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 ظقؿِ افع افؼرآنِ  حؼقُق  -19

 اخلطبي إوػ 

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾاَل َهوِدَي َفُف،  نَّ اْْلَْؿَد هللإ ِ ـْ ََيِْدِه اهللُ َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َوَم َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 عد. أمو ب

 .ؾقو أَيو ادممـقن

اتؼقا اهلل واصُؽروه ظذ كِعؿِي إكزاِل افؼرآِن، افذي جعَؾف اهللُ َربقَع ؿؾقِب أهِؾ افبصوئِر 

ـُ أيب ضوفى ريض اهلل ظـف يف وصػف:  هق ـتاوُب اهللِ، ؾقاف "واإليامِن، ؾفق ـام ؿول ظعُّ ب

اف كبُل مـ ؿبَؾؽؿ، وخُز مو بعَدـؿ، وحؽُؿ مو بقـَؽؿ، هق افػ ـَ صُؾ فقس بوهلزِل، ماـ تر

مـ جبوٍر ؿصَؿف اهللُ، ومـ ابَتغك اهُلدى يف ؽِره أضؾَّف اهللُ، وهق حبُؾ اهللِ ادتاُغ، وهاق 

افذـُر اْلؽقُؿ، وهق افكاُط ادستؼقُؿ، وهق افذي ٓ تزيُغ بف إهقاُء، وٓ تؾتابُس باف 

ِد، وٓ تـؼيضا ظجوئُباف، وهاق إفسـُي، وٓ يشبُع مـف افعؾامُء، وٓ خيَؾؼ ظـ ـثارِة افا رَّ

ْصاِد  ُـّ إذ شؿعتف حتك ؿوفقا: ﴿ إكَّو َشِؿْعـَو ُؿْرآكًو َظَجباًو   ََيْاِدي إَِػ افرُّ افذي مل تـتف اجل

مـ ؿول بف صدق، ومـ ظؿَؾ بف ُأجر، ومـ حَؽَؿ بف ظدَل، ومـ دظو إفقاف  َؾآَمـَّو بِِف﴾

 . "ُهدي إػ رصاط مستؼقؿ

                                 

  . 2-9( شقرة اجلـ:)

حديٌ ٓ كعرؾف إٓ مـ هذا افقجف وإشـوده جمفقل ويف اْلورث  "(، وؿول:2192( شــ افسمذي))

 ."مؼول
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 أمَي افؼرآنِ 

ذه بعُض أوصوِف ـتوبِؽؿ اْلؽاقِؿ، وؿاد ذـار اهلل ـثارًا ماـ أوصاوؾِِف يف افؼارآن ه

افعظقِؿ، بّغ يف تؾؽ إوصوِف وطقػَي افؽتوب ومفؿَتاف وظؿؾاف، وماو لاى فاف ماـ 

 اْلؼقِق وافقاجبوِت.

ؾؿااـ ذفااؽ أَيااو ادممـااقن: أن اهللَ وصااَػ ـتوَبااف اْلؽااقَؿ بلكااف روُح، ؿااول تعااوػ: 

َذفَِؽ َأوْ  ـَ ًَ َتاْدِري َماو اْفؽَِتاوُب َوٓ اإْليااَمُن﴾﴿َو ـْ ـُ ـْ َأْمِرَكو َمو   َحْقـَو إَِفْقَؽ ُروحًو ِم

ًٍ ٓ روَح ؾقاف وٓ  ؾوفؼرآُن افعظقُؿ روح، حيقل بف اهللُ ؿؾقَب ادتؼغ، ؾؾؾِف ـاؿ ماـ مقا

وَن َمْقتًو ؾَ  ـَ ـْ  َلْحَقْقـَوُه َوَجَعْؾـَو َفاُف حقوَة، أحقوه اهللُ تعوػ بروِح افؽتوِب، ؿول تعوػ: ﴿ َأَوَم

ُؾاَمِت َفاْقَس بَِخاوِرٍج ِمـَْفاو ﴾ ـْ َمَثُؾُف يِف افظُّ َؿ ـَ ؾاوضؾبقا أَياو  ُكقرًا َيْؿِق بِِف يِف افـَّوِس 

 ادممـقن حقوَة ؿؾقبِؽؿ مـ ـتوِب ربؽؿ، ؾال أضقَى وٓ أـؿَؾ مـ اْلقوِة بروِح افؼرآِن. 

 .ظبود اهلل

ِن افعظقِؿ: أكف كقٌر، ؿول تعوػ: ﴿ َؾآِمـُقا بِاوهللَِّ َوَرُشاقفِِف َوافـُّاقِر إنَّ مـ أوصوِف افؼرآ

ِذي َأْكَزْفـَو َواهللَُّ باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبٌِر ﴾ ـَ اهللَِّ ُكقٌر َوـَِتوٌب ُمبِاٌغ افَّ ْؿ ِم ـُ ، وؿول: ﴿ َؿْد َجوَء

َبَع ِرْضَقاَكُف ُشُبَؾ  ـِ اتَّ ـَ افظُُّؾااَمِت إَِػ افـُّاقِر بِنِْذكِاِف   ََيِْدي بِِف اهللَُّ َم ِرُجُفْؿ ِم الِم َوخُيْ افسَّ

                                 

 . 22( شقرة افشقرى :)

 .922( شقرة إكعوم:)

  .8افتغوبـ : ( شقرة )
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اٍط ُمْسَتِؼقٍؿ ﴾ ؾوفؼرآُن يو ظبوَد اهللِ كقٌر ُتِؼاُق باف ؿؾاقُب اداممـغ،  َوََيِْدَيِْؿ إَِػ رِصَ

اَؽ باف، ؾعِؿاَؾ بالوامِره  وفؽغ ادتؼغ، وذفؽ ٓ يؽقُن إٓ دـ متسَّ وُييضء افسبقَؾ فؾسَّ

 اكتفك ظـ زواجِره. و

 .أَيو ادممـقن

َل  اِذي َكازَّ إن مـ أوصوِف افؼرآِن افعظقِؿ: أكاف ؾرؿاوٌن، ؿاول اهللُ تعاوػ: ﴿ َتَباوَرَك افَّ

ؾوفؼرآُن ؾرؿوٌن، يػرُق بغ اْلؼِّ وافبوضِؾ،  اْفُػْرَؿوَن َظَذ َظْبِدِه فَِقُؽقَن فِْؾَعودََِغ َكِذيرًا ﴾

الِل، و َق وبغ اهلدى وافضَّ صوِد، وبغ افَعَؿك وإبصوِر، وهق ؾرؿوٌن، ؾرَّ بغ افغلِّ وافرَّ

اهللُ ؾقف وبف بَغ ادممـغ إبراِر، وبغ افؽوؾريـ افػجوِر، ؾوحرصقا ظبوَد اهللِ ظذ افتَّحعِّ 

 بصػوِت ادممـغ، وافتخع ظـ صػوِت افؽوؾريـ وافػوشؼغ. 

 .أَيو ادممـقن

ظقِؿ: أكف مقظظٌي وصػوٌء وهدى ورمحٌي فؾؿممـغ، ـام ؿول إن مـ أوصوِف افؼرآِن افع

اُدوِر َوُهادًى  ُؽْؿ َوِصَػوٌء دَِو يِف افصُّ ـْ َربِّ َو افـَّوُس َؿْد َجوَءْتُؽْؿ َمْقِظَظٌي ِم اهلل تعوػ: ﴿َيو َأَيُّ

 .َوَرمْحٌَي فِْؾُؿْمِمـَِغ﴾

أو أفؼك افسؿَع وهق صافقٌد، وهاق  ؾوفؼرآُن يو ظبوَد اهللِ أبؾُغ مقظظٍي، دـ ـون فف ؿؾٌى 

أكجُع إدويِي دو يف افؼؾقِب ماـ أؾاوِت وإماراِ ، ؾػال ـتاوِب اهلل تعاوػ صاػوُء 

                                 

  . 92 -92( شقرة ادوئدة :)

  . 9( شقرة افػرؿون : )

  . 25( شقرة يقكس : )
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اَؽ باف، يدفاف  أمراِ  افشبفوِت، وصػوُء أمراِ  افشفقاِت، وهق هدى ورمحٌي دـ متسَّ

ُح شبقَؾ ا ُ فف ادـفوَج افؼقيَؿ، ويقضِّ  دممـغ. ظذ افكاِط ادستؼقِؿ، ويبغِّ

 .أَيو ادممـقن

هذه بعُض إوصوِف افتل وصَػ اهللُ تعاوػ ااو افؼارآَن افعظاقَؿ، وهال أوصاوٌف 

ظظقؿٌي جؾقؾٌي، تبغِّ ِظظَؿ ؿدِر هذا افؽتوِب ادجقِد، افذي جعؾف اهللُ خوتَؿ ـُتبِف إػ أهاِؾ 

، ، بؾ هق أظظاُؿ آوشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  إرِ ، ؾفق أظظُؿ آيوِت افـبلِّ 
ِ
ياوِت إكبقاوء

ؾؾؿ يمَت كبلٌّ مثَؾ هذا افؼرآِن افعظقِؿ، افذي أظَجَز كظوُمف افػصحوَء، وأْظَقاً معوكقاف 

 ٌِ ـَ اْْلَاِدي َل َأْحَس ٌُ ؿول: ﴿ اهللَُّ َكزَّ ـو حق ، ؾصدَق واهللِ ربُّ
ِ
افبؾغوَء، وَأََسَ ؿؾقَب افعؾامء

َتوبًو ُمَتَشوِاًو َمَثوِِنَ َتْؼَشِعرُّ ِمـُْف ُج 
ُْؿ ُثؿَّ َتؾُِغ ُجُؾقُدُهْؿ َوُؿُؾقُاُْؿ إَِػ ـِ ـَ خَيَْشْقَن َراَّ ِذي ُؾقُد افَّ

ـْ َهوٍد ﴾ ـْ ُيْضؾِِؾ اهللَُّ َؾاَم َفُف ِم ـْ َيَشوُء َوَم ِر اهللَِّ َذفَِؽ ُهَدى اهللَِّ ََيِْدي بِِف َم ـْ  . ِذ


 

                                 

  . 22( شقرة افزمر: )
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 اخلطبي افثوكقي

 أمو بعد. 

 .ؾقو أَيو ادممـقن

واجباوٍت ظديادًة، ؾاوتؼقا اهللَ ظباوَد فف ظؾقـو افؽتوِب افعظقِؿ حؼقؿًو ـثرًة، و إن هلذا

 قاجبوتِف.بحؼقِؿف وؿقمقا وأّدوا اهللِ، 

ؾؿـ حؼقِؿف أَيو ادممـقن: وجقُب افػرِح بف، ؾؽتوُب اهللِ ادجقُد خُر ماو ُيػاَرُح باف، 

َو افـَّوُس َؿْد َجوَءْتُؽْؿ  اُدوِر ؿول اهلل تعوػ: ﴿َيو َأَيُّ َاو يِف افصُّ
ُؽاْؿ َوِصاَػوٌء دِ ـْ َربِّ َمْقِظَظٌي ِما

( ُؿْؾ بَِػْضِؾ اهللَِّ َوبَِرمْحَتِِف َؾبَِذفَِؽ َؾْؾَقْػَرُحاقا ُهاَق َخاْرٌ ِاَّاو 52َوُهدًى َوَرمْحٌَي فِْؾُؿْمِمـَِغ )

 .َلَْؿُعقَن﴾

آُن، ورمحُتف أن جعؾاَؽؿ ؾضاُؾ اهللِ افؼر "يف هذه أيي:  ريض اهلل ظـف  ؿول أبق شعقد 

، ومؼته هذا افػرِح يو ظبوَد اهللِ هق تعظقُؿ هاذا افؽتاوِب، وإيثاوُره ظاذ "مـ أهؾِفِ 

 ؽِره، ؾنكف واهللِ خٌر مـ ـؾِّ مو لؿُعف افـوُس مـ أظراِ  افدكقو وزيـتِفو. 

 .أَيو ادممـقن

ـَ َيْتُؾاقَن ـَِتاوَب اهللَِّ إن مـ حؼقِق هذا افؽتوِب ادجقِد: تالوَتف، ؿول تعوػ: ﴿إِ  ِذي نَّ افَّ

ـْ َتُباقَر ) اوَرًة َفا َ
َِ ًا َوَظالكَِقاًي َيْرُجاقَن  الَة َوَأْكَػُؼاقا ِاَّاو َرَزْؿـَاوُهْؿ َِسّ ( 21َوَأَؿوُمقا افصَّ

                                 

  .28 – 25( شقرة يقكس: )

 .222/ 8( اجلومع ٕحؽوم افؼرآن )
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ُف َؽُػقٌر َصُؽقٌر﴾ ـْ َؾْضؾِِف إِكَّ َقُفْؿ ُأُجقَرُهْؿ َوَيِزيَدُهْؿ ِم  ؾقافاهلل ظصاذ  وؿد ؿاول  فُقَقؾِّ

، ؾحاوؾظقا أَياو (اقرؤوا القرآن، فإنه يأيت يوم  القامةوش يواا مص ابو م ه: )وشؾؿ 

ادممـقن ظذ تالوِة افؼرآِن، واشتؽثِروا مـ ذفاؽ، ؾانن تاالوَة افؼارآِن َاع افؼؾاقَب 

ُبف ؾقام ظـاَد  ُرهو وتزـقفو، وحتؿُؾ ادرَء ظذ ؾعِؾ افطوظوِت، وترِك ادـؽراِت، وترؽِّ وتطفِّ

 ربِّ افزيوت.  اهللِ

 .أَيو ادممـقن

َر َمَعوكِقاف، ؿاول اهلل تعاوػ:  إن مـ حؼقِق هذا افؽتوِب افعظقِؿ، وافػرؿوِن ادبِغ: تادبُّ

َْفَباوِب﴾ ْٕ َر ُأوُفاق ا َـّ ُروا آَيوتِاِف َوفَِقَتاَذ بَّ َتوٌب َأْكَزْفـَوُه إَِفْقَؽ ُمَبوَرٌك فَِقدَّ
، وؿاد ذمَّ اهللُ  ﴿ـِ

ُروَن اْفُؼْرآَن َأْم َظَذ ُؿُؾاقٍب  تعوػ ادعرضغ ِر ـتوبِف، ؾؼول جؾ وظال: ﴿َأَؾال َيَتَدبَّ ظـ تدبُّ

 .َأْؿَػوهُلَو﴾

ُُ باوفؼرآِن إٓ داـ  ؾوتؼقا اهللَ ظبوَد اهللِ، وتدبروا ـتوَبف افعظقَؿ، ؾنكف ٓ حيصُؾ آكتػاو

اهلل صذ  وظال إػ رشقفِف  ُُجَع ؿؾُبف ظـد تالوتِف وشامِظف، واشتشعَر أكف خطوُب ربِّف جؾ

، وؿد جوَء ظـ بعِض افسؾِػ رمحفؿ اهلل أهناؿ ـاوكقا ُيؼقؿاقن افؾقاَؾ بآياٍي وشؾؿ  ظؾقف

ُدوهنو ويتدبَّرون مو ؾقفو.   واحدٍة، يردِّ

                                 

  .29- 21( شقرة ؾوضر: )

  ( مـ حديٌ أيب أمومي افبوهع ريض اهلل ظـف.898( أخرجف مسؾؿ ))

 .21( شقرة ص: )

  .28( شقرة ُمؿد: )
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 .أَيو ادممـقن

ـاو افعظاقِؿ  إن مـ حؼِّ هذا افؼرآِن ادجقِد تعظقَؿف وإجالَفف وتاقؿَره، ؾنكاف ـاالُم ربِّ

ؿد أُجع افعؾامء ظذ وجقِب تعظقؿ افؼرآن افعزيز، وتـزَيِف، وصاقوكتِف، ؾؿاـ اجلؾقِؾ، و

 ُِ  مـف ؾؼد ـػر بوهللِ افعظقؿ، وهاق ـاوؾٌر بنُجاو
ٍ
اشتخػَّ بوفؼرآِن، أو اشتفزأ بف أو بقء

ٌِ افعوبثغ.   ادسؾؿغ، ؾعظِّؿقا هذا افؽتوَب يو ظبود اهلل، واحػظقه مـ ظب

 .ظبود اهلل  

ف إٓ ضوهٌر وإن مـ تعظقِؿ ا ، وٓ يؼرُأه ُجـُاٌى، أي: -أي: متقىضء-فؼرآِن أٓ يؿسَّ

ْجِؾ إفقف، أو وضُعف حقٌ يؿَتَفـ،  مـ ـوكً ظؾقف جـوبي، وٓ لقز اشتدبوُره، أو مدُّ افرِّ

ـْ َتْؼَقى اْفُؼُؾقِب  َو ِم ـْ ُيَعظِّْؿ َصَعوِئَر اهللَِّ َؾنهِنَّ  . ﴾ؾوتؼقا اهلل وظظِّؿقا ـتوَبف ﴿َذفَِؽ َوَم

 .أَيو ادممـقن

اهلل صاذ  ف بف، ـام أمر اهلل تعاوػ باذفؽ كبقَّاإن مـ حؼقِق هذا افؽتوِب آشتؿسوَك 

اٍط وشااؾؿ  ظؾقااف ااِذي ُأوِحااَل إَِفْقااَؽ إِكَّااَؽ َظااَذ رِصَ ، ؾؼااول تعااوػ: ﴿َؾوْشَتْؿِسااْؽ بِوفَّ

 وآشتؿسوُك بف يؽقن بوتبوِظف، بنحالِل حالفِف وحتري ُمْسَتِؼقٍؿ﴾
ِ
ِؿ حراِمف، وآؿتداء

ـْ  بُِعقا َمو ُأْكِزَل إَِفاْقُؽْؿ ِما  مـف، ـام ؿول تعوػ: ﴿اتَّ
ٍ
بف، وافتحوـِؿ إفقف، وظدِم افؽػِر بقء

 . َربُِّؽْؿ﴾

                                 

 . 22( شقرة اْلٍ: )

  . 82( شقرة افزخرف: )

 . 2( شقرة إظراف: )
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ؽًو صاوِدؿًو، ُتارى آثاوُره يف أظامفِؽاؿ  ؾوتؼقا اهللَ ظبوَد اهللِ، ومتسؽقا بؽتوِب ربِّؽؿ متسُّ

رًا وؾِؽرًا وِظؾااًم وَظَؿااًل، ؾنكاف  وأؿقافِؽؿ وأخالِؿؽؿ، وأؿبؾقا ظؾقف تالوة وحػظًو وتدبُّ

 مـ اظتصَؿ بف ؾؼد ُهِدي، ؾوظتصؿقا بحبؾ اهلل ُجقعًو أَيو ادممـقن. 


 

 


