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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالالالة والسالالال عىل رسالالول اهلل وعىل حله و الال به

ومن واله.
أما بعد:

لقالد أكرمني اهلل سالالالب الاناله وتعالاىل بالاالالال عىل كتالاب حبيبنالا

وأخينا معاوية حفظه اهلل عزوجل ،كتابه املوسالالو  :بالالالالالال "سالالبيل
احلريان يف معرفة فضالالل كتاب الرمحن" ولقد قرأته قراءة دارس،

فوجدتاله كتالابالا قيام ونفيسالالالا ب سالالالب متعلقاله ،فهو يتعلق بالأف

الكتالب املنزل عىل أف رسالالالول بالأف لغالة عن الريق أف

املالئكالة بالأف بقعالة يف أف زمالان ومكالان ،وليس بالالطويالل

10

وليس بالقصالالالري املخل ،مناسالالالب ين يقرأ يف املعاهد واحللقات
القرحنية ،وشالكرا للشاليم معاوية الذي كان سالببا يف االالعي عىل

هذا الكتاب ،وحسن ظنه يب أن أكتب له تقريظا ولست له بأهل،
لكن امتثاال لطلبه أجبته عىل ما أراد واهلل املوفق.

أسالأل اهلل العظيم أن ععلنا للجنة أهال وأن يرزقنا فيها الفردوس

ايعىل ،وأال ععالل يف نيالاتنالا دخال ،إناله ويل ذلالك والقالادر علياله،

وهو العيل ايعىل ،و الالالىل اهلل عىل نبينا مد كلام أ الالالاء هنار أو

ليل جتىل.

كتبه :الفقري أيمن عبد احلميد خطاب يف يو ايحد
املوافق لال / 22مجادى ايوىل  1443/للهجرة
2021 / 12 / 26

احلمد هلل الذي أنزل إلينا كتابه الكريم ،املبارك العظيم ،وجعله
أفضل الكتب وأعظمها ،وأكثرها بركة وأكرمها ،وأرسل إلينا
أفضل رسله مد بن عبد اهلل ىل اهلل عليه وعىل حله و

به

وسلم أكر الناس نسبا ،وأزكاهم نفسا وأالهرهم قلبا ،وجعل
فيعته أحسن الشالرائع وأكملها وأعظمها ،وجعل أمته خري أمة
أخرجت للناس ،وأنزل إليه كتابه الكريم يف خري ليلة ،ويف
أف بقعة ،وبواسطة أف املالئكة ،فاختار لكتابه الكريم

12

من ِّ
كل يشء أحسنه وأففه وأكرمه ،فاجتمعت له اسن
الفضائل وأف اخلصائص.
أما بعد :فإن أ الد احلدي كتاب اهلل تعاىل ،وخري اهلدي هدي
مالد ﷺ ،وف ايمور الداالاهتالا ،وكالل الداالة بالدعالة ،وكالل بالدعالة
اللة ،وكل اللة يف النار.
إن اهلل تعالاىل أكر هالذه ايمالة بالالقرحن الكريم ،الالذي هو عزهالا
ومالداد قوهتالا ،وف عظيم لبيالان هويتهالا ،فالإن القرحن الكريم هو
كال اهلل امل فوظ ب فظاله سالالالب الاناله عىل مر الالدهور واختال
العصالالالور يف الصالالالدور والسالالالطور ،فقد جاهد الرعيل ايول يف
حفظه وكتابته ومجعه ونسالالخه ليصالالل إلينا فوظا من الت ريف
والتغيري بمعونة اهلل ومشيئته.

13

ون ن يف هالذا الزمالان أحوج مالا نكون هلالذا القرحن؛ ملالا فياله من
يبي احلق من
شالفاء للصالدور من الشالهوات والشالبهات ،وفيه ما ِّ
الالبالالاالالالل ،وفاليالاله مالن احلالكالمالالة واملالوعالظالالة احلسالالالنالالة بالالالال غاليالالب،
وال هيالب ،والقصالالالص التي فيهالا من العب مالا يوجالب الالالالح
القلالب املتفكر ،فريغالب القلالب بالإقبالالاله علياله فيام ينفعاله وينتهي عام
يض الره ،وملقاومة اهلجمة التي يتعرض هلا دين املسلمي وكتاهبم،
وملواجهالة الالدعوة الضالال الالالة إىل مسالالالالاواة القرحن الكريم بالالكتالب
امل رفة عنالد اليهود والنصالالالارى شت شالالالعالار ما يسالالالمى بوحدة
ايديان!!
فينبغي إظهار اسالالن القرحن الكريم ومزاياه وفضالالله عىل غريه،
واحلاجة إىل هذا يف عرصالالالنا احلاش أشالالالد ،وأيضالالالا ملعرفة الر
التعر عىل فضائل القرحن الكريم ،والسبيل إىل الو ول إليها.
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وإن أحق ما توهب له ايعامر كتالاب اهلل ،ومن أوجب الواجبالات
امللقاة عىل أهل العلم وأهل القرحن خا الة تبيان فوائد وفضالالائل
القرحن ونرشالالها لعمو الناس؛ لتعر فضالالائله وخصالالائصالاله عىل
غريه ،ولكيال يزهد به أهله.
ولقالد نظرت يف الكتالب التي شالداالت عن فضالالالالائالل القرحن الكريم
فوجالدت الوال واسالالالتطرادا يف بعض منهالا تالارة ،ووجود بعض
ايحادي الضالعيفة بل املو الوعة يف بعض منها تارة ،مما يصالعب
عىل القارئ املبتدئ يف الطريق أن يقرأ فيها ،بل ويزهد الكثري من
الناس يف القراءة يف هذا الباب.
فلم أذكر إال ما الالالن عن النبي الالالىل اهلل علياله وجتنبالت ا الالة
خشالية امللل ،وأ الل فكرة هذه الرسالالة جاءت اختصالارا وهتذيبا

15

الايب "بيالان فضالالالالائالل القرحن" لعبالد العزيز
لبعض العنالاوين من كت ي
املطريي و"فضالالائل القرحن الكريم" لعبد السالالال بن الالالن بن

سليامن اجلار اهلل ،وأ فت عليها عناوين أخرى مل ترد فيهام.

ولقد بذلت وسالالالعي يف هذه الورقات ،فام كان من الالالواب فهو
ض فضالل ومنة منه سالب انه وتعاىل ،وإن كانت ايخرى فرمحة
اهلل ومغفرته وسعت كل يشء.
ولعالل مالا يف هالذا الكتالاب يكون حالافزا حلالاف القرحن الكريم أن
يراجعاله ويتعالاهالده بالاحلف والتثبيالت ،ولغري احلالاف أن يعز عىل
حفظه وتعاهده وتالوته وتدبره.
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وحري ب لقالات القرحن ومعالاهالد العلم الشالالالالالالالالالالرعي أن يقرئوه
ٌّ
للطلبالة وينالاولوهم إيالاه ،لتكون خري بالدايالة هلم مع القرحن الكريم
بأن يعرفوا شيئا من فضائله ،وأجر تالوته ،ومنزلة أهله.
أسأله سب انه وتعاىل وهو أكر مسؤول أن يبارك يل هذا الكتاب
ويكتالب لاله القبول بي النالاس وأن ععلاله شالالالفيعالا يل يو القيالامالة،
وقائدا إىل جنة عر ها الساموات وايرض.
واحلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
كتبه معاوية بن محمد هكوش

إن القرحن الكريم هو كال اهلل الالذي أنزلاله عىل نبياله مالد ﷺ،
ليخرج النالاس من الظلامت إىل النور بالإذن رهبم إىل طاا العزيز
احلميد.
ويسالالالتمالد القرحن الكريم جمالده وعلو شالالالالأناله ورفعتاله من عظمالة
وجالل اهلل تبارك وتعاىل.
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والقرحن الكريم كتالاب هالدايالة هيتالدي باله من قرأه وحفظاله وتالدبر
معالانياله واتع بام فياله ،فتلزماله بالذلالك احلجالة ،ويف احلالديال "القرحن

حجة لك أو عليك".

وهو أ ل الدين ومصدر التشالالالالريع ومنبع الصالالالالراا املستقيم،
ومعجزة النبي ﷺ العظمى ،وحياته الباقية عىل وجه الدهر.
وأنزله اهلل تعاىل ليكون دسالتورا لألمة ،ش ِّكمه يف كل شالؤوهنا ،يف
عقيدهتا وعبادهتا ومعامالهتا واقتصالالادها وسالالياسالالتها ،من تركه
من جبار قصمه اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أ له اهلل.
وهو معجز يف معانيه التي كشالالفت الس التار عن احلقيقة ا نسالالانية
ورسالالالتها يف الوجود ،وا عجاز لسالالائر ايمم عىل مر العصالالور،
يظالل واليزال يف موقف الت الدي شالالالالا الا واالابتالا ،فالأرسار الكون

19

التي يكشف عنها العلم احلدي ماهي إال مظاهر لل قيقة العليا
التي ينطوي عليهالا رس هالذا الوجود يف خالالقاله ومالدبره ،وهو مالا
مجله القرحن وأشالالالار إليه ،فصالالالار القرحن هبذا معجزة لإلنسالالالانية
كافة.

الفضالالالالائالالل لغالالة :من أوزان مجو الكثرة "فعالالائالالل" ومفردهالالا

"فضالالاليلة" ،وأ الالاللها "فضالالالل" :وتدل عىل الزيادة يف اليشالالالء،

والفضالل الزيادة ،يقال :فضالل اليشالء يف نفساله إذا زاد ،فالفضالل
د النقص ،والفضيلة د النقيصة يف املعنى اللغوي (.)1

(( )1معجم مقاييس اللغة ( ")508/4فضل" /الفروق اللغوية ( ص)160
/جمهرة اللغة ( / )907/2الصحاح( " )1791/5فضل".

20

الفضالالائل ا الالالطالحا :هي الدرجة الرفيعة من الفضالالالل ،وقيل:
الدرجة السامية يف الفضل (.)1

القرحن لغة :للعلامء يف تعريف القرحن لغة ويف أ ل الكلمة أقوال
ومذاهب:
فطائفة قالت :بعد اشالتقا الكلمة ،وأهنا اسالم علم عىل الكتاب
املنزل عىل النبي ﷺ ،ومنهم ا ما الشافعي (.)2

(( )1تهذيب اللغة (" )39/12فضل" /البستان للبستاني (" )1827/2فضلل".
(( )2مناقب الشافعي للبيهقي (/)277/1تهذيب اللغة (" )271/8قرأ"  /البرهان
في علوم القرآن (.)374/1

21

والالائفالة قالالالت :بالاشالالالتقالا الكلمالة ،وهو قول أكثر العلامء ،لكنهم
اختلفوا يف اي الالل الذي اشالالتقت منه عىل أقوال أظهرها -وهو
قول ايكثر -أن القرحن يرجع إىل مالادة "قرأ" بالاهلمز وتعني :تال

معنى التالوة ،فهو من باب تسمية املفعول باملصدر (.)1

وقيل :إن اي الل الذي يرجع إليه لف القرحن هو "قرن" ومعناه

مجع و م من قول العرب :قرنت الشالالالاليء بالشالالالاليء ،إذا مجعته
و الالالممت بعضالالاله عىل بعض ،ووجه تسالالالمية القرحن هبذا املعنى
مجيع السور واآليات و ُّم بعضها إىل بعض (.)2

(( )1جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،املعروف بتفسير الطبري (/)42/1
مفردات ألفاظ القرآن(ص / )668اإلتقان (.)68 /1
(( )2الص ح ح ح ححححاح (" )65/1قرأ" /مجححاا القرآن ( /) 18-1 /1البرهححان (/ )373/1
اإلتقان(.)68/1

22

وقيالل :إن اي الالالالل الالذي يرجع إلياله القرحن هو "القرائن"؛ ين

القرحن يصد بعضه بعضا ،ويشبه بعضه بعضا (.)1
تعريف القرحن الكريم ا طالحا:

إذا أاللق القرحن الكريم ،فالإناله ينرصالالال إىل هالذا الكتالاب املعظم،
وعنالد النظر يف كتالب العقيالدة وعلو القرحن والفقاله نجالد تفالاوتالا يف
ذكر احلدود وايو ا  ،فهي بي موجز ومتوسط ومطنب ،غري
أن مقصالودها يف ذلك واحد ،وهو يييز القرحن عام يظن مشالاركته
له.

(( )1اإلتقان ( )68 /1نسبه للفراء).
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وسالالالنأخذ تعريفا متوسالالالطا بي ا عاز وا الناب شالالالامال يكثر
امل

زات التي ذكرها العلامء يف تعريف القرحن ،فيقال:

القرحن :هو كال اهلل املنزل عىل الرسالالالول مالد ﷺ بواسالالالطالة
جبيل عليه السال املنقول بالتواتر املتعبد بتالوته (.)1

فضائل القرحن الكريم:
هي بيالان مالا جالاء يف ف القرحن ومالا يتعلق باله ،وإظهالار مزايالا
سوره وحياته ،ومنافعها الدنيوية وايخروية.

( ) 1ش ح ح ح ححرح العقي ححدة الطح ححاوي ححة ( / )129محم ححد د اا في النب ححأ الع يم (ص)14
 /قري ححب من ه ححذا التعري ال ححذي قكري ال ق ححاني في من ححاه ححل العرف ححان (/ )13/ 1
فضائل القرآن الكريم ،لعبد السالم بن صالح بن سليمان (ص)35
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فيدخل بذلك مجيع ما جاء يف الكتاب وال ُّسالنة ،ومجيع ما جاء عن
الصال ابة والتابعي مما ينقله املؤلفون يف فضالائل القرحن ،ومجيع ما
يتعلق بالالقرحن الكريم من فضالالالالل أهلاله ومحلتاله وفضالالالالل قراءتاله
وتالوته واستامعه وحفظه وغري ذلك (.)1

(( )1فضائل القرآن الكريم ،د .عبد السالم بن صالح بن سليمان (ص.)42

إن فضالالالائل القرحن الكريم يف بداية تدوينها كانت مبثواة يف كتب
التفسالالالري واحلدي  ،ام جرد هلا العلامء كتبا مسالالالتقلة ،ولقد نشالالالأ
الت الأليف يف فضالالالالالائالالل القرحن الكريم يف عهالالد مبكر ،وال يزال
التأليف فيه إىل عصالالالال الرنا احلاش ،ومل خيل عصالالالال الر من العصالور
ا سالالمية من عدة مؤلفات كتبت يف هذا املو الو  ،وهذا الباب
واسالالالع كبري ألف فيه العلامء كتبا كثرية ،وقد أحصالالالاها بعضالالالهم

26

وأو الالالالل عالدد املؤلفالات يف هالذا الفن إىل االاالة ومخسالالالي ومالائالة
[.]153
إن أقد

طوا و الل إلينا ومقطو نسالبته و ال ته إىل مؤلفه يف

فضالائل القرحن ،كتاب "فضالائل القرحن ومعامله وحدابه" ييب عبيد

القاسالم بن سالال ت ( )224هالالالال ،وهو من أجل كتب الفضالائل،
ويعد عمدة يف فضالائل القرحن ،ويمتاز بشالموليته ملو الو فضالائل
القرحن.

 −فضالائل القرحن لسالعيد بن منصالور اخلراسالاين ،وهو كتاب كبري
من سننه .ت (227هال).
الُّضيس ت ( 294هال).
 −فضائل القرحن ،مل مد بن أيوب ابن ُّ
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 −فضالالالالائالل القرحن ،ييب بكر جعفر بن مالد الفريالايب ت (301
هال).
 −فضالائل القرحن ،لل اف جعفر بن مد املسالتغفري ت (432
هال).
 −فضالالالالائالل القرحن وتالوتاله ،ييب الفضالالالالل عبالد الرمحن بن أمحالد
الرازي ت ( 454هال).
 −فضالالالائل القرحن العظيم واواب من تعلماله وعلماله وما أعد اهلل
عز وجالل لتالالياله يف اجلنالان ،لضالالاليالاء الالدين أبو عبالد اهلل مالد بن
عبد الواحد املقديس ت (643هال).
 −ا جالل والتعظيم يف فضالالالائل القرحن الكريم ،وهو جزء كبري
من كتالاباله مجالال القراء وكامل ا قراء ،لعيل بن مالد بن عبالد

28

الصالالمد اهلمداين املرصالالي الشالالافعي ،أبو احلسالالن ،علم الدين
السخاوي ت (643هال).
 −قاعدة يف فضالالائل القرحن ،ييب العباس أمحد بن عبد احلليم بن
النمريي احلراين ت (728هال).
عبد السال بن تيمية
ُّ
 −مورد الظمالآن عىل معرفالة فضالالالالائالل القرحن ،لزين الالدين عبالد
الرمحن بن أمحد بن رجب الدمشقي ،احلنبيل ت (795هال).
 −فضالالائل القرحن الكريم ،لعبد السالالال بن الالالن بن سالالليامن
اجلار اهلل (معاط).

عنالد ذكر املؤلفالات التي أ ِّلفالت يف هالذا البالاب وجالب التنبياله إىل أن
كثريا من الكتب التي كتبت عن فضالالائل القرحن وفضالالائل السالالور
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شتوي عىل كثري من ايحادي الضالالالعيفة بل بعضالالالها يصالالالل إىل
درجالة املو الالالو كام فعلاله الثعالالبي حي و الالالع أحالاديال

عن

فضائل كل سورة وغريه ،فلذك عب الت رز من الراوية عن هذه
الكتالب والتثبالت منهالا ب كم عىل املرويالات فيهالا من أحالد ايئمالة
املتقني وأحالد النقالاد يف علم احلالديال إذ ال خيلو هلم كال عليهالا
وأحكامهم مبثواة منشالورة يف كتب السالنة من تصال ين أو شسالي
أو تضعيف عىل ايحادي املروية وهلل احلمد والفضل.
وأيضالا إن أغلب املؤلفات التي ألفت يف الفضالائل ييل إىل الريقة
املتقالدمي يف التالأليف فتالذكر البالاب ام يبالدأ املؤلف مبالاف بالذكر
ايحادي بأسالالانيدها الواردة فيه دون أن يسالالبقه بأي كال له أو
فح وإذا أ الا بعضالهم ذكر بعض اآلاار عن بعض الصال ابة
والتالابعي وقالد يل ق بعضالالالهم احلالديال بشالالالالالالالالالاليء من التعليق

30

املختصالالالالالال الر ،والتنبيه إىل ذلك مهم هنا كي يعلم الباح يف هذا
الباب الريقة أهل الصالالالنعة يف الكتابة فيه ،وال يعني ذلك أن كل
مالا كتالب يف فضالالالالائالل القرحن كالذلالك ولكن الغالالالب عىل مالا د ِّون
ومجع كتب هبذه الطريقة.
ومن أراد التأ الالاليل يف هذا الباب ومعرفة كافة أبواب واالالال
عليهالا االالال الوايف ،ف سالالالباله بالالكتالاب العمالدة يف البالاب كام
أساللفنا احلدي عنه ييب عبيد القاسالم بن سالال "فضالائل القرحن
الكريم" وكتاب فضالائل القرحن الكريم ،لعبد السالال بن الالن
بن سالالليامن اجلار اهلل وهي رسالالالة جامعية بطريقة منهجية علمية

ر الالالينة جامعة ،ففيها شرير لألقوال وبسالالالط للمسالالالائل من غري
تطويل وال إعاز.

31

وأسالالالالأل اهلل أن عالد القالارئ يف هالذه الورقالات الالالالالتاله وققق هبالا
مراده وأن تكون سالالالببالا لعالد تركاله كتالاب اهلل يف حيالاتاله كلهالا،
واالقتداء به وبسالنة النبي املصالطفى اللوات ريب وسالالمه عليه،
وسالببا للبدء يف مرشالو العمر وهو حف القرحن الكريم ،ين من
حفظاله "فقالدي محالل أ يمرا عظيام ،وقالد ا يسالالالتالدي رجالت النُّبوة ب يي جنيب يياله،
إال أنه ال يوحى إل ييه"(.)1

( )1واي أبو عبيد القاسححم بن سححالم بدسححنادي عن عبد م بن عمرو بن العاص
الصحابي الجليل ض ي م عنه ،فضائل القرآن للقاسم بن سالم (ص.)113 :

إن معرفالة فضالالالالائالل القرحن الكريم هلالا امرات جليلالة ،وعواقالب
س هبا رفيق القرحن الكريم يف الدنيا واآلخرة.
محيدة ،ي ُّ
ومن أعظم هذه الثمرات:
_ أهنا تبصالالر املؤمن بأوجه فضائل القرحن وعظمة شأنه ،فيعظمه

ويعظم هالداه ويرعى حرمتاله ويعر قالدره ،وهالذا أ الالالالل مهم يف

توقري القرحن وتعظيمه.
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_ أهنا تكس الب املؤمن اليقي بص ال ة منهجه؛ ينه مبني عىل هدى

القرحن ،وقالد تعر من دالئلاله وفضالالالالائلاله عىل مالا يزيالده المالأنينالة
باحلق الذي معه ،ففي بصالالالائر القرحن وهداياته ونوره ما ييضالالالء

الطريق للسالالالكي ،ويكشالالف شالالبهات املضالاللي ،ويفند مزاعم
املفسالالالالدين ،وععالل لصالالالالاحباله فرقالانالا يميز باله احلق من البالاالالل،
واهلدى من الضالاللة ،وأولياء الرمحن من أولياء الشاليطان ،فيجد
يف القرحن من أنوا التبصالالالري والتثبيالت مالا يطمئ ُّن باله ،كام قالال اهلل
تعالاىل﴿ :فالا يسالالالت يمسالالالال يك بالالالذي أوحي إلييالك إنالك عىل طاا
م يستقيم﴾ {سورة الزخر

.}43

ص عىل بني إ يرسائيالل أكيثر الالذي
وقالال تعالاىل﴿ :إن هالذا ا يلق يرحن يق ُّ

ه يم فيه خييتلفون * وإنه هلدى ور يمحة ل يلمؤي مني * إن ربك ي يقيضالال

34

بيينه يم ب يكماله وهو ا يلعزيز ا يلعليم* فتوكال يل عىل اهلل إنالك عىل ي
احل ِّق
امليبي﴾ {النمل.}79 – 77 :

_ أهنا ترغب املؤمن يف مصالالالاحبة القرحن؛ با يامن به واتبا هداه
االستكثار من تالوته والتفقه فيه ،والدعوة إليه ،وتعليمه.

_ أهنا تدحض كيد الشالالاليطان يف التثبيط عن تالوته واالنتفا به؛

فكلام الالالعفالت النفس ووهن عزمهالا ذكرهالا بفضالالالالائالل القرحن،
فاشالالالتدت العزيمة وعلت اهلمة وشالالالمرت تشالالالمري املجتهدين؛

ليدرك نصيبه من الفضل العظيم.
_ أهنا شصالن املؤمن من اللب منهل للعلم واملعرفة خيالف منهج
القرحن ،والساليام إذا عر معاين الفات القرحن ،وأدرك حقائقها

35

وحاارها ،فإنه يتبي خسالارة الفقة من اسالتبدل به غريه ،وحرمان
من اشتغل بغريه.
_ أهنا سبب لنجاة املؤمن من مضالت الفتن ،فإنه من أدرك تلك

الفضالائل ورسالخت معرفتها يف قلبه ،عر أنه ال بد أن يصالدر يف

كل شالأن من شالؤونه عن هدي القرحن الذي من اعتصالم به عصالم
من الضاللة.
_ أهنالا تفيالده علام من أف العلو وأعظمهالا بركالة ،فالالتفقاله يف
فضالالالالائالل القرحن عىل الريقالة أهالل العلم من أعظم أوجاله إعالداد

العالدة للالدعوة إىل اهلل تعالاىل ،وال غيالب يف تالوة كتالاباله ،واتبالا
هالداه؛ فالإناله عتمع للالدارس يف هالذا العلم من تفسالالالري اآليالات
املتعلقالة بفضالالالالائالل القرحن ،ومعرفالة دالالهتالا عىل أوجاله فضالالالالائلاله،

36

ومعرفالة ايحالاديال واآلاالار املرويالة يف هالذا العلم اجلليالل ،ومالا
ينتخبه من أقوال العلامء يف بيان فضالالالله ما يسالالالتعد به للدعوة إىل
اهلل عىل بصالالالرية ،فقالد يكون بكلمالة واحالدة سالالالببالا يف إقبالال قلالب
مسالالاللم عىل تالوة القرحن وحفظاله ،وسالالالببالا يف ازديالاد حخرين من
تالوتاله ،وسالالالببالا يف عنالايالة حخرين هبالذا العلم وتعلماله وتعليماله و
الدعوة به إىل اهلل تعاىل ،بل ربام كان سالالالببا يف إسالالالال أناس كانوا
عالىل الالكالفالر ،فالخالرجالوا مالن الالظاللالامت إىل الالنالور بال سالالالالن تالرغاليالبالاله
وتعريفه بكتاب ربه جل وعال ،فيكتسالب -بفضالل اهلل تعاىل -من
أنوا ايجور العظيمالة مالامل يكن خيطر لاله عىل بالال ،ولالذلالك اعتنى
كثري من العلامء بالتأليف يف فضائل القرحن الكريم

( )1

.

(( )1بيان فضل القرآن الكريم ،عبد الع ي بن داخل املطيري ،ص.)10

لقالد سالالالبق ذكر تعريف القرحن الكريم بالأناله كال اهلل؛ وكالماله
سالب انه الفة من الفاته سالب انه ،و الفات اهلل تعاىل هلا حاارها
التالي ال تتالخاللالف عنالهالالا؛ وهو العاللاليالم احلكاليالم ،والرمحن الرحيالم،
والعيل العظيم ،واحلميالد املجيالد ،والواسالالالع امل يط ،واحلق املبي
إىل غري ذلك من أسالالامئه و الالفاته العليا التي من تفكر فيها وحمن
هبالا وأدرك أن هلالا حاالارا تتجىل يف كالماله جالل وعال ،وأن من تفكر
هبالا وتالأملهالا حقالا البالد أن تصالالالالل باله إىل درجالة ا حسالالالالان ومنزلالة

38

اليقي فتتجىل حاالارهالا عمليالة يف حيالاتاله عىل ديناله ودنيالاه فيعيش جنالة
( )1

الدنيا قبل جنة اآلخرة .
وقد قال مجاعة من الساللف :فضالل القرحن عىل سالائر الكال كفضالل
( )2

اهلل عىل خلقه ،حكي عن أيب عبد الرمحن السلمي وغريه .
وروي مرفوعالا من حالديال أيب هريرة وأيب سالالالعيالد اخلالدري وال
يصن ،لكنه ٌّ
دال عىل معنى

ين يف نفسه ،وهو أن فات كل

مو الالالو ب سالالالبه ،فكال البشالالالالالالالالر يكون مبلغهم فيه علمهم
وقالدرهتم وبيالاهنم ،ويكون فياله من النقص والضالالالعف واخلطالأ مالا
يتنالاسالالالالب مع الالالفالاهتم ،وكال اهلل تعالاىل عن علم تالا و وقالدرة ال

( )1خلق أفعال العباد ( / )41 /1الفصل للوصل املد ج (.)256 /1
( )2خلق أفعال العباد ( / )41 /1الفصل للوصل املد ج (.)256 /1
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يعجزهالا يشء وإحالاالالة بكالل يشء ،وكالماله حكمالة بالالغالة ،ورمحالة
وحق ال يع ياله بالاالالل ،وبيالان ال اختال فياله ،وقالد قالال
سالالالالابغالةٌّ ،
تعالاىل يف كتالاباله الكريم ﴿ولقالدي ج يئنالاه يم بكتالاب فصالالال يلنالاه عىل ع يلم
هدى ور يمحة لق يو

يؤي منون﴾ {سورة ايعرا

.}52

لذلك قال ابن عطية يف مقدمة تفسالالريه( :كتاب اهلل لو نزعت منه
( )1

لفظة ام أدير لسان العرب يف أن يوجد أحسن منها مل يوجد) .
إن اهلل تعالاىل و الالالف القرحن العظيم بصالالالفالات جليلالة ذات معالان
عظيمالة وحاالار مبالاركالة ال تتخلف عنهالا ،وهي أو الالالالا من عليم
خبري؛ لالذلالك كالان التفكر فيام و الالالف اهلل باله كتالالاباله من تلالالك

( )1املحر الوجيز في تفسير الكتاب الع ي (.)52 /1

40

أخص أبواب
الصالالالفالات اجلليلالة وتالأ ُّمالل حاالارهالا ودالئلهالا من
ِّ
االنتفا بالقرحن.
و الالالفاته كثرية جليلة ،جامعة ملعان عظيمة ،فو الالالفه اهلل تبارك
عيل حكيم وجميد وكريم وعزيز وعظيم ومبارك وقيم
وتعاىل بأنه ٌّ

وأنه ذكر وذكرى وهدى وبشالالالالالالالالرى وتذكرة وموعظة وبصالالائر
ورمحة ونور وبيان وشفاء وفرقان إىل غري ذلك من فاته اجلليلة
العظيمة.
فقالد جالاء و الالالف القرحن الكريم بالالعالديالد من اآليالات التي تالدل
عىل فضالالاللاله وعظمتاله وففاله ،منهالا :قولاله تعالاىل﴿ :وإناله يف أ ِّ

يل حكيم﴾ {سورة الزخر
ا يلكتاب لد يينا لع ٌّ

.}4

41

وو الالفه سالالب انه بأنه عيل ٌّ
دال عىل علو قدر هذا الكتاب العظيم
وعلو منزلته وعلو الالفاته وتنزهه عن الباالل ،وو الالفه باحلكيم
ٌّ
دال عىل أناله كم ال اختال وال تنالاقض ،حالاكم عىل النالاس يف
مجيع شالؤوهنم ذو حكمة بالغة ،وهذا الو الف له ما يقتضاليه؛ فقد
"بي ففه يف املأل ايعىل ليشالرفه ويعظمه ويطيعه أهل ايرض

"

( )1

.

وقال تعاىل يف و فه﴿ :ب يل هو ق يرحن جميد يف ل يوح
البوج .}22-21

يفوظ﴾ {سورة

و الفه باملجيد سالب انه ،وهذا الو الف العظيم يعني أنه الكتاب

املمجد الذي له الالالفات املجد والعظمة واجلالل التي ال يدانيها
( )1املحر الوجيز في تفسير الكتاب الع ي (.)52 /1

42

أي كال  ،املتنزه عام يقولاله اجلالاهلون ممالا ال يليق باله كالدعوى بعض
الكفار أنه سالال ر أو شالالعر أو من كال البشالالالالالالالالر ،وهذا يهنم مل
يتدبروا معانيه العظا ومل يتفكروا فيها...
وهذا الو الف باملجيد يدل عىل أن كل الفة عظيمة يو الف هبا
القرحن هي من دالئل جمده.
ومنها :قوله تعاىل﴿ :وإنه لكتاب عزيز﴾ {سورة فصلت .}41

وأمالا و الالالفاله بالأناله عزيز ،فهو عزيز القالدر ،فهو أفضالالالالل الكال
وأحسالالالناله ،يعلو وال ي يعىل علياله ،وقكم وال قكم علياله ،وعزيز
الغلبالة ف جتاله غالالبالة دامغالة لكالل بالاالالل ،وحجج القرحن أحسالالالن
احلجج وأبينهالالا وأبعالالده الا عن التكليف والتعقيالالد ،وأقرهبالالا إىل
الفطرة الص ي ة والعقل الصالالرين ،وأعظمها امرة وفائدة ،من
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عقلها تبي سالبل اهلدى واسالتبانت له سالبل الضالالي ،ومن حاج
هبالا غلالب ،ومن غالالبهالا غلالب ،ومن عزة غلبتاله أناله غلالب فصالالال الاء
العرب وأسالالالالاالي البالغالة فلم يقالدروا عىل أن يالأتوا بمثلاله ولو
بمثل سورة واحدة منه.
وقد شدى اهلل املشالال الركي الذين يزعمون أنه من أساالري ايولي
وأنه قول البش الالالالال الر أن يأتوا بسالالورة من مثله فلم يسالالتطيعوا ولن
يستطيعوا.
اجتمعالت ا ي نيس و ي
اجل ُّن عىل أ ين يال يأتوا بم يثالل
قالال تعالاىل﴿ :قال يل لئن ي

هالذا ا يلق يرحن ال يال يأتون بمثيلاله ول يو كالان ب يعضالالاله يم لب يعض ظهريا﴾
{سورة ا

رساء .}88
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ومن عزتاله االمتنالا عن الت ريف والزيالادة فياله؛ فالاهلل تعالاىل أعزه
وحفظه حفظا تاما من وقت نزوله إىل حي قبضه يف حخر الزمان،
كام قالال تعالاىل﴿ :إنالا ن
احلجر .}9

ي ن نز يلنالا ال ِّ
الذكير وإنالا لاله حلالافظون﴾ {سالالالورة

فال يالأتياله البالاالالل من بي يالدياله وال من خلفاله ،وال تسالالالتطيعاله

الشالالاليالاالي ،وال يمكن لكالائد مهام بل كيالده أن يبالدله أو قرفه أو
يزيد فيه أو ينقص منه شيئا ،وال يصيبه تبديل وال تغيري.
ومنها قوله تعاىل يف و
ص .}67

الالالف القرحن﴿ :ق يل هو نبأ عظيم﴾ {سالالالورة
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( )1

قال جماهد وايكثرون يعني :القرحن .
وأما و الالفه بأنه عظيم؛ فيتضالالمن عظمة قدره و الالفاته ،فالقرحن
عظيم يف الدنيا واآلخرة...
وتتبي عظمته يف الدنيا من وجوه:
 −وأجلها :أنه كال اهلل تعاىل.
 −وإقسا اهلل تعاىل به وكثرة أسامئه و فاته املو و هبا.
 −وأناله حالاكم عىل مالا قبلاله من الكتالب ونالاسالالالم هلالا ومهيمن
عليها.
 −وأناله فرقالان بي اهلالدى والضالالالاللالة واحلق البالاالالل وهيالدي
للتي هي أقو .
( )1تفسير البغوي (.)436 /4
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 −وأنه مصدر ايحكا الشالالالرعية التي به قيا مصالن العباد
وإليهالا يت الاكمون يف فض منالازعالاهتم وحالل مشالالالكالهتم
ومعضالهتم.
وأمالا مالا يالدل عىل عظمته يف اآلخرة؛ أناله يظالل الالالاحبه يف املوقف
العظيم ،ويشهد له وقاج عنه:
فعن أيب أمامة ا يلباه ُّيل قال سالمعت رسالول اهلل ﷺ يقول( :اقرأوا

الز يهراو يين *ا يلبقرة وسالالورة حل ع يمران* فإهنام ت يأتيان يو ا يلقيامة
الري الالالوا شالاجالان عن
كالأهنام غاممتالان أو كالأهنام ف يرقالان من ي
( )1

أ ي اهبام) .

( )1صح ح حححير مسح ح ححلم برقم  / )553/ 1( / 804السح ح ححىن الكبري للبيهقي  -ت التركي
(.)30 /5
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وأنه شافع مشفع:
قرحن فالإناله ي يالأيت يو ا يلقيالامالة شالالالفيعالا
وعناله ﷺ أناله قالال( :اقرأوا ا يل ي
( )1

ي ي ابه) .
وأنه يرفع احبه درجات كثرية:
عن عبد اهلل بن عمرو قال :قال رسالول اهلل ﷺ( :يقال لصالاحب
قرحن اقر يأ وارتق ورتال يل كام كناليت ترتالِّل يف الالد ينيالا فالإن منيزلالك عناليد
ا يل ي
حخر حية ت يقرؤها) .
( )2

وأنه يثقل موازين أ

ابه بكثرة ما عدون من اواب تالوته:

( )1صحير مسلم ،الحديث السابق.
( )2س ح ح ح ححىن أبي داود ت ا و ( ،)592 /2مس ح ح ح ححند أ مد م رجا (،)404 /11
سىن الترمذي ت شاكر (.)177 /5
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فعن عبد اهلل بن مسالالعود را اهلل عنه قال :قال رسالالول اهلل ﷺ:
(م ين قرأ ح يرفا م ين كتاب اهلل فله به حسالنة ،واحلسالنة بع يرشال أ يمثاهلا،
ال أقول امل ح ير  ،ولك ين ألف ح ير وال ح ير وميم ح ير )،
قال ال مذي :هذا حدي حسن

( )1

ين غريب .

وو الالالف اهلل تبالارك وتعالاىل القرحن الكريم بالآيالات كثرية أخرى
سنكتفي بذكر بعض منها لصعوبة حرص معانيها العظيمة يف هذا
املخترص اليسري...
قال تعاىل يف كم تنزيله﴿ :هذا بصالالائر م ين ر ِّبك يم وهدى ور يمحة
لق يو

يؤي منون﴾ {سورة ايعرا

.}203

(( )1س ححىن الترمذي ( / )175/5س ححىن ابي داوود (/ )73/2مص ححن ابن أبي ش ححيبة
(.)137/7
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﴿كتاب أنيز يلناه إلييك مبارك ليدبروا حياته وليتذكر أولو ياي يلباب﴾
{سورة ص .}29

﴿امل * ذلك ا يلكتالاب ال ر ييب فياله هدى ل يلمتقي﴾ {سالالالورة البقرة -1

.}2

﴿ولقالدي جئينالاه يم بكتالاب فصالالال يلنالاه عىل ع يلم هالدى ور يمحالة لق يو

يؤي منون﴾ {سورة ايعرا

.}52

﴿يالا أ ُّهيالا النالاس قالدي جالاءتيك يم م يوعظالة م ين ر ِّبك يم وشالالالفالاء ملالا يف
الصدور وهدى ور يمحة ل يلمؤي مني﴾ {سورة يونس .}57
ُّ

﴿فالذين حمنوا به وعزروه ونرصالوه واتبعوا النُّور الذي أنيزل معه
أولئك هم املي يفل

ون﴾ {سورة ايعرا

.}157
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﴿هالذا بيالان للنالاس
.}138

وهالدى وم يوعظالة ل يلمتقي﴾ {سالالالورة حل عمران

ومن دالئالل فضالالالل هالذا الكتالاب العزيز أن اهلل تعالاىل أقسالالالم باله يف
موا الالالع كثرية من كتالاباله ،فقالال تعالاىل ﴿يس* وا يلق يرحن ي
احلكيم﴾
{سالورة يس  }2وقال ﴿

وا يلق يرحن امليجيد﴾ {سالورة

وا يلق يرحن ذي ِّ
الذكير﴾ {سورة ص .}1

 ،}1وقال ﴿ص

ويف القسالم به داللة بينة عىل ترشاليفه وتكريمه ،ين اهلل ال يقسالم
إال بام هو عظيم.
وأ يقسالم اهلل تعاىل عىل ما يبي به فضالل القرحن الكريم وففه فقال
تعالاىل﴿ :فال أ يقسالالالم بمواقع النُّجو * وإناله لقسالالالم ل يو ت يعلمون
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عالظاليالم* إن اله لالقال يرحن كالريالم* يف كالت الاب مال اليك نالون* ال يالم ُّسالالال اله إال

امليطهرون *تنيزيل م ين ر ِّب ا يلعاملي﴾ {سورة الواقعة .}80- 75

إن التفكر يف معاين أسالامء القرحن و الفاته وتأمل دالئلها العظيمة

وحاالارهالا املبالاركالة يفتن للمؤمن أبوابالا من اليقي النالافع الالذي عالد
أاره يف قلباله ونفسالالالاله ويعرفاله بفضالالاللاله وعلو قالدره وعظم شالالالالاناله
ويرغبه يف تالوته وتدبره وتعاهده واتبا هداه.
وهذه الصفات التي و ف اهلل هبا كتابه الكريم من أعظم دالئل
فضله.

لقد وردت أحادي كثرية يف تبيان فضالالالل القرحن الكريم واواب
تالوة قراءتاله ومالدارسالالالتاله ،ممالا يبي فضالالاللاله يف الالدنيالا واآلخرة،
وايجر العظيم الذي يناله الالاحبه بتالوته وحفظه وتدبره ،منها
مالا رواه عبالد اهلل بن مسالالالعود را اهلل عناله قالال :قالال رسالالالول اهلل
ﷺ( :م ين قرأ ح يرفا م ين كتاب اهلل فله به حس النة ،واحلس النة بع يرش ال
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أ يمثالاهلالا ،ال أقول امل ح ير  ،ولك ين ألف ح ير وال ح ير وميم
( )1

ين غريب .

ح ير ) قال ال مذي هذا حدي حسن

ومنها ما رواه أبو هريرة را اهلل عنه قال :قال رسالالالول اهلل ﷺ:
ب أحالدكم إذا رجع إىل أهلاله أن عالد فياله االِ خلفالات عظا
(أقال ُّ
سالامن قلنا :نعم ،قال :فثالِ حيات يقرأ هبن أحدكم يف الالته
خري له من االِ خلفات عظا سامن)

( )2

(( )1سححىن الترمذي ( / )175 /5سححىن ابي داوود (/ )73/2مصححن ابن ابي شححيبة
(.)137/7
(( )2سححىن الترمذي ( / )175 /5سححىن ابي داوود (/ )73/2مصححن ابن ابي شححيبة
(.)137/7
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ومنها ما رواه عبد اهلل بن عمرو را اهلل عنهام قال :قال رسالالول
قرحن اقر يأ وارتق ورت يل كام كنيت ترتِّل
اهلل ﷺ(:يقال لصالالالاحب ا يل ي
يف الدنييا فإن منيزلك عنيد حخر حية ت يقرؤها) .
( )1

ومنهالا مالا رواه عمر بن اخلطالاب را اهلل عناله أناله قالال :أمالا إن
نبيك يم قالالد قالالال( :إن اهلل ييرفع هبالذا ا يلكتالاب أ يقوامالا ويضالالالع باله
( )2

حخرين) .

(( )1صحير ابن بان (/ )43/3ومسند أ مد / 6799وسىن الترمذي
/2914وسىن ابن ماجة.)3780
(( )2صحير مسلم (/ )559/1ومسند أ مد (/)25 1وسىن ابن ماجة (.)79/1
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ومنهالا ما رواه أنس بن مالك را اهلل عناله قال :قال رسالالالول اهلل
ﷺ :ومنها (إن هلل أ يهلي من الناس .قالوا :يا رسول اهلل من ه يم
قال :ه يم أ يهل ا يلق يرحن أ يهل اهلل وخا ته) .
( )1

ومنها ما روته عائشالالة را اهلل عنها قالت :قال رسالالول اهلل ﷺ:
(الذي يقرأ الق يرحن وهو ماهر به مع السالفرة الكرا البرة والذي
يقرؤه وهو عليه شا ٌّ فله أجران) .
( )2

(( ) 1مس ح ح ححند أ مد ( / )242/3النس ح ح ححا ي الكبري (./ )17/ 5س ح ح ححىن ابن ماجة (1
.)78/
( ) 2صحير مسلم ( / )549/1قم الحديث .798
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خريك يم
ومنهالا مالا رواه عثامن را اهلل عناله عن النبي ﷺ قالال (:ي
من تعلم الق يرحن وعلمه» ويف لف « :إن أفضلك يم من تعلم الق يرحن
( )1

وعلمه) .
ومنها :أن أبا موسالالى ايشالالعري قال :قال رسالالول اهلل ﷺ( :مثل
الالذي ي يقرأ الق يرحن :كالايتيرجالة ال يعمهالا ال ِّي الب ،ورقهالا ال ِّيالب،

والالذي ال ي يقرأ الق يرحن :كالالت يمرة ال يعمهالا ال ِّيالب وال رين هلالا ،ومثالل

الفالاجر الالذي ي يقرأ الق يرحن :كمثالل الر يقالانالة رقهالا ال ِّيالب ،وال يعمهالا

م ٌّر ،ومثالل الفالاجر الالذي ال ي يقرأ الق يرحن :كمثالل احلنيظلالة ال يعمهالا
( )2

م ٌّر ،وال رين هلا) .

( ) 1ص ح ح حححير الب ا ي ( )192 /6س ح ح ححىن أبي داود ( )70 /2مس ح ح ححند أ مد م رجا
(.)472 /1
( ) 2صحير الب ا ي (/ )1917/ 4وصحير مسلم (.)549/1
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ومنها ما رواه عقبة بن عامر را اهلل عنه قال :خرج رسالالول اهلل
ﷺ وقال(:أفال ي يغدو أحدكم إىل املي يسالجد في يعلم أو ي يقرأ حيت يي من
خري لاله من االِ
خري لاله من نالاقت يي واالِ ي
كتالاب اهلل عز وجالل ي
خري له من يأربع وم ين أ يعدادهن من ا ي بل) .
وأ يربع ي
( )1

ومنهالا مالا رواه أبو أمالامالة ا يلبالاه ُّيل را اهلل عناله قالال :سالالالمعالت

قرحن فإنه ييأيت يو ا يلقيامة شالفيعا
رسالول اهلل ﷺ يقول( :اقرأوا ا يل ي
ي ي ابه اقرأوا الز يهراو يين ا يلبقرة وسورة حل ع يمران فإهنام يتأتيان

يو ا يلقيالامالة كالأهنام غاممتالان أو كالأهنام غيالايتالان أو كالأهنام ف يرقالان من

الري الالالوا شالاجالان عن أ ي الالال الاهبام اقرأوا سالالالورة ا يلبقرة فالإن
ي

أخذها بركة وتركها حسة وال ت يستطيعها البطلة).
(( )1سححىن الترمذي ( / )175 /5سححىن ابي داوود (/ )73/2مصححن ابن ابي شححيبة
(.)137/7

58

( )1

قال مسلم :قال معاوية بلغني أن البطلة الس رة .
ومنها ما رواه أبو هر ييرة را اهلل عنه عن النبي ﷺ قال( :ما من
عتمعون يف ب ييالت من بيوت اهلل عز وجالل يقرؤون ويتعلمون
ي
قو ي
كتالاب اهلل عز وجالل يتالدارسالالالوناله ب يينه يم إال حفال يت هبم امليالئكالة

وغشالاليتيهم الر يمحة وذكرهم اهلل فيم ين عنيده وما من رجل ي يسالاللك

الريقالا ي يلتمس باله ا يلع يلم اال سالالالهالل اهلل لاله باله الريقالا إىل ي
اجلنالة وم ين
( )2

ي يبطئ به عمله ال ي يس به نسبه) .

( )1صحير مسلم ( )553 /1مسند أ مد م رجا (.)546 /36
(( )2مسح ح ح ح حن ح ححد أ حم ح ححد ج 2ص/ 406صح ح ح ح حححيحر ابحن حب ح ححان ج 3ص/45املحعحجحم
الكبيرج 22ص.)337
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ومنها ما رواه أبو هر ييرة را اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال( :ال
جتعلوا بيوتك يم مقالابر إن الشالالال ييطالان ينيفر من ا يلب ييالت الالذي ت يقرأ فياله
ي
سورة ا يلبقرة) .
( )1

ومنها نزول جبيل عليه السلم ليتدارس القرحن مع النبي ﷺ
أجود
يف رمضالالالالان( :عن ابن عبالاس قالال كالان رسالالالول اهلل ﷺ ي
جبيل وكان
الناس وكان ي
أجود ما يكون يف رمضال الان حي ي يلقى ي

جبيالل ي يلقالاه يف كالل ل ييلالة من رمضالال الان فيالدارسالال اله الق يرحن قالال
ي
أجود ي
باخل يري من الرين املي يرسلة) .
فلرسول اهلل ي
( )2

( )1صحير مسلم ( )539 /1السىن الكبري للنسا ي -أخري (.)13 /5
(( )2ص ح ح ح حححير الب ححا ي ( / )6/1ص ح ح ح حححير مس ح ح ح ححلم (/ )1803/4مس ح ح ح حن ححد أ م ححد
(.)288/1
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فهذه كلها أاار ال ي ة اابتة عن النبي ﷺ يف ذكر فضالل القرحن
ري بنا ن ن
الكريم وأجر تالوته وتدبره وتعلمه ومدارسالالته ،ف ٌّ
املسالالاللمي الالذين أنزل علينالا هالذا الكتالاب العظيم الالذي حف لنالا
من قبالل البالاري عز وجالل ،وعظم يف كاملاله وبالغتاله ،وسالالاللم من
النقائص والعيوب ،وكمل بعد املثيل له ،أن نعتكف عليه تالوة
وحفظالا وتالدبرا وتبليغالا ،وأن ن ف اآليالات وايحالاديال التي
وردت يف ذكر فضالالله ،لنسالالتشالالعر عظمته دائام ،ويصالالاحبنا ايجر
الوارد فيه دائام باالحتساب والرجاء.

مما عدر التنبيه عليه بعد ذكر هذه اآلاار الشالالالريفة الص ي ة عن
النبي ﷺ أن هنالك كثريا من ايحادي الضالعيفة بل املو الوعة

61

املنتشالالالالرة يف هذا الباب ،والسبب يف ذلك أنه من باب الفضائل،
وهالالذا الالبالالاب هالو الالتالي دخالالل مالنالهالالا الالو الالالالالاعالون إىل اخالتالال
( )1

ايحادي واف ائها ونسبتها للنبي ﷺ ،وهي كثرية منترشة .
والو الع يف فضالائل القرحن كثري ومتشالعب ،فلم يقترصال عىل نو
دون نو  ،أو عىل جزئيالة دون جزئيالة ،فقالد اختلق الو الالالالاعون
أحالاديال يف فضالالالالل قراءة القرحن وتالوتاله ويف ف أهلاله ومحلتاله
ويف فضالالالالل سالالالوره وحيالاتاله ،وهالذا ايخري أكثر اينوا تعر الالالالا
الختال ايحالاديال  ،كام نص عىل ذلالك العلامء وحالذروا مناله،
ونبهوا إىل شورة التفطن لاله والتثبالت يف الروايالة يف هالذا البالاب
وغريه.
(( )1ا ر :الس ح ح ح حن ححة ومك ححا مه ححا في ال ش ح ح ح ححر ع اإلس ح ح ح ححالمي ص/83واإلس ح ح ح حرائيلي ححات
واملوضوعات بي شهبة ص.)20

إن من أظهر الالدالئالل البينالة عىل فضالالالالل القرحن مالا دلالت علياله
النصالوص الصال ي ة الرصالقة من معاين عظمته ،التي من تأملها
وتفكر يف مظالاهرهالا ولوازمهالا وحاالارهالا يف الالدنيالا واآلخرة ازداد
يقينالا بعظمالة هالذا القرحن وفضالالاللاله ،وأدرك باله عظيم منالة اهلل تبالارك
وتعالالاىل عىل هالالذه ايمالالة بام اختصالالالهم بالاله من إنزالالاله ،وأكرمهم
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بتيسالريه هلم ليهتدوا به ،وأيقن أن الرشال كل الشالالالالالر والرفعة
والعزة إنام تكون بالا يامن باله واتبالا هالداه ،وأن لتلالك العظمالة
مقتضالالاليالات من العبوديالة هلل تعالاىل ،وهنالالالك وجوه أخرى لبيالان
عظمتاله ،منهالا أن لاله فضالالالال عىل سالالالالائر الكتالب ،وكوناله املعجزة
اخلالدة هلذه ايمة ،وأنه عا يف دعوته شالامل يف رسالالته ،وغريها
كثري...
وبيان كل أوجه التعظيم ال يسالعه هذا املخترصال ،لذلك سالنكتفي
ببيان بعض منها هنا.

64

من ايمور املقررة عنالد املسالالاللمي أن القرحن الكريم لاله فضالالالالل
وف عىل ما سبقه من الكتب املنزلة ،بل ومنهم من جعل ذلك
من بالاب االعتقالاد باله وا يامن ،وأن السالالاللف رمحهم اهلل كالانوا
يعتقدون أن القرحن أفضالالالل من سالالالائر الكتب واآلاار املأاورة يف
( )1

ذلك عنهم تدل عليه .
ص علييك أ يحسالن ا يلقصالص بام
ودليل ذلك قوله تعاىل﴿ :ن ي ن نق ُّ
أ يوحيينا إلييك هذا ا يلق يرحن﴾ {سورة يوسف .}3

وأيضالالالالا احلالديال الالذي يروياله أبو هريرة را اهلل عناله عن النبي

ﷺ أناله قالال( :مالا من اينيبيالاء نب ٌّي إال أعطي مالا مثلاله حمن علياله
(( )1مجموع الفتاوي ( )39/ 17وا ر ص 18من الج ء فسه).
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البشالالر وإنام كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهلل إيل فأ يرجو ي
أن أكون
أكيثره يم تابعا يو ا يلقيامة) .
( )1

يقول ابن كثري يف كتابه فضالالائل القرحن :ويف هذا احلدي فضالاليلة
عظيمالة للقرحن املجيالد عىل كالل معجزة أعطيهالا نبي من اينبيالاء
( )2

وعىل كل كتاب أنزله .
ومن ايدلة أيضا احلدي الذي يرويه واالة بن ايسقع را اهلل
عنالاله عن النبي ﷺ أنالاله قالالال( :أعيطيالالت مك الان التوراة السالالالبع

(( )1صحير الب ا ي في صحيحه  / )1905/4( 4696صحير مسلم (.)134/1
(( )2فضائل القرآن البن كثير (.)12 /1
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وأعيطيالالت مكالان الزبور امليئي وأعيطيالالت مكالان ا نيجيالالل املثالالاين
فض يلت بامليفصل) .
و ِّ
( )1

املراد بالسالبع :السالبع سالور الوال من القرحن ،وهي من البقرة إىل
سورة براءة.
واملئي :السالالالور التي تيل الطوال ،سالالال ِّميت بذلك ين حياهتا تزيد
عىل مئة.
واملثاين :السور التي تيل املئي أي أن حياهتا أقل من مئة.

(( )1مس ح ح ح حنحد أ محد بن نبحل ( )107 /4وهحذا لف حه /والطيحالي ح ح ح ح ي في مس ح ح ح حنحدي
(ص / )136والطبراني في الكبير (.)57/22
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املفصالالل :السالالور ايل تيل املثاين ،سالالميت بذلك لكثرة الفصالالل بي
( )1

السور بال " بسم اهلل الرمحن الرحيم" .

ومن خالل ايدلالة السالالالالابقالة نجالد منهالا مالا هو طين الالداللالة عىل

التفضاليل ،مثل قوله تعاىل "أحسالن" وقوله عليه الصالالة والسالال

"أفضل" وأيضا ما ذكر من حدي واالة يف التفضيل.

وأيضالالا من أفضالالل ما يميز القرحن الكريم عن سالالائر الكتب وما

ففاله هبالا عىل سالالالالائر الكتالب هو حفظاله سالالالب الاناله لاله من التبالديالل
والت ريف إىل قيالا السالالالالاعالة ،قالال تعالاىل﴿ :إنالا ن ي ن نز يلنالا ال ِّالذكير
وإنا له حلافظون﴾ {سورة احلجر .}9
(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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يقول القرالبي يف تفسالالالريه﴿ :إنالا ن ي ن نز يلنالا ال ِّالذكير﴾ وهو القرحن
﴿وإنالا لاله حلالافظون﴾ قالال :وإنالا للقرحن حلالافظون من أن يزاد فياله
باالل ،أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه .
( )1

وقد جرت حكمة اهلل ورمحته سالالالب انه أن يكون ا سالالالال خاتم
ايديان ورسالالالوله خاتم الرسالالالل عليهم مجيعالا أفضالالالل الصالالالالة
والسالال  ،وكتابه خاتم الكتب املنزلة ،فقد حف هذا الكتاب من
أن تناله يد بت ريف أو تبديل ليكون هذا الدين باقيا إىل أن يشالاء
اهلل تعاىل.

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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وقالد كالانالت الرسالالالالاالت السالالالالابقالة خالا الالالالة بالأقوا معيني كام يف
حدي جابر بن عبد اهلل را اهلل عنهام قال:
قومه خا الة وبعثيت
قال رسالالول اهلل ﷺ( :وكان النبي ي يبع إىل ي
إىل الناس كافة) .
( )1

فكانت الكتب التي تنزل عىل اينبياء خا الة هبم تبعا خلصالو الية
الالبالعالثالالة ،فاللالم يالكالتالالب هلالالا الالبالق الاء واخلاللالود ،فالالدخاللالهالالا الالتال الريالف
والتبديل ،ومنها ما هو ا واندار ،وملا كان القرحن عاما للخلق
كلهم جالاء سالالالالادا مسالال الد تلالك الكتالب جالامعالا حلقالائقهالا وزيالادة،
ف فظه اهلل تعاىل ليكون حجة عىل الناس إىل قيا الساعة.

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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شالدى اهلل تعالاىل باله الثقلي مجيعالا – إنسالالالهم وجنهم – وأعجزهم
أن يأتوا بمثل هذا القرحن أو ا تيان بسالالورة مثل س الوره ،أو حتى
ا تيان بعرش حيات.
وشدى به النبي ﷺ قريشالالا والعرب مجيعا ،وقال هلم :ائتوا بمثله
أو بعشالالالالالر سالور مثله أو بسالورة واحدة ،ياما كام قال الالن عليه
السالالالال لقوماله :ائتوا بنالاقالة مثالل النالاقالة التي خرجالت عليكم من
الصخرة ،لكن قريشا عجزت وانقطعت كام انقطع أولئك.
اجتمعالت ا ي نيس و ي
اجل ُّن عىل أ ين يال يأتوا بمثيالل
قالال تعالاىل﴿ :قال يل لئن ي

هالذا ا يلق يرحن ال يال يأتون بمثيلاله ول يو كالان ب يعضالالاله يم لب يعض ظهريا﴾

{سورة ا

رساء .}88
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وقالال تعالاىل ﴿أ ي يقولون ا يف اه قال يل فال يأتوا بسالالالورة مثيلاله وا يدعوا من
استط يعت يم م ين دون اهلل إ ين كنيت يم ادقي﴾ {سورة يونس .}38
ي
ومن أوجه إعجاز القرحن الكريم:

ايول :ومن أعظمهالا أن الت الدي وا عجالاز بالالقرحن الكريم بالا
إىل قيا الساعة.
الثالالاين :جميء القرحن الكريم هبالالذا ايسالالاللوب الفريالالد ،والنظم
البالالديع ،والتالالأليف املتنالالاسالالالق ،وعىل أرقى أنوا البالغالالة ،مع
مغايرته ملا ألفه العرب مما يطربون له كالشعر والسجع ون ومها.
(ومن أف تلالك املعالاين التي ف ِّضالالالالل هبالا الكتالاب الكريم عن
سالالالالائر الكتالب قبلاله نظماله العجيالب ،وو الالالفاله الغريالب ،وتالأليفاله
البديع ،الذي عجزت عن ن يظم مثل أ الالالغر سالالالورة منه اخلطباء،
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وكلالت عن و الالالف شالالالكالل بعضالالالاله البلغالاء ،وشريت يف تالأليفاله
الشالالالعراء ،وتبلدت قصالالالورا عن أن تأيت بمثله أفها الفهامء ،فلم
عدوا له إال التسالالليم وا قرار بأنه من عند الواحد القهار ،مع ما
قوي مع ذلالك من املعالاين التي هي ترغيالب وترهيالب وأمر وزجر
وقصالص وجدل ومثل وما أشالبه ذلك من املعاين التي مل جتتمع يف
( )1

كتاب أنزل إىل ايرض من السامء) .
الثال  :احتواؤه ملا جاءت به الرسل مجيعا وزيادة ،قال تعاىل:
﴿وأنيز يلنالا إل ييالك ا يلكتالاب بال ي
احل ِّق مصالال الدِّ قالا ملالا ب يي يالد يياله من ا يلكتالاب
ومه ييمنا عل ييه﴾ {سورة املائدة .}48
( )1جامع البيان في تفسير القرآن ،املعروف بتفسير الطبري (.)85/1
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ولذلك استغنى القرحن الكريم عن الكتب السابقة.
الرابع :بقاؤه هذه القرون املتطاولة كام هو يو أنزل ،مل يطرأ عليه
تغيري أو تبديل ،ومل يقدر أحد عىل معار الته ،فهو يف حد ذاته من
أعظم ا عجاز.

ومن فضائل القرحن العظيم ومزاياه التي امتاز هبا شمولية رسالته
وعمو دعوتالاله للثقلي إنسالالالالا وجنالا عىل اختال أجنالالاسالالالهم
وألواهنم ،وتفالاوت البقالاهتم ،وتبالاعالد أزمالاهنم ،وتفر أقالاليمهم
وبلالداهنم ،فالقرحن عاملي يهل يرض كلهم ،وا يامن به واجب

74

عىل مجيع ا نس واجلن ،كام هو الشالالأن يف رسالالالة النبي مد ﷺ
وعمومتيها.
قالال تعالاىل يف بيالان ذلالك﴿ :إ ين هو إال ذكير ل يلعالاملي * مل ين شالال الاء
منيك يم أ ين ي يستقيم﴾ {سورة التكوير .}28-27

ولف "العالالاملي" يف هالالذه اآليالالة واآليالالات التي وردت هبالالا عالالا ٌّ
( )1

يشمل ا نس واجلن ممن عاط الرسول ﷺ أو جاء بعده .

وقالال تعالاىل﴿ :إ ين هو إال ذكير وق يرحن مبي * ليناليذر م ين كالان حيالا
وقق ا يلق يول عىل ا يلكافرين﴾ {سورة يس .}70- 69

(( )1البحر املحيط بي يان (.)480/6
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حي مكلف مهام
ولف "حيالا" هنالا يف اآليالة لف عالا ٌّ يشالالالمالل كالل و
كان جنسه أو لسانه أو لونه ،ويف أي مكان أو زمان.

فالالقرحن الكريم يتعالدى يف دعوتاله وخطالاباله احلالدود ،ويتجالاوز
الفوار املميزة بي النالاس حي ينالادي املكلفي الالذين امالذهم
القرحن لاله الاالبي ،فينالادهيم بتلالك ال اكيالب والتعبريات العالامليالة
الواسعة الدالالت واملفاهيم عىل الرغم من يق الدائرة البرشية
التي نزل القرحن فيها ،فيأيت اخلطاب بألفاظ عامة مثل:
﴿يا أ ُّهيا الذين حمنوا﴾﴿ ،يا أ ُّهيا الناس﴾ ﴿يا بني حد ﴾﴿ ،يا أ ُّهيا
ا يلكافرون﴾ مما يعم كل فرد من غري فر

( )1

.

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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ومن شموليته :احتواؤه عىل علو كثرية جدا يصعب حصالالالرها،
منهالا علم العقالائالد وعلم أ الالالول الالدين والعلو الالدينيالة الفرعيالة،
وهو اي الالل يف اسالالتنباا ايحكا واالسالالتدالل عليها ويشالتمل
عىل علو أخرى ،وقالد اسالالالتطرد السالالاليوالي يف ذكرهالا يف كتالاباله
( )1

مع ك ايقران يف أعجالاز القرحن  ،وال يعر يف التالاريم كلاله
كتالاب درسالالالاله الالدارسالالالون وألف يف علوماله املؤلفون مثالل القرحن
الكريم ،فهو كام قال ابن مسالالالعود را اهلل عنه :إذا أردتم العلم
( )2

فأاريوا القرحن ،فإن فيه علم ايولي واآلخرين .

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
(( )2ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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ومن شالالالموليتاله :شالالالموليتاله يف ا

الالالالح وال بيالة ،فقالد اهتم

ب الاجالات البرشالالال مجيعالا ،وبالإ الالالالح فئالات املجتمع كلهالا ،أفرادا
ومجالاعالات ،رجالاال ونسالالالالاء ،وكيف يصالالاللن دنيالاه وحخرتاله ،ومل
يقتصالالر ا

الح عىل املجتمع ايول الذين نزل يف وقتهم ،وإنام

شالالالمالل املجتمعالات املتعالاقبالة التي أتالت بعالدهم إىل أن يرِ اهلل
ايرض ومن عليها ،فهو الن لكل زمان ومكان .
( )1

فهذه نبذة ترصة عن بعض جوانب شمولية القرحن العظيم ،ومل
تقتصالالالالالالر شالموليته عىل شالمولية العلو واخلطاب وا

الالح،

وإنام جاءت يف جوانب كثرية يصالالعب حرصالالها هنا ،ومقامها يف
املطوالت ،ولكن يمكننا القول :إن القرحن شامل يف شموليته.
(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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فاجتام هذه الصفات اجلليلة يف مو و واحد دليل ظاهر عىل
عظمته ،ام اتصالافه يف كل الفة من تلك الصالفات بالعظمة ،فيها
دليالل حخر عىل عظمالة يأل قلالب من يتالأملهالا؛ فيالدرك أناله ال قيط
بمعرفالة أوجاله عظمالة هالذا القرحن العظيم ،لكناله يوقن أناله عظيم يف
كل يشء ،عظيم يف بركته ،عظيم يف بيانه ،عظيم فيام تضالالالمنه من
اهلالدى والرمحالة والنور والبرشالالالى ،والالذكر والالذكرى ،والشالالالفالاء
والفرقالان ،واحلق والتبيالان ،وكالذلالك سالالالالائر الالالفالاتاله اجلليلالة
العظيمة ،كل فة قد حاز هذا القرحن العظمة فيها.
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وهذه العظمة هلا لواز يقتضاليها ا يامن هبا يف قلب العبد املؤمن؛
فيعر لالاله قالالدره ويعظمالاله يف قلبالاله ،ويعظمالاله إذا شالالدِ عنالاله،
( )1

ويعظمه إذا تاله ،ويعظمه إذا تيل عليه .
قال تعاىل﴿ :اهلل نزل أ يحسالن ي
احلدي كتابا متشالاهبا مثاين ت يقشالع ُّر
خيش ال يون رهب يم ام تلي جلوده يم وقلوهب يم إىل ذكير
منيه جلود الذين ي
اهلل ذلك هدى اهلل يهيدي به م ين يشالالالاء وم ين ي يضالالاللل اهلل فام له م ين

هاد﴾ {سورة الزمر.}23 :

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

من دالئالل فضالالالالل القرحن مالا جعالل اهلل لتالالياله من الثواب العظيم
والفضالالالالل الكبري ،ومالالا فتن لالاله من أبواب اخلريات والبكالالات
والتجارة العظيمة الراب ة:
قالال اهلل تعالاىل﴿ :إن الالذين يتيلون كتالاب اهلل وأقالاموا الصالالالالة
وأناليفقوا مم الا رز يقالن الاه يم رسا وعالالني الة يال يرجون جت الارة لال ين تالبالور *

ض الله إنه غفور ش الكور﴾ {سالالورة
ليو ِّفيه يم أجوره يم ويزيده يم م ين ف ي

فاالر .}30-29
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و الالالف اهلل ملن يتلوه حق تالوتاله بالاملؤمن ،قالال تعالاىل ﴿الالذين
حتيينالاهم ا يلكتالاب يتيلوناله حق تالوتاله أولئالك يؤي منون باله وم ين يكيف ير

به فأولئك هم ي
اخلارسون﴾ {سورة البقرة .}121

وعن عائشالة قالت :قال رسالول اهلل ﷺ( :الذي يقرأ الق يرحن وهو
ماهر به مع السالالفرة الكرا البرة والذي يقرؤه وهو عليه شالالالا ٌّ
( )1

فله أجران) .
ومن اواب قراءة القرحن يف الالالدنيالالا أن تالوتالاله المالالأنينالالة للقلالالب
وسالكينة للنفس ونور للصالدر وجالء لل زن وذهاب للهم ،قال

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

82

تعالالاىل﴿ :ال الذين حمنوا وت يطمئ ُّن قلوهب يم ب الذكير اهلل أال ب الذكير اهلل

ت يطمئ ُّن ا يلقلوب﴾ {الرعد .}28

( )1

وفس ابن عباس الذكر بالقرحن .
ع ين ع يبالد اهلل يبن م يسالالالعود قالال :كالان رسالالالول اهلل ﷺ يع ِّلمنالا هالذا
الدُّ عاء« :اللهم إ ِّين عبيدك ،ا يبن عبيدك ،ا يبن أمتك ،نا اليتي بيدك،
ماض يف حكيمك ،نافذ يف قضالاؤك ،أ يسالألك بك ِّل ا يسالم سالم ييت به
ن يفسالالالالك ،أ يو أنيز يلتاله يف كتالابالك ،أ يو عل يمتاله أحالدا م ين خ يلقالك ،أو
جتعالل ا يلق يرحن ربيع ق يلبي،
ا يسالالالتال يأا يرت باله يف ع يلم ا يلغ ييالب عناليدك ،أ ين ي

ونور الالدي ري ،وجالء حزي ين ،وذهاب غ ِّمي ،إال أ يذهب اهلل غمه

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

83

وأ يبالدلاله ب زي ناله فرحالا ،قالال :فقيالل :يالا رسالالالول اهلل ،أال نتعلمهالا
فقال :بىل ،ينيبغي مل ين سمعها أ ين يتعلمها .
( )1

ومن اواب تالوته أهنا تفتن عي البصرية:
ومن اواب تالوته أن القارئ يتبصالالالر به ويتعب فيهديه إىل معرفة
اهلل تعاىل ،ويذكره بآالئه ونعامئه ،ويبرصالاله بالصالالالالالالراا املسالالتقيم
واهلالالدي القالويم يف مجيالع شالالالؤونالاله ،ويعاللالمالاله االعتالبالالار والتالفالكر
والتبرصالالال والتالذكر واحلكمالة والسالالالالداد ،وتعر ايمثالال التي
ذكرت فياله والقصالالالص الكثرية املبالاركالة بام حوتاله من الالدروس

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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واملواع والعب إىل غري ذلك من أنوا البصالالائر التي شصالالل ملن
أحسن تالوة القرحن الكريم ،قال تعاىل:
﴿هو الالذي ينزِّ ل عىل ع يبالده حيالات ب ِّينالات لي ي
خرجك يم من ال ُّظلامت
إىل النُّور وإن اهلل بك يم لرءو رحيم﴾ {سورة احلديد .}9

وقالال تعالاىل﴿ :هالذا بصالالالائر للنالاس وهالدى ور يمحالة لق يو يوقنون﴾

{سورة اجلااية .}20

وللقرحن من أنوا البصائر والبينات ما يفتن للعبد أبواب ا يامن

واليقي واحلكمالالة ،فالالإنالاله يرى ايمور بعي البصالالالرية وينظر إىل
ايحالداِ كام قالب اهلل تعالاىل أن ينظر إليهالا ،وال تغره الظواهر
التي تغر اجلاهلي ومدعهم ،بل ينفذ بصالالالالالالره إىل حقيقة ما أراد
اهلل ،ويفقه سالالنن االبتالء وعواقبه ،ويعر هدى اهلل فيام يعرض

85

له ،فيتبع ر الالالوانه ويفوز بم بته ومعيته اخلا الالالة ،حتى ينال ما
وعالده اهلل من الكفالايالة وحسالالالن العالاقبالة ،فصالالالالاحالب القرحن يتبع
هالدى اهلل الالذي بيالده ملكوت كالل يشء وإلياله عالاقبالة ايمور ،فهو
الالذي يقالدر ايقالدار ويالدبر ايمر ويتوىل اجلزاء ،فتصالالالالديق وعالده
واتبالا مالا بي من اهلالدى يف كتالاباله الكريم يفيضالالال بصالالالالاحباله إىل
العاقبة احلسنة.
ومن أنوا الثواب زيادة ا يامن وايجر بتالوته واالسالالتام إليه،
قالال تعالاىل﴿ :إنام امليؤي منون الالذين إذا ذكر اهلل وجلال يت قلوهب يم وإذا
تلي يت علييه يم حياته زاد يهت يم﴾ {سورة اينفال .}2

86

روى عبد اهلل بن مسعود را اهلل عنه قال:
قال رسالالالول اهلل ﷺ( :م ين قرأ ح يرفا م ين كتاب اهلل فله به حسالالنة،
واحلسنة بع يرش أ يمثاهلا ،ال أقول امل ح ير  ،ولك ين ألف ح ير وال
( )1

ح ير وميم ح ير ) .
وسبق ذكر ايحادي التي ذكرت ايجر يف املب

.

ومالا يقو بتالوتاله يف قلالب القالارئ من أنوا العبالادات القلبيالة من
التصالالالالديق وزيالادة اليقي واخلشالالاليالة وا نالابالة والرغبالة والرهبالة
والصالد وا خالص والتوكل واالسالتعانة وتعظيم حرمات اهلل
وشالعائره ،كل ذلك مما يزيد به إيامنه ويتقرب به إىل ربه ،وقصالل

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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من أنوا احلسالنات ما يرتفع به مقامه عند ربه يف الدنيا واآلخرة،
فالالقرحن خيالاالالب القلالب وينمي فياله هالذه العبالادات العظيمالة ،التي
إذا

ت يف القلب لن القلب و لن بصالحه سائر اجلسد،

وزيادة ا يامن من عاجل اواب قارئ القرحن.

إن اهلل تبالارك وتعالاىل رفع شالالالالأن أهالل القرحن حتى جعلهم أهلاله
وخالا الالالتاله ،وجعالل خري هالذه ايمالة من تعلم القرحن وعلماله،
وقالدمهم عىل غريهم يف ا مالامالة يف الصالالالالة ،ويف التقالديم عنالد
مالزامحالتالهالم يف ا دخالالال يف الالقالب ،إىل غالري ذلالالك ممالالا ففالهالم بالاله
ورفعهم به من اخلصالالالال التي مل يبلغوها إال بفضالالالل هذا القرحن،
فكان تكريمهم وتشالالالالريفهم ورفعتهم بالقرحن من الدالئل البينة
عىل فضل القرحن.

89

فالأهالل القرحن هم :أوليالاؤه وأحبالاباله الالذين يتلون القرحن ويعملون
بالاله ،ويالمالتالثاللالون أوامالره ويالنالتالهالون عالن زواجالره ،ويالقالفالون عالنالالد
حالدوده ،ويؤمنون بمتشالالالالاهباله ،ويعملون بم كمالاله ،ويتعظون
بمواعظه ،هؤالء هم أهل القرحن ،وهم أهل اهلل وخا الالته ،وهم
الالذين يتلوناله حق تالوتاله ،كام قالال اهلل سالالالب الاناله{ :الالذين حتيينالاهم

ا يلكتاب يتيلونه حق تالوته أ يولئك يؤي منون به} {البقرة.}121:
( )1

أي يتبعونه حق اتبالاعه ؛ فالذي حف القرحن -كلاله أو بعضالالاله-
وعمالل بام فياله ،وتالأدب بالآداباله ،وأحالل حاللاله ،وحر حراماله،
وملق بأخال القرحن الكريم ،واتصالالف به هو الذي ينطبق عليه
حينئذ الو ف العظيم؛ وهلذا كان من فات النبي عليه الصالة
(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

90

والسالالالال أناله كالان يتخلق بالأخال القرحن الكريم ،فام من خلق
جاء يف القرحن الكريم إال وقد فعله النبي ﷺ.
فأما القراءة املجردة عن هذه ايمور ،فإهنا ال جتعل الالالاحبها من
أهل القرحن وربام تكون وباال عىل الالالاحبها؛ كام جاء يف احلدي
عند مسلم« :وا يلق يرحن حجة لك أ يو علييك».
يكون حجالة لالك إذا تلوتاله ،وعملالت بام فياله ،والبقالت أحكالاماله،
ووقفت عند حدوده.
قالال ا مالا ال مالذي :وإنام يكون هالذا يف قالارئ انتفى عناله جور
قلباله وذهبالت جنالايالة نفسالالالاله ،وليس من أهلاله إال من تطهر من
الالذنوب ظالاهرا وبالاالنالا ،وتزين بالالطالاعالة ،فعنالدهالا يكون من أهالل

91

( )1

اهلل  ،فقالد روى مسالالاللم عن عمر بن اخلطالاب را اهلل عناله أناله
قالال :أمالا إن نبيكم ﷺ قالد قالال( :إن اهلل ييرفع هبالذا ا يلكتالاب أ يقوامالا
( )2

ويضع به حخرين) .
وعن أيب مسالالعود اينصالالاري را اهلل عنه قال :قال رسالالول اهلل
( )3

ﷺ( :يؤ ُّ القو أقرؤهم لكتاب اهلل) .

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
(( )2ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
(( )3ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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وعن عثامن را اهلل عنه عن النبي ﷺ قال:
خريك يم من تعلم الق يرحن وعلماله» ويف لف « :إن أفضالالاللك يم من
( ي
( )1

تعلم الق يرحن وعلمه) .
وعن أنس را اهلل عنه قال :قال رسالالالول اهلل ﷺ( :إن هلل أ يهلي
من النالاس .قالالوا :يالا رسالالالول اهلل من ه يم قالال :ه يم أ يهالل ا يلق يرحن
( )2

أ يهل اهلل وخا ته) .
لقالد ف اهلل تعالاىل أهالل القرحن عام تركوه يجلاله من متالا الالدنيالا
وزينتهالالا وملالالذاهتالالا بالالأف

العوض وأحسالالالنالاله ،وأاالالابتهم عىل

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
(( )2ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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الالالدقهم يف تالوته واتباعه أجزل الثواب وأفضالالالله بأن سالالالامهم
أهله ،ويف تلك التسالالالمية الرشالالاليفة مع إهبا اجلزاء -إهبا تعظيم
وتفخيم -ما يمأل قلوهبم المأنينة واقة بعظيم فضالالله جل وعال،
فتالذهالب حمالاهلم كالل مالذهالب يف كرماله جالل وعال ،ام يعلمون أن مالا
لالدياله أعظم من أن تبلغاله أمنيالاهتم أو أن خيطر عىل قلوهبم .اللهم
بلغنالالا هالالذه املرتبالالة وأجعلنالالا من أهالالل القرحن الالالذين يتلونالاله حق
تالوته ،احلافظي حلدوده ،القائمي بأحكامه ،املتبعي هلداه.

املسالالاللم مطالالالب دائام وأبالدا بالالتمسالالالالك بكتالاب اهلل تعالاىل حق
التمسك ،وتطبيق ذلك يف حياته اخلا ة والعامة ،وظالالهور حاالالار
ذلك التمسك يف سلوكه وترصفاته.
ولكن املالح -وبخا ة يف عرصنا احلاش -انرصا كثري من
فئالات املسالالاللمي عن التمسالالالالك بكتالاب رهبم تبالارك وتعالاىل وإن
أظهروا حبهم وتقالديسالالالهم لاله ،إال أن الواقع املعالا

يغالاير ذلالك،

ومن هنالالا كالالان االختالل الوا الالالن يف حيالالاة املسالالاللمي أفرادا

95

وجمتمعالات ،ايمر الالذي أوقع الوهن يف حيالاة ايمالة عىل تلف
اي عدة الدينية والدنيوية.
وال ريالب أن املتالأمالل يف كتالاب اهلل تعالاىل عالد الالدعوة الرصالالالقالة
الوا ال ة للتمسالك بالقرحن الكريم ،واآلاار العظيمة التي سالو
( )1

عنيها الفرد واملجتمع من ذلك .
أرسالل اهلل تعاىل نبيه املصالطفى ورسالوله املجتبى مدا ﷺ تسالليام
كثريا بخالايالة الرسالالالالائالل وحخالالالالالالالر الالدعوات ،وأنزل معاله الكتالاب
الكريم ليكون للعاملي نذيرا ،وهاديا ودلاليالال ،ورساجا منريا.

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

96

وأمر اهلل تبالارك وتعالاىل النالاس بالالتمسالالالك بكتالاباله الكريم وحفظاله
والعالالالالالالالنالالالالالالالاية به وعد التفالالالالالالالريط أو التهاون فيه ،قال تعاىل:
﴿فا يسال الت يمسال ال يك بالذي أوحي إل ييك إنك عىل طاا م يسال التقيم﴾
{سورة الزخر

.}44-43

يقول ابن جرير الطبي يف تفسالالالريه ل يالة الكريمالة :يقول تعالاىل

ذكره لنبيه مد :فتمسالالالك يا مد بام يأمرك به هذا القرحن الذي
أوحاه إليك ربك ﴿إنك عىل طاا م يسالالتقيم﴾ ومنهاج سالالديد،
وذلك هو دين اهلل الذي أمر به ،وهو ا سال

( )1

.

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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قالال الشالالالهالاب :هالذا تسالالالليالة لاله وأمر يمتاله أولاله ،بالالالدوا عىل
( )1

التمسك .
وقال احلاف ابن كثري يف تفسالريه هلذه اآلية الكريمة :أي :خالالالالالذ
بالالقرحن املنزل عىل قلبالك فالإناله هو احلق ،ومالا هيالدي إلياله هو احلق
املفيضال إىل طاا اهلل املسالتقيم ،املو الل إىل جنات النعيم واخلري
( )2

الدائم املقيم .
وتواردت نصوص العلامء عىل ايمالالالالر بالتمسك بالقرحن العظيم
واالستقامالالالالة عليه والالالالالدعوة إليه واحلذر مما يضالالالالاد ذلك كله،

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
(( )2ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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وذلك راجالالالالالع لسالبب عظيم وهو أن( :القرحن الكريم هو كتاب
الدعوة ا سالالمية الشالاملالالالالة للعقيدة والرشاليعة ،والذي اشالتمل
عىل بيان العقيدة يف الفائها ،وعىل و الالالالالع أسالالالالالس الترشاليع يف
( )1

تلالف اجلوانب التي يس حياة العباد) .
وكذلك اشالالتمل القرحن العظيم عىل احلقائق الكاملة التي حارت
ص
ا نسالالالالانيالة واختلفالت فيهالا ،كام قالال تعالاىل ﴿إن هالذا ا يلق يرحن يق ُّ
عىل بني إ يرسائيل أكيثر الذي ه يم فيه خييتلفون﴾ {سورة النمل .}76

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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واشالالتمل كتاب اهلل تعاىل عىل إيضالالاح املنهج القويم الذي ينبغي
أن يسالالالري عليه املؤمن يف حياته دون عوج أو ا الالالطراب ،كام قال
فعة ومنيهاجا﴾ {سورة املائدة .}48
تعاىل ﴿لك ول جع يلنا منيك يم ي

وتضالالالمن كتالاب اهلل تعالاىل ا خبالار عن أحوال اينبيالاء والرسالالالالل
عليهم الصالالة والسالال وما جاءوا وأمروا به وهنوا عنه ،كام قال

تعاىل﴿ :رسال مب ِّرشين ومنيذرين لئال يكون للناس عىل اهلل حجة
الرسل وكان اهلل عزيزا حكيام﴾ {سورة النساء .}165
ب يعد ُّ

وتضالمن كتاب اهلل تعاىل أيضالا الوعد والوعيد ،واجلزاء احلا الل
عىل ايعامل يف احليالاة الالدنيالا ويو يقو ايشالالالهالاد ،كام قالال تعالاىل

﴿وعد اهلل الذين حمنوا منيك يم وعملوا الصالاحلات لي يسالت ي
خلفنه يم يف
ياي يرض كام ا يسالت ي
خلف الذين م ين ق يبله يم وليمكِّنن هل يم دينهم الذي

100

يارتضالالالالالالالالالالى هل يم وليبالدِّ لنه يم م ين ب يعالد خ يوفه يم أ يمنالا ي يعبالدونني ال

ي يرشالالكون يب شالالييئا وم ين كفر ب يعد ذلك فأولئك هم ا يلفاسالالقون﴾
{سورة النور .}55

ويف احلقيقة إن دعوى التمسالالك بالقرحن العظيم شتاج إىل براهي

تدل عىل الدقها ،وإىل مظاهر تؤكدها وترشالد إليها وأهنا ليسالت
جمرد دعوى قيلت باللسان وجردت عن ف واها.

ومقتضالال الى هذا االعتقاد اجلاز الذي ال خيالطه شك وال يامزجه
ريالب أن القرحن الكريم كال اهلل تعالاىل ،ووحياله إىل نبياله مالد،
لدعوة اخللق أمجعي.
كام قالال تعالاىل﴿ :وأوحي إيل هالذا ا يلق يرحن ي الين ذرك يم باله﴾ {سالالالورة

اينعا

.}19

102

كام أن من لواز ا يامن بالالقرحن الكريم ا يامن اجلالاز بكالل مالا
جالاء فياله ،واعتقالاد أناله احلق والصالالالواب ،كام قالال تعالاىل﴿ :ولي يعلم
الذين أوتوا ا يلع يلم أنه ي
احل ُّق م ين ر ِّبك فيؤي منوا به فت ي
خبت له قلوهب يم
وإن اهلل هلاد الذين حمنوا إىل طاا م يستقيم﴾ {سورة احلج .}54

أي أن الالقالرحن هالو احلالق الالنالالازل مالن عالنالالد اهلل تالعالالاىل فاليالؤمالنالوا بالاله
( )1

باالنقياد واخلشية .
كام أن من مقتضالالاليات ا يامن بالقرحن الكريم ا يامن بمتشالالالاهبه،
قال تعاىل﴿ :هو الذي أنيزل علييك ا يلكتاب منيه حيات يكامت هن
أ ُّ ا يلكتاب وأخر متشالاهبات فأما الذين يف قلوهب يم ز يي فيتبعون ما

تشالال الاباله مناليه ا يبتغالاء ا يلفتينالة وا يبتغالاء تال يأويلاله ومالا ي يعلم تال يأويلاله إال اهلل

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

103

ن عنيد ر ِّبنا﴾ {سالالورة حل
والراسالخون يف ا يلع يلم يقولون حمنا به ك ٌّل م ي

عمران .}7

خيب تعالاىل أن يف القرحن حيات كامت هن أ الكتالاب ،أي :بينات
وا الالال الات الالداللالة ال التبالاس فيهالا عىل أحالد ،ومناله حيالات أخرى
فيها اشالتباه يف الداللة عىل كثري من الناس أو بعضالهم ،فمن رد ما
اشالالالتباله إىل الوا الالالن مناله وحكم كماله عىل متشالالالاهبه عنالده فقالد
( )1

اهتدى ،ومن عكس انعكس .

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

104

ومقتضالالالالالالالالى العمل بالقرحن ،تنفيذ كل ما جاء يف القرحن الكريم
وذلالك بت ليالل حاللاله ،وشريم حراماله ،وااللتزا الكالامالل بام دل
علياله وأرشالالالد إلياله ،وعالد جتالاوز ذلالك أو الالفتاله أو الزيالادة علياله؛
ين هالذا من الكالذب عىل اهلل تعالاىل ،قالال تعالاىل﴿ :وال تقولوا ملالا
تصالالف أ يلسالالنتكم ا يلكذب هذا حالل وهذا حرا لت يف وا عىل اهلل
ا يلكالذب إن الالذين ي يف ون عىل اهلل ا يلكالذب ال ي يفل ون * متالا
قليل وهل يم عذاب أليم﴾ {سورة الن

ل .}117 -116

105

ومعنى ذلالك املالداومالة عىل قراءة القرحن الكريم وعالد هجره ،مع
تالدبر معالانياله وتالأمالل مرامياله ،والعلم بعقالائالده ومعرفالة أحكالاماله
وفائعاله ،قالال تعالاىل﴿ :وقالال الرسالالالول يالا ر ِّب إن ق يومي امالذوا
هذا ا يلق يرحن م يهجورا﴾ {سورة الفرقان .}30

لقالد كالان املرشالالالكون إذا تيل عليهم القرحن أكثروا اللغط والكال
يف غريه حتى ال يسالالالمعوناله ،فهالذا من هجراناله ،وترك ا يامن باله
وترك تصالالالالديقاله من هجراناله ،وترك تالدبره وتفهماله من هجراناله،
وترك العمالل باله وامتثالال أوامره واجتنالاب زواجره من هجراناله،

106

والعدول عنه إىل غريه من شالعر أو قول أو غناء أو هلو أو كال أو
( )1

الريقة مأخوذة من غريه من هجرانه .
وقالال تعالاىل﴿ :أفال يتالدبرون ا يلق يرحن ول يو كالان م ين عنالي د غ يري اهلل
لوجدوا فيه ي
اختالفا كثريا﴾ {سورة النساء .}82

وقالال سالالالب الاناله﴿ :أفال يتالدبرون ا يلق يرحن أ ي عىل قلوب أ يقفالاهلالا﴾

{سورة

مد .}24

أي :فهال يتالدبر هؤالء املعر الالالون لكتالاب اهلل ويتالأملوناله حق
التالأمالل ،فالإهنم لو تالدبروه لالدهلم عىل كالل خري وحلالذرهم من كالل

ف ،وملأل قلوهبم من ا يامن وأفئدهتم من ا يقان ،ويو الالاللهم

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

107

إىل املطالب العالية واملواهب الغالية ،ولبي هلم الطريق املو الاللة
إىل اهلل وإىل جنته ومكمالهتا ومفسالالالداهتا ،والطريق املو الالاللة إىل
العالذاب وبالأي يشء قالذر ،ولعرفهم برهبم وأسالالالامئاله و الالالفالاتاله
وإحسالالالانه ،ولشالالالوقهم إىل الثواب اجلزيل ،ورهبهم من العقاب
الوبيل.
وقولاله تعالاىل﴿ :أ عىل قلوب أ يقفالاهلالا﴾ أي :قالد أغلق عىل مالا فيهالا
من ا عراض والغفلالة واالع اض ،وأقفلالت فال يالدخلهالا خري
( )1

أبدا .

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

108

واملقصالود بذلك :حف القرحن يف الصالدور والسالطور من الضاليا
أو الزيادة أو النقص أو ا مهال.
وال ريالب أن حف القرحن من أفضالالالل ايعامل وأجلهالا وأزكالاهالا،
وهو مظهر عظيم من مظالاهر التمسالالالالك بالالقرحن الكريم ،ودليالل
عىل العناية واالهتام به.
وحف القرحن الكريم يتطلالب من املسالالاللم ا خالص هلل تعالاىل،
وتصال ين النية ،وحسالن التوجه والقصالد ،واللب العون من اهلل
تعالاىل ،مع تفري القلالب من الشالالالواغالل ،وبالذل ايسالالالبالاب وامالاذ
املسببات املعينة عىل احلف .

109

وال ريالالب أن اهلل تعالالاىل قالالد تكفالالل ب ف كتالالابالاله الكريم بقولالاله
سب انه﴿ :إنا ن ي ن نز يلنا ِّ
الذكير وإنا له حلافظون﴾ {سورة احلجر .}9
يقول اخلازن يف تفسري هذه اآلية الكريمة ما ملخصه:

﴿إنالا ن ي ن نز يلنالا ال ِّالذكير﴾ يعني القرحن أنزلنالاه عليالك يالا مالد،
﴿وإنا له حلافظون﴾ الضمري يف (له) يرجع إىل الذكر ،يعني :وإنا
للالذكر الالذي أنزلنالاه عىل مالد حلالافظون ،يعني :من الزيالادة فياله،
والنقص منالاله ،والتغيري والتبالالديالالل والت ريف ،فالالالقرحن العظيم
فوظ من هالذه ايشالالاليالاء كلهالا ال يقالدر أحالد من مجيع اخللق من
اجلن وا نس أن يزيالد فياله أو ينقص مناله حرفالا واحالدا أو كلمالة
واحالالدة ،وهالالذا تص بالالالقرحن العظيم بخال سالالالالائر الكتالالب
املنزلالة ،فالإناله قالد دخالل عىل بعضالالالهالا الت ريف والتبالديالل والزيالادة

110

والنقصالان ،وملا توىل اهلل عز وجل حف هذا الكتاب بقي مصالونا
عىل ايبد روسا من الزيادة والنقصان.
وقيض اهلل لاله العلامء الراسالالالخي قفظوناله ،ويالذبون عناله إىل حخر
( )1

الدهر .
وال ريب أن من الوسالائل املفيدة حلف القرحن يف الصالدور انتشالار
حلقات شفي القرحن الكريم يف املسالالالاجد ،وتربية الناشالالالئة عىل
ذلك ،وتنشئتهم عليه منذ الصغر.
ومن وسالالائل حفظه كذلك إنشالالاء املدارس وايقسالالا والكليات
التي تعنى بالقرحن الكريم وعلومه والدراسالات املتعلقة به ،وكذا

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

111

أخرى تعنى بالدراسات املتعلقة بالقرحن الكريم كعلو القراءات
والتفسري.
أما الر حف القرحن الكريم يف السالالالطور فإن وسالالالائل الطباعة
احلديثة ،والتقنية العلمية املتطورة قد سامهت يف ذلك.

إن من املظالاهر الالدالالة عىل التمسالالالالك بالالقرحن العظيم اح اماله
وتوقريه وعالد إهالانتاله بالأي حالال من ايحوال معنويالا أو قوليالا أو
مالاديالا وا نصالالالالات عنالد سالالالام ذكر اهلل تعالاىل يتىل واخلشالالالو
واسالتجام القلب والعقل بالتفكري والتدبر واخلشالو الكامل له،

112

قالال تعالاىل﴿ :وإذا قرئ ا يلق يرحن فالا يسالالالتمعوا لاله وأ ينصالالالتوا لعلك يم
ت يرمحون﴾ {سورة ايعرا

.}204

فعندما ذكر اهلل تعاىل أن القرحن بصالائر للناس وهدى ورمحة ،أمر
( )1

تعاىل با نصات عند تالوته إعظاما له واح اما .
ويقول الشيم عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل:
هالذا ايمر عالا يف كالل من سالالالمع كتالاب اهلل يتىل ،فالإناله مالأمور
باالسالالتام له وا نصالالات ،والفر بي االسالالتام وا نصالالات أن
ا نصالالات يف الظاهر ب ك الت دِ أو االشالالتغال بام يشالالغل عن
اسالتامعه ،وأما االسالتام له فهو أن يلقي سالمعه ،وقضالالالالالالر قلبه،

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

113

ويتالدبر مالا يسالالالتمع ،فالإن من الز عىل هالذين ايمرين حي يتىل
كتالالاب اهلل فالالإن اله ينالالال خريا كثريا وعلام غزيرا وإيامنالالا مسالالالتمرا
متجددا وهدى متزايدا وبصرية يف دينه.
وهلذا رتب اهلل حصالالالول الرمحة عليهام ،فدل ذلك عىل أن من تيل
عليه الكتاب فلم يستمع له ومل ينصت أنه رو احل من الرمحة
قد فاته خري كثري ،ومن أوكد ما يؤمر مسالالتمع القرحن أنه يسالالتمع
له وينصت يف الصالة اجلهرية إذا قرأ إمامه فإنه مأمور با نصات
( )1

.

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

114

إن من عظيم مظاهر التمسالالالك بالقرحن الكريم الدعوة إليه ،وإىل
ما تضالمنه من العقائد والرشالائع وايحكا واآلداب وايخال ،
وإىل مالالا ح ال

النظر إليالاله والتفكر فيالاله ،وكالالذا إىل إخبالالاره عن

املغيبات وإىل ما كان وإىل ما سيكون ،وإىل كل خري تضمنه كتاب
اهلل تعاىل.
فالالقرحن العظيم هو الكتالاب الوحيالد املعصالالالو الالذي ال يالأتياله
البالاالالل من أي وجاله من الوجوه كام قالال تعالاىل عناله﴿ :ال يال يأتياله
ن حكيم محيد﴾ {سالالورة
ا يلباالل م ين ب يي يد ييه وال م ين خ يلفه تنيزيل م ي

فصلت .}42

115

( )1

أي :ليس للبطالن إليه سبيل ينه منزل من رب العاملي .
وقالال ايلويس يف روح املعالاين :هالذه الالالفالة أخرى لكتالاب ،وقلاله
تعالاىل {م ين ب يي يالد يياله وال م ين خ يلفاله} كنالايالة عن مجيع اجلهالات،
كالصباح واملساء كناية عن الزمان كله ،أي ال يتطر إليه الباالل

من مجيع جهالاتاله ،وفياله يثيالل لتشالالالبيهاله بشالالالخص محي من مجيع
جهاته فال يمكن أعداؤه الو الالول إليه؛ ينه يف حصالالن حصالالي
( )2

من محاية احلق املبي .

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
(( )2ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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واملت صالل من كال املفسالين -رمحهم اهلل تعاىل -يف معنى اآلية
الكريمالة :أن اهلل تعالاىل حالاف كتالاباله الكريم من تطر البالاالالل إلياله
بالأي وجاله من الوجوه يف أي وقالت من ايوقالات وبالأي يشء من
ايشالالياء البااللة احلسالالية أو املعنوية ،فهو كتاب مصالالون ،فوظ
مكلوء بالالعنالايالة والرعالايالة ا هليالة؛ يناله تنزيالل من اهلل تعالاىل احلكيم
يف كل أفعاله ،احلميد يف كل أموره وشؤونه.

إن قضالالاليالة االلتزا بالاملنهج مهمالة جالدا يف أي أمر من ايمور ،بالل
فعة
ويف حياة ايمم والشالعوب .قال تعاىل ﴿لك ول جع يلنا منيك يم ي

ومنيهاجا﴾ {سورة املائدة .}48

117

قال ابن عباس :فعة :سالالالبيال ،ومنهاجا :سالالالنة .وبه قال جماهد
وعكرمة واحلسالالالن البرصالالالي وقتادة والضال ال اك والسالالالدي وأبو
إسال ا السالبيعي ،ام قال ابن كثري رمحه اهلل :فإن الرشالعة وهي:
الشالالالالالالريعة ،أما املنهاج ،فهو :الطريق الوا الن السالهل ،والسالنن
الطرائق.
وقيالل املخالاالالب هبالذه اآليالة هالذه ايمالة ،ومعنالاه لكالل جعلنالا القرحن
منكم أيتهالا ايمالة فعالة ومنهالاجالا ،أي هو لكم كلكم تقتالدون باله،
وحذ الضالالالمري املنصالالالوب يف قوله ﴿لك ول جع يلنا منيك يم﴾ أي:
جعلناه -يعني القرحن -فعة ومنهاجا أي :سالالالبيال إىل املقا الالالد
الص ي ة ،وسنة أي :الريقا ومسلكا وا

( )1

ا بينا .

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371

118

واحلا ل أنه ينبغي عىل املسلم االلتزا باملنهج القرحين يف عقيدته
وعبادته ومعاملته وأخالقه وسائر شؤونه وترصفاته ،وذلك ينه
النهج ايمثل وايعلم وأالحكم وايسلم.
واملتالأمالل يف منهج القرحن الكريم عالد اخلري كالل اخلري ،والسالالالعالادة
ايبالالديالالة ،والفضالالالالالائالالل التي ب ال

عنهالالا البرشالالال فالالأعجزهتم،

والكامالت التي تسالمو با نسالانية إىل مراتب عالية رفيعة ،ناهيك
عن العقيدة العظيمة ،والشالالالالالال الريعة الكاملة السالالوية ،قال تعاىل:
﴿ام جع يلنالاك عىل فيعالة من ياي يمر فالاتب يعهالا وال تتب يع أ يهواء الالذين
ال ي يعلمون * إهن يم ل ين يغينوا ع الينالك من اهلل شالالالييئالا وإن الظالاملي

ب يعضالالاله يم أ يوليالاء ب يعض واهلل و ُّيل امليتقي * هالذا بصالالالالائر للنالاس
وهدى ور يمحة لق يو يوقنون ﴾ { سورة اجلااية .}21 – 18

119

إن من مظالالاهر التمسالالالالك بكتالالاب اهلل تعالالال التخلق بالالايخال
الرفيعة التي ح عليها ،والصفات النبيلة التي ندب إليها.
وكتالاب اهلل تعالاىل كلاله خري وفضالالالالل وخلق كريم ملن أراد التخلق
بأخالقه والتأدب بآدابه ،وكان ﷺ الالاحب اخللق العظيم ،وقد
أانى رباله تبالارك وتعالاىل علياله هبالذه الصالالالفالة بقولاله﴿ :وإنالك لعىل
خلق عظيم﴾ {القلم.}4 :

وكالالالانت مجيع أخالقه مستمدة من القرحن الكريم ،فعن سعد ابن

هشالا قال :ق يلت :يا أ امليؤي مني أنيبئيني ع ين خلق رسالول اهلل ﷺ،
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قال يت( :أل يسالالالت ت يقرأ ا يلق يرحن » ق يلالت :بىل ،قال يت« :فإن خلق نب ِّي
اهلل ﷺ كان ا يلق يرحن) .
( )1

واحلقيقالة أن أخال القرحن العالاليالة ومسالالالالالكاله الرفيعالة جتالل عن
الو الف ،فام من خلق كريم إال ودل القرحن عليه وما من مساللك
مجيل إال وأرشالالد القرحن إليه ،ومن هنا كانت املنظومة االجتامعية
القوية التي أرسالالى دعائمها القرحن الكريم ،وأحاالها بسالالياج من
اخللق وايدب الرفيع ،والتعالامالل الالذي ال يوجالد لاله مثيالل .فهالذه
( )2

كلها يف ذكر بعض حقو القرحن عىل املسلمي .

(( )1ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
(( )2ا ر :جامع البيان ج1ص/45وجمال القراءة ج1ص/185وتفسير القرآن
الع يم ج7ص.)371
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ف ق للقرحن عىل املسالاللمي كافة أن يؤمنوا به بأنه كال اهلل تعاىل،
وأن يعظموه غالالايالالة التعظيم ،ويتلوه بالالأحكالالامالاله وجتويالالده ،وأن
يتدارسالالالوه ويتدبروه حق التدبر ،فهو الذي أخرج أمة ا سالالالال
من الظلامت إىل النور ،وأن يتمسالالكوا به ويعض الوا عليه النواجذ،
ويتبعوه حق االتبالالا  ،بالالأن يطبقوا كالالل مالالا أمروا بتطبيقالاله فيالاله،
وعتنبوا كل ما هنوا عن فعله من خالله ،وينبغي عىل كل مسالالاللم
أن يعيش حيالاتاله عىل هنجاله وأحكالاماله ،ويقالد كالل مالا يسالالالتطيع يف
سالالبيل خدمة القرحن الكريم والدعوة إىل اهلل به ،فهو ايمانة التي
محلها اهلل تعاىل للمسلمي عامة.

ذلك هو القرحن وبعض ما جاء يف ذكر فضائله وتبيان عظمته...
هالذا الكتالاب العظيم ،اقرأه وتالدبره وتعالاهالده ،فوراء كالل كلمالة مناله
حكمالة بالالغالة ورس من أرسار السالالالاموات وايرض ،وحقيقالة من
حقائق احلياة واملصالري ،فيجب عىل ا نسالان أن يتضالالالالالالر إىل اهلل
ويالدعوه ويلن علياله أن ععلاله من أهالل القرحن ،وأن يفتن علياله يف
فهم كتالاباله والعمالل باله وأن ععلاله ممن قالال عنهم﴿ :يتيلوناله حق
تالوته﴾ {سالورة البقرة  ، }121وأن يضالع لنفساله وردا يوميا لتالوته،
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وأال يغلالب علياله مهام كالانالت الظرو  ،والورد اليومي كام يقول
أحد الصالالاحلي يف اليو ايول يكون كاجلبل ويف الثاين كنصالالف
اجلبل ويف الثال كالالالالالال "ال جبل" ويف الرابع يصالالالبن مثل الغذاء

الذي تتأمل لفقده ،ويعلم املتأمل يف سري الص ابة إقباهلم وتكثيف

جهودهم يف القرحن ،فريوى عن خبالاب بن ايرت را اهلل عناله
أناله قالال" :تقرب مالا اسالالالتطعالت ،واعلم أنالك لن تتقرب إىل اهلل

بشاليء أحب إليه من كالمه" ،وعن عثامن بن عفان را اهلل عنه

قال" :لو أن قلوبنا الهرت ملا شالالالبعنا من كال اهلل تعاىل" ،فتعلم

من كالمهم ولسالالالان حاهلم ايمهية التي أعطوها للقرحن ،فكانت

من ايسالالباب التي ف ِّضالاللوا فيها عىل من بعدهم ،وكلام يسالالكت
ايمالة بكتالاب رهبالا وسالالالنالة نبيهالا كالانالت إىل رهبالا أقرب وعن غريهالا
من ايمم أفضل...
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اللهم اجعلنا من أهل القرحن ،اللهم اجعل القرحن أنيسالالنا يف ليلنا
ورفيقنالا يف هنالارنالا ،واحلمالد هلل رب العالاملي محالدا كثريا اليبالا مبالاركالا
فاليالاله كالام قالالب ربالنالالا ويالرىض وكالام يالنالبالغالي جلالالل وجالهالاله وعالظاليالم
سالاللطانه ،محدا يمأل السالالاموات وايرض وما بينهام وما شالالاء ربنا
من يشء بعالد عىل نعماله كلهالا مالا علمنالا منهالا ومالامل نعلم ،عالدد مالا
محالده احلالامالدون وغفالل عن ذكره الغالافلون ،وعالدد مالا جرى باله
قلمه وأحصاه كتابه وأحاا به علمه.
و الالالىل اهلل عىل عبالده ورسالالالولاله مالد نبي الرمحالة وإمالا املتقي
وسلم تسليام كثريا.

اهلالدايالة اىل بلوا النهالايالة ،اسالالالم املؤلف :أبو مالد مكي بن أيب الالالالب

القريواين ام ايندلسالالالال الي القرالبي املالكي ،دار النشالالالالالالر :جمموعة ب وِ

الكتاب والسنة -كلية الشالالريعة والدراسات ا سالمية  -جامعة الشارقة

  1429هالالال ، 2008 -الطبعة :ايوىل ،شقيق :جمموعة رسائل جامعيةبكلية الدراسات العليا والب

العلمي.

التوحيد البن منده ،اسالالم املؤلف :أبو عبد اهلل مد بن إسالال ا بن مد

بن قيى بن منيده ،دار النشالالالالالالر :دار اهلدى النبوي ،دار الفضاليلة  -مرصال،

سالالالوريالة  ، 2007-1418 -الطبعالة :ايوىل ،شقيق :د .مالد بن عبالد اهلل
الوهيبي ،د .موسى بن عبد العزيز الغصن.
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خلق أفعال العباد ،اسالالالم املؤلف :مد بن إبراهيم بن إسالالالامعيل أبو عبد

اهلل البخاري اجلعفي ،دار النش الالالالالالالر :دار املعار السالالعودية  -الرياض -

 ،1978 - 1398شقيق :د .عبد الرمحن عمرية.

الفصالالالل للو الالالل املدرج يف النقل ،اسالالالم املؤلف :أمحد بن عيل بن اابت

البغدادي أبو بكر ،دار النشالالالالر :دار اهلجرة  -الرياض  ،1418 -الطبعة:
ايوىل ،شقيق :مد مطر الزهراين.

امل رر الوجيز يف تفسالري الكتاب العزيز ،اسالم املؤلف :أبو مد عبد احلق

بن غالب بن عطية ايندليسال ،دار النشالالالالالالر :دار الكتب العلمية  -لبنان -

1413هالالالالالال ، 1993 -الطبعة :االوىل ،شقيق :عبد السالالال عبد الشالالايف
مد.

اجلامع الصال ين سالنن ال مذي ،اسالم املؤلف :مد بن عيسالى أبو عيسالى

ال مذي الساللمي ،دار النشالالالالالالر :دار إحياء ال اِ العريب  -بريوت ،- -
شقيق :أمحد مد شاكر وحخرون.
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املسالالند الص ال ين املخترص ال من السالالنن بنقل العدل عن العدل عن رسالالول

اهلل ﷺ  ،اسالالالالم املالؤلالف :مسالال اللالم بالن احلالجالالاج أبالو احلسالالالالي الالقشالالالالريي
النيسالابوري ،دار النشالالالالالالر :دار إحياء ال اِ العريب  -بريوت  ،-الطبعة:
شقيق :مد فؤاد عبد الباقي.

سالالنن أيب داود ،اسالالم املؤلف :سالالليامن بن ايشالالع أبو داود السالالجسالالتاين

ايزدي ،دار النشالر :دار الفكر  -بريوت  ،- -الطبعة :شقيق :مد يي
الدين عبد احلميد.

مسالالالنالد ا مالا أمحالد بن حنبالل ،اسالالالم املؤلف :أمحالد بن حنبالل أبو عبالد اهلل

الشيباين ،دار النشالر :مؤسسة قرالبة – مرص.

سالالالنن ابن ماجه ،اسالالالم املؤلف :مالد بن يزيد أبو عبالد اهلل القزويني ،دار

النشالر :دار الفكر  -بريوت شقيق :مد فؤاد عبد الباقي.
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السالالنن الكبى ،اسالالم املؤلف :أمحد بن شالالعيب أبو عبد الرمحن النسالالائي،

دار النش الالالالالالالر :دار الكتب العلمية  -بريوت  ،1991 - 1411 -الطبعة:
ايوىل ،شقيق :د .عبد الغفار سليامن البنداري ،سيد كسوي حسن.

اجلامع الصال ين املختصالالالال الر ،اسالم املؤلف :مد بن إسالامعيل أبو عبد اهلل

البخاري اجلعفي ،دار النشالالر :دار ابن كثري ،الياممة  -بريوت - 1407 -

 ،1987الطبعة :الثالثة ،شقيق :د .مصطفى ديب البغا.

جامع البيان عن تأويل حي القرحن ،اسالالالم املؤلف :مد بن جرير بن يزيد

بن خالد الطبي أبو جعفر ،دار النشالر :دار الفكر  -بريوت – .1405

ا جلامع يحكا القرحن ،اسم املؤلف :أبو عبد اهلل مد بن أمحد اينصاري
القرالبي ،دار النشالر :دار الشعب – القاهرة.

ال ين مساللم برشالح النووي ،اسالم املؤلف :أبو زكريا قيى بن ف بن

مري النووي ،دار النشالالالالر :دار إحياء ال اِ العريب  -بريوت ،1392 -
الطبعة :الطبعة الثانية.
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تفسالري روح البيان ،اسالم املؤلف :أبو مد بدر الدين حسالن بن قاسالم بن

عبد اهلل بن عيل املرادي املرصي املالكي ،دار النشالالالالر :دار الفكر العريب -

1428 -هال  ، 2008 -الطبعة :ايوىل ،شقيق :عبد الرمحن عيل سليامن.

تفسالالالري القرحن العظيم ،املؤلف :أبو الفالالداء إسالالالامعيالالل بن عمر بن كثري

القريش البرصي ام الدمشقي (املتوىف774 :هالالال) امل قق :سامي بن مد

سالالالمة ،الناف :دار اليبة للنرشالال والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هالالالال ال -

 ، 1999عدد ايجزاء.8 :

تفسالالالري القرحن (وهو اختصالالالار لتفسالالالري املاوردي) ،املؤلف :أبو مد عز

الدين عبد العزيز بن عبد السالالالال بن أيب القاسالالالم بن احلسالالالن السالالاللمي

الدمشالقي ،امللقب بساللطان العلامء (املتوىف660 :هالالالالال) ،امل قق :الدكتور
عبالالد اهلل بن إبراهيم الوهبي ،النالالاف :دار ابن حز – بريوت ،الطبعالالة:

ايوىل1416 ،هال. 1996 /
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تنوير املقباس من تفسالالري ابن عباس ،ينسالالب :لعبد اهلل بن عباس  -را

اهلل عنهام ( -املتوىف 68 :هالالال) ،مجعه :جمد الدين أبو الاهر مد بن يعقوب
الفريوزبادي (املتوىف817 :هال) ،الناف :دار الكتب العلمية – لبنان.

ين ابن حبان ب تيب ابن بلبان ،اسم املؤلف :مد بن حبان بن أمحد

أبو حاتم التميمي البسالالتي ،دار النش الالالالالالالر :مؤس السالالة الرسالالالة  -بريوت -

 ، 1993 - 1414الطبعة :الثانية ،شقيق :شعيب ايرناؤوا.

املسالالالتدرك عىل الصال ال ي ي ،اسالالالم املؤلف :مد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل

احلاكم النيسابوري ،دار النشالر :دار الكتب العلمية  -بريوت 1411 -هال

 ، 1990 -الطبعة :ايوىل ،شقيق :مصطفى عبد القادر عطا.

شعب ا يامن ،اسم املؤلف :أبو بكر أمحد بن احلسي البيهقي ،دار النشالر:

دار الكتالب العلميالة  -بريوت  ،1410 -الطبعالة :ايوىل ،شقيق :مالد
السعيد بسيوين زغلول.
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الب ر امل يط ،ييب حيان مد بن يوسالالالف ايندليسالالال ،دار إحياء ال اِ

العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية عا 1411ه

.24البهالان يف علو القرحن ييب عبالد اهلل مالد بن عبالد اهلل الزركيشالالال،
شقيق د .يوسالالالف بن عبد الرمحن املرعشالالاليل وزميليه ،دار املعرفة ،بريوت

الطبعة الثانية 1415هال.

الصال ال اح "تاج اللغة" و ال ال اح العربية ،سالالالامعيل بن محاد اجلوهري
شقيق أمحد عبد الغفور عطار ،الطبعة الثانية 1402هال.

فضالائل القرح ن ومعامله وحدابه ،ييب عبيد القاسالم بن سالال  ،شقيق أمحد بن
عبد الواحد اخلياالي ،نرش وزارة ايوقا باملغرب 1415،هال.

النبأ العظيم ،د .مد عبد اهلل دراز ،دار القلم ،الكويت الطبعة الثانية عا

1390هال.
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تفسالري القرحن العظيم ،اسالم املؤلف :إسالامعيل بن عمر بن كثري الدمشالقي

أبو الفداء ،دار النشالر :دار الفكر  -بريوت – .1401

تفسري البغوي ،اسم املؤلف :البغوي ،دار النشالالالالر :دار املعرفة  -بريوت،
شقيق :خالد عبد الرمحن العك.

تنوير املقباس من تفسالالالري ابن عباس ينسالالالب :لعبد اهلل بن عباس  -را

اهلل عنهام ( -املتوىف 68 :هالالالالال) مجعه :جمد الدين أبو الاهر مد بن يعقوب
الفريوزبادي (املتوىف817 :هالالالالال) الناف :دار الكتب العلمية  -لبنان عدد

ايجزاء.1 :

ين ابن حبان ب تيب ابن بلبان ،اسم املؤلف :مد بن حبان بن أمحد

أبو حاتم التميمي البسالالتي ،دار النش الالالالالالالر :مؤس السالالة الرسالالالة  -بريوت -

 ،1993 - 1414الطبعة :الثانية ،شقيق :شعيب ايرناؤوا.

133

مسالند ابن أيب شاليبة ،اسالم املؤلف :أيب بكر عبد اهلل بن مد بن أيب شاليبة،

دار النشالالالالالالالالر :دار الوالن  -الرياض  ، 1997 -الطبعة :ايوىل ،شقيق:
عادل بن يوسف العزازي وأمحد بن فريد املزيدي.

شعب ا يامن ،اسم املؤلف :أبو بكر أمحد بن احلسي البيهقي ،دار النشالر:

دار الكتالب العلميالة  -بريوت  ،1410 -الطبعالة :ايوىل ،شقيق :مالد
السعيد بسيوين زغلول.

فضالائل القرحن ،اسالم املؤلف :عامد الدين اسالامعيل الشالهري بابن كثري ،دار

النشالالالالالالر :دار املعرفة  -بريوت  /لبنان 1407 -هالالال ال  ، 1987 -الطبعة:
الثانية ،شقيق :ال يوجد.

الب ر الزخار ،اسم املؤلف :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار،

دار النشالر :مؤسسة علو القرحن ،مكتبة العلو واحلكم  -بريوت ،املدينة

 ، 1409 -الطبعة :ايوىل ،شقيق :د .فوظ الرمحن زين اهلل.
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الكتاب املصالالنف يف ايحادي واآلاار ،اسالالم املؤلف :أبو بكر عبد اهلل بن
مد بن أيب شالالاليبة الكويف ،دار النشالالالالالالالالالالر :مكتبة الرشالالالد  -الرياض –

1409هال ،الطبعة :ايوىل ،شقيق :كامل يوسف احلوت.

فضالالائل القرحن الكريم ،عبد السالالال بن الالالن بن سالالليامن اجلار اهلل ،دار

التدمرية1329،هال . 2008-

بيالالان فضالالالالالائالالل القرحن ،عبالالد العزيز بن داخالالل املطريي ،معهالالد حفالالا ،

ا1437هال

فيض القدير فح اجلامع الصالغري ،زين الدين مد املدعو بعبد الرؤو

بن تالاج العالارفي بن عيل بن زين العالابالدين احلالدادي ام املنالاوي القالاهري

(املتوىف1031 :هالالالالال) املكتبة التجارية الكبى – مصالالالالالالر الطبعة :ايوىل،
 /1356عدد ايجزاء6 :
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فح سالالالنن ابن ماجة ،عبالد العزيز بن عبالد اهلل بن عبالد الرمحن الراج ي،

مصالالدر الكت اب :دروس الالوتية قا بتفريغها موقع الشالالبكة ا سالالالمية،

[الكتاب مرقم حليا ،ورقم اجلزء هو رقم الدرس  18 -درسا].

