيعلنا ممن حيل حالله عنا، وأ
وحيرم حرامه ويعمل مبحكمه ويؤمن مبتشاهبه ويتلوه حق تالوته، وأن 

 .جيعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وهو أرحم الرامحني
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ويا خري  فيا شباب اإلسالم ويا أمة القرآن ويا أتباع حممد 
بقراءة القرآن الكرمي قراءة صحيحة وتدبره  أمة أخرجت للناس عليكم

فسريه وأحكامه مث العمل به والتفكر يف معانيه وأوامره ونواهيه وتعلم ت
 .آمني.. وكرمه هبسعادة الدنيا واآلخرة وفقكم اهلل لذلك مبن والتفوز 

وسالمه على خري خلقه  اهلل وات رب العاملني، وصلواحلمد هلل
 .ه وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدينوأنبيائه نبينا حممد وعلى آل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
 

 فضائل القرآن الكريم 

5 

 القرآن الكريم -1
ا لكل شيء احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب تبيان  

 :وبعد.. وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني
فإن القرآن الكرمي خري كتاب أنزل على أشرف رسول إىل خري 
أمة أخرجت للناس بأفضل الشرائع وأمسحها وأكملها، وهو كالم اهلل 

زل على خامت األنبياء واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه السالم، املن
املتلو باأللسنة احملفوظ يف الصدور، املكتوب يف املصاحف، املنقول 
إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة املختتم بسورة الناس 

ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمينَ : قال تعاىل  * نـََزَل ِبِه الرُّوُح اأَلِمينُ  * َوِإنَُّه لَتـَ
 ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ  * َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ 

 [.591-591: الشعراء]
وهداية للخلق وليكون  (1)ا لألمةأنزله اهلل تعاىل ليكون دستور  

ا على نبوته ورسالته وحجة ا ساطع  وبرهان   آية على صدق الرسول 
ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواْلِجنُّ : قائمة إىل يوم الدينقاطعة 

َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم 
ْعٍض َظِهيًرا أنزل القرآن ليقرأه املسلم فيثاب عليه [ 88: اإلسراء] لِبـَ

 ،عن النيب  (2)يف احلديثبكل حرف عشر حسنات كما جاء 
أنزل القرآن ليتدبر املسلم آياته ويتفكر يف معانيه وأوامره فيمتثلها 

                                     

 .الدستور عبارة عن القواعد األساسية للحكم( 1)
 .حديث حسن صحيح: اه الرتمذي، وقالالذي رو ( 2)
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ونواهيه فيجتنبها وليتذكر ما فيه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب 
بَـُّروا آيَاِتِه َولَِيَتذَكََّر : قال تعاىل َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ ِكَتاٌب َأنـْ
 [.19: ص] األَْلَبابِ ُأوُلو 

أنزل القرآن ليعلم به املسلم فيحل حالله وحيرم حرامه ويعمل 
ويتلوه حق تالوته فيكون حجة له عند  (1)مبحكمه ويؤمن مبتشاهبه

القرآن حجة لك أو » :ا له يوم القيامة قال ربه وشفيع  
وقد تكفل اهلل ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أال يضل يف  ،(2)«عليك

ِمنِّي ُهًدى َفَمِن اتَـَّبَع : نيا وال يشقى يف اآلخرة، قال تعاىلالد
ا وقد مساه اهلل روح   ،[511: طه] ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى

: لتوقف اهلداية عليه قال تعاىل اونوار   ،لتوقف احلياة احلقيقية عليه
  َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

اْلِكَتاُب َوال اإِليَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنورًا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشـاُء ِمْن 
 [.11: الشورى] ِعَباِدنَا

                                     

 .ويتعظ مبواعظه ويعترب بأمثاله( 1)
 .رواه مسلم( 2)
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 أسماء القرآن وأوصافه -2
للقرآن الكرمي أمساء عديدة تدل على رفعة شأنه وعلو مكانته 

 :نه أشرف كتاب مساوي على اإلطالقأوعلى 
 .[15: الربوج] َبْل ُهَو قـُْرآٌن َمِجيدٌ مى القرآن فيس -5
1-  َُوم : اإلسراء] ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأقـْ

ومسي قرآنا جلمعه األحكام والقصص واملواعظ واألمثال وغري  ،[9
 .ذلك

ُكوَن تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لِيَ : الفرقان -1
مسي بذلك ألنه يفرق بني احلق [ 5: الفرقان] ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا

 .والباطل واهلدى والضالل واحلالل واحلرام
فهو الكتاب على احلقيقة اجلامع ملا تفرق يف : والكتاب -1

: البقرة] َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقينَ  * الـمغريه 
5 ،1.] 

َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك وهو التذكرة والشرف : لذكروا -4
 .أي وإن القرآن لشرف لك ولقومك[ 44: الزخرف] َوِلَقْوِمكَ 

كما وصفه اهلل تعاىل بأوصاف جليلة عديدة منها أنه نور 
وهدى ورمحة وشفاء وموعظة وعزيز ومبارك وبشري ونذير إىل غري 

يَا َأيُـَّها : قال تعاىلذلك من األوصاف اليت تشعر بعظمته وقدسيته 
النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر 

 [.15: يونس] َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنينَ 
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 عدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته -3
ا لقد أقام اهلل من املسلمني حرسا على كتابه وإن كان غني  

ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا ه عن احلراسة ألن اهلل تكفل حبفظه بنفس
 [.9: احلجر] َلُه َلَحاِفُظونَ 

ولكن هكذا اقتضت إرادته فبذل قوم من املسلمني جهودهم 
وآياته وحروفه وكلماته، وإليك نتيجة ما وصل إليه  هحصوا سور أو 

عدد سور : اءات العجيبةجهد علماء املسلمني من أمثال هذه اإلحص
 .سورة أوهلا الفاحتة وآخرها سورة الناس 554: القرآن

آية يف قول  (1111)آية يف قول املكيني و 1159:عدد آياته
 (آية 1111)أو (1111)يف قول البصريني،و (1124)الكوفيني، و

 .يف قول أهل الشام وسبب هذا اخلالف يف بعض مواضع الوقف
 .يف قول عطاء بن يسار (كلمة  55419) :عدد كلماته
 .احرف   (142542) :عدد حروفه

 .اوأجزاؤه ثالثون جزءا، وأحزابه ستون حزب  
ا حتقيق كون السورة يف إن احلكمة يف تسوير القرآن سور   :وقيل

مفردها معجزة وآية من آيات اهلل، مث ظهرت لذلك حكمة يف التعليم 
 .وتدريج األطفال من السور القصار إىل ما فوقها

 .(1)ا من اهلل على عباده حلفظ كتابهري تيس
                                     

 .(7/ 1)مقدمة تفسري ابن كثري : وانظر (602)البيان يف إعجاز القرآن ( 1)
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 أقسام سور القرآن -4
 :قسم العلماء سور القرآن إىل أربعة أقسام

البقرة وآل عمران والنساء واملائدة : السبع الطوال، وهي -5
واألنعام واألعراف، واختلف يف السابعة أهي األنفال وبراءة لعدم 

 الفصل بينهما بالبسملة؟ أو هي سورة يونس؟
 .وهي السور اليت تزيد آياهتا عن مئة آية أو تقارهبا: املئون -1
 .وهي اليت تلي املئني يف عدد اآليات: املثاين -1
وهي من سورة احلجرات إىل آخر القرآن، وهو : املفصل -4

طوال املفصل وهو من سورة احلجرات إىل سورة النبأ، : ثالثة أقسام
ة الضحى وقصار املفصل من وأوساط املفصل من سورة النبأ إىل سور 

 .سورة الضحى إىل آخر القرآن
أعطيت مكان التوراة »: قال عن واثلة بن األسقع أن النيب 

السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان 
رواه الطرباين بإسنادين أحدمها  «اإلنجيل المثاني وفضلت بالمفصل

اءت به الرواية عن رسول ومبثل ما ج :صحيح قال ابن جرير الطربي
 :بأمساء السور جاء شعر الشعراء، فقال بعضهم اهلل 

ــــــــت ــــــــد أمئ ــــــــدها ق ــــــــين بع  (1)وبمئ
 

 

ـــــت  ـــــواتي  ول  حلفـــــت بالســـــبع الل
 

 

 (2)وبالطواســــــين التــــــي قــــــد  لثــــــت
. 
 

ــــــــــــــــت فكــــــــــــــــررت   وبمثــــــــــــــــان  ني
 
 

                                     

 .أكمل عددها حىت بلغت مئة آية( 1)
 .طسم الشعراء، وطس النمل، وطسم القصص: يعين( 2)
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 (1)وبالمفصـــــــل اللــــــــواتي فصــــــــلت
 
 

 وبــــــــــالحواميم اللــــــــــواتي ســــــــــبعت 
 
 

ول اليت بني السور ببسم اهلل الرمحن ومسي املفصل لكثرة الفص
 .الرحيم

                                     

 .ع سور من سورة غافر إىل سورة األحقافسب: احلواميم اليت سبعت( 1)
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 تالوة القرآن -5
ا، مستقبل القبلة، تستحب قراءة القرآن على أكمل األحوال متطهر  

: متحريا هبا أفضل األوقات كالليل وبعد املغرب وبعد الفجر لقوله تعاىل
 ًِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َو ًْئا َوأَقـَْوُم ِقيال [1: ملزملا]، وقوله تعاىل :
ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا [58: اإلسراء]،   ا وجتوز القراءة قائم

الَِّذيَن يَذُْكُروَن اهلَل ِقيَاًما : ا، لقوله تعاىلا وراكب  ا وماشي  ا ومضجع  وقاعد  
اءة ب اإلكثار من قر حفيست ؛[595: آل عمران] َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوبِِهمْ 

ال حسد إال في »: وثبت حديث ا ومساء  ا وصباح  وهنار   القرآن ليال  
ا نتين رجل آتاه اهلل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل 

 .(1)«فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار آتاه اهلل ماالً 
الساعات، وقراءة القرآن أفضل من : ناءالغبطة، واآل: واحلسد 

من شغله القرآن عن مسألتي »كر، ففي احلديث القدسي الذ  رسائ
السائلين، وفضل كالم اهلل على سائر  يأعطيته أفضل ما أعط

 .(2)«الكالم كفضل اهلل على خلقه
 اوترتيل القراءة أفضل من السرعة مع تبيني احلروف وأشد تأثري  

وينبغي [ 4: املزمل] َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيالً : يف القلب قال تعاىل
فإن  زينوا القرآن بأصواتكم» :حتسني الصوت بالقراءة لقوله 

 .(3)«االصوت الحسن يزيد القرآن حسنً 
                                     

 .رواه البخاري ومسلم( 1)
 .حسن غريب: رواه الرتمذي وقال( 2)
 .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والدارمي( 3)
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 حكم التطريب بقراءة القرآن -6
هذا وإن شغل القارئ واملستمع باله بالتطريب وهو الرتجيع 
والتمديد وحنو ذلك مما هو مفض إىل تغيري كالم اهلل الذي أمرنا 

للقلوب عن مراد الرب من كتابه، قاطع هلا عن فهم   بتدبره، حائل
كالمه فينزه كالم الرب عن ذلك، وكره اإلمام أمحد التلحني بالقراءة 

 .هي بدعة: الذي يشبه الغناء وقال
 ومن أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامري، قال ابن كثري 

ني منا هو حتسإيف فضائل القرآن والغرض املطلوب شرعا  -رمحه اهلل-
الصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه واخلضوع واخلشوع واالنقياد 
للطاعة فأما األصوات بالنغمات احملدثة املركبة على األوزان واألوضاع 

وجيل ويعظم أن  امللهية والقانون املوسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا
 .(1)يسلك بأدائه هذا املسلك

اليت كره العلماء قراءة األحلان : ابن تيمية اإلسالم وقال شيخ
القرآن هبا هي اليت تقتضي قصر احلرف املمدود ومد املقصور وحتريك 

ة بالساكن وتسكني املتحرك، يفعلون ذلك ملوافقة نغمات األغاين املطر 
فإن حصل مع ذلك تغيري نظم القرآن وجعل احلركات حروفا فهو 

 .(2)حرام

                                     

 .(162، 161)فضائل القرآن البن كثري ( 1)
 .(107)حاشية مقدمة التفسري للشيخ عبد الرمحن بن قاسم : انظر( 2)
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 مقدار القراءة المستحبة -7
ن يف كل أسبوع يقرأ يف كل يوم سبعا من ويستحب ختم القرآ

ا يف األوقات الفاصلة واألمكنة القرآن وفيما دون األسبوع أحيان  
ا للزمان اغتنام  : الفاضلة كرمضان واحلرمني الشريفني وعشر ذي احلجة

لعبد  واملكان، وإن قرأ القرآن يف كل ثالثة أيام فحسن لقول النيب 
ويكره تأخري ختم القرآن عن  (1)«اقرأه في كل  الث»اهلل بن عمرو 

 .ا إن خاف نسيانهأربعني يوم  
وحيرم  (2)ما أشد ما جاء فيمن حفظه مث نسيه: قال اإلمام أمحد

ال : على احملدث حدثا أصغر أو أكرب مس املصحف لقوله تعاىل
ُه ِإال اْلُمَطهَُّرونَ  ال يمس » :وقوله  ،[59: الواقعة] َيَمسُّ

وحيرم على اجلنب قراءة القرآن حىت يغتسل  ،(3)«القرآن إال  اهر
رواه أبو  «ال تقرأ الحائض وال الجنب شيئا من القرآن» :حلديث

وهو : هو قول أكثر أهل العلم وقال األرناؤوط: داود والرتمذي، وقال
 .سن بشواهدهح

وضعفه الشيخ عبد العزيز بن باز وأجاز للحائض قراءة القرآن 
 .((19/ 5)وى جملة الدعوة فتا: انظر)بدون مس املصحف 

                                     

ة نفسها وفضائل القرآن البن كثري حلسابق يف الصفانظر املصدر ا( 1)
(176). 

 .(141/ 1)قناع يف فقه اإلمام أمحد اإل: انظر( 2)
ووصله النسائي وابن حبان وهو  قال يف بلوغ املرام رواه مالك مرسال  ( 3)

 .وقد تلقاه الناس بالقبول ،معلول اهـ
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 حامل القرآن حامل راية اإلسالم -8
حامل القرآن حامل راية »: قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل

اإلسالم ال ينبغي أن يلغو مع من يلغو وال يسهو مع من يسهو وال 
 .اهـ «يلهو مع من يلهو تعظيما هلل تعاىل

 لخلقه يف وينبغي لقارئ القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف اهلل
إيصال معاين كالمه إىل أفهامهم، وأن يستحضر عظمة املتكلم 
سبحانه ويتدبر كالمه فإن التدبر هو املقصود من القراءة وينبغي للتايل 

أحوال  أن يستوضح من كل آية ما يليق هبا ويتفهم ذلك، وإذا تال
املكذبني فليستشعر اخلوف من السطوة إن غفل عن امتثال األمر، 

لتايل القرآن أن يعلم أنه مقصود لخطاب القرآن ووعيده،  وينبغي
حىت حيقق  َسِمْعَنا َوَأَ ْعَنا :فليحذر خمالفته هبوى نفسه، وليقل
 ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ : عبوديته هلل واستعانته به حني يقول

 [.1: الفاحتة]
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 استماع القرآن -9
ِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َوِإَذا قُ : قال اهلل تعاىل

 أمر اهلل باالستماع واإلنصات[ 124: األعراف] لََعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ 
 لقراءة القرآن ووعد على ذلك الرمحة، وعن أيب هريرة أن رسول اهلل 

من استمع إلى آية من كتاب اهلل كتبت له حسنة مضاعفة » :قال
 .رواه أمحد «را يوم القيامةومن تالها كانت له نو 
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 عناية المسلمين األولين بالقرآن -11
أنزل اهلل القرآن الكرمي على رسوله األمني ليكون شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا، فكان كذلك وكان خلقه 
القرآن يأمتر بأوامره وينزجر بزواجره ويسارع إىل ما حث عليه ويتأدب 

ه ويتخلق بأخالقه، وعلم أصحابه الكرام ألفاظ القرآن ومعانيه بآداب
فكان مههم حفظ القرآن وتالوته وتنفيذ أوامره وتطبيق أحكامه، 
وكانوا يتسابقون إىل دراسته وتفهمه، ولقد بلغ من عنايتهم بالقرآن 

من القرآن، وكانوا يقومون به الليل   اأهنم كانوا جيعلون مهر الزوجة سور  
تـََتَجاَفى ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن : م اهلل بقولهكما وصفه

َكاُنوا َقِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما  ،[51: السجدة] رَبَـُّهْم َخْوًفا َوَ َمًعا
ْغِفُرونَ  * يـَْهَجُعونَ   [.58، 55: الذاريات] َوِباأَلْسَحاِر ُهْم َيْستـَ

النحل من  ا كدوي  ي  بيوهتم يف غسق الليل يسمع دو بكان املار 
تالوهتم للقرآن ومن بكائهم لكثرة تدبرهم ملعانيه وتأثرهم به، وقد 

ا وكتابة اعتىن الصحابة، رضي اهلل عنهم كل العناية بالقرآن حفظ  
وتالوة ورواية، كانوا حيكمون ويتحاكمون إىل القرآن ويتأدبون ويؤدبون 

ا فواج  أين اهلل أوالدهم بآداب القرآن، وبالقرآن دخل الناس يف د
ودانت هلم رقاب العباد ومكنهم اهلل يف األرض  ،وبالقرآن فتحوا البالد

وانتصروا على األعداء، وكان يف مقدمتهم اخللفاء الراشدون واألئمة 
املهديون يف القرون الثالثة املفضلة وسار على هنجهم العلماء العاملون 

مة على ائفة من هذه األوأئمة العدل ووالته إىل يومنا هذا، وال تزال ط
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رة ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم إىل يوم القيامة، و احلق منص
غ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن ينسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا منهم وأال يز 

يهب لنا من لدنه رمحة إنه هو الوهاب، وصلى اهلل على نبينا حممد 
 .(1)وعلى آله وصحبه وسلم

                                     

د اهلادي قدور للشيخ عب «نداء القرآن العظيم وتفسريه» :انظر كتاب( 1)
 .(11، 14)اغ الصب  
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 من فضائل القرآن -11
فضائل القرآن أنه يشفع يوم القيامة ملن قرأه وعمل به يف  من

اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا » الدنيا، قال 
يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله » :رواه مسلم وقال  «ألصحابه

الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران 
 .سلمرواه م «تحاجان عن صاحبهما

 :وخري الناس هم الذين تعلموا القرآن وعلموه لوجه اهلل قال 
رواه البخاري، وعن أيب هريرة عن  «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»

يا رب حله،  :يجيء القرآن يوم القيامة يقول»: قال النيب 
يا رب زده فيلبس حلة الكرامة  م : فيلبس تاج الكرامة،  م يقول

اقرأ وارق فيزاد بكل : فيرضى عنه، فيقال يا رب ارض عنه: يقول
 .حديث حسن: رواه الرتمذي، وقال «آية حسنة

من قرأ » :قال رسول اهلل : وعن علي رضي اهلل عنه قال
أدخله اهلل به الجنة  ؛القرآن فاستظهره فأحل حالله وحرم حرامه

أخرجه  «وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار
 .عىن استظهره، حفظه عن ظهر قلبالرتمذي، وم
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 اآلباء المتوجون -12
من قرأ »: قال عن سهل بن معاذ اجلهين أن رسول اهلل 

القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من 
 «ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا

 .صحيح اإلسناد: أخرجه أبو داود واحلاكم وقال
 :الجتماع لقراءة القرآن ومدارسته في المساجدفضل ا

ما اجتمع قوم في » :قال رسول اهلل : عن أيب هريرة قال
بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت 

وذكرهم  (2)وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة (1)عليهم السكينة
 .رواه مسلم «اهلل فيمن عنده

ون ءا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا يقر كانو : وعن أنس قال
القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون اهلل تعاىل، ومدارسة القرآن هلا 

أن تقرأ ما بعده، واألوىل : أه زميلك والثاينر أن تقرأ ما ق: أحدهمامعنيان، 
مع جربيل عليه السالم، وقد وعد اهلل  سة النيب ر أفضل ألهنا طريقة مدا

أربعة أنواع من  عني ملدارسة القرآن يف املساجد على لسان رسوله اجملتم
 :الثالثةغشيان الرمحة، : الثانيةنزول السكينة، : أحدها: الكرامات

ذكر اهلل هلم عند مالئكته وثناؤه عليهم  :الرابعةاملالئكة هبم،  حفوف
 .ا هلم بذلكفهنيئ  

                                     

 .الطمأنينة والوقار: السكينة( 1)
 .أحاطت هبم: حفتهم املالئكة( 2)
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 من آداب قارئ القرآن -12
ا ي مراعاهتا لتكون القراءة مقبولة مثاب  لتالوة القرآن آداب ينبغ

 :عليها فمنها
اهلل وثوابه  ىأن خيلص هلل يف قراءته بأن يقصد هبا رض -5

 َين ْعُبُدوا اهلَل ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ  [.1: البينة] َوَما ُأِمُروا ِإال لِيـَ
ُه ِإال أن يتطهر من احلدث األكرب واألصغر  -1 ال َيَمسُّ

 [.59: الواقعة] اْلُمَطهَُّرونَ 
أن يصون يديه حال قراءته عن العبث وعينيه عن تفريق  -1

 .نظرمها من غري حاجة
 أن يستاك فيطيب فمه ألنه طريق القرآن -4
األفضل أن يستقبل القبلة عند قراءته ألهنا أشرف  -1
 .اجلهات
 .أن يتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم -1
 .إذا بدأ من أول السورةأن يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم  -5
أن يرتل القرآن فيقرؤه على تؤدة ومتهل ألن املقصود  -8

 .بالقراءة التدبر وال حيصل مع السرعة
 .أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حىت يعقل ما خياطب به -9

أن يسأل اهلل عند آية الرمحة ويتعوذ عند آية العذاب  -52
 .ويسبح عند آية التسبيح ويسجد إذا مر بسجدة

أن يؤدي لكل حرف حقه من األداء حىت يربز الكالم  -55
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 .باللفظ متاما فإن له بكل حرف عشر حسنات
 .أن يالزم اخلشوع والسكينة والوقار عند تالوته -51
 :قال الشاعر: أن يقرأ القرآن على قواعد التجويد -51

 مــــــــن لــــــــم يجــــــــود القــــــــرآن آ ــــــــم
 

 

 واألخـــــــــذ بالتجويـــــــــد فـــــــــرض الزم 
 

 
ق على القراءة بعبارات من عنده كقول عدم التعلي -54

اهلل اهلل، أو أعد أعد، أو حنو ذلك، وكل ما يطلب من  :بعضهم
 .تدبر واإلنصات واخلشوعالمستمع القرآن وهو 

 .عدم قطع القراءة بكالم ال فائدة فيه -51
أن يتعاهد القرآن باملواظبة على قراءته وعدم تعريضه  -51

ه يوم إال ويقرأ فيه شيئا من القرآن للنسيان، وينبغي أال ميضي علي
حىت ال ينساه وال يهجر املصحف وحيسن أال ينقص عن قراءة جزء 

 .من القرآن يف كل يوم وأن خيتمه يف كل شهر على األقل
زينوا »أن حيسن صوته بالقرآن ما استطاع ففي احلديث  -55

رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والدارمي  «القرآن بأصواتكم
 .ه األلباينوصحح

: جيب االستماع واإلنصات لقراءة القرآن لقوله تعاىل -58
 ََوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمون 
 [.124: األعراف]

أن حيرتم املصحف فال يضعه على األرض، وال يضع  -59
اوله إياه وال ميسه إال وهو فوقه شيئا وال يرمي به لصاحبه إذا أراد أن ين
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َرةٍ  * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمةٍ : طاهر قال تعاىل : عبس] َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ
51 ،54.] 

ينبغي االجتماع والدعاء عند ختم القرآن فإنه  -12
 .مستجاب
ينبغي أن خيتم يف الشتاء أول الليل ويف الصيف أول  -15

م أول الليل صلت عليه ما ورد أنه إذا خت: النهار واحلكمة يف ذلك
املالئكة حىت يصبح وإذا ختم أول النهار صلت عليه املالئكة حىت 

 .(1)ميسي

                                     

ومقدمة تفسري  (77)للنووي  «التبيان يف آداب محلة القرآن» :انظر( 1)
-167)ألمحد عادل كمال  «علوم القرآن»و ،(67 -10/ 1)القرطيب 

141). 
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 (كلية الشريعة)القرآن الكريم  -14
 :قال الشاطيب

قد تقرر أن الكتاب العزيز كلية الشريعة وعمدة امللة وينبوع 
 احلكمة، وآية الرسالة ونور األبصار والبصائر وأنه ال طريق إال اهلل

سواه وال جناة بغريه وال متسك بشيء خيالفه وإذا كان كذلك لزم 
ضرورة ملن رام االطالع على كليات الشريعة وطمع يف إدراك 
مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه مسريه وأنيسه وأن جيعله على مر 

فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة  ا وعمال  األيام والليايل نظر  
سه يف السابقني، والرعيل األول فإن كان قادرا على ذلك وأن جيد نف

ول ما يعينه على ذلك من السنة البينة اوال يقدر عليه إال من ز 
للكتاب وإال فكالم األئمة السابقني والسلف املتقدمني أخذ بيده يف 

 .(1)هذا املقصد الشريف والرتبة املنيفة

                                     

 .(664/ 7)املوافقات للشاطيب ( 1)
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 في القرآن الكريم بيان كل شيء -15
رمي فيه بيان كل شيء، فالعامل به على التحقيق عامل القرآن الك

ملة الشريعة والدليل على ذلك أمور منها النصوص القرآنية مثل جب
 :قول تعاىل
 ْاْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكم [1: املائدة ]وقوله : َونـَزَّْلَنا

َيانًا ِلُكلِّ َشْيءٍ  َما : لهوقو [ 89: النحل] َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
ِإنَّ َهَذا : وقوله[ 18: األنعام] فـَرَّْ َنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ 

َومُ  الطريقة  :يعين[ 9: اإلسراء] اْلُقْرآَن يـَْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأقـْ
املستقيمة ولو مل يكن فيه مجيع معانيها ملا صح إطالق هذا املعىن 

أنه هدى وشفاء ملا  عليه حقيقة وأشباه ذلك من اآليات الدالة على
يف الصدور وال يكون شفاء جلميع ما يف الصدور إال وفيه تبيان كل 

 .شيء ومنها ما جاء من األحاديث واآلثار املؤذنة بذلك
إن هذا القرآن حبل اهلل وهو »: كقوله عليه الصالة والسالم

النور المبين، والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن 
فيقوم، وال يزيغ فيستعتب وال تنقضي عجائبه وال اتبعه ال يعوج 

احلديث، فكونه حبل اهلل بإطالق والشفاء  (1)«يخلق من كثرة الرد
يؤم القوم أقرؤهم »: النافع دليل على كمال األمر فيه، ويف احلديث

وما ذاك إال أنه أعلم بأحكام اهلل فالعامل بالقرآن عامل  (2)«لكتاب اهلل
                                     

 .(14/ 7)رواه احلاكم وصححه الرتغيب والرتهيب ( 1)
 .رواه مسلم( 2)
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وعن  «من قرأ القرآن فليس فوقه أحد» :ئشةجبملة الشريعة وعن عا
إذا أردتم العلم فعليكم بالقرآن فإن فيه »: عبد اهلل بن مسعود قال
 ن؛من جمع القرآ»: وعن عبد اهلل بن عمر «علم األولين واآلخرين

 .(1)«اا عظيمً فقد حمل أمرً 

                                     

 .(644/ 7)املوافقات للشاطيب ( 1)
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 إعجاز القرآن -16
رضة، املعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل عن املعا

واإلعجاز يف اللغة العربية معناه نسبة العجز إىل الغري وإثباته له 
والقرآن الكرمي أعجز الناس عن أن يأتوا مبثله أو بعشر سور مثله أو 

ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواْلِجنُّ َعَلى بسورة مثله أو حبديث مثله 
ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم َأْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَأْ 

ْعٍض َظِهيًرا  [.88: اإلسراء] لِبـَ
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 أوجه إعجاز القرآن -17
 .النظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف لسان العرب -5
 .األسلوب العجيب املخالف جلميع األساليب العربية -1
 .اجلزالة اليت ال ميكن ملخلوق أن يأيت مبثلها -1
 .يع الدقيق الكامل الذي يفي حباجات البشرالتشر  -4
اإلخبار عن املغيبات املاضية واملستقبلة، اليت ال تعرف إال  -1
 .بالوحي

 .الوفاء بكل ما أخرب عنه القرآن من وعد ووعيد -1
 .عجز املخلوقني عن أن يأتوا مبثله -5
ا من الزيادة والنقصان ومن التبديل والتغيري كونه حمفوظ    -8

 َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ِإنَّا [9: احلجر.] 
ْرنَا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر فـََهْل ِمْن تيسريه للحفظ  -9 َوَلَقْد َيسَّ
 [.55: القمر] ُمدَِّكرٍ 

 ،(1)تأثريه يف قلوب األتباع واألعداء حىت قال قائلهم -52
ن أسفله لمغدق وإن واهلل إن له لحالوة وإن عليه لطالوة وإ»

 .«عليه وما تقوله بشر ىأعاله لمثمر وإنه ليعلو وما يعل
ه وال سامعه على كثرة الرتديد لخالف ئكونه ال ميله قار   -55

 .(2)سائر الكالم
                                     

 .الوليد بن املغرية املخزومي: هو( 1)
البيان يف إعجاز القرآن : وانظر (107)التبيان يف علوم القرآن للصابوين ( 2)

 .(67/ 1)ومقدمة تفسري ابن جزي 
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ا هو الذي صري العرب رعاة الشاء والغنم وآخر   والقرآن أوال  
ساسة شعوب وقادة أمم، وهذا وحده إعجاز، والقرآن الكرمي هو 
أساس الدين ومصدر التشريع وحجة اهلل البالغة يف كل عصر ومصر، 

ألمر ربه واحتوى القرآن على األمر  مته امتثاال  بلغه رسول اهلل أل
ريح بوجوب اتباعه والعمل مبا تضمنه من األحكام يف غري موضع صال

[ 1: األعراف] اتَِّبُعوا َما ُأْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكمْ وبغري أسلوب 
 ِاْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاب [41: العنكبوت.] 
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 شعب الحياة التي تناولها القرآن ببيان أحكامها -18
احتوى القرآن الكرمي على كثري من نواحي احلياة املختلفة من 

 :ذلك ما يأيت
العقائد اليت جيب اإلميان هبا يف اهلل ومالئكته وكتبه ورسله  -5

القدر خريه وشره، وهي احلد الفاصل بني اإلميان واليوم اآلخر و 
 .والكفر

اإلرشاد إىل النظر والتفكر يف ملكوت السموات واألرض  -1
وما خلق اهلل من شيء لتعرف أسرار اهلل يف كونه وإبداعه يف خلقه 

 .فتمتلئ القلوب إميانا بعظمته عن نظر واستدالل ال عن تقليد وجماورة
مما، فقد ورد يف القرآن كثري من قصص األولني أفرادا وأ -1

القصص الذي يثري االعتبار واالتعاظ ويرشد إىل سنن اهلل يف خلقه 
 .جناة للصاحلني وهالكا للمفسدين

األخالق الفاضلة اليت هتذب النفوس وتصلح من شأن  -4
 والصدق والوفاء وأداء األمانة مع التحذير من ربالفرد واجلماعة كالص
دي مبعاين احلياة اإلنسانية الفاضلة وتسبب هلا و ت األخالق السيئة اليت

 .الشقاء كالكذب واخليانة وإخالف الوعد ونقض العهد
العبادات على اختالف أنواعها من صالة وزكاة وصوم  -1

 .وحج وجهاد وجاء يف ذلك ما يقرب من مائة وأربعني آية
نظام األسرة كأحكام الزواج والطالق وما يتبعها من مهر  -1

ة وحضانة ورضاع ونسب وعدة ووصية وإرث، وجاء يف ذلك ما ونفق
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 .يقرب من سبعني آية
أحكام املعامالت املالية كالبيع واإلجارة والرهن واملداينة  -5

 .والتجارة، جاء يف ذلك ما يقرب من سبعني آية أيضا
أحكام اجلنايات واحلدود والسرقة والزنا والقذف وحماربة  -8

 .ذلك ما يقرب من ثالثني آيةاهلل يف أرضه وجاء يف 
أحكام احلرب والسلم وما يتبع ذلك من جهاد وغنيمة  -9

 .وأسر وعهود وجزية
نظام احلكم فيما جيب على احلكام من الشورى والعدل  -52

 .واملساواة واحلكم مبا أنزل اهلل وما جيب على الناس هلم من طاعة
بالفقراء فيما تنظيم احلياة االجتماعية يف عالقة األغنياء   -55

حيقق العدل االجتماعي بني الناس، ومل يتفق العلماء على عدد آيات 
واهلل سبحانه  (1)مخس مائة آية أو قريب منها :األحكام وقيل إهنا

 .وتعاىل أعلم

                                     

 .«(21، 27)»ه اإلسالمي للشيخ مناع خليل القطان تاريخ التشريع والفق( 1)
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 المعاني والعلوم المستنبطة من القرآن -19
وما املخرج منها يا رسول : قيل «إنها ستكون فتنة» قال 

كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما » :اهلل؟ قال
أن القرآن : أخرجه الرتمذي، وورد يف احلديث ما معناه «بينكم

اشتمل على ذكر احلالل واحلرام واحملكم واملتشابه واألمثال، فأحلوا 
وا مبحكمه وآمنوا مبتشاهبه واعتربوا بأمثاله، لحالله وحرموا حرامه، وعم

 :القرآن على تسعة أشياءاشتمل : وقال بعضهم
 ســأنبئكما فــي بيــت شــعر بــال خلــل

 
 ال إنما القرآن تسعة أحـر : فقال 

 بشـــــــير نـــــــذير عظـــــــة قصـــــــة مثـــــــل 
 

 حـــــــالل حـــــــرام محكـــــــم متشـــــــابه 
توحيد وتذكري وأحكام، فالتوحيد : وأصل علوم القرآن ثالثة 

يدخل فيه معرفة املخلوقات ومعرفة اخلالق بأمسائه وصفاته وأفعاله، 
 .منه الوعد والوعيد واجلنة والنار كريوالتذ 

واألحكام منها التكاليف كلها وتبيني املنافع واملضار واألمر 
نهي والندب، وهلذا كانت الفاحتة أم القرآن ألن فيها األقسام الو 

 .(1)الثالثة، وسورة اإلخالص ثلثه ألن فيها أحد األقسام وهو التوحيد
 :القرآن سبعة معاين: وقال ابن جزي يف مقدمة تفسريه

 علم الربوبية، ومنه إثبات وجود الباري جل جالله  -5
 .واالستدالل عليه مبخلوقاته

والنبوة وإثبات نبوة األنبياء عليهم السالم على العموم  -1
وإثبات نبوة نبينا حممد على اخلصوص وإثبات الكتب اليت أنزهلا اهلل 

                                     

 .(61-62) «خمتصر اإلتقان يف علوم القرآن»( 1)
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 .م ووجود املالئكة الذين كانوا وسائط بني اهلل وبينهمعليه
وهو إثبات احلشر وذكر ما يف اآلخرة من احلساب : املعاد -1

 .واجلزاء وصحائف األعمال وكثرة األهوال واجلنة والنار
وهي األوامر والنواهي وتنقسم مخسة أنواع، : األحكام -4

ق باألبدان  واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، ومنها ما يتعل
كالصالة والصيام، وما يتعلق باألموال كالزكاة وما يتعلق بالقلوب  

 .كاإلخالص واخلوف والرجاء وغري ذلك
الدنيا كالنصر على األعداء واحلياة  ومنه وعد لخري: الوعد -1

الطيبة واألمن واالستقرار ومنه وعد لخري اآلخرة كأوصاف اجلنة 
 .ونعيمها
العقاب يف الدنيا كاخلوف واملرض ومنه ختويف ب: الوعيد -1

واجلوع ونقص األموال واألنفس والثمرات، ومنه وعيد، بعقاب اآلخرة  
كعذاب القرب، وأهوال يوم القيامة، وشدة احلساب، ودخول النار، 

َراَر َلِفي : وتأمل القرآن جتد الوعد مقرونا بالوعيد كقوله ِإنَّ اأَلبـْ
ليبعث [ 54، 51: االنفطار] ي َجِحيمٍ َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلفِ  * َنِعيمٍ 

 .على اخلوف والرجاء
وذكر أخبار األنبياء مع قومهم وماجرى هلم من : القصص -5

جناة املصدقني وهالك املكذبني ليعترب الالحقون بالسابقني فال يعملون 
 .(1)مثل عملهم فيصيبهم ما أصاهبم

                                     

 .(6/ 1)ل لعلوم التنزيل يسهتال( 1)
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 تفسير القرآن وشرفه -21
بيان املراد منه وهو أجل العلوم التفسري كشف معاين القرآن و 

الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها اإلنسان وأرفعها قدرا وهو أشرف 
العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه ألن موضوعه كالم اهلل الذي هو 
ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، وألن الغرض منه هو االعتصام 

اشتدت احلاجة إليه  بالعروة الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقية وإمنا
ألن كل كمال ديين أو دنيوي ال بد وأن يكون موافقا للشرع وموافقته 

بني  تتوقف على العلم بكتاب اهلل تعاىل وجيب أن يعلم أن النيب 
يَِّن ِللنَّاِس : كما قال تعاىل  هلألمة معاين القرآن كما بني ألفاظ لُِتبـَ

ا إذا تعلموا عشر آيات من وكانو [ 44: النحل] َما نـُزَِّل ِإلَْيِهمْ 
: مل قالوامل يتجاوزوها حىت يعلموا ما فيها من العلم والع النيب 

 .والعمل مجيعا فتعلمنا القرآن والعلم
والعادة متنع من أن يقرأ قوم كتابا يف فن من الفنون كالطب 
واحلساب وال يعرفون معناه، فكيف بكالم اهلل الذي هو عصمتهم 

وقيام دينهم ودنياهم، وعن سعيد بن جبرين  وبه جناهتم وسعادهتم
من قرأ القرآن مث مل يفسره كان كاألعمى أو األعرايب، رواه ابن  :قال

جرير، وحاجة املسلم ماسة إىل فهم القرآن الذي هو حبل اهلل املتني 
 .والذكر احلكيم والصراط املستقيم

ألفاظه، ومن املعلوم أن كل كالم فاملقصود منه فهم معانيه دون جمرد 
 .5، 1فالقرآن أوىل بذلك انظر مقدمة أصول التفسري البن تيمية 
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ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن اهلل : وقال القرطيب
مراده وما فرض عليه فينتفع مبا يقرأ ويعمل مبا يتلو، فما أقبح حبامل 

 .(1)القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه وهو ال يفهم معىن ما يتلوه
يعمل مبا ال يفهم معناه، ما أقبح أن يسأل عن فقه ما  فكيف

يتلوه وهو ال يدريه، فما مثل من هذه حالته إال كمثل احلمار حيمل 
ُهْم ُأمِّيُّوَن ال : بقوله هوقد ذم اهلل من هذه حال (2)أسفارا اهـ َوِمنـْ

 [.58: بقرةال] يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإال َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإال َيظُنُّونَ 
تفسري اجلاللني، حيث يذكر معىن : وأقرب التفاسري تناوال

الكلمة وأسباب النزول والقراءات باختصار، إال أنه قد خيطئ يف 
تفسري صفات اهلل تعاىل مثل اجمليء والنزول وغريمها حيث يفسرها 
على طريقة األشاعرة، ومن أراد التوسع والتحقيق فعليه بتفسري اإلمام 

مث تفسري  (3)بن سعديا  سلفي ممتاز، وتفسريريفإنه تفس ابن كثري
الطربي، والقرطيب، فإهنما من أمهات التفاسري الصحيحة املعتربة، 

وابن اجلوزي وفتح القدير للشوكاين، وحاشية  وكذلك تفسري البغوي
اجلمل على اجلاللني فإنه جمموع من عدة تفاسري، وأيسر التفاسري 

 .للجزائري

                                     

 (6)التسهيل لعلوم التنزيل ( 1)
 (61/ 1)تفسري القرطيب ( 2)
 .فإنه تفسري سلفي عصري واضح جلي يعين باملعاين واألحكام( 3)
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 التفسير أحسن  رق -21
أن يفسر القرآن بالقرآن فما : وأحسن طرق التفسري: قال العلماء

موضع فقد بسط يف موضع آخر، فإن مل جند تفسري اآلية من  مجل يفأ
القرآن طلبناه من السنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له، فإن مل جند 

رى نا إىل أقوال الصحابة، فإهنم أدعالتفسري يف القرآن وال يف السنة رج
بذلك من غريهم ملا اختصوا به من القرائن واألحوال عند نزوله وملا هلم 

ا كرباؤهم  من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاحل وخصوص  
كاخللفاء األربعة الراشدين وابن عباس وابن مسعود فإن مل يوجد التفسري 

ابة يف كالمهم رجعنا إىل أقوال التابعني الذين أخذوا العلم عن الصح
 .وإىل اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن

وجه تعرف العرب : التفسري على أربعة أوجه: قال ابن عباس
من كالمها، وتفسري ال يعذر أحد جبهالته، وتفسري يعلمه العلماء، 
وتفسري ال يعلمه إال اهلل، فمن ادعى علمه فهو كاذب، اهـ رواه ابن 

 .(4، 1)كثري وانظر مقدمة تفسري ابن   (51/ 5)جرير 
ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي : وحيرم التفسري مبجرد الرأي قال تعاىل

ْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأْن  َها َوَما َبَطَن َواإِلْ َم َواْلبـَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
زِّْل ِبِه ُسْلَطانًا َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اهللِ  َما ال  ُتْشرُِكوا بِاهلِل َما َلْم يـُنـَ

من قال في القرآن برأيه »: ويف احلديث[ 11: األعراف] تـَْعَلُمونَ 
رواه  «أو بما ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب

 .أبو داود والنسائي والرتمذي وحسنه
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 ما امتاز به القرآن على غيره من الكتب -22
على ما قبله  امتاز القرآن الكرمي بأنه هو املهيمن املؤمتن الشاهد

تب وهو أعلى منها درجة فإنه قرر ما فيها من اخلري عن اهلل كمن ال
وعن اليوم اآلخر وزاد ذلك بيانا وتفصيال وبني األدلة والرباهني على 
ذلك وقرر نبوة األنبياء كلهم ورسالة املرسلني، وقرر الشرائع الكلية 

واع احلجج اليت بعث هبا الرسل وجادل املكذبني بالكتب والرسل بأن
والرباهني، وبني عقوبات اهلل هلم ونصره ألهل الكتب املتبعني له، وبني 

 .ما حرف منها وبدل وما فعله أهل الكتاب يف الكتب املتقدمة
وبني أيضا ما كتموه مما أمر اهلل ببيانه، وكل ما جاءت به 
النبوات بأحسن الشرائع واملناهج اليت نزل هبا القرآن فصارت له 

على ما قبله من الكتب من وجوه متعددة، فهو شاهد اهليمنة 
بصدقها، وشاهد بكذب ما حرف منها وهو حاكم بإقرار ما أقره 

 .اهلل
ونسخ ما نسخه فهو شاهد يف اخلربيات حاكم يف األمريات، 
وكذلك معىن الشهادة واحلكم يتضمن إثبات ما أثبته اهلل من صدق 

إنه معجز يف نفسه ال  وحمكم وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ مث
يقدر اخلالئق أن يأتوا مبثله ففيه دعوة الرسول وهداية الرسول وبرهانه 

ا من ضرب األمثال وصدقه ونبوته وفيه ما جاء به الرسول، وفيه أيض  
وبيان اآليات على تفصيل ما جاء به الرسول، ومجع إليه علوم مجيع 

ن، ومن تأمل ما العلماء ومل يكن عندهم إال بعض ما جاء به القرآ
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تكلم به األولون واآلخرون من أصناف العلماء يف أصناف العلوم 
 .والفنون ومل جيد عندهم إال بعض ما جاء به القرآن

ج األمة مع رسوهلا وكتاهبا إىل نيب آخر، وال كتاب وهلذا مل حتت
آخر فضال عن أن حتتاج إىل شيء ال يستقل بنفسه غريه سواء كان 

وكالم اهلل يتفاضل . من علوم العقل، وهلل احلمدمن علوم النقل أو 
 .وصفاته تتفاضل، وعلى هذا تدل النصوص الكثرية

تعادل ثلث القرآن ألن معاين  «قل هو اهلل أحد»وإمنا كانت 
القرآن ثالثة توحيد قصص وأحكام، وهذه السورة صفة الرمحن فيها 

 .التوحيد وحده
ر والدعاء والصالة ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة والذك

وغري ذلك ختتلف باختالف حال الرجل، فالقراءة بتدبر أفضل من 
القراءة بال تدبر، والصالة لخشوع وحضور قلب أفضل من الصالة 

واملطلوب من القارئ للقرآن هو فهم معانيه والعمل به،  (1)بدون ذلك
 .(2)مل يكن من أهل العلم والدين مهة حافظ هفإن مل تكن هذ

                                     

 هل العلم واإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيمية من كتاب جواب أ( 1)
(67 ،26). 

 .(11/ 67)جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 2)
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 من كنوز القرآن -23

 
تدبرته و إذا تأملت القرآن : قال ابن القيم يف بدائع الفوائد

طلعت فيه من أسرار املناظرات وتقرير احلجج اوأعرته فكرا وافيا 
الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق واملعارضة واملنع 

 .(1)على ما يشفي ويكفي ملن بصره اهلل وأنعم عليه بفهم كتابه

                                     

 (170/ 4)بدائع الفوائد ( 1)
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 االنتفاع بالقرآن -24
إذا أردت االنتفاع بالقرآن فأمجع : قال ابن القيم يف الفوائد

قلبك عند تالوته ومساعه، وألق مسعك واحضر حضور من خياطبه من 
يتكلم به منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله قال 

ْلَقى السَّْمَع ِإنَّ ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو أَ :تعاىل
 .(1)[15: ق] َوُهَو َشِهيدٌ 

لو جاءك خطاب من ملك من ملوك الدنيا يأمرك فيه وينهاك 
مل يستقر لك قرار ومل يهدأ لك بال حىت تقرأه وتفهمه وتنفذ ما فيه 
فكيف بكالم اهلل ملك امللوك الذي تضمن أسباب السعادة والشقاوة 

ال هتتم  ؟اجلبال لصدعهاالذي لو نزل على األرض لقطعها أو على 
 به وال حترص على قراءته وفهم معانيه، فانتبه لذلك وفقك اهلل

                                     

 .(7)الفوائد البن القيم ( 1)
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 هجر القرآن -25
واإلميان به وهجر  هجر قراءته، وهجر مساعه: هجر القرآن أنواع

تدبره،وهجر العمل به، وهجر حتكيمه ، وهجر االستشفاء به من 
آن فقد هجره، ومن أمراض القلوب وأمراض األبدان، فمن مل يقرأ القر 

وفهم معناه ومل يعمل به فقد  قرأهقرأه ومل يفهم معناه فقد هجره، ومن 
َوَقاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ : هجره كل هذا داخل يف قوله تعاىل
 .(1)[12: الفرقان] قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا

                                     

 .(11)من الفوائد البن القيم ( 1)
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 النصيحة لكتاب اهلل -26
هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة .. لنصيحةالدين ا» :قال 

رواه مسلم، والنصيحة لكتاب اهلل تعاىل اإلميان  «المسلمين وعامتهم
بأنه كالم اهلل تعاىل ووحيه وتنزيله ال يشبهه شيء من كالم الناس 

وعلم حالله  وتعظيمه وحمبته وتالوته وتفهم علومه وأمثاله
الدعوة إىل ذلك قال وحرامه،وتبجيل أهله وحفاظه والعمل مبا فيه 

: « ،من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر
 رواه الرتمذي  «إليه هدي إلى صراط مستقيم ىومن دع
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 القرآن في الشعر -27
 :قال الشاعر

ــــــل جلمــــــد ــــــا قاســــــًيا مث ــــــين قلًب  يل
 
 

 

ــــه  ــــرآن فإن ــــى درس الق  وواظــــب عل
 *** 

 وكتابـــــــــــه أقـــــــــــوى وأقـــــــــــوم قـــــــــــيالً 
 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــر إن دي  محمـــــــــــــد اهلل أكب
ــــــديال    لــــــع الصــــــباح فــــــأ ف  القن

 
 ال تــــذكر الكتــــب الســــوالف عنــــده 

 *** 
 وجئتنــــــــا بكتــــــــاب غيــــــــر منصــــــــرم

 
ــــات فانصــــرمت  ــــون باآلي  جــــاء النبي

ـــــــدم  ـــــــق والق ـــــــزينهن جمـــــــال العت  ي
 

 آياتـــــــه كلمـــــــا  ـــــــال المـــــــد جـــــــدد 
 *** 

ـــــارئ ـــــل نغمـــــة الق ـــــي ظلمـــــة اللي  ف
 

ـــــــــــار  ـــــــــــة ومزم  أحســـــــــــن مـــــــــــن قين
 بحســــــن صـــــــوت ودمعـــــــه جـــــــاري  

 
 حســـــــــنة والجليـــــــــل يســـــــــمعه يـــــــــا 

 :وقال العالمة الصنعاين 
ـــــاب  ســـــوى عزلـــــة فيهـــــا الجلـــــيس كت

 
ـــــــق للراجـــــــي ســـــــالمة دينـــــــه  ـــــــم يب  فل

 حــــواه مــــن العلـــــم الشــــريف صـــــواب 
 

ــــــوم وكلمــــــا  ــــــاب حــــــوى كــــــل العل  كت
 تــــــــرى آدم إذا كــــــــان وهــــــــو تـــــــــراب 

 
ـــــب  ـــــت عجائ ـــــت تاريًخـــــا رأي  فـــــإن رم

 يواريــــــــــــــــه لمــــــــــــــــا أن أراه غــــــــــــــــراب 
 

ــــــــــل   ــــــــــل قتي  شــــــــــقيقهوالقيــــــــــت هابي
 على األرض من مـاء السـحاب عبـاب 

 
 وتنظـر نوحـا وهــو فـي الفلــك قـد  غــى 

 ومــــــــا قـــــــــال كــــــــل مـــــــــنهم وأجـــــــــابوا 
 

ــــــــاء قــــــــومهم   وإن شــــــــئت كــــــــل األنبي
ــــــــــد كــــــــــذبوه وخــــــــــابوا  ــــــــــرهم ق  وأكث

 
 تــرى كــل مــن تهــوى ففــي القــوم مــؤمن 
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 ونــــــــــار بهــــــــــا للمشــــــــــركين عــــــــــذاب
 

 وجنــــــــات عــــــــدن حورهــــــــا ونعيمهــــــــا 
 لكـــــــل شــــــــقي قــــــــد حــــــــواه عقــــــــاب 

 
 فتلــــــــــك ألربــــــــــاب التقــــــــــى وهـــــــــــذه 

ـــــــه جـــــــواب   فـــــــإن دمـــــــوع العـــــــين عن
 

 وإن تـــــــرد الـــــــوعه الـــــــذي إن عقلتـــــــه 
ــــــــــه مطعــــــــــم وشــــــــــراب  ــــــــــروح من  فلل

 
 تجــــده ومـــــا تهــــواه مـــــن كــــل مطلـــــب 

ــــــــه تجــــــــاب  ــــــــدعو إلي ــــــــد فمــــــــا ت  تري
 

ـــــذي  ـــــة فـــــي ال ـــــراز األدل  وإن رمـــــت إب
ــــــــا قطعــــــــت للملحــــــــدين رقــــــــاب   به

 
 تـــــــدل علـــــــى التوحيـــــــد فيـــــــه قوا ـــــــع 

 نـــــــــه ينـــــــــوب كتـــــــــابفـــــــــواهلل مـــــــــا ع 
 

ـــــه  ـــــدواء مـــــن كـــــل داء فثـــــق ب  وفيـــــه ال
 ولـــــــــيس عليـــــــــه للـــــــــذكي حجــــــــــاب 

 
ــــــــــــه  ــــــــــــه دليل ــــــــــــب إال في  ومــــــــــــا مطل

 مفــــــــــاوز جهــــــــــل كلهــــــــــا وشـــــــــــعاب 
 

 يريــــــــك صـــــــــرا ًا مســـــــــتقيًما وغيـــــــــره 
 فألفاظــــــــــه مهمــــــــــا تلــــــــــوت عــــــــــذب 

 
ــــــدين جــــــده  ــــــر الجلدي ــــــى م ــــــد عل  يزي

 وفيــــــــــــه علـــــــــــــوم جمـــــــــــــة و ـــــــــــــواب 
 

 وفيــــــــــه هــــــــــدى للعــــــــــالمين ورحمــــــــــة 
ـــــــيكم   ـــــــدر عل ـــــــالعلوم ســـــــحابت  (1)ب

 
ـــوفكم   أ يلـــوا علـــى الســـبع الطـــوال وق

ــــه ســــحاب  ــــا ضــــاع عن ــــا تجــــد م  ألوًف
 

 فكــن بــه (2)وكــم مــن ألــو  فــي المئــين 
 يطيـــــــب لهـــــــا نشــــــــر ويفـــــــت  بــــــــاب 

 
ــــاء المثــــاني  ــــي  ــــيء أ ن  نفــــائس (3)وف

 أصـــــــــــوال إليهـــــــــــا للـــــــــــذكي مـــــــــــ ب 
 

 
 قد حـوت(4)وكم من فصول في المفصل

                                      

وآل عمران، والنساء واملائدة، واألنعام،  ةالسبع الطوال، سورة البقر ( 1)
واألعراف، واألنفال مع التوبة لعدم الفصل بينهما بالبسملة أو سورة 

 .يونس
 .السور اليت تزيد أياهتا على مئة آية أو تقارهبا: ونئامل( 2)
 .هي السور اليت تلت املئتني يف عدد اآليات: املثاين( 3)
بذلك لكثرة الفصل بني السور  يمن سورة ق إىل آخر القرآن مس: املفصل( 4)

 .ملةبالبس
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ــــه حجــــاب ــــا علي ــــك ســــريعا م  (1)يحب
 

ـــــــاد   ســـــــليمان قـــــــد أعطـــــــاه فهمـــــــا فن
ــــ ب  ــــام م ــــى حســــن الخت ــــك إل  (2)فتل

 
ـــــــا ورحمـــــــة  ـــــــه توفيقـــــــا ولطف  ســـــــل من

 *** 

                                     

َنا ُحْكًما َوِعْلًما: قال تعاىل( 1) ْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكاًل آتـَيـْ َفهَّ : األنبياء] فـَ
76.] 

 .(61، 60، 16)ديوان الصنعاين ( 2)
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 ما ينبغي لحامل القرآن
ينبغي حلامل القرآن أن يعرف  :قال ابن مسعود رضي اهلل عنه

 بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وحبزنه إذا الناس
ون وبصمته إذا الناس خيوضون، ناس يضحكيفرحون، وببكائه إذا ال

ولخشوعه إذا الناس خيتالون وال ينبغي أن يكون جافيا، وال غافال وال 
 .(1)صخابا وال حديدا

 .وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                     

 .شديد الغضب: شدة الصوت، احلديد :الصخب( 1)
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 الوصية بكتاب اهلل -29
 :بن أمحد احلكمي رمحه اهلل تعاىل للشيخ حافظ

 اهلل ال ســـــيما فـــــي حنـــــدس الظلـــــم
 

 

ــــــل كتــــــاب  ــــــل فات ــــــدبر والترتي  وبالت
 

 

 حــــالَّ وحظــــًرا ومــــا قــــد حــــده أقــــم
 
 

 حكــــم براهينـــــه واعمـــــل بمحكمـــــه 
 
 
 

 تخـض برأيــك واحـذر بطــش منــتقم
 
 

 وا لــب معانيــه بالنقــل الصــري  وال 
 
 

ــــــرداد فــــــالتزم ــــــال ت ــــــه ب  واألمــــــر من
 
 

 وعـــن مناهيـــه كـــن يـــا صـــاح منزجـــرا 
 
 

ـــــالكلم ـــــرحمن ب  كأنمـــــا خا ـــــب ال
 
 

 لــذي مــن قــام يقــرؤههــو الكتــاب ا 
 
 

ـــو قى لمعتصـــم ـــروة ال ـــزان والع  المي
 
 

 هو الصراط هـو الحبـل المتـين هـو 
 
 

ــبهم  التفصــيل فــاقنع بــه فــي كــل من
 
 

 هــو البيــان هــو الــذكر الحكــيم هــو 
 
 

 هــو المــواعه والبشــرى لغيــر عمــي
 
 

 هــــــو البصــــــائر والــــــذكرى لمـــــــدكر 
 
 

وهـــو الشـــفاء لمـــا فـــي القلـــب مـــن 
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقم

 
 

 ا بينًــــــا وهــــــدىهــــــو المنــــــزل نــــــورً  
 
 
 

 خيــر اإلمــام إلـــى الفــردوس والـــنعم
 
 

ــــه   فمــــن يقمــــه يكــــن يــــوم المعــــاد ل
 
 

 (1)ظالًّ لتاليهما في الموقـف الغمـم
 
 

 وقد أتـى الـنف فـي الطـوالين أنهمـا 
 
 

 مبشـــــــًرا وحجيًجـــــــا عنـــــــه إن يقـــــــم
 
 

ـــــــأتي لصـــــــاحبه  ـــــــي غـــــــد ي ـــــــه ف  وأن
 
 

 تــاج الوقـــار اإللــه الحـــق ذو الكـــرم
 
 

 طيـــــه ويلبســـــهوالملـــــك والخلـــــد يع 
 
 

ــــنعم ــــزل ال ــــان كــــي تنتهــــي للمن  جن
 
 

 اقرأ ورتل وارق فـي غـر  الــ: يقال 
 لوالديـــــه لهمـــــا األكـــــوان لـــــم تقـــــم 

 
 

ــان مــن الفــردوس قــد كســيت   وحلت
 
 

 أقرأتمـا ابنكمـا فاشـكرا لـذي الــنعم
 
 

 بمــا: بمــاذا كســيناهماي فقيــل: قــاال 
 
 

 دامــــت لــــدينا دوامــــا غيــــر منصــــرم 
 
 

 معجـــــزة كفـــــى وحســـــبك بـــــالقرآن 
 
 

                                     

 .سورة البقرة وآل عمران: لنياالطو ( 1)
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 مصــــدقا جــــاء للتنزيــــل فــــي القــــدم
 
 

 مهيمنـــــــا عربيــــــــا غيـــــــر ذي عــــــــوج 
 
 

 عمــا ســيأتي وعــن مــاض مــن األمــم
 
 

ــــأ  ــــع نب ــــه التفاصــــيل ل حكــــام م  في
 
 

 وانظـر لمـا قــف عـن عـاد وعــن إرم
 
 

ـــــه  ـــــات المعـــــاد ب  فـــــانظر قـــــوارع آي
 
 

 تــرى بهــا مــن عــويف غيــر منفصــم
 
 

 وانظر به شرح أحكام الشريعة هـل 
 
 

ــا ــم يلــميأم ب ــم يزجــر ول  ب هلــك ل
 
 

ــام لــه   ــم يهــد األن  أم مــن صــالح ول
 
 

جميــــع مــــا عنــــد أهــــل األرض مــــن 
 نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي

 
 

 أم كـــــان يغنـــــي نقيـــــًرا عـــــن هدايتـــــه 
 
 

ــــــادروا نــــــذرا مــــــنهم لقــــــومهم  أن ب
 
 

لـــــــــم تلبـــــــــ  الجـــــــــن إذ أصـــــــــغت  
 لتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعه،

 
 

 ومــــن بيــــان وإعجــــاز ومــــن حكـــــم
 
 

ــــن عبــــر  ــــد حــــاز م ــــر مــــا ق  اهلل أكب
 
 

ـــــه ل ـــــرب والعجـــــموحســـــن تركيب  لع
 
 

ــــــــــه  ــــــــــت بالغت ــــــــــر إذ أعي  واهلل أكب
 
 

ـــــر رســـــل اهلل كلهـــــم  (1)محمـــــد خي
 
 

  م الصالة على المعصوم من خطـأ 
 
 

 

                                     

 .(2، 1)لمية مية يف الوصايا واآلداب العياملنظومة امل( 1)
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 هداية القرآن للتي هي أقوم -31
َومُ : قال اهلل تعاىل  ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأقـْ

األصل العظيم ما أعظم هذه القاعدة، وما أحكم هذا [ 9: اإلسراء]
ا على عموم هداية القرآن وعدم تقييد هذه ا صرحي  الذي نص نص  

حبال من األحوال؟ فكل حالة هي أقوم يف العقائد واألخالق  ةاهلداي
واألعمال والسياسات والصناعات واألعمال الدينية والدنيوية، فإن 

وَ القرآن يهدي هلا ويرشد إليها ويأمر هبا وحيث عليها ومعىن   مُ َأقـْ
 .أصلح وأكمل استقامة وأعظم قياما وصالحا لألمور

فأما عقائد القرآن فهي العقائد النافعة اليت فيها صالح القلوب 
وحياهتا وكماهلا فإهنا متأل القلوب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد من 

ا ا له وتأهل  ها حملبة اهلل تعظيم  صالذل وملخلوق مثلها وشرفها بتخص
 .ا املعىن هو الذي أوجد اهلل اخللق ألجلها وإنابة وهذوتعبد  

لي بكل حوأما أخالق القرآن اليت يدعو إليها فإنه يدعو إىل الت
خلق مجيل من الصرب واحللم والعفو واألدب وحسن اخللق مع اهلل ومع 
اخللق ومجيع مكارم األخالق، وحيث عليها بكل طريق ويؤلف القلوب 

اليت يهدي إليها فهي أحسن  وجيمع املتفرق، وأما األعمال الدينية
األعمال اليت فيها القيام حبقوق اهلل وحقوق عباده على أكمل 

 .احلاالت وأجلها وأسهلها وأوصلها إىل املقاصد
وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إىل سلوك الطرق 
النافعة يف حتصيل املقاصد واملصاحل الكلية ويف دفع املفاسد، ويأمر 
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على ما مل تتضح مصلحته والعمل مبا تقتضيه املصلحة يف  بالتشاور 
كل وقت مبا يناسب احلال حىت يف سياسة الوالد مع ولده وزوجه 
وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه فكل مصلحة يتفق العقالء أهنا أقوم 
وأصلح من غريها، فإن القرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخوال 

ة وكل التفاصيل الواردة يف الكتاب حتت قاعدة من قواعده الكلي
والسنة وما تقتضيه املصاحل تفصيال هلذا األصل احمليط، وهبذا وغريه 

صحيح أو معىن نافع أو طريق  مد علر يتبني لك أنه ال ميكن أن ي
 .(1)صالح يرده القرآن

أن خيلص يف طلبه هلل عز وجل : ومما ينبغي لصاحب القرآن
ليله وهناره يف الصالة وغريها لئال وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن 

وله ذاكرا وعليه  ،اينساه، وينبغي أن يكون هلل حامدا ولنعمه شاكر  
له و ا ا وللموت ذاكر  ه معتصم  ا وبا وإليه راغب  وبه مستعين   متوكال  
 .امستعد  

ا يف ا عفو ربه، ساعي  ا من ذنبه راجي  وينبغي أن يكون خائف  
ني يديه ما يقدر عليه من عرض ا باه مهجته مقدم  جنخالص نفسه و 

ا لنفسه يف ذلك ما استطاع، وينبغي أن يكون أهم أموره دنياه، جماهد  
ما أمره به وهناه عنه، اقبته فير الورع يف دينه واستعمال تقوى اهلل وم

وينبغي أن يتواضع للفقراء ويتجنب الكرب واإلعجاب ويرتك اجلدال 
غي له أن يكون ممن يؤمن شره واملراء ويأخذ نفسه بالرفق واألدب، وينب

                                     

 .(177)القواعد احلسان لتفسري القرآن البن سعدي ( 1)
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خريه ويسلم من ضره، وأن يصاحب من يعاونه على اخلري  ىويرج
 .ويدله على الصدق ومكارم األخالق ويزينه وال يشينه

وينبغي أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن اهلل مراده وما فرض 
عليه فينتفع مبا يقرأ ويعمل مبا يتلو، فما أقبح حلامل القرآن أن يتلو 

رائضه أحكامه وال يفهم ما يتلو فكيف يعمل مبا ال يعلم معناه؟ وما ف
إال   هأقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه وال يدريه، فما مثل من هذه حال

كمثل احلمار الذي حيمل أسفارا، مث ينظر يف السنن الثابتة عن رسول 
ها يصل الطالب إىل مراد اهلل عز وجل يف كتابه وهي تفتح بف اهلل 
للصلوات اخلمس يف مواقيتها  حكام القرآن ، وذلك كبيانه له أ

وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وكبيانه مقدار الزكاة ووقتها 
 يخذوا عن» :واألموال اليت جتب فيها، وكبيانه مناسك احلج قال 

، وقال (2)«صلوا كما رأيتموني أصلي» :وقال ،(1)«مناسككم
َزْلَنا ِإلَْيكَ : تعاىل يَِّن ِللنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهمْ  َوَأنـْ  الذِّْكَر لُِتبـَ

تعلموا »: وعن الفضيل بن عياض رضي اهلل عنه قال[ 44: النحل]
القرآن حىت تعرفوا إعرابه وحمكمه ومتشاهبه وناسخه ومنسوخه، فإذا 
حصلت هذه املراتب للقارئ القرآن كان ماهرا به، وال ينتفع بشيء مما 

فيه هلل جل ذكره فيجب على حامل القرآن  يةلنذكرنا حىت خيلص ا
 .«وطالب العلم أن يتقي اهلل يف نفسه وخيلص العمل به

                                     

 .رواه مسلم وأبو داود( 1)
 .رواه البخاري ومسلم( 2)
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ومحلة القرآن هم العاملون بأحكامه وحالله  :(1)قال أبو عمر
إذا تعلموا  وحرامه والعاملون مبا فيه، وكان أصحاب رسول اهلل 

يها وحالهلا ها حىت يتعلموا معانو عشر آيات من القرآن مل يتجاوز 
وحرامها وأمرها وهنيها ويعملوا هبا، ويلزم قارئ القرآن تعظيمه وحرمته، 

فمن حرمة القرآن أال ميسه : قال احلكيم الرتمذي، يف نوادر األصول
إال طاهر، وأن يستاك ويطيب فاه إذ هو طريقه وأن يستقبل القبلة 

لة عند ابتداء بقراءته وأن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم ويقرأ البسم
وإذا أخذ يف القراءة مل يقطعها بكالم اآلدميني من غري  ،القراءة

تعمل فيه ذهنه وفهمه حىت سضرورة، وأن يقرأ على تؤدة وترتيل، وأن ي
يعقل ما خياطب به، وأن يقف على آية الوعد ويرغب إىل اهلل تعاىل 

ى ويسأله من فضله، وعند آية الوعيد فيستعيذ باهلل منه ويقف عل
أمثاله فيعترب هبا، وأن يؤدي لكل حرف حقه يف األداء حىت يربز 

ا فإن له بكل حرف عشر حسنات ومن حرمة الكالم باللفظ متام  
ع القرآن أال يقرأه بأحلان الغناء كما يلحن أهل الفسق، وال برتجي

كله زيغ وأال جيهر بعض على   كن ذلإالنصارى وال بنوح الرهبانية، ف
ال مياري وال جيادل يف القرآن، وأن ال يصغر بعض بالقراءة، وأ

ومن حرمة القرآن أال يفسر مبجرد الرأي فإن ذلك ال جيوز  ،املصحف
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ » :قال  (2)وعليه الوعيد الشديد

                                     

 .ابن عبد الرب( 1)
 .(67، 61، 60/ 1)من مقدمة تفسري القرطيب ( 2)
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فالقرآن شافع مشفع ملن عمل به، وقد تكفل  (1)«مقعده من النار
ضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة اهلل ملن قرأ القرآن وعمل به أال ي

[ 511: طه] َفَمِن اتَـَّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى: بقوله
فإذا قصر املسلم يف تالوة القرآن أو قصر يف فهمه أو قصر يف العمل 

َوَقاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذا  :به فقد هجره
فعلينا معاشر املسلمني أن نقدر  [ 12: الفرقان] رًااْلُقْرآَن َمْهُجو 

كالم ربنا حق قدره ونعظمه حق تعظيمه ونتدبر آياته، فنتذكر هبا 
ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ليكون حجة لنا عند ربنا ولندرك به 

نتفع به نسعادة الدنيا واآلخرة وعلينا أن نتلوه حق تالوته ونتدبر ل
 :اعرونكون من الفائزين قال الش

ــــــل جلمــــــد ــــــا قاســــــًيا مث ــــــين قلًب  يل
 

 

ــــه  ــــرآن فإن ــــى درس الق  وواظــــب عل
 

 
 :وقال آخر

 فــــــــالعلم تحـــــــــت تـــــــــدبر القـــــــــرآن
 

 

 فتـــــدبر القـــــرآن إن رمـــــت الهـــــدى 
 

 
 .وباهلل التوفيق وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                     

رواه الرتمذي وأبو داود والنسائي وصححه الرتمذي والسيوطي وضعفه ( 1)
 .غريمها
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 المصحف الشريف باألرقام -31
 .سورة 554عدد سور املصحف 

 .واجلزء حزبانجزءا  12عدد أجزائه 
 .حزبا واحلزب أربعة أرباع 12عدد أحزابه 
 .ربعا 142عدد أرباعه 
 .آية 1111عدد آياته 

 .آية 4451عدد آياته املكية 
 .آية 5515عدد آياته املدنية 

من شهر رمضان والصحيح  (55)ابتداء نزول القرآن هو ليلة 
 .واهلل أعلم يف ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان

سنة مدة  (51)ا ومخسة أشهر ويوم   (51)زول يف مكة ـة النمد
 .سنوات (9)أشهر و (9)أيام و (9)ة نزول يف املديـالن

انتهاء النزول هو قرب وفاة النيب 
(1). 

                                     

 .حملمد رجب فرجاين «كيف تتأدب مع القرآن»اب من كت( 1)
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 عالمات الوقف في المصحف الشريف -32
 منقولة من المصحف العثماني

داء أف كيف ر وهو فن جليل به يع: قال السيوطي يف اإلتقان
 لقراءةا

 عالمة الوقف الالزم أي املتعني إليهام الوصل خالف      
 املقصود     

 م

 ط عالمة الوقف املطلق الذي هو أوىل من الوصل    
 ج عالمة الوقف اجلائز الذي يستوي فيه الوقف والوصل    
 ز عالمة الوقف اجملوز لكن الوصل أوىل    
 ص عالمة الوقف املرخص للضرورة    

 ق عالمة الوقف الذي مل يقل به أكثر العلماء    
 قف عالمة الوقف املستحب فال حرج إن وصل    

 عالمة عدم الوقف إال إذا كانت حتتها عالمة رأس اآلي 
 ال فاملستحب فيها الوقف على رأي األكثرين

 ك عالمة لبيان الوقف الذي جيري على حكم سابقه    
 س قفة اللطيفة بال تنفسعالمة على السكتة أي الو     
 عالمة تعانق الوقف حبيث إذا وقف على أحد املوضعني     
 ال يصح الوقف على اآلخر    

. . . 
 ب عالمة انتهاء احلزب    

 عالمة انتهاء الركوع أي احلصة اليومية ملن يريد حفظ 
 ع القرآن يف عامني
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 عالمة لبيان مكان سجدة التالوة    
 

هبيئتها على رأس اآلية وبالرقم الذي يف جوفها عالمة تدل 
  على عدد اآلية يف سورهتا عند الكوفيني
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