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 مقدمة
، ونعتذ  ات هلل مت  ونستهضتيه إن الحمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستتفرهه ونستتمنحه ونستتهد ه

شهور أنرسنه  وستيا   أمم لنت ، مت   هتده اهلل ضت  م،تو لته، ومت   ،تيو ضت  أت د  لته، وأشتهد أ  
مييتته  وستتي  و د واتت ر    شتته ل لتته، وأن محمتتدا موتتد اهلل ورستتذله، اليهتت   تتو إلتته إ  اهلل وهتتده

وميى آله وأ ح اه وأهو اه وأتو مه الذ   آمنتذا اته ومتهروه ونهتهوه، واتوعتذا النتذر التذ  أنته  معته، 
 أ  المريحذن، واعد،،، لأولا

 

ضتح الهتدور وأتد  أن القهآن الكه   له أأمية ا لفتة ضتح هي تنت ه ضهتذ شتر   لمت   ضم  المقهر
معجتته ودستتتذر نوتت ا ومنهتت ب هيتت  ، ايستت   نت ورهمتة ليمتتيمني ، وأتتذ ختتت و ح لتتد ووهتتح مقتتد  و 

 ،   خرت نذره هتى قيت ا الست مة، و  تنق،تح مج  وته مشع   ونذر   ن جع، ونوها  م،ح  ودليو أ د  
 .و   خيق ميى خثه  الهد

يمةه قتتتها   وهروتتت ، وتتتتداها وإن التع متتتو متتتع القتتتهآن الكتتته   واجتتتم ميتتتى ختتتو مستتتي  ومستتت
غيه أن ظهوضت  هي تيتة خثيته  وترهم ، ومم  وتطويق ، واستشر   وتحكيم  ضيم  شجه اي  المسيمي ، 

 وتوييفت ه ،وجهت دا ،وممت  ،وتتداها ،قتها  ، وضهمت : ه لت وتحتذ  ايننت  واتي  ا أتمت ا اهتذا الكتت و
الع لميتة التتح   تتدل  مهت  متمعيتة، والهيث المش غو الحي تية، والهمتذا اسسته ة، واسوجت ل المج
 .لإلنس ن ضه ة ليعيش السعيد، أو القهار اله دئ المكي 

 لقهآن الكته   و  مخهب لن  أو نج   م  ختو أتذه المتدلهم   إ  ات لهجذل إلتى ختت و اهلل، ضت
سنتته ختتت و ا ستت ا الخ لتتد التتذ  نهلتتت الستتنة  هوليرقيتته ولكتتو مستتي  أتتذ المهتتدر اسو  ليداميتتة

َوَأنَهْلنَتت  : "التتم متت   ختتهه اس تتذليذن...لتوينتته وتذضتتحه، وتخهتت  م متته أو تقيتتد مطيقتته وتوتتي  موهمتته
 .44: النحو". الذِّْخَه لِتُوَتيَِّ  لِينَّ ِ  َم  نُتهَِّ  ِإلَْيِهْ  َوَلَعيَُّهْ   َتتَتَركَُّهونَ  ِإلَْيلَ 

ج نتم مت  جذانوهت ،  ه ضتعيرة اهتذا الكتت و ضتح ختوو   هح أن  كذن المستي  داميتة و تيتُ 
ضهذ دامية إلى اهلل تع لى، وإنم  نعهف اهلل م  ح   خ مه، ضكيت   تدمذ إلتى اهلل مت     رقته خت ا 

 . در  هكمه وأسهاره، أو    عهف خي   تع مو مع القهآن الكه  ؟   اهلل، أو
ع متو متع لذلل خ ن لهام  ميين  أن ن،ع أأت  المعت ل  واسستل التتح مت  ح لهت   مكننت  أن نت

 :وقد اجتهد  ضح  خه أأ  أذه اسسل، و خه  منه  ثم نية أسل، أحأذا الكت و الكه  ، 
 معهضة قيمة القهآن الكه  : اسس   اسو 
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 معهضة مق  د القهآن الكه  : اسس   الث نح
 معهضة اهلل تع لى والقهو منه: اسس   الث لث

 الت و  الهحيحة: اسس   الهااع
 الحرظ: اسس   الخ مل
 الره  : اسس   الس د 

 العمو والتطويق: اسس   الس اع
 التوييغ: اسس   الث م 

ولتت  تعتتذد اسمتتة لعهأتت  أو تستتتهد مجتتدأ  إ  إ ا متت د  لهتتذا الكتتت و متتذدا هميتتدا ضتتح ضتتذ  
أتتذه اسستتل وغيهأتت ، ومهمتت  ه ولتتت اسمتتة ا ست،تت    متت  مهتت در شتتتى ضيتت  تجتتد النتتذر والهتتد  

ن    أذا الكت و الكه  ، وضح اتو ل تع ليمه وقيمته ومذا  نته وأهك مته، وضتح ا نتهت   والنج   إ  ضح ث
إن  .4/643: المذاضقتت  ضتتح  ت رهمتته اهللت ا متت ا الشت  وح ممت  هتتها، وامتثت   متت  أمتته، وقتد قتت   

اساهتتتت ر  ونتتتتذرُ  ،الهستتتت لة وآ تتتتةُ  ،الحكمتتتتة و نوتتتتذلُ  ،الميتتتتة وممتتتتد ُ  ،الشتتتته عة خييتتتتةُ " القتتتتهآن الكتتتته  
وإ ا ختتت ن  ... ه اشتتح   خ لُرتتت لَ س تتتمَ و  تَ  ،افيتتتهه و  نجتت  َ  ،إلتتتى اهلل ستتتذاه وأنتتته    ه تتقَ  ،لوهتت  هوا

 حتت  ِ أ  واليِّ ضتتح إدرا  مق  تتدِ  عَ ِمتتو َ  ،الشتته عة ميتتى خييتت  ِ  ا  تت لَ  لمتت  رااَ  ضتتهور    اَ هِ ختتذلل لَتت
،   ا وممتتت   والييتتت لحه نوتتته  اس تتت ا  هِّ ه ميتتتى َمتتته جييَستتتوأن  جعيَتتت ،هه وأنيَستتته ستتتميهَ اأأيهتتت  أن  تختتتذَ 

ه متت  الستت اقي  وضتتح نرَستت ، و جتتدَ ةِ وَتتيْ ا لط   رتتهَ وْ ، و َ ةِ يَتتفْ ا لوتُ  ا ميتتى أهتتدأم ، ضيذشتتل أن  رتتذ َ اقتهتت ر  
  ".الهميو اسو 

واهلل تعتت لى أستتأ  أن  جنونتت  الهلتتو، و جعينتت  ممتت   تعتت ميذن متتع خت اتته ميتتى أتتد  ونتتذره لكتتح 
جتتد أنرستتن  متت  الستت اقي  وضتتح الهميتتو اسو ، ومتت   لتتل ميتتى اهلل نرتتذ  ا لوفيتتة، ونورتته ا لطيوتتة، ون

 .اعه ه
 

 و رح م شذر أاذ   د
 ا6/7/9002: أت المذاضق92/3/9492الكذ ت ضح  
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 :معهضة قيمة القهآن الكه  : اسس   اسو 
أو  أس   م  أذه اسستل أن نعتهف قيمتة القتهآن الكته   هتتى ننهلته منهلتته ونقتدره التقتد ه 

وا نس ن مرطذر ميى ا أتم ا ا لشح  إن خ نت له قيمة، ول   هتت  اشتح  إ  إ ا متهف ه، ال  ق ا
 .قيمته ووق  ميى أأميته

القهآن خ ا اهلل تع لى، ضهذا الكت و ليل خ ا مت ل  مت  العيمت  ، و  داميتة مت  التدم  ، ت 9
يتتده الخيتق واسمتته، وايتتده و  ضقيته متت  الرقهت  ، إنمتت  أتتذ خت ا حتت لق الخيتتق، ورا   العت لمي ، متت  ا

الَّتِذ َ  آَمنُتذْا  ُقْو نَتهََّلُه ُروُح اْلُقُدِ  ِم  رَّاِّتَل اِت ْلَحقِّ لِيُثَوِّتتَ : "ميكذ  خو شح ، وإليه  هجع اسمه خيه
 .909: سذر  النحو". َوُأد   َوُاْشَه  لِْيُمْسِيِمي َ 

 مهتت ، ونحرتتتظ مقتتتذ ته ، وختتو منتتت  تستتتهذ ه أستتتم   ميمتت   اعيتتتنه ، نقتنتتتح ختتتوه ، ونقتتتهأ خ
" اهلل"ونجعو إ هادأ  اي   د  هد ثن  مع الن   م  قويو الحجة وإقنت ل اخحته  ، ضمت  ا لتل اكت ا 

 !عمو اه؟تره  و ُ تداه و ُ حرظ م  ظهه قيم، و ُ قتنى و ُ أليل جد ها اأن  ُ  ،تع لى
الكتتتت و، القتتتهآن أدا تتتة ليمتقتتتي ، ضمتتتتى أحيتتت  المستتتي  ليقتتتهآن أمطتتت ه اهلل متتت  أتتتذا تتتت 9

َ لِتتَل اْلِكتَت ُو  َ رَ ْتتَم  : "الميمنتذن و نترتتع اته المتقتذن مت   تتنع  اتهوأدا  تته ونتذره ومذموتتته واشتهاه 
َوُأتتتد   َوَمْذِموَتتتة  .  "27: الوقتتته ". َوُأتتتد   َوُاْشتتتَه  لِْيُمتتتْيِمِني َ  .  "9: الوقتتته ". لِّْيُمتَِّقتتتي َ  ِضيتتتِه ُأتتتد  
 . "906: اسمتهاف". َوُأد   َورَْهَمة  لَِّقتْذا   ُتْيِمنُتذنَ  َأتَذا َاَهآ ُِه ِم  رَّاُِّك ْ  . "43: الم  د ". لِّْيُمتَِّقي َ 

". مِّتت  رَّاُِّكتتْ  َوِشتتَر   لَِّمتت  ِضتتح اله تتُدوِر َوُأتتد   َورَْهَمتتة  لِّْيُمتتْيِمِني َ   َتت  َأ ت َهتت  النَّتت ُ  قَتتْد َجتت  ْتُك  مَّْذِموَتتة  
 .77:  ذنل

 ضَِإنَّتتُه نَتهَّلَتتُه َميَتتى قَتْيوِتتَل اِتتِإْ ِن الي تتهِ  "  جتت    اتته الكتتتم الستت اقة، تتت القتتهآن  حتتتذ  ميتتى متت6
اِت ْلَحقِّ ُمَهتدِّق    نَتتهََّ  َمَيْيتَل اْلِكتَت وَ  .  "27: الوقته " َهدِّق   لَِّم  اَتْيَ   ََدْ ِه َوُأد   َوُاْشتَه  لِْيُمتْيِمِني َ مُ 

اِتت ْلَحقِّ ُمَهتتدِّق   لَِّمتت  اَتتتْيَ   ََد ْتتِه ِمتتَ  اْلِكتَتت ِو  نَهْلنَتت  ِإلَْيتتَل اْلِكتَتت وَ َوأَ  .  "6: آ  ممتتهان". لَِّمتت  اَتتتْيَ   ََد ْتتهِ 
ُمَهتدِّق   لَِّمت  اَتتْيَ   ََد ْتِه  َتْهتِد   ِإنَّ  َستِمْعَن  ِخَت ات   أُنتِهَ  ِمت  اَتْعتِد ُمذَستى . "42: الم  د ". َمَيْيِه  َوُمَهْيِمن   

 .60: اسهق ف". م ْسَتِقي    ِإَلى اْلَحقِّ َوِإَلى َ هِ ق  
يُتتذُه  : "تتت القتتهآن الكتته   لتته أستتم   تنوتتو متت  مك نتتته وقيمتتته، ضهتتذ التتذخه الحكتتي 4 َ لِتتَل نَتتتْ

رََمَ،تت َن الَّتتِذَ  أُنتتِهَ   َشتتْههُ  : "وأتتذ الرهقتت ن.  72: آ  ممتتهان". خ َتت ِ  َوالتتذِّْخِه اْلَحِكتتي ِ اَمَيْيتتَل ِمتتَ  
لنَّ  قَتْد َجت  ُخ  مِّتَ   : "وأتذ النتذر.  927: الوقته ". َواَتيتَِّن    مَِّ  اْلُهَد  َواْلُرْهقَ نِ    ِ ِضيِه اْلُقْهآُن ُأد   ِّ
 .97: الم  د ". م ِوي    الي ِه نُذر  وَِخَت و  
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القتتهآن أتذ المهتتدر الذهيتد التتذ   مكتت  أن نثتق ضيتته ضتح قهتت  الست اقي  ومتت ل  الفيتتم تت 7
ضتتح المستتجد ضتتإ ا النتت    خذضتتذن ضتتح اسه د تتث  متتهر " :عتت  الحتت رع اسمتتذر قتت  والشتته د ، ض

أو قتد :    أميه الميمني  أ  ته  الن   قد ح ضذا ضتح اسه د تث؟ قت  : ، ضقيتضدحيت ميى ميح  
نهت  ستتتكذن إ: إنتتح ستمعت رستتذ  الي ته  تتيى الي ته مييتته وستي   قتتذ   أمت : نعت ، قتت  : ضعيذأت ؟ قيتتت
ضيته نوتأ مت  قتويك ، وحوته مت  اعتدخ   هختت و الي ته:      رستذ  الي ته؟ قت م  المخهب منه : ضتنة، ضقيت

وهكتت  متت  ايتتنك ، وأتتذ الرهتتو لتتيل اتت لهه  متت  تهختته متت  جوتت ر ضتتمه الي تته، ومتت  ااتفتتى الهتتد  ضتتح 
غيهه أضيه الي ه، وأذ هوو الي ه المتي ، وأذ التذخه الحكتي ، وأتذ الهتهام المستتقي ، أتذ التذ    

، و   شوع منه العيم  ، و   خيق مت  خثته  التهد، و  تنق،تح  ه غ اه اسأذا ، و  تيتول اه اسلسنة
إن  سمعن  قهآن  مجو   هد  إلتى الهشتد ضآمنت  : سمعته هتى ق لذا إ مج  وه، أذ الذ  ل  تنته الج  

أتتد  إلتتى  تتهام  إليتتهجتته، ومتت  هكتت  اتته متتد ، ومتت  دمتت  ممتتو اتته أُ   اتته، متت  قتت   اتته  تتد ، ومتت
 . (9)"مستقي 
َلَقتتْد َأنَهْلنَتت  ِإلَتتْيُكْ  ِخَت اتت   ِضيتتِه ِ ْختتهُُخْ  َأضَتتَ   : "ضيتته متته اسمتتة و خهأتت  ومجتتدأ تتت القتتهآن الكتته   3
أ ه  المهسو إليه ، محمتد ات   -لقد أنهلن  إليك  : "ق   الع مة السعد  .90: اسنوي  ".  تَتْعِقُيذنَ 

شتتتتهضك  وضختتتتهخ  : أ {  ِضيتتتتِه ِ ْختتتتهُُخ ْ } خت اتتتت  جيتتتتي  وقهآنتتتت  موينتتتت    -موتتتتد اهلل اتتتت  موتتتتد المطيتتتتم 
وارترتت مك ، إن تتتذخهت  اتته متت  ضيتته متت  اسحوتت ر الهتت دقة ض متقتتدتمذأ ، وامتثيتتت  متت  ضيتته متت  اسوامتته، 

مت   تنرعك  ومت   ،تهخ ؟  { َأَض  تَتْعِقيُتذَن } واجتنوت  م  ضيه م  النذاأح، ارترع قدرخ ، ومو  أمهخ ، 
ضتح التدني  واخحته ، ضيتذ خت ن لكت  مقتو،  خي    تهضذن و  تعميذن ميتى مت  ضيته  ختهخ  وشتهضك 

لسيكت  أذا السويو، ضيم  ل  تسيكذه، وسيكت  غيهه م  الطه ، التح ضيهت  ضتعتك  وحستتك  ضتح 
وأتذه اخ تة،  .الدني  واخحته  وشتق وتك  ضيهمت ، ميت  أنته لتيل لكت  معقتذ   تحيح، و  رأ  رجتيح

اتتت لقهآن، متتت  الهتتتح اة، ضمتتت  اعتتتدأ ، مهتتتداقه  متتت  وقتتتع، ضتتتإن المتتتيمني  ا لهستتتذ ، التتتذ   تتتتذخهوا 
ههتتو لهتت  متت  الهضعتتة والعيتتذ الوتت أه، والهتتيت العوتتي ، والشتتهف ميتتى الميتتذ ، متت  أتتذ أمتته معيتتذا 

اته، مت    َّ هَ تَتتاته و تَ  لكو أهد، خمت  أنته معيتذا مت  ههتو، لمت  لت   هضتع اهتذا القتهآن رأست ، ولت   هتتدِ 
 د  التتتدني  واخحتتته  إ  ا لتتتتذخه اهتتتذا المقتتتت وال،تتتعة، والتدستتتية، والشتتتق و ، ضتتت  ستتتويو إلتتتى ستتتع

 (.9")الكت و

                                                 

: ات و مت  جت   ضتح ض،تو القتهآن، وقت   أاتذ ميستى. وستي  أاذاو ض،  و القهآن، م  رسذ  اهلل  تيى الي ته مييته : سن  التهمذ (9)
 ".وضح هد ث الح رع مق  . مجهذ  وإسن دهم  هد ث همه  اله   ،  إ أذا هد ث غه م   نعهضه "
 .ا9000ت أت 9490 .الطوعة اسولى. ميسسة الهس لة . 790-792: تيسيه الكه   الههم  ضح ترسيه خ ا المن ن(9)
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قت   رستذ  الي ته  تيى الي ته : ع  اا  موت   قت  ت ت و  القهآن نذر ليقيذو ونذر ليويذ  ، ض7
  .(6)"الذ  ليل ضح جذضه شح  م  القهآن خ لويت الخهو إن" :مييه وسي 

إن . يتتتذا ايتتتذتك  مقتتت اه  تجع" :متتت  أاتتتح أه تتته ه أن رستتتذ  اهلل  تتتيى اهلل مييتتته وستتتي  قتتت  و 
 .(4)"الشيط ن  نره م  الويت الذ  تقهأ ضيه سذر  الوقه 

ات و استتحو و  ت   الن ضيتة ضتح ايتته وم  ضقه ا م ا مستي  ضتح أتذا الحتد ث أن أورده ضتح 
، وضيه دمذ  إلتى الهت   ضتح الويتت وضتح الهت   قتها   ليقتهآن، و   خرتى مت  وجذا أ  ضح المسجد
تحقيتتق القتتدو  لءانتت   اإق متتة الهتت  ، وتتت و  القتتهآن ضتتح الويتتذ  لطتتهد : منهتت ضتتح  لتتل متت  ضذا تتد، 

 .الشي  ي ، وتذخيه اسأو ا لره ،ة، و وغ الويت اهوفة ا س ا
ت القتتتهآن الكتته   أتتتذ الكتتت و الستتتم و  الذهيتتد التتتذ  لتت  تمتتتتد إليتته  تتتد اتتت لتحه   و   2
كو الكتم الستم و ة تت  تحه رهت  ض .2: الحجه". ِإنَّ  َلُه َلَح ِضوُذنَ ِإنَّ  َنْحُ  نَتهَّْلَن  الذِّْخَه وَ  : "ا لتفييه 

رتتظ ضتتح  تتدور أتتذه اسمتتة وتوتتد و وتفييتته خثيتته منهتت  إ  القتتهآن الكتته   التتذ  ومتتد اهلل احروتته، ضحُ 
اذمتتد اهلل، وضشتتيت ختتو المحتت و   التتتح أراد  أن تحتتهف القتتهآن أو تفيتته ضيتته، اتتو أمجتته القتتهآن 

 .، أو سذر  م  مثيهأن  قيده أو  أتح امثيه الكه   خو م  ه و 

 َتت  َأ ت َهتت  : "القتتهآن لتته أو تت ف خيهتت  تتتد  ميتتى مك نتتته ومومتتته ضهتتذ مذ تتذف ا لوهأتت ن -2
 . 974: النس  ". َقْد َج  ُخ  اُتْهَأ ن  مِّ  رَّاُِّكْ  َوَأنَهْلَن  ِإلَْيُكْ  نُذرا  م ِوين    النَّ  ُ 

رَاِِّهتْ   َوتَتْرِهتي   لُِّكتوِّ َشتْح   َوُأتد   َورَْهَمتة  لََّعيَُّهت  اِِيَقت  : "ا لههمة والهد  الوشته  ومذ ذف
  . 974: اسنع ا".  ُتْيِمُنذنَ 

  .92: الج ثية". َأَذا َاَه  ُِه لِينَّ ِ  َوُأد   َورَْهَمة  لَِّقْذِا  ُذِقُنذنَ ":  لوهيه ومذ ذف ا

  . 77: الذاقعة ".ِإنَُّه َلُقْهآن  َخهِ    : "مذ ذف ا لكه  و 
   .9: الهمد". تِْيَل آ َ ُ  اْلِكَت ِو َوالَِّذَ  أُنِهَ  ِإلَْيَل ِم  رَّاَِّل اْلَحق  : " لحقمذ ذف او 

موتتي ، ، والشتتر  ، والعه تته، والعوتتي ، والموتت ر ، وال الحكتتي ، والتتذخه : خمتت  أنتته مذ تتذف اتتت
 .والمجيد، والمرهو، وغيهأ  م   ر  

                                                 

أذا هد ث هس   :وق  ( 6020)رق  . ا و منه. و ض،  و القهآن، م  رسذ  اهلل  يى الي ه مييه وسي أاذا :سن  التهمذ (6)
 . حيح

 .ا و استحو و     الن ضية ضح ايته وجذا أ  ضح المسجد. خت و     المس ضه   وقههأ : حيح مسي (4)
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جميعت ، ضيتتيل القتهآن مقهتذرا ميتتى قتذا دون قتذا، و   متت ن دون  تت القتهآن ختتت و ليوشته90
 متتت ن، و  مكتتت ن دون مكتتت ن، إنمتتت  أتتتذ ختتتت و ا نستتت نية ضتتتح ختتتو  متتت ن ومكتتت نه ولتتتذلل نجتتتد ضيتتته 

َوالَّتِذ َ    َت  َأ ت َهت  النَّت ُ  اْموُتُدوْا رَاَُّكتُ  الَّتِذ  َحَيَقُكت ْ : "ندا ا  متنذمة  خ  م ضيه  الن  ، مت   لتل
َِ َهتَ     َيِّوت   َو َ تَتتَِّوُعتذْا . "99: الوقه ". قَتْوِيُكْ  َلَعيَُّكْ  تَتتتَُّقذنَ ِم    َت  َأ ت َهت  النَّت ُ  ُخيُتذْا ِممَّت  ِضتح اَسْر

َحَيَقُكت  مِّت    َ  َأ ت َه  النَّ ُ  اتتَُّقذْا رَاَُّكُ  الَِّذ . "932: الوقه ". الشَّْيطَ ِن ِإنَُّه َلُكْ  َمُدو  م ِوي    ُحطَُذا ِ 
َهتتت  ُهَمتتت  رَِجتتت    َخِثيتتتها  َوِنَستتت   َواتتَُّقتتتذْا الي تتتَه الَّتتتِذ  َتَستتت  ُلذنَ  نتَّْرتتتل  َواِهتتتَد   َوَحيَتتتَق ِمنتْ اِتتتِه  َ ْوَجَهتتت  َواَتتتثَّ ِمنتْ

لهَُّستتذُ  اِتت ْلَحقِّ ِمتت  ا  َتت  َأ ت َهتت  النَّتت ُ  قَتتْد َجتت  ُخ ُ .   "9: النستت  ". َواَسْرَهتت َا ِإنَّ الي تتَه َختت َن َميَتتْيُكْ  رَِقيوتت   
قَتْد َجت  ُخ  اُتْهَأت ن  مِّت  رَّاُِّكتْ  َوَأنَهْلنَت  ِإلَتْيُكْ    َت  َأ ت َهت  النَّت  ُ . "970: النست  ". رَّاُِّكْ  ضَآِمُنذْا َحْيها  لَُّكت ْ 

 َت  . "972: اسمتهاف". َجِميعت     َ  َأ ت َه  النَّ ُ  ِإنِّح َرُسذُ  الي ِه ِإلَْيُك ْ  ُقوْ . "974: النس  ". نُذرا  م ِوين   
نْتَي  ثُتتت َّ ِإلَينَتتت  َمتتتْهِجُعُكْ  ضَتنُتَنوِّتتتُاُك  ِاَمتتت  ُخنتتتُتْ   َأ ت َهتتت  النَّتتت ُ  ِإنََّمتتت  اَتفْتتتُيُكْ  َميَتتتى َأنُرِستتتُك  مَّتَتتت َل اْلَحيَتتت  ِ  التتتد 

اُِّكْ  َوِشَر   لَِّمت  ِضتح اله تُدوِر َوُأتد   مِّ  رَّ   َ  َأ ت َه  النَّ ُ  َقْد َج  ْتُك  مَّْذِموَة  . "96:  ذنل". تَتْعَمُيذنَ 
 قُتتْو  َتت  َأ ت َهتت  النَّتت ُ  ِإن ُخنتتُتْ  ِضتتح َشتتل  مِّتت  ِد نِتتح ضَتت َ َأْموُتتُد الَّتتِذ  َ .  "77:  تتذنل". َورَْهَمتتة  لِّْيُمتتْيِمِني َ 

:  تتتذنل". َأْن َأُختتتذَن ِمتتتَ  اْلُمتتتْيِمِني َ  ِمتتتْه ُ تَتْعوُتتتُدوَن ِمتتت  ُدوِن الي تتتِه َولَتتتتِكْ  َأْموُتتتُد الي تتتَه الَّتتتِذ   َتتَتَذضَّتتت ُخْ  َوأُ 
904 . 
 .مه ( 92)أذا الندا  متكهرا ضح القهآن  وجد ُ  غيه  لل م  ندا ا ، وقدو 

 َت  اَنِتح آَدَا قَتْد َأنَهْلنَت  َميَتْيُكْ  : "، ومنه قذله تع لى"   انح آدا: "خم  أن أن   ندا  آحه  قذ 
ته  َ لِتَل ِمت ْ   ُتَذاِر  َسْذَ اِتُك ْ  لَِو س     َت  اَنِتح  .آ َت ِ  الي تِه َلَعيَُّهتْ   َتذَّخَُّهونَ  َورِ ش   َولَِو ُ  التتَّْقَذَ  َ لِتَل َحيتْ

 َتت  اَنِتتح آَدَا . "97-93: اسمتتهاف...". الشَّتتْيطَ ُن َخَمتت  َأْحتتَهَب َأاَتتتَذْ ُك  مِّتتَ  اْلَجنَّتتةِ   َتْرِتنَتتتنَُّك ُ  آَدَا  َ 
.  69: اسمتهاف". َو َ ُتْستهُِضذْا ِإنَّتُه  َ ُ ِحتم  اْلُمْستهِِضي َ  ُختوِّ َمْستِجد  وُخيُتذْا َواْشتَهاُذاْ   ُحُذوْا  ِ نَتَتُكْ  ِمنتدَ 

  .30:  ل". تَتْعُوُدوا الشَّْيطَ َن ِإنَُّه َلُكْ  َمُدو  م ِوي    َأَلْ  َأْمَهْد ِإلَْيُكْ   َ  اَِنح آَدَا َأن  َّ "
 .مها ( 4: )أذا الندا  ضح القهآن الكه   وأذه أح المها  التح تكهر ضيه 

القتتهآن  شتتتمو ميتتى شتتاذن الحيتت   جميعتت ه ضهتتذ لتتيل ختتت و متتذامظ ضقتت ، و  تشتته ع  -99
وإنمتت  أتتذ ختتت و شتت مو تحتتدع ضتتح ختتو و  ثق ضتتة ضقتت ، ضقتت ، و  اقتهتت د ضقتت ، و  تهايتتة ضقتت ، 

 َه  َولَتتتتِك  َتْهتتتِد َق الَّتتتِذ  اَتتتتْيَ   ََد ْتتتهِ َهتتتِد ث    ُتْرتَتتتت َمتتت  َختتت نَ : "واتتتي  ختتتو الشتتتاذن، قتتت   تعتتت لى ،اسمتتتذر
َي نت   لُِّكتوِّ . "999:  ذس ". َوتَتْرِهيَو ُخوَّ َشْح   َوُأد   َورَْهَمة  لَِّقْذا   ُتْيِمُنذنَ  َونَتهَّْلنَت  َمَيْيتَل اْلِكتَت َو تِوتْ

". ِذ  َأنَتتَهَ  ِإلَتْيُكُ  اْلِكتَت َو ُمَرهَّت   َوُأتَذ الَّت. "22: النحتو". َورَْهَمة  َوُاْشَه  لِْيُمْستِيِمي َ  َشْح   َوُأد  
 .994: اسنع ا
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ضت ل لتح مقت   اعيته لذجدتته ضتح   لتذ: ": قت   مت  ترضتح اهلل منهت ستيدن  اات  موت    ولقتد قت  
ليستت تنته  اأهتد ضتح التد   ن  لتة إ  ضتح  : "ا م ا الش ضعح رضتح اهلل منته وق  ". خت و اهلل تع لى

 ". ويو الهد  ضيه خت و اهلل الدليو ميى س

 

 :معهضة مق  د القهآن الكه  : اسس   الث نح
واسستت   الثتت نح ليتع متتو متتع القتتهآن الكتته   أن نرهتت  مق  تتده ونتتدر  غ   تتته، ونقتت  ميتتى 
أأداضتته ومتت   همتتح إلتتى تحقيقتته ضتتح التتنرل والمجتمتتع، ضمعهضتتة مق  تتد القتتهآن ااتتتدا  تجعتتو لتتد  

قتتتهآن الكتتته  ، ومجتتت    اأتم متتته، والمذضتتتذم   التتتتح متتت  مذضتتتذم   ال  م م تتت اا نستتت ن تهتتتذر  
 . تن وله 

مشتته  ه "التتذهح المحمتتد : "وقتتد  ختته ا متت ُا محمتتد رشتتيد رضتت   تت هم المنتت ر ضتتح خت اتته
 : التهاذ ، وأح ميى النحذ الت لح ، وَنَحى اه  َنحذا  تعيق ا    حليقهآن الكه  مق  د 

 .عث، العمو اله لحاهلل، الو: اي ن هقيقة أرخ ن الد   الث ثة -9
 .اي ن م  جهو الوشه م  أمذر الهس لة والنوذ  ووظ    الهسو  -9

 .إخم   نرل ا نس ن م  اسضهاد والجم م   واسقذاا -6

 .ا   ح ا نس نح ا جتم مح السي سح الذ نح -4

 .تقه ه مها   ا س ا الع مة ضح التك لي  الشخهية -7

 .س سه وأ ذله الع مةنذمه وأ: اي ن هك  ا س ا السي سح الدولح  -3

 .ا رش د إلى ا   ح الم لح -7

 .إ  ح نو ا الحهو ورضع مر سدأ  وقههأ  ميى م  ضيه الخيه والشه -2

 .إمط   النس   جميع الحقذ  ا نس نية والد نية والمدنية -2

 .(7)تحه ه الهقوة -90
القهضتتت و  ستتتوعة مق  تتتد ليقتتتهآن الكتتته   تتتتتداحو خثيتتتها   ذستتت . شتتتيخن  الع متتتة دو ختتته 

 :وأح. تم   مع م   خهه رشيد رض وت
                                                 

 .الهأها  لإلم ا العهاح  وعة.967 – 907: الذهح المحمد : انوه م   خهه رشيد رض  م  مق  د ضح(7)
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 .تهحيح العقيد  والتهذرا  لءلذأية والهس لة والجها  -9
 .تكه   ا نس ن ورم  ة هقذقه -9

 .وتذجيه الن   إلى هس  مو د  اهلل وتقذاه  -6
 .الدمذ  إلى تهخية النرل الوشه ة -4
 وتكذ   اسسه  وإنه ف المهأ    -7

 .لوشه ةوان   اسمة الشهيد  ميى ا -3
  . (3)الدمذ  إلى م ل  إنس نح متع ون -7

و تنتت و  الشتتيم ختتو منهتته أو مقهتتد متت  أتتذه المق  تتد متت  حتت   معتت ل  وأستتل ومذامتتو 
 .تهم ضح تحقيق أذا المقهد  مك  مهاجعته  ضح الكت و

ضتح ظت   "وم  أض،تو التر ستيه التتح نعتهف مت  ح لهت  مق  تد القتهآن ومق  تد الستذر أتذ 
 .   سيد قطم  ههمه اهلللءست "القهآن

 : تحدع م  مق  ده وغ   تهوالقهآن نرسه 
  َتْهتِد  اِتِه الي تُه َمتِ  اتتَّوَتَع ِرْضتَذانَهُ { 97}وِتي   م   َقْد َج  ُخ  مَِّ  الي تِه نُتذر  وَِختَت و  : "ضهذ ليهدا ة ت

-97: الم  تد ". َو َتْهِد ِهْ  ِإَلى ِ َهام  م ْسَتِقي   الن ذِر اِِإْ نِِه  ُسُوَو السََّ ِا َوُ ْخهُِجُه  مِِّ  الو ُيَم ِ  ِإَلى
93. 

الَتته ِختَتت و  َأنَهْلنَتت ُه ِإلَْيتتَل لُِتْختتِهَب النَّتت َ  ِمتتَ  : "وأتتذ  حتتهاب النتت   متت  الويمتت   إلتتى النتتذرتتت 
 . أو  إاهاأي". ِإَلى الن ذِر اِِإْ ِن رَاِِّهْ  ِإَلى ِ َهاِم اْلَعهِ ِه اْلَحِميدِ  الو ُيَم  ِ 
 .9:  ل". َم  َأنَهْلَن  َمَيْيَل اْلُقْهآَن لَِتْشَقى: "وأذ لسع د  ا نس نت 

 . "90: اسنويت  ".  َلَقْد َأنَهْلَن  ِإلَْيُكْ  ِخَت ا   ِضيِه ِ ْخهُُخْ  َأَضَ  تَتْعِقيُتذنَ : "وأذ خت و  مها  اسمةت 
 .44: الهحهف". نَ َوَسْذَف ُتْسأَُلذ  َوِإنَُّه َلذِْخه  لََّل َوِلَقْذِملَ 

والمتتوع ليقهآن الكه    جد م   لل مق  تد خثيته  ومتنذمتة، وهستون  أن نعتهف أن الذقتذف 
ميى مق  د القهآن الكه   له دور خويه ضتح التتداه والتتره  لمت   همتح إليته القتهآن ضتح ختو ستذر  مت  

 .سذره، وضح خو قهة م  قههه، وضح خو شذم م  أشذا ه

                                                 

 .ا9007/أت9497. 4م .دار الشهو . 997-76: انوه خي  نتع مو مع القهآن العوي (3)
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 :هلل تع لى والقهو منهمعهضة ا: اسس   الث لث
و لتتل أن القتتهآن الكتته   ختت ا اهلل تعتت لى، ولتت   تتتأتى لنتت  ضهتت  ختت ا اهلل أو تتشتتهو نرذستتن  

ه ضننوته إلتى خت ا اهلل مته وجتو مت  اهخ ته وحيهاتته وضتذه تته إ  إ ا اقتهانت  مت  ق  يته ستوح نه وتعت لى
ومق  تتده مت  تشتته عه، وغ  تتته  ،، مند تتذ نستتطيع أن نرهتت  متتهادا  اهلل مت  خ متتهالميكتذ  اسميتتى

 .اهِّ حَ يو أو  ُ حَ مم   ُ 
، و ليستت محهتذر  ضتح متدد معتي ، تعت لى خثيته  و متعتدد  ق المذ تية إلتى معهضتة اهلل الطه و 

 :و مكننح أن أقس  أذه الطه  إلى  ه قي 

 لل سنن  إ ا أمعن  النوه ضح أتذا الكتذن الذاستع الرستيح ،   ه ق الكت و المنوذره : اسو 
 ا تجتت و   إو  ، ه تتق إلتتى معهضتتته ستتوح نهو  ،جتتدن  أن ختتو شتتح  ضيتته دليتتو  واضتتح ميتتى وجتتذد اهلللذ 

ن إإ   هة وض ههتة تهتو إلتى اتذا   اسشتي  هت  نوته  ث قوتتيتْ  ،ة الو أه ة لءشتي  الم د  ن  النوه َ نوهتُ 
ية إلتى معهضتة اهلل و  تتختذأ  وستيمييته أن   ضهق   اي  النوه  الم د ة التح تنوه إلى الطويعة امت  أتح 

تهتتتو إلتتتى المعهضتتتة جتتت و  المعهضتتتة الو أه تتتة ليطويعتتتة و تعتتت لى، و اتتتي  النوتتته  ا لهيتتتة الث قوتتتة التتتتح تت
الو  نية، أ  معهضتة الموتدأ والخت لق ، و  لتل مت   ه تق ا معت ن ضتح التنو  و الستن  المذجتذد  ضتح 

 .أذا الكذن ، و الدالة ميى وجذد ح لق له  
 ه ا   متت  التتذر  و انتهتت    اتت لمجه  تكتتذن اعتتدد الوتتذاأه الطويعيتتة ، ااتتتد طُتته  معهضتتة اهللضإ ن 

دمتذ  النت   إلتى النوته ودم   التذهيتد  هختهون ضتح معهضتته ستوح نه ميتى  لدمذ  لذا ضإنن  نجد رج  
 .ضح الُنوُ  و السن  المذجذد  ضيها مع ن ضح الكذن و 

، و ضتح إلتى معهضتة اهلل تعت لى أتح أكتذا ذ و الجد ه ا لذخه أن  ه قة القهان الكه   ضح التدم
 :م   يح نذخه اعض النم  ب ميى هسم المث   

َِ َوَمت  تُتْفنِتح اخ َت ُ  َوالن تُذرُ } .  9 َمت  قَتتْذا   َّ  ُتْيِمنُتذَن  ُقِو انوُتُهوْا َمت َ ا ِضتح السَّتَم َواِ  َواَسْر
 .909:  ذنل. {

9 . { َِ َواْحتتتِتَ ِف اليَّْيتتتِو َوالنتََّهتتت ِر و اْلُرْيتتتِل الَّتِتتتح َتْجتتتِه  ِضتتتح  ِإنَّ ِضتتتح َحْيتتتِق السَّتتتَم َواِ  َواَسْر
ََ اَتْعتَد َمْذتَِهت  َواَتثَّ   ِضيَهت  ِمت   اْلَوْحِه ِاَم   َنَرُع النَّ َ  َوَم  َأنتَهَ  الي تُه ِمتَ  السَّتَم   ِمت  مَّت   ضََأْهيَت  اِتِه اسْر

َِ خ َ    لَِّقْذا   َتْعِقُيذَن ُخوِّ َدآاَّة  و َتْههِ ِ  الهِّ َ ِح َوالسََّح  ِه اَتْيَ  السََّم   َواَسْر : الوقته . {ِو اْلُمَسخِّ
934. 

َِ ضَ نوُُهوا َخْيَ  اََدَأ اْلَخْيَق } .  6  .90: العنكوذ  .{... ُقْو ِسيُهوا ِضح اْسَْر

 



 00 

َِ َواْحتِتَ ُف َأْلِستَنِتكُ }. 4 َ لِتَل َخ َت    ْ  و َألْتَذاِنُكْ  ِإنَّ ِضتح َوِم  آ َ تِِه َحْيتُق السَّتَم َواِ  َواْسَْر
 .99: الهوا. {لِّْيَع ِلِمي َ 

نَس ُن ِم َّ ُحِيقَ ضَتْييَ }.  7  .7: الط ر . {نوُِه اْ ِ
اِتتِو َخْيتتَ  ُحِيَقتتتْ }. 3 لَتتى اْلِجوَتت ِ  َخْيتتَ  َوإِ  .َوِإلَتتى السَّتتَم   َخْيتتَ  رُِضَعتتتْ  .َأضَتتَ   َنوُتتُهوَن ِإلَتتى اْ ِ
َِ َخْيَ  ُسِطَحتْ  .ُنِهَوتْ   .90-97: الف شية. {َوِإَلى اْسَْر

ُْولِتح اسْلوَت وِ }.  7 َِ َواْحتِتَ ِف اليَّْيتِو َوالنتََّهت ِر خ َت    سِّ آ  . {ِإنَّ ِضح َحْيتِق السَّتَم َواِ  َواَسْر
 .920: ممهان

إلتى  لذ تذ التتداه ضتح اسشتي   افيتة او إلى غيهأ  مت  اخ ت   الكثيته  التتح تتدمذ إلتى التركته 
 .معهضة اهلل تع لى 

ضهتتذ دليتتو التع متتو متتع ختتت و اهلل وأتتذ القتتهآن الكتته  ،  :ختتت و اهلل المستتطذر: الطه تتق الثتت نح
ضكت  الكتت اي     ،وختت و اهلل المنوتذر أتذ اهأت ن ا  مت ن اكتت و اهلل المستطذر، "الكتذن"المنوذر 

 .  وايذغ سع د  الدار  ،غنح منهم  ضح الذ ذ  إلح رو الع لمي 
ضح القهآن الكه    تعتهف المتيم  ميتى أستم   اهلل و تر ته، وأتح متدحو خويته إلتى معهضتة اهلل 
   سده غيهه، ضيه  العه  والحكمة، و ه  القذ  والقهه والكوه   ، و ه  الهيمنة والعي  وا ه  تة، 

 .تع لىو ه  الههمة واليط  والخوه ، خو أذا  هاه الميم  ضيهداد إ م نه ا هلل وقهاه منه 
أتذه المعهضتتة و لتل القتتهو مت  اهلل تعتت لى  يأتو المتتيم  لرهت  ختتت و اهلل وقها تته قتتها   مونيتتة 

 .ميى الدليو والوهأ ن، وميسسة ميى الره  والوهيه 
ضتتح القتتهآن الكتته    طتت لع المتتيم   تتر   اهلل تعتت لىه  تتر   الجتت  ، و تتر   الكمتت  ، و 

 .و يمل نع  اهلل وآ  ته ضح اسنرل واخض  
ضح القهآن الكته    ته  المتيم   تد اهلل ت تعت لى ت تتحته  أنت  وأنت   تعمتو ا لقتدر والتهته   و 

 .والتداو  والتفييه أن  وأن  

وخيتت  أجتته  اهلل ضتتيه  ستتننهه  ومهتت رل الفتت اه  ، وضتتح القتتهآن الكتته    تته  قهتت  الستت اقي 
 .ا أ   لم  خره، والنج   لم  آم  و د 
 تتتتذا القي متتتتة، مشتتتت أد الجنتتتتة، ومشتتتت أد النتتتت ر، مشتتتت أد  وضتتتتح القتتتتهآن الكتتتته    تتتته  مشتتتت أد
 .الحس و والجها ، ومش أد الوعث والنشذر
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إلتتى غيتته  لتتل متت   تتذر قهآنيتتة تتتيد  إلتتى معهضتتة اهلل تعتت لى، وتثمتته ضتتح التتنرل حشتتية الحتتق 
 .جو ج له والقهو منه

لقتهو منته، أذان  ه ق ن أس سي ن ضح التعهف ميى اهلل تعت لى، وستوو ن ر يست ن ميد ت ن إلتى ا
 .وافيهأم  ل   ستطيع الميم  التعهف ميى اهلله ض،  م  القهو منه

 

 :التالوة الصحيحة: األساس الرابع
ومتت  اسستتل المهمتتة ضتتح التع متتو متتع القتتهآن أن تيتتذه تتت و   تتحيحة، ولتتيل ورا   لتتل متت  

يتتة أن الوتتدأي   هوتتة حتتهد ، ضهتتح متت  اسس ستتي   اسولتتى التتتح    هتتح ليمستتي  ض،تت  متت  الدام
 : تع مو مع القهآن الكه   ادونه ، وقد ق   الن ظ 

 واسحذ ا لتجذ د هت    ا     م  ل   جذِّد القهآن آث 

اْلوَتْيتتَدِ   ِإنََّمتت  أُِمتتْهُ  َأْن َأْموُتتَد َروَّ َأتتِذهِ : "اتتو ضتتح القتتهآن الكتته   متت   تتد  ميتتى أتتذا الذجتتذو
-29: النمتو". َوَأْن َأتْتُيَذ اْلُقتْهآنَ { 29}اْلُمْسِيِميَ   َأْن َأُخذَن ِم َ  الَِّذ  َههََّمَه  َوَلُه ُخو  َشْح   َوأُِمْه ُ 

29. 

وأهته  ا لمستتي  أن تكتتذن لتته تت و   ذميتتة متتع ختتت و اهلل تعت لى، و جتهتتد أن  قتتهأ جتته ا  ذميتت  
ضيختتت  القتتهآن ضتتح ختتو شتتهه متته ، وإ ا ختت ن المستتي  مطيذاتت  منتته أن  كتتذن أتتذا ه لتته، ضمتت  ا  كتتذن 

دامية؟   شل أنه  جم مييه ا أتم ا أضع ف اأتم ا المسي  العت د ، ومت   نوفتح ليمستي  ه   ال
أن  كتتذن إ  داميتتة اقتتدر ميمتته واستتتط مته، وضتتح أتتذه القتتها   المستتتمه  المنتومتتة متت   عينتته ميتتى 
إتقتت ن القتتها   الهتتحيحة وتتتدر م أم،تت   النطتتق منتتده ميتتى المهونتتة والتعتتذد ممتت  لتته دور خويتته ضتتح 

 .الت و  الهحيحة تحقيق
ضَ ْستَتِمُعذْا لَتُه َوَأنِهتُتذْا  َوِإَ ا قُتِهَئ اْلُقتْهآنُ : "ولقد تحدع القهآن م  اعض آداو التت و  ضقت  

". ضَ ْسَتِعْذ اِ لي تِه ِمتَ  الشَّتْيطَ ِن التهَِّجي ِ  ضَِإَ ا قَتَهْأَ  اْلُقْهآنَ : "وق  . 904: اسمهاف". َلَعيَُّكْ  تُتْهَهُمذنَ 
قُتْو آِمنُتذْا اِتِه َأْو  َ . َوقُتْهآن   ضَتَهقْتَن ُه لِتَتْقَهَأُه َمَيى النَّ ِ  َمَيى ُمْكث  َونَتهَّْلَن ُه تَنتهِ    : "وق  . 22: النحو

َيى ذَن ُستْوَح َن رَاتِّنَت  َو َتُقذلُت. َمَيْيِهْ  َ ِخه وَن ِلَءْ قَت ِن ُستجَّدا   تُتْيِمُنذْا ِإنَّ الَِّذ َ  ُأوتُذْا اْلِعْيَ  ِم  قَتْوِيِه ِإَ ا  ُتتتْ
. 902-903: ا ستتها ". ُحُشتتذم    َوَ ِختته وَن ِلَءْ قَتت ِن  َتْوُكتتذَن َو َهِ تتُدُأ ْ  .َوْمتتُد رَاتِّنَتت  َلَمْرُعتتذ    ِإن َختت نَ 
 .4: المهمو". َورَتِِّو اْلُقْهآَن تَتْهتِي   : "وق  
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يُتتذَن ِختَتت َو اليَّتتهِ ِإنَّ الَّتتِذ : "خمتت  تحتتدع القتتهآن متت  ثتتذاو القتتها   والتتت و  ضقتت   َوَأقَتت ُمذا  َ   َتتتْ
َو َهِ تَدُأ   لِيُتتَذضتِّيَتُهْ  ُأُجتذَرُأ ْ { 92} َتْهُجتذَن ِتَجت رَ   لَّت  تَتوُتذَر  الهََّ َ  َوَأنَرُقذا ِممَّ  َر َقْتَن ُأْ  ِسه ا  َوَمَ نِيَتة  

 .60-92: ض  ه". مِّ  َضْ،ِيِه ِإنَُّه َغُرذر  َشُكذر  
ه   قتها   متقنتة اأهكت ا التجذ تد ضذا تد  عهضهت  مت  مت  ش القتها   اأهكت ا ولقها   القهآن الكت

 :الت و ، نذخه منه 

 .ت استشع ر ه و  القهآن، وا ستمت ل ا لت و 9
 .ت تمييه القهآن م  غيهه مند القها  ، رغ  تميه القهآن اأمذر أحه 9

 .ت القها   ا لتجذ د داضع لمه د م  القها  6
 .جذ د تس مد ميى ترسيه القهآن وضه  مع نيه ومهاداتهت القها   ا لت4
 .ُ شعه الق رئ أن اهلل  كيمه مم   عي  ميى الخشذل والخ،ذل التهتيو المتق ت 7

ت الفن  والمدود وغيهأ  م  أهك ا، وهتتى الحهخت   مت  نهتم وضتتح وخسته وجته تتن ستم 3
 .مق و  هظ ادقةع نح المهاد  م  خ ا اهلل تع لى، لم   تأمو اعوتتسق مع الم

 

وأتتذا خيتته  يختتد أن تعيتت  أهكتت ا التجذ تتد وتهتيتتو القتتهآن تتتهتي  خمتت  أمتته اهلل تعتت لى متت  أأتت  
 .أسل التع مو مع القهآن الكه  
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 :الحرظ: اسس   الخ مل
، وهرتظ المستيمي  ليقتهآن أتذ  تهف الحرظ أذ أس   متهتم ميتى هست  التت و  و تحته 

 ".إن  نح  نهلن  الذخه وإن  له لح ضوذن: "ا الكت وم  تحقيق ومد اهلل تع لى احرظ أذ
  منتتته، متتت   جعيتتته  ييقتتت  ضتتتح وهرتتتظ القتتتهآن  جعتتتو الداميتتتة مستتتتوهها ليقتتتهآن الكتتته   متمكنتتت

، ضتتنتت د  لتته ،  حتتتأل س  ق،تتية  تحتتدع ضيتته امتت   تقتت ضه ميتتى  اخهتتته متت  ختت ا اهلل تعتت لىالحتتد ث
 .الدا مة موه الحرظ المتق  والمهاجعة اخ    وتجتمع منده

   اكت ا و   جذ  لم   حرظ شتيا  مت  ختت و اهلل أن  نست ه، وإ  دحتو ضتح متداد المستتهته 
 تيى اهلل  -قت   رستذ  اهلل  :م  سعد ات  موت د  قت  رو  أاذ داود اسنده  اهلل المهميي  لهه ولهذا

  .(7)" مة أجذام  م  امهئ  قهأ القهآن ث   نس ه إ َّ لقح اهلل مه وجو  ذا القي: " - مييه وسي 
 :أنتتتل اتتت  م لتتتل قتتت   قتتت   رستتتذ  الي تتته  تتتيى الي تتته مييتتته وستتتي ورو  التهمتتتذ  استتتنده متتت  

مهضت ميح أجذر أمتح هتى القذا   خهجه  الهجو م  المسجد، ومهضت ميح  نتذو أمتتح ضيت  "
  .(2)"أر  نو  أمو  م  سذر  م  القهآن أو آ ة أوتيه  رجو ث  نسيه 

سنتتتته إنمتتتت  نشتتتتأ متتتت  تشتتتت غيه منهتتتت  ايهتتتتذ أو ض،تتتتذ  أو : "ح ضتتتتيض القتتتتد هقتتتت   المنتتتت و  ضتتتت
 ستخر ضه اه  وته ونه اشأنه  ومدا اختهاثه اأمهأ  ضيعو   نوه مند الي ه  ستته نة العوتد لته اإمهاضته 

م  هرظ القهآن أو اع،ه ضقد ميت رتوته ضإ ا أحو  اه تيتل المهتوتة هتتى : م  خ مه وق   القه وح
م أن  ع قتتم ضتتإن تتته  تع أتتد القتتهآن  ر،تتح إلتتى الجهتتو والهجتتذل إلتتى الجهتتو اعتتد حتتهب منهتت  ن ستت

العي  شد د وق   أوتيهت  ولت   قتو هروهت  لينوته ميتى أنهت  خ نتت نعمتة مويمتة أو أت  الي ته إ ت ه ليقتذا 
رضتتع : اهت  و شتكه مذليهتت  ضكرهأت  وضيتته أن نستي ن القتهآن خويتته  ولتذ اع،تت   منته وأتذا    ن ق،تته حوته

 .(2)"ح الخطأ والنسي ن سن المعدود أن   نو  التره   ضح محرذظه اعدا تع أده ودرسهم  أمت
 إلتى اهلل تعت لى، وختو هرتظ القتهآن، وختو آ تة تحروهت  ات و مرتتذح امي  أن ادا ة العي  أتذو 

 .آ ة   تحروه  أو أنسيته  ا و مفيق، ه   اينل واي  رال

 سه سويه وأسو اه   سيم  ضتح أتذا العهته، مت  ولقد  سه اهلل تع لى القهآن ليذخه والحرظ، و 
احيتث تستتطيع أن تستتمع إلتى ، "شتوكة منكوذتيتة"، و"أسطذان   مدمجة"، و"شها   خ سيت"اي  

                                                 

 .ا و التشد د ضيم  هرظ القهآن ث  نسيه -جم ل أاذاو ض،  و القهآن  .خت و سجذد القهآن : سن  أاح داود(7)
 .ا و   .ه مييه وسي  أاذاو ض،  و القهآن، م  رسذ  اهلل  يى الي  : سن  التهمذ (2)
 .ا9224 -ت أ 9497 .ولىالطوعة اس. لون ن –ايهو   .دار الكتم العيمية. 4/494: ضيض القد ه( 2)
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 وغيته  لتلأ  آ ة م  خت و اهلل، واهتذ  أ  شتيم ضتح العت ل  لته أشته ة أو لته مهتح  مستمذل، 
 .، وخو أذا هجة ميين  أم ا اهلل تع لىم  وس  و

 :التح تعي  ميى الحرظ سو واسوم  أأ  
    ت ميذ الهمة

 .ت إح ص النية وتجه دأ 

 .ت  د  العه مة
 .ت تقذ  اهلل والقهو منه

 .ت الدم   اأن  ت  اهلل مييه النعمة و مده ا لعذن والتأ يد
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  :الره : اسس   الس د 
 كذن لته وقرت    إ ا قهأ المسي  القهآن، وأتق  القها  ، وهروه وأتق  الحرظ، ضأهه  اه أن

مقيية مع آ  ته وقههته وقيمته ومذا  نته وتهتذراته وأضكت ره وأسسته ومو د ته وأأداضته ومق  تدهه سن 
 .التداه نذل م  ا أتم ا ا لقهآن الكه  

ِتَ ضتت    ِضيتتِه احْ  َأضَتت َ  َتتَتتَداتَُّهوَن اْلُقتتْهآَن َولَتتْذ َختت َن ِمتتْ  ِمنتتِد َغْيتتِه الي تتِه َلَذَجتتُدواْ : "وقتتد قتت   اهلل تعتت لى
 .94: محمد". َأْا َمَيى قُتُيذو  َأقْتَر ُلَه  َأَضَ   َتَتَداتَُّهوَن اْلُقْهآنَ : "وق   أ ، . 29: النس  ". َخِثيها  

 وتتتداه. . {  القتتهآن  تتتداهون أضتت } :  استتتنك ر ضتتح و تستت   : " قتتذ  اسستتت   ستتيد قطتتم
 ، القيتذو و ستتجيش ، المشت مه  و حته  ، النتذر و ستكم ، النذاضتذ و رتتح ، الفشت و   ه تو القهآن
{  أقر لهتت ؟ قيتتذو ميتتى أا}  ، وتستتتنيه وتشتته  اهتت  تنتتوض ليتتهوح هيتت   و نشتتو.  ال،تتميه و خيتت 

   التتح اسقرت   خ ستتف   قيتذاه  استتف   ضتإن النتذر؟ واتي  واينهت  القتهآن واتي  اينه  تحذ  ضهح
 ".!والنذر ا لهذا  تسمح
سنته نته   هه ضهح الذسيية لرهت  متهاد اهللية اآدااه  وميذمه م  أدوا  الره  تعي  اليفة العهاو 

ايس ن مهاح موي ، وخذلل ضه  السنة النوذ ة ودراسته  دراسة مستتذموةه سنهت  مهتدر  اتد منته ضتح 
 .والموينة لموهم ته، والمرهية  جم له ،ضه  القهآن، ضهح الش رهة لمع نية

ه ضتهور  ليداميتة هتتى  ويتغ ميتى ضهت  واهتيه  وضه  القهآن أو مح ولة ضهمه والتداه ضيته أمت
وت التتدمذ  ميتتى  د تته اهتتها   شتتد د ه وميتت  وهكمتتة، وإ  أستت   متت  هيتتث أراد ا هستت ن، وأ تتي

ه متت  القتتهآن الكتته  ، ضتتإ ا ختت ن العمتتو أتتذ لتتم التع متتو متتع القتتهآن يتتمقهتتذد خو  لتتل أن الرهتت  أتتذ
اتَُّهوا آ َ تِتِه  ": ، وقتد قت   اهلل تعت لىالكه  ه ض لره  مرت ح  لتل العمتو ِختَت و  َأنَهْلنَت ُه ِإلَْيتَل ُموَت َر   لِّيَتدَّ

 .92: سذر  ص". اْسَْلَو وِ  َولَِيَتذَخََّه ُأْوُلذا
تحتتت  وقتتد وضتتح ا متت ا ااتت  القتتي  قيمتتة الرهتت  وأتتذ  شتتهح ختتت و ممتته ضتتح الق،تت   ضقتت  

هتت  وهستت  القهتتد متت   تتحة الر" ضتت ضه  إ ا أدلتتى إليتتل: "وقذلتته : "الرهتت  الهتتحيح نعمتتة"منتتذان 
اتتو متت  أمطتتح موتتد مطتت   اعتتد ا ستت ا أض،تتو و  أجتتو  ،أموتت  نعتت  اهلل التتتح أنعتت  اهتت  ميتتى موتتده

واهم   أم  العود  ه تق المف،تذو ميتيه  التذ   ضستد  ،او أم  س ق  ا س ا وقي مه مييهم  ،منهم 
هستنت أضهت مه  و هيه م  المنع  ميتيه  التذ   ، و ه ق ال، لي  الذ   ضسد  ضهذمه  ،قهدأ 

وأتتت  أأتتتو الهتتتهام المستتتتقي  التتتذ   أمهنتتت  أن نستتتأ  اهلل أن  هتتتد ن   تتتها ه  ضتتتح ختتتو  ،وقهتتتذدأ 
والحتتتق ،  ميتتته اتتته اتتتي  الهتتتحيح والر ستتتد، و تتتحة الرهتتت  نتتتذر  قذضتتته اهلل ضتتتح قيتتتم العوتتتد ، تتت  
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 وتقتذ  التهو ضتح ،وتحه  الحق ،و مده هس  القهد ،والفح والهش د ،والهد  وال،   ،والو  و
وتتتتتته   ،و يتتتتتم محمتتتتتد  الخيتتتتتق ،وإ ثتتتتت ر التتتتتدني  ،الهتتتتتذ  ه اتوتتتتت لُ و قطتتتتتع م دتَتتتتت ،الستتتتته والع نيتتتتتة

 .الجه  اسو : إم ا المذقعي . (90)"التقذ 
 : ولره  القهآن درج  

، وضيه  تعهف المستي  ميتى معت نح المرتهدا  التتح    رهمهت  ضه  لمع نح مرهداته الكه مةت 9
 .مهادهتى  ت،ح له المقهذد، و ره  ال

وأتذ المعنتى الكيتح ليقهتة أو المشتهد أو الستذر ، : م    اد منه مت  ستي   الكت اضه  و  ت9
 .و عتوه الره  الس اق جه ا منه

ه، وأتذ وتأمتو مميتق ليذ تذ  إلتى معهضتة مق  تد القتهآن الكته   ومهاميت وأن   ضهت  دقيتق ت6
ص هلل تعت لى، وضيته  قت  المستي  أثه ونتيجة لينذمي  الس اقي  إض ضة لطذ  التأمتو والتتداه وا حت 

 .ميى أسهار وهك  وأاع د ومهامح القهآن
وأن    ه قة أ مة جدا لم  أراد أن  ره  مذضذم  معين  ضح القهآن الكه  ، أ  وأح القتها   
المذضتتتذمية، امعنتتتى إ ا أراد أن  تعتتتهف ميتتتى التقتتتذ  ضتتتح القتتتهآن، أو اليتتتذا اخحتتته ضتتتح القتتتهآن، أو 

أو الستتيه  النوذ تتة ضتتح القتتهآن، أو مق  تتد اخحتته   ضتتح القتتهآن، أو المتتهأ  ضتتح الهستتذ  ضتتح القتتهآن، 
، أو ا نس ن ضح القهآن، أو أ  مذضذل آحه، ضم  مييه إ  أن  قهأ القهآن مت  أولته إلتى (99)القهآن

آحتتهه و وحتتث متت  أتتذا المذضتتذل، و هختته مقيتته وضكتتهه ضتتح الوحتتث منتته ستتذا  اتت ليرظ أو المعنتتى، 
ه قتة الوحتتث ات ليرظ أو ا لكيمتتة مت  مذضتتذل معتي ، ضيتت   حهتو إ  ميتتى نتيجتتة وليحتذر أن  توتتع  

 .ش  هة لطويعة مع لجة القهآن لمذضذل م  المذضذم  

وقد جهات أذه الطه قة انرسح ضذجد  مجو ه جهاته  ضح الوحث مت  المق  تد الجه يتة أو 
ضذجتتتتد  اهختتتت    التقهتتتتيد الجه تتتتح ضتتتتح القتتتتهآن الكتتتته  ، وأتتتتذ أهتتتتد مو هتتتتث رستتتت لتح ليتتتتدختذراه،

وضيذض   وضتذه     مثيو له ، و  غهو ضهح اهخة القهآن وخها القهآن متى أقوو مييه ق ر ته ايقتي  
 .وثقة واستس ا

 

                                                 

 .ا9276 ، ايهو  - الجيو دار. سعد اله وف مود  ه:  تحقيق. 9/27: إم ا المذقعي  م  رو الع لمي ( 90)
لطه قةه هيث احث م  المهأ  ضح القهآن ضأتى ضيه  اك ا ونت  أل غيه سست  ن  الدختذر   ح الد   سيط ن تجهاة مع أذه ا( 99)

 .مسوذقة
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 :والتطويق العمو: اسس   الس اع
، ونتيجتة  ويعيتة لهت ، وإ  تكتذن الشخهتية وأذا اسس    عتوه ثمه  لءسل الست اقة جميعت 

و أتتذا الخيتته العمتتي  ثتت  تحوستته ميتتى هِّتتحَ ستتذ ة محوتتة لينتت   والخيتته تُ غيتته ستتذ ة، ضتت  تذجتتد نرتتل 
 .شخهه  م  دون الن  

والقهآن الكه    ذمو إلى معنتى التطويتق والتنريتذ وترعيتو أتذا الكتت و ضتح هيت   النت  ، ومت  
 : لل

 .907: النس  ". اَ  الي هُ النَّ ِ  ِاَم  َأرَ  ِإنَّ  َأنَهْلَن  ِإلَْيَل اْلِكَت َو اِ ْلَحقِّ لَِتْحُكَ  اَتْي َ "

تنَتُه  ِاَمت " اَتْعتِض َمت  َأنتَهَ   َأنتَهَ  الي تُه َوَ  تَتتَّوِتْع َأْأتَذا ُأْ  َواْهتَذْرُأْ  َأن  َتْرِتنُتذَ  َمت  َوَأِن اْهُك  اَتيتْ
 .42: الم  د ". الي ُه ِإلَْيلَ 
 .977: اسنع ا". يَُّكْ  تُتْهَهُمذنَ َواتتَُّقذْا َلعَ  َوَأتَذا ِخَت و  َأنَهْلَن ُه ُمَو َر   ضَ تَِّوُعذهُ "

نَتت َ  ِمتت  لَّتتُدنَّ " ََ َمْنتتُه ضَِإنَّتتُه َ ْحِمتتُو  َتتتْذَا اْلِقَي َمتتِة ِوْ را  { 22}ِ ْختتها   َوقَتتْد آتَتيتْ { 900} َمتتْ  َأْمتتَه
 .909-22:  ه". َح ِلِد َ  ِضيِه َوَس   َلُهْ   َتْذَا اْلِقَي َمِة ِهْم   

 جد العمو اله لح مقهون  دا م  ا   م ن، وهسون  أن نت  قذلته والمتأمو ضح القهآن الكه   
 .مه ( 42)مكهر ضح القهآن ". آَمُنذا َوَمِمُيذا الهَّ ِلَح  ِ : "تع لى

وقد خ ن النوح ت  يى اهلل مييه وسي  متخيقت  ات لقهآن العوتي ، رو  ا مت ا أهمتد ضتح مستنده 
 ت  أا المتيمني  أحوه نتح اخيتق رستذ  : يتتم  سعيد ا  أ ش  ا  م مه ق   أتيت م  شتة ضقاسنده 

وإنتل لعيتى " ن حيقه القهآن أم  تقتهأ القتهآن قتذ  اهلل مته وجتو خ" :اهلل  يى اهلل مييه وسي  ق لت
 .(99)"حيق موي  

ختت ن متمستتك  اآدااتته وأوامتتهه ونذاأيتته ومح ستتنه ت  تتيى اهلل مييتته وستتي  ت  أنتته ومقت،تتى  لتتل 
خت اه م  اسح   مم  قهه م  نوتح أو ولتح أو هتث مييته   و ذضحه أن جميع م  ق  اهلل تع لى ضح

ت وختو مت  نهتى اهلل تعت لى منته ضيته ونتهه خت ن  ،متخيرت  اتهت  تيى اهلل مييته وستي  ت أو نتدو إليته خت ن 
 .   حذا هذلهت  يى اهلل مييه وسي  

                                                 

 .هد ث  حيح: اتعييق   شعيم اسرن ؤوم، وق   المعيق. ميسسة قه وة الق أه . 3/29: مسند أهمد( 99)
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 وإ ا تعيتت  المستتي  خيريتتة التتت و ، وهرتتظ ختتت و اهلل، وضهتت  مهاميتته ومق  تتده، ضتتإن الجيتتذ 
 :م  العمو اه  عد نر ق  ومخ لرة واضحة، واهلل تع لى نعى خثيها ميى الن   أذا المعنى

ُيذَن اْلِكَت َو َأَض َ تَتْعِقُيذنَ  َأتَْأُمُهوَن النَّ َ  اِ ْلِوهِّ "  .44: الوقه ". َوتَنَسْذَن َأنُرَسُكْ  َوَأنُتْ  تَتتتْ
َمت  اْستَتطَْعُت َوَمت  تَتتْذِضيِقح ِإ َّ   ُخْ  َمْنتُه ِإْن ُأرِ تُد ِإ َّ اِ ْ تَ حَ ُأَح ِلَرُكْ  ِإَلى َم  َأنْتَهت َوَم  ُأرِ ُد َأنْ "

 .22: أذد". اِ لي ِه َمَيْيِه تَتذَخَّْيُت َوِإلَْيِه أُنِيمُ 

". ا َمت  َ  تَتْرَعيُتذنَ َخوُتتَه َمْقتت   ِمنتَد اليَّتِه َأن تَتُقذلُتذ . َ  َأ ت َه  الَِّذ َ  َآَمُنذا ِلَ  تَتُقذلُتذَن َمت  َ  تَتْرَعيُتذَن "
 .6-9: اله 

  حيته ضتح إ مت ن    توعته ممتو، و  حيته ضتح مقيتد  ضتوم  قيمتة العيت  أو الحرتظ ات  ممتو، 
 .والمذ  ضح سوييه  م  أجيه ،تثمه الجه د 

 

 :والعمو أو التطويق له دوا ه
ه وستنَّ  ،هلل تعت لىوأح دا ه  إ  ح النرل وتهذ وه  وتهخيته  ام  ضهضه ا: دا ه  ضهد ة: اسولى

 .النوح  يى اهلل مييه وسي 

تتت: وأتتتح مستتتاذلية ا نستتت ن متتت  أستتتهته :دا تتته  أستتته ة: الث نيتتتة  ، وإحتتتذ    وأم تتت  وأانتتت  ، وأا تتت وج 
َهتت  َ  َنْستتأَُلَل ِرْ قتت   نَّْحتتُ  نَتْه ُقُتتَل َواْلَع ِقوَتت َوْأُمتتْه َأْأيَتتَل اِ لهَّتتَ  ِ : "وأحتتذا ، قتت   تعتت لى ُة َواْ تتطَِوْه َمَييتْ

نَتت را  َوُقذُدَأتت  النَّتت ُ    َتت  َأ ت َهتت  الَّتتِذ َ  آَمنُتتذا قُتتذا َأنُرَستتُكْ  َوَأْأِيتتيُك ْ  : "وقتت   أ ،تت . 69:  تته". لِيتتَّْقتتَذ 
َه  َمَ ِ َكة  ِغَ ظ  ِشَداد    .3:  التحه ". َ   َتْعُهذَن اليََّه َم  َأَمَهُأْ  َو َتْرَعُيذَن َم   ُتْيَمُهونَ  َواْلِحَج رَُ  َمَييتْ

والتذ ارا   ،وأتح التدمذ  الع متة ضتح المجتمتع موته ميسست ته وأيا تته :دا ه  مجتمعيتة :الث لثة
 .التح تهت  ا لدمذ  والمجتمع، وأيا   اسمه ا لمعهوف والنهح م  المنكه، وغيه  لل

وضيهتت  تتحقتتق شتته د  اسمتتة ا ستت مية ميتتى ستت  ه اسمتت ، وتكتتذن ضيهتت   :دا تته  م لميتتة: الهااعتتة
وتوييتتغ التتد   لتته  تت ضي  نقيتت  خمتت  نتته  اتته القتتهآن، وجتت    اتته  ،ة مستتاذلة متت  أدا تتة أتتذا العتت ل اسمتت

 .السنة النوذ ة
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 :التوييغ: سس   الث م ا
وأذ اسست   اسحيته التذ  تكتمتو اته دوا ته التع متو متع القتهآن الكته  ، واته تتحقتق الها نيتة 

عي  م   جهتو، وممتو امت  تعيت ، وميَّت  مت  تعيت ، ليمسي ، ضي   ويغ المسي  أن  كذن را ني  إ  إ ا ت
 .72: آ  ممهان". َوِاَم  ُخنُتْ  َتْدُرُسذنَ  َولَتِك  ُخذنُذْا رَاَّ نِيِّيَ  ِاَم  ُخنُتْ  تُتَعيُِّمذَن اْلِكَت وَ  : "ق   تع لى

و   قوتو ا ست ا مت  المستي  ت ض،ت  مت  الداميتة ت أن  كتذن  ت لح  ضتح نرسته وخرتى، اتو 
اِ ْلِكتَت ِو َوَأقَت ُمذْا الهَّتَ َ  ِإنَّت   َوالَّتِذ َ   َُمسَّتُكذنَ ": ن  عمو الخيه و نرع الفيهه ولهذا ق   تع لى اد أ

 .970: اسمهاف".  َ ُنِ،يُع َأْجَه اْلُمْهِيحِ 

. . {  مستتكذن } : إن الهتتيفة اليرويتتة  : " قتتذ  اسستتت   ستتيد قطتتم ضتتح ترستتيه أتتذه اخ تتة
الهتذر  . . إنه   ذر  القتوض ميتى الكتت و اقتذ  وجتد و تهامة . . ه  حل و ُ  ُ تهذر مدلذ    ك د 

ض لجتد والقتذ  . . ضتح غيته تعنتت و  تنطتع و  تهمتت . . التح  حم اهلل أن  يحذ اه  خت اه وم  ضيه 
إن الجتد والقتذ  والهتهامة   تنت ضح اليسته . . والههامة شح  والتعنت والتنطع والتهمت شح  آحه 

و  تن ضح مهامت   الذاقتع ولكنهت  ! و  تن ضح سعة اسضق ولكنه  تن ضح ا ستهت ر! ن ضح التميعولكنه  ت
ضهتذ التذ   جتم أن  وتو محكذمت   اشته عة ! أتذ الحكت  ضتح شته عة اهلل« الذاقتع » تن ضح أن  كتذن 

 !اهلل
 أمت   هضت  -أ  شتع  ه العوت د   -والتمسل ا لكت و ضح جد وقذ  و تهامةه وإق متة الهت   

والتمستتل ا لكتتت و ضتتح أتتذه العوتت ر  مقهونتت   إلتتى الشتتع  ه  عنتتح . . المتتنهأل الهاتت نح لهتت ح الحيتت   
إ   عنح تحكي  أذا الكت و ضح هي   الن      ح أذه الحيت   ، متع إق متة شتع  ه . مدلذ   معين   

و  تهتيح ضهمت   هضت ن ليمتنهأل التذ  تهتيح اته الحيت   والنرتذ  ، . العو د     ح قيذو الن   
 . .{ إن    ن،يع أجه المهيحي  }  :وا ش ر  إلى ا   ح ضح اخ ة . . اسذاه 

هقيقتتة أن ا ستمستت   الجتت د ا لكتتت و ممتت   ، وإق متتة الشتتع  ه . .  شتتيه إلتتى أتتذه الحقيقتتة 
 .مو د  أم  أدا  ا   ح الذ     ،يع اهلل أجهه ميى المهيحي  

تتتته  ا ستمستتت   الجتتت د . .  هضتتتح أتتتذا المتتتنهأل الهاتتت نح ومتتت  ترستتتد الحيتتت   خيهتتت  إ  اتتتته  
ا لكت و وتحكيمه ضح هي   النت  ه وتته  العوت د  التتح تهتيح القيتذو ضتطوتق الشتها ع دون اهتيت   
ميتتى النهتتذص ، خ لتتذ  ختتت ن  هتتنعه أأتتو الكتتتت وه وخ لتتذ   هتتنعه أأتتو ختتتو ختتت و ، هتتي  ترتتتته 

 . .القيذو م  العو د  ضترته م  تقذ  اهلل 

 



 20 

. .  قي  الحك  ميتى أست   الكتت وه و قتي  القيتم ميتى أست   العوت د  . منهأل متك مو إنه 
 .وم  ث  تتذاضى القيذو مع الكت وه ضتهيح القيذو ، وتهيح الحي   

إنتته متتنهأل اهلل ،    عتتد  منتته و   ستتتود  اتته منهجتت   آحتته ، إ  التتذ   ختوتتت ميتتيه  الشتتقذ  
 .(96)"!وهق مييه  العذاو

َختت َن  ضَتيَتتْذ َ ": ه ضيقتتذ  تعتت لى"ا جتتهاا" همتتح القتتهآن غيتته المهتتيحي  اهتترة وضتتح ستتي   آحتته 
َهتْذَن َمتِ  اْلَرَست دِ  ُهْ  َواتتَّوَتَع  ِمتَ  اْلُقتُهوِن ِمت  قَتتْوِيُكْ  ُأْولُتذْا اَِقيَّتة   َتنتْ نَت  ِمتنتْ َِ ِإ َّ قَِيتي   مِّمَّتْ  َأنَجيتْ ِضتح اَسْر

رَا تتتَل لِيُتْهِيتتتَل اْلُقتتتَه  ِاوُْيتتت   َوَأْأُيَهتتت   َوَمتتت  َختتت نَ { 993}يتتتِه وََختتت نُذْا ُمْجتتتهِِميَ  ظََيُمتتتذْا َمتتت  أُْتهِضُتتتذْا ضِ  الَّتتتِذ  َ 
ض نوه خي  ميق القهآن الكته   متدا ا أت   اذجتذد المهتيحي   .997-993: أذد". ُمْهِيُحذنَ 

 .رغ  وجذد الوي  ضيه 
 :وجذو الدمذ  ميى خو مسي 

لع شه م  الوعثة، والهخ   والهي ا والحتأل والجهت د اعتد وإ ا خ نت اله   ضهضت اعد الع ا ا
ثتُِّه : " لتل، ضتتإن التتدمذ  مرهوضتتة منتتذ اليتتذا اسو  امقت،تتى قذلتته تعتت لى ". قُتتْ  ضَأَنتتِذْر  . َتت  َأ ت َهتت  اْلُمتتدَّ

 .أو  المدثه

والعيمتت   لتت   ختيرتتذا ضتتح ضهضتتية التتدمذ  ووجذاهتت ، لكتتنه  احتيرتتذا أتتو أتتح ضتتَه متتي  أا 
وإ ا احتهنتتت  اأقتتتو متتت  قيتتتو وأتتتذ ضتتتَه خر  تتتة، ضمعنتتتى الكر  تتتة أن تتحقتتتق الكر  تتتة أو ضتتتَه خر  تتتة، 

ا خترت   ضتح اسمتة، وأتتذ غيته متحقتق   ستيم  ضتتح أتذا العهتهه ولتذلل ضتتإننح أميتو إلتى أن التتدمذ  
ايفتذا : "والتوييغ ضَه مي  ميى خو مسي  هسم استط مته وقدرتته، وضتح هتدود ميمته ميتى  ه قتة

 ".منح ولذ آ ة

 

 :نم  ب توييفية م  القهآن
 :الهسذ   يى اهلل مييه وسي : أو 
 َت  َأ ت َهت  الهَُّستذُ  اَتيِّتْغ  : "اهلل تع لى أمه نويه ات لو غ أمتها مو شتها مهتحذا  اتأمذر أحته ، ضقت   

ِمتَ  النَّت ِ  ِإنَّ الي تَه  َ  َتْهتِد   ُملَ ِم  رَّاَِّل َوِإن لَّْ  تَتْرَعتْو َضَمت  اَتيَّفْتَت ِرَست لََتُه َوالي تُه  َتْعِهت َم  أُنِهَ  ِإلَْيلَ 
 .37: الم  د ". اْلَقْذَا اْلَك ِضهِ  َ 

                                                 

 .ا9229أت ت 9409. الطوعة الع شه . دار الشهو . 9622-6/9622: ضح ظ   القهآن( 96)
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 مت   ويتغ أن - وستي  مييته اهلل  تيى - ليهستذ  الح ست  الج  ا اسمه إنه : "ق   ضح الو  
.  الحتق اكيمتة  هتدل وأتذ هست ا    ا متوت را  مت  امتوت ر س   جعو وأ  ، خ م    راه م  إليه أنه 
 ، النت   مت  ومهتمته هم  تته  تذلى واهلل. .  الهس لة اذاجم ق ا وم  أد   وم  ايغ ضم  وإ  ، أذا .

 أن  نوفتح   العقيتد  ضتح الحتق خيمتة إن  !المه   تو العوت د لته  ميتل ضمت  ا م  م    له اهلل خ ن وم 
 وليرعتو  هشت  خيت  لهت  المع رضتي  مت  شت   مت  وليقتو ض  تيةه خ مية تويغ أن  جم إنه ! تجمج 

 مذاقتتع تهامتتح و  اسأتتذا ه تميتتق   العقيتتد  ضتتح الحتتق خيمتتة ضتتإن  رعتتوه متت  أمتتدا ه  متت  شتت   متت 
 العقيتد  ضتح الحتق وخيمتة. نرت   وضح قذ  ضح القيذو إلى تهو هتى تهدل أن تهامح إنم  الهغو  ه

   تجمجتت  وهتتي . .  ليهتتد  ا ستتتعداد ضيهتت   كمتت  التتتح القيتتذو مكتت م  إلتتى تهتتو تهتتدل هتتي 
 ضتح التدمذ   ت هم  طمتع قتد التتح القيتذو وأتح لإل مت نه ضيهت  استتعداد   التتح القيتذو له  تيي 
 .(94)"!الحقيقة اعض ضح داأنه  لذ له تستجيم أن

 .ميم  آ    سي  : ث ني 
 وقهتته معهوضتة ضتح ستذر   تتل، ضتهغ  وجتذد رستذلي ، وتت  تعه تتهأ  اث لتث لت   تث  أتذا العتتددُ 

التتتذ   جتتت  وا متتت  أقهتتى المد نتتتة د لتتتة ميتتى الجهتتتد والستتتعح والتتتدأو " الهجتت  " متت  الهستتتو أهتتتدَ 
 .والمث اه  واستشع ر تحمو المساذلية

مِّنَّتتت   لَتتتِا  لَّتتتْ  تَنتَتُهتتتذا لَنَتتتتْهُجَمنَُّكْ  َولََيَمسَّتتتنَُّك  : "ضتتتح المجتمتتتع "الطتتتذارئ"ورغتتت  إمتتت ن ه لتتتة 
ي ، وقتتد قهتته  اهلل تعتت لى ميينتت  ضتتح أتتذه جتت   ليتتأمه النتت   ا توتت ل المهستتي .92:  تتل". َمتتَذاو  َألِتتي   
ِإْ  َأْرَسْيَن  ِإلَْيِهُ  اثْتنَتتْيِ   {96}َواْضِهْو َلُه  مََّث   َأْ َح َو اْلَقْه َِة ِإْ  َج  َأ  اْلُمْهَسُيذَن : "السذر  ضق  

اُذُأَم  ضَتَعهَّْ نَتت  اِثَ لِتتث  ضَتَقتت ُلذا ِإنَّتت   ُلذا َمتت  أَنتتُتْ  ِإ َّ َاَشتته  مِّثْتيُنَتت  َوَمتت  َأنتتَه َ قَتت { 94}ِإلَتتْيُك  م ْهَستتُيذَن  َضَكتتذَّ
نَت  { 93}ِإلَتْيُكْ  َلُمْهَستُيذَن  قَ ُلذا رَات َن   َتْعيَتُ  ِإنَّت { 97}الهَّْهم  ِم  َشْح   ِإْن َأنُتْ  ِإ َّ َتْكِذاُذَن  َوَمت  َمَييتْ

مِّنَّت  َمتَذاو  َألِتي    ُكْ  لَتِا  لَّتْ  تَنتَتُهتذا لَنَتتْهُجَمنَُّكْ  َولََيَمسَّتنَُّك قَ ُلذا ِإنَّ  َتطَيتَّْهنَ  اِ  {97}ِإ َّ اْلَوَ ُغ اْلُمِويُ  
 َوَجت   ِمتْ  َأْقَهتى اْلَمِد نَتِة رَُجتو  { 92}َاْو َأنُتْ  قَتتْذا  م ْستهُِضذَن  قَ ُلذا  َ  ِهُُخْ  َمَعُكْ  َأِ    ُخِّْهتُ { 92}

َوَمت  لِتح { 99} َّ َ ْستأَُلُكْ  َأْجتها  َوُأت  م ْهتَتُدوَن  اتَِّوُعذا َمت { 90}ُمْهَسِييَ  َ ْسَعى قَ َ   َ  قَتْذِا اتَِّوُعذا الْ 
 ُهِْدِن الهَّْهَم  ِاُ،ه   َّ تُتفْتِ  َمنِّتح  َأَأتَِّخُذ ِم  ُدونِِه آِلَهة  ِإن{ 99}َضَطَهِنح َوِإلَْيِه تُتْهَجُعذَن  َ  َأْمُوُد الَِّذ 

اِتتَهاُِّكْ  ضَ ْستتَمُعذِن  ِإنِّتتح آَمنتتتُ { 94}ِإنِّتتح ِإ ا  لَِّرتتح َضتتَ    م وِتتي   { 96} ُنِقتتُذوِن  َو َ َشتتَر َمتُتُهْ  َشتتْيا   
ِاَم  َغَرَه ِلح رَاِّح َوَجَعَينِتح ِمتَ  اْلُمْكتَهِميَ  { 93} َتْعَيُمذَن  ِقيَو اْدُحِو اْلَجنََّة قَ َ   َ  لَْيَت قَتْذِمح{ 97}
{97}." 

                                                 

 .9/262: نضح ظ   القهآ( 94)
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 .ذنميم  آ  ضهم :ث لث 
وأتتح قهتتة معهوضتتة ضتتح ستتذر  غتت ضه، و   خرتتى ميتتى أهتتد متت  ختت ن  رعيتته ضهمتتذن ا لنتت   متت  

َِ َوَجَعتَو َأْأَيَهت  ِشتَيع   َ ْسَتْ،تِع ُ  ِإنَّ  : "تقتيو لء ر   واستحي   لينس     َ  َِرتة   ِضْهَمْذَن َمَ  ِضح اْسَْر
ُهْ   َُذاُِّح َأاْتَن  ُأْ  َوَ ْسَتْحِيح ِنَس  ُأ ْ   .4: القه ". ِمَ  اْلُمْرِسِد َ   ِإنَُّه َخ نَ  مِّنتْ

 رهمذنيتتتتةالقتتت   تعتتت لى ضتتتتح ستتتذر  غتتتت ضه  حكتتتح قهتتتتة أتتتذا المتتتيم  ضتتتتح ظتتتو أتتتتذه اسجتتتذا  
اليَّتُه  ِضْهَمْذَن َ ْكتُتُ  ِإ َم نَتُه َأتَتْقتُتيُتذَن رَُجت   َأن  َتُقتذَ  رَاِّتحَ  َوقَ َ  رَُجو  م ْيِم   مِّْ  آ ِ ": والجوهو  الط غح

 ضَتَعَيْيتتِه َخِذاُتتُه َوِإن  َتتُل َ تت ِدق   ُ ِهتتْوُك  اَتْعتتُض الَّتتِذ  قَتتْد َجتت  ُخ  اِ ْلوَتيتِّنَتت ِ  ِمتت  رَّاُِّكتتْ  َوِإن  َتتُل َخ ِ اتت   وَ 
َِ َلُكُ  اْلُمْيُل اْليَتْذَا ظَ ِأهِ َ  ِضتح اْسَ   َ  قَتْذاِ { 92} َِعدُُخْ  ِإنَّ اليََّه َ   َتْهِد  َمْ  ُأَذ ُمْسِهف  َخذَّاو   ْر

َأْأتِد ُكْ  ِإ َّ َستِويَو الهََّشت ِد  اَْأِ  اليَِّه ِإْن َج  نَت  قَت َ  ِضْهَمتْذُن َمت  ُأرِ ُكتْ  ِإ َّ َمت  َأَر  َوَمت  َضَم   َنُهُهنَ  ِم 
 قَتتْذِا نُتتذح   ِمثْتتَو َدْأوِ { 60}َأَحتت ُف َميَتْيُك  مِّثْتَو  َتتتْذِا اْسَْهتَهاِو  َوقَت َ  الَّتِذ  آَمتتَ   َت  قَتتتْذِا ِإنِّتح{ 92}

َو َت  قَتتْذِا ِإنِّتح َأَحت ُف َميَتْيُكْ   َتتْذَا  {69}َوَم د  َوثَُمتذَد َوالَّتِذ َ  ِمت  اَتْعتِدِأْ  َوَمت  اليَّتُه  ُهِ تُد ظُْيمت   لِّْيِعوَت ِد 
ُه َضَمتت  لَتتتُه ِمتتْ  َأتتت د  َمتتت  َلُكتت  مِّتتَ  اليَّتتتِه ِمتتْ  َم ِ تتت   َوَمتت  ُ ْ،تتِيِو اليَّتتت  َتتتْذَا تُتَذل تتتذَن ُمتتْدِاهِ  َ { 69}التتَّنَتت ِد 

{66}." 

رتتته اهلل اتتت لتوييغ ضتتتإن أتتتذا المتتتيم  أوجتتتم ميتتتى نرستتته أتتتذه ضتتتهغ  وجتتتذد نوتتتح متتت  اسنويتتت   خيَّ 
 .المهمة وانترض مداضع  م  سيدن  مذسى مستنكها إقدامه  ميى قتيه

 

خو أذه نم  ب قهآنية وغيهأ  خثيه تيخد وجذو الدمذ  هتتى متع وجتذد اسنويت   والمهستيي ، 
 .اعد  أ و الهسو، واق   الدم   والمهيحي ؟   شل أن اسمه أوجم والمساذلية أخوه م  ا للض

 
وإ ا خ ن ليعمو والتطويق دوا ه  خهن أ  س اق  ضتإن ليتوييتغ أ ،ت  دوا ته   تختهب ممت   خهنت ه 

والدولتة  ضح التطويق غيه أنن  أن  نقذ  إن دوا ه التوييغ تشمو اسسه  واسق رو والجيهان والمجتمع
 .واسمة خيه  وا نس نية جمع  
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 الرهه 
 مقدمة

 معهضة قيمة القهآن الكه  : اسس   اسو 
 معهضة مق  د القهآن الكه  : اسس   الث نح
 معهضة اهلل تع لى والقهو منه: اسس   الث لث
 الت و  الهحيحة: اسس   الهااع

 الحرظ: اسس   الخ مل
  الره : اسس   الس د 

 العمو والتطويق: الس اع اسس  
 التوييغ: اسس   الث م 

 الرهه 
 .السيه  الذاتية ليميل 
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 السيه  الذاتية ليميل 

 وصفي عاشور علي أبو زيد
 . م02/6/1391: هـ املوافق11/6/1931مواليد حمافظة كفر الشيخ جبمهورية مصر العربية، 

  wasfy75@gmail.com :منذان المهاسية

 : الميأ   واسنشطة

 .حيفظ القرآن الكرمي برواية مسندة إىل حفص عن عاصم* 
م 0211ت يوليــو" املقاصـد ازئييــة وأارهــا ت ال ـبدله الفقهــي، ةرا ــة بيصـيلية ب  يقيــة: "حصـ  علــر ةراـة الــدكبوراا بعنــوان* 

مـن كليـة ةار العلـوم جبامعـة  مبرب ة الشرف األوىل من كليـة ةار العلـوم اامعـة القـاهرة، وحصـ  علـر مااسـبق ت الفقـ  واألصـوه
 ".نظرية ازرب ت الفق  اإل المي، ةرا ة بيصيلية ب  يقية: "م، بعنوان0221القاهرة، ببقدير ممباز، ت مارس 

م، كمـا حصـ  علـر ليسـانل الل ـة 1331مـن سسـم الشـريعة اإل ـالمية بـنفل الكليـة وازامعـة " متهيـد  مااسـبق"حص  علـر *
 . م1339ية من نفل الكلية وازامعة العربية والعلوم اإل الم

صـييحل مسـلم، مسـند الـدارمي، األربعـون النوويـة، : حص  علر إاازات مسندة ت بعض كبـ  السـنة ومصـ لحل اثـديث، م ـ * 
ما ل يسع احملدث اهل ، ألفية اثـديث للعراسـي، املنظومـة ال يقونيـة، شـرحها للئرسـاي، ألفيـة اثـديث للسـيو ي، سصـيدة  رامـي 

، شــرحها لبــن ع ــد اكــاة ، كبــا  األربعــص ت ف،ــاي  الصــيابة، كبــا  األربعــص ت ف،ــاي  آه ال يــ ، وحصــ  علــر صــييحل
 .إاازة ت العلوم الشرعية من ف،يلة الشيخ يو ف القرضاو 

  مــن لــاله م باعب ــارا أحــد الكبــا  املبميــئين ت يلــة الــوعي اإل ــالمي، كمــا كرمبــ0222كرمبــ  وزارة األوســاف الكويبيــة عــام * 
م، إللقاي  بعض احملاضرات والدورات لوفوة الـدعاة مـن الـ الة 0211، 0212، 0223م، 0221املركئ العاملي للو  ية أعوام 

 .اآل يوية، واإلفريقية، واألوربية، وبرنامج علماء املسبق   زهوةا ت الربنامج
 .امل ر  وازئاير وبونل والكوي  وعمان وبركياشارك بورسات حب ية ت عدة من املؤمترات الدولية ت مصر وس ر و * 
 .ع،و عدة من املؤ سات والروابط والحتاةات العلمية العاملية*
 .ع،و هيئة حترير ت عدة من اجملالت العلمية احملّكمة*
 .عم  ت عدة من املراكئ ال ي ية الفكرية* 
للملكـــة العربيـــة الســـعوةية " مدونـــة األ ـــرة"اـــدة، و – ـــالمي شـــارك ت إعـــداة معلمـــة القواعـــد الفقهيـــة البابعـــة جملمـــع الفقـــ  اإل* 

الـ  بشـرف " مو ـوعة الفقـ  اإلباضـي"، و(مشروع بقنص ك  ما خيـص األ ـرة ت ضـوء الفقـ  اثن لـي والقـوانص العربيـة الوضـعية)
 .عليها وزارة األوساف والشؤون اإل المية ت  ل نة عمان

حملكمــة، ومواســـع اإلنئنــ  مئــات املقـــالت واثــوارات واألحبـــاث ت الفقــ  واألصـــوه، نشــرت لــ  الصـــيف واجملــالت، واجملـــالت ا* 
 . والفكر والدعوة، والئبية، وشئون األ رة، و قها

 . ل  عشرات ال بشارات الفقهية والدعوية واإلميانية علر موسع إ الم أونالين، وموسع اإل الم اليوم* 
ميــة ت مصــر والكويــ  وبركيــا وإي اليــا وأملانيــا حــوه مقاصــد الشــريعة والفكــر املقاصــد  ألقــر عشــرات احملاضــرات والــدورات العل* 

 .وبفعيل  ت العم  الدعو  والسيا ي واملؤ سي
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سنــاة ازئيــرة م اشــر مصــر، وسنــاة الصــية وازمــاه، وسنــاة األسصــر، وسنــاة فلســ ص : كــان ضــيفا ت سنــوات ف،ــايية مبعــدةة، منهــا* 
نــاة مكملــص، وسنــاة الشــر ، وسنــاة مصـر اآلن باإلضــافة إىل إلاعــة القــرآن الكــرمي بالقــاهرة، وإلاعــة الربنــامج اليـوم، وسنــاة رابعــة، وس

 ".بيمالت ت األمساء: "ال قات ت برنامج
 .كب  مقدمات ألك ر من عشرة كب  ل عض العلماء وال اح ص* 

 : الميلر  
 (. ر الة مااسبق)ة نظرية ازرب ت الفق  اإل المي، ةرا ة بيصيلية ب  يقي .1
 . ت ظاله  يد س  ، حملات من حياب  وأعمال  ومنهج  البفسق  .0
 .اثرية الدينية ومقاصدها ت اإل الم .9
األةوار . اجملـالت. منـال  للمشـاركات. البيـديات. الشـ هات. املقاصـد. ال،ـوابط. البعريفـات)مشـاركة املـرأة ت العمـ  العـام  .2

 (.املعينة
 .املعاصرة ت أصوه الفق ، ةرا ة حتليلية احملاولت البجديدية .1
 .رعاية املقاصد ت منهج القرضاو  .6
 . كلمات ت صناعة الداعية الفقي  .9
 .منهج الشيخ حممد ال ئايل ت بناوه مساي  العقيدة .1
 .أمهية القرآن ت حياة املسلم .3

 .أ ل البعام  مع القرآن الكرمي .12
 .رمئ اإل الم املعبده ت ازئاير. حمفوظ حنناح .11
 .مقاصد وآاار... ازهاة ت   ي  اهلل .10
 .معامل الو  ية ت الوساية من العنف والب رف .19
 .القرضاو  اإلمام ال اير، ةرا ة حتليلية أصولية ت معامل اابهاةا لل ورة املصرية .12
 .مقاصد األحكام الفقهية، بارخيها ووظايفها الئبوية والدعوية .11
 .مقاصدها.  هاضواب. مفهومها: الوحدة الو نية ت اإل الم .16
 .بيان  ق املسلمص لدينهم ت يبمعات املسلمص بص ازواز واملنع .19
 .حفظ األ رة ت اإل الم، سراءة ت ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها .11
 (.ر الة ةكبوراا)أارها ت ال بدله الفقهي . وظايفها. حجيبها. ضواب ها: املقاصد ازئيية .13
 .سراءة حتليلية نقدية. ةاآلراء األصولية للدكبور حممد عمار  .02
 .أحكام الشريعة بص البع د والبعلي ، سراءة أصولية ت حتقيق أسواه العلماء .01
 . األ ل واملقاصد. حق األمة ت الرسابة علر الولة .00
 .البفسق املقاصد  لسور القرآن الكرمي، ت ظاله القرآن منولاا .09
 .وأارا ت بكوين العقلية العلمية اجملدِّةة البكوين العلمي للعالمة حممد ال اهر بن عاشور، روافدا .02
 .مقاصدها. ضواب ها. عناصرها. القوة ت السيا ة الشرعية .01
 .مقدمات أصولية ت ض ط العم  ال ور  وبرشيدا .06
 .حنو بفسق مقاصد  للقرآن الكرمي، رؤية بي يسية .09
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