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س :ما ا َّلذي يج التزامه يف ِّ
األمة؟
حق ال:رنن على جميع َّ
ظاهرا وباطنًا ،والتمس به ،والقيام بح ِّقه.
ج :هد ا ِّتباده
ً
ال اهلل

 :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ [األنعام.]155:

و ال

 :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ [األدراِّ.]3:

و ال

 :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ

[األدراِّ].
ٍ
وهي دامٌ يف ِّ
كتاُ.
كل
واآليات يف ل كثير.
وأوص النبي ♀ بكتاُ اهلل؛ فقالَ :فخُ ُذوا بِكِ َت ِ
اب اهلل َِ ،وت ََم َّسكُوا بِ ِه».
المترج منَّلا يا رسْْدل اهلل
ون فِ َت ٌن» ،ه
ويف الديث دل ٍّي مرفد ًدا :إِ َّن َها َس ـ َت ُك ُ
لل :ما َ
ِ
اب اهلل ِ» ،و كر الحديث.
ال :ك َت ُ

كر المْ،نِّف 

س ً
ْااال آخر يتعل بالقرآ الكريم؛ فقال( :ما الذي يجب

التزامه يف ال ِّ القرآ دل جميع األمٌ ).
ْاهرا وبْاط ًنْا) أي أنْه يجْب دل جميع األمٌْ أ
ثم أجْاُ دنْه بقدلْه( :هد ا ِّتبْادْه ظ ً
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يتبعدا القرآ يف أدمْالَّلم الظْاهرة والبْاطنٌْ؛ بْأ يجعلده إمْا ًمْا لَّلم ،فيمتثلدا مْا فيْه مَن
خربٍ وطل ٍ
ب.
وهْْد الْْذي جْْاء األمْْر بْْه يف ْْدلْْه
[األنعام)]155:؛ فقدله

 ( :ﮠﮡﮢﮣﮤ

 ( :ﮤ ) أي خذوا به واجعلده إما َمكم و ا دَ كم.

و ْدم اهلل ▐ بين يْدي األمر بْه وصْْ ْ ََْه بْأنْه كتْاُ مبْارك؛ فقْال ( :ﮠ
ْتقيما يف ال ِّلسْْا العرب ِّي لد
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ) ،وكا الكالم يمكن أ يقع مسْ ً

يْل( :وهْذا كتْاُ أنزلنْاه فْاتبَعده)َ ،
وزيْد الدصْْْْف لبيْا همد َجْب ا ِّتبْادْه؛ وهد كدنْه كتْا ًبْا
مباركًا؛ أي و بر ٍ
كٌ.
و(ال َبركة) :التير الكثير.
فتير القرآ كثير ال ينقهع.
ثم أورد آي ْ ًٌ أخرى؛ وهي دل ْه

 ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ [األدراِّ)]3:

أيوا  :-األمر باال ِّتبا .
اآليٌ؛ وفيَّلا ً -
ثم كر دل اهلل
ِّ
للحث دل
الَعل مشد ًدا

 ( :ﯺ ﯻ ﯼ [األدراِّ )]170 :اآليٌْ؛ و ه كَر هْذا
دة األخذ بالقرآ  ،والتعل به.

فتوْعيف الَعل ؛
دال دل طلب دة أخذه؛ فقد هل ( :م ِّسْ القرآ ) أبلٌ من دل :
الحض دل شْْ ْدة
(أم َسْْ ْ بْالقرآ )؛ أل توْْْْعيف الَعْل بجعلْه مشْْ ْد ًدا يْدل دل
ِّ
التمس به وا ِّتباده (.)1
( )1و كر اهلل  إ امٌ ال،الة بعد َكره؛ ألنَّلا أجل أدمال المتبَعين للكتاُ المم ِّسكين به؛ فإ أجل
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َّبي ♀:
َّ
ثم لكر طرفا من األحاديث الواردة عن ال ِّ
منَّلْا :وصْْ ْي هتْه ♀ زي َْد َ
بن أر َم يف صْْْْحيُ مسْْْ ٍ
ْلم» أنْه ْالَ ( :ف ُخـ ُذوا
بِكِ ـَت ِ
اب اهلل َِ ،وت ََم َّســـكُوا بِـ ِه»)؛ فْاألمر بْاألخْذ أمر بْاال ِّتبْا  ،واألمر بْالتمسْْْْ أمر بقدة
ٍ
نظير دله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [مريم.]12:
اال ِّتبا  ،وهد األخذ بقدة؛ فَّلد ه
المترج منَّلا يا
دلي) دند الت
ون فِ َت ٌن» ،ه
ِّرمذي ( :إِ َّن َها َســ َت ُك ُ
ِّ
لل :ما َ
ثم كر الديث ( ٍّ
ِ
ٍ
الديث طدي ٍل ،ويف إسناده ضعف.
اب اهلل ِ»)؛ وهد طرِّ من
رسدل اهلل ال :ك َت ُ
ظاهرا
واآليات واألالاديث يف هذا البْاُ كثيرة؛ وهي تدل دل وجدُ ا ِّتبْا القرآ
ً
وباطنًا ،وأ التير والَال كله يف القرآ .
فمن
وهد
أدظم دواوين العلم ،واإليما  ،والعمل ،والْ ،ال  ،والزكاة ،واإلرشْْاد؛ َ
ه
يلزم القرآ ؛ فْإ القرآ هد أصْْْْل العلم ،ومنْه تتَجر ينْابيع
أراد أ يبلٌ التير فيَّلْا ف ْل َ
والسن دملَّلا ومرا بتَّلا هلل ▐.
صال النَس وزكاهتا وطَّلارهتا ه

أدمالَّلم الظاهرة البدنيٌ إ امٌ ال،الة[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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س :ما مع ى ال َّتمس بالكتاب وال:يام بح ِّ:ه؟
َظْه ،وتالوتْه ،والقيْام بْه آنْاء الليْل والنَّلْار ،وتْدبر َ
ج :ال ه
آيْاتْه ،وإالالل الاللْه،
وتحريم الرامْه ،واالنقيْاد ألوامره ،واالن َزجْار بزواجره ،واالدتبْار بْأمثْالْه ،واال ِّتعْاظ
ب َقْْْ،ْْ،ه ،والعمل بمح َكمه ،والتسْْْليم لمتشْْْابََّله ،والد دِّ دند الدوده ،والذُ دنه
لتحريف الغالين وانتحال المبهَلين ،والنْْْ،يحٌ له ِّ
بكل معانيَّلا ،والدددة إل ل دل
ٍ
ب،يرة.

كر المْْْ،نِّف 

سْْْ ً
ْااال آخر يتعل بالقرآ ؛ فقال( :ما معن التمسْْ ْ

بالكتاُ) أي بالقرآ (والقيام بح ِّقه ).
ٍ
ٍ
َظْه) أي اسْْْْتظَّلْْاره دن ظَّلر لْ ٍ
كثيرة؛ فقْْال( :ال ه
ْب،
أفراد
ثم أجْْاُ دنْْه بْْذكر
(وتالوتْه) أي راءتْه( ،والقيْام بْه آنْاء الليْل والنَّلْار) أي األزمنٌْ المتتلٌَْ من الليْل
والنَّلار ،فـ (اآلن) هد الحين والزما .
ال( :وتدبر آياتَه) أي الدصْْْْدل إل مايٌ التهاُ القرآينِّ؛ أي ما هيراد منه؛ فإ كا
مَن باُ الترب َصدى ،وإ كا مَن باُ الهلب َ
وانزج َر دن النَّلي.
امتثل األمر
َ
هذا هد معن (التدبر) المأمدر به شر ًدا.
وهد متد ِّ ف دل معرفٌ التَسْْير؛ ال ابن تيمي ٌَ الحَيد( :وال يمكن تدبر القرآ إال
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بمعرفٌ تَسيره).
مثـالـه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [اإلسْْْْراء ]78:تتْدبرهْا أو ًال بمعرفٌْ تَسْْْْيرهْا؛
فتعرِّ معن (الْدلدك) أنْه زوال الشْْ ْمس ،وينْدرج يف (الزوال) :و ْل الظَّلر ،وو ْل
َ
الع،ر؛ فكله معل بالزوال وما يتبعه من ال ِّظ ِّل.
فيكون تدبر هذه اآلية :األمر بإ امٌ ال،الة يف هذين الد تين.
هْذا هد التْدبر الْذي هأمَر بْه يف مير مدضْْ ْ ٍع من القرآ  ،وهد الْذي كْا دليْه سْْْْلف
األمٌ.
رسلة (تدبرا) فليس مَن هذا الباُ.
َّأما تسمية التَّفسير
ِّ
الم َ
اإلشاري ،أو الخواطر ُ
ٍ
بشروط؛ أي يكد يف اآليٌ إشارة إل معنً
فـ (التَّفسير اإلشاري) صحيُ
فَّلذا صحيُ بشرو ٍ
ط بينَّلا ابن الق ِّيم يف أدالم المد ِّ عين».

د يتَ ؛

المر َسـلة) :فال يجدز لإلنسْا أ يتكلم بما يقع يف خداطره يف القرآ
وأما (الخواطر ُ
َّ
بال د ٍ
الروايٌ دن اهلل؛
لم؛ أل القدل يف تَسْير القرآ  -كما ال بعض السْلف  -إنما هد ِّ
يعني أ المتك ِّلم بََّلذا هيتبَر دن اهلل .
وهْذا يح َمْل المرء دل الجز نَسْْْْه دن أ يتكلم بشْْْ ٍ
ْيء يف القرآ مَن مير تحق
َ
صحته ابتدا ًء.
مما ُيسـ َّـمى (تدبرا لل:رنن) فيه شْْيء ي ُْْ،كدنه كذل  ،وفيه
فما يت:الفه ال َّاس اآلن َّ
شيء كثير:
اإلشْْاري؛ وهد معا ٍ صْْحيحٌ هتسْْتن َبط من آيات القرآ
○ تار ًة يكد من التَسْْير
ِّ
الكريم.
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أيوا مَن َ
رسلٌ التي ال َخها َم لَّلا وال َزما َم.
○ ومنه شيء كثير ً
التداطر الم َ
ْردْا َوف مْْدارك التهْْاُ
وأهْْل العلم و هطالبْْه ينبغي أ يْْأخْْذوا بمْْا هأمَر بْْه شْْْ ً
ردي ،ال َوف ما يسير دليه النا بأهدا َّلم ورمباهتم؛ فإ هذا هيد َع يف المحذور.
الش ِّ
ِ
ومن أمثلتـه :أ بعض َمن تكلم يف هْذا البْاُ كر أ من أدلٌْ دْا َلميٌْ القرآ  :تحريم
التنزير فيْه؛ ْال :أل هْذا الحيدا لم يزل م ً
ْأكدال ألهْل الكتْاُ من لْ الزمْا إل
ٍ
متتلٌَ مَن القرآ .
مداضع
فح ِّرم التنزير و ه كَر يف
َ
زماننا هذا؛ ال :ه
أصْال؛ فالقرآ
ً
وهذا كالم مير صْحيٍُ ؛ فإ القرآ ال يحتاج إل وصْف (العالميٌ)
كتْاُ اهلل  ،والعْا َلم هم الم َ
َتقرو إل كالم اهلل  وواليْه الْذي أوالْاه إل
أنبيا ه.
إن الحامق على لكر تحريم الخ زير يف ال:رنن يف غير موضع ليس هد هذا المعن ؛
ثم َّ
َّ
وإنما ما كره َمن هد دارِّ بمعاين القرآ  -وهد الرامب األصََّْلانَي يف كتاُ الذريعٌ
أن تحريم الخ زير ُلكِر كثيرا يف ال:رنن أل العرُ كْانْل
إل مكْارم الشْْ ْريعٌْ» -؛ وهد َّ
منَّلم با هل مَن النْْ،ارى ،وكا يأ َل هََّلم َمن يألََّلم مَن بني دمدمتَّلم مَمن هد مسْْلم ،أو
مَن المشركين الذين يميلد إل اإلسالم ،فكاندا يجتمعد معَّلم أكثر ما يجتمعد دل
فحرم التنزير ل َ ََ ْْ ْْ،م هدرى َ
اإللف بين
أكثره
الهعْْام ،وكْْا طعْْام أولئ ْ
ه
التنزير؛ ه ِّ
ه
ه
المسلمين و َمن كا مَن أهل اإلشراك ري ًبا منَّلم ،وبين بني دمدمتَّلم مَن الن،ارى.
فَّلذا المعن هد المعن الذي ألجله ه كَر التنزير محر ًما يف مير مدض ٍع مَن القرآ .
وتحريم الرامْه ،واالنقيْاد ألوامره ،واالن َزجْار بزواجره)
ثم ْال( :وإالالل الاللْه،
ه
تزجر وتمنع النا َ .
أي مناهيه التي ه
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ال( :واالدتبار بأمثاله ،واال ِّتعاظ ب َق،،ه) أي طلب َ
الع َظٌ ب َق،،ه.
ه
(والعمْل بمح َكمْه ،والتسْْْْليم لمتشْْْْْابََّلْه ،والد دِّ دنْد الْدوده ،والْذُ دنْه
لتحريف الغال َين وانتَحال المبهَلين ،والنْْْ،يحٌ له ِّ
بكل معانيَّلا ،والدددة إل ل دل
ٍ
ب،يرة).
وهْذه األفراد المْذكدرة هي مَن جملٌْ المعن الْذي أراده مَن التمسْْْْ بْالكتْاُ
والقيام بح ِّقه.
وبقيٌ أفرادها مذكدرة يف اآليات القرآنيٌ ،واألالاديث النبديٌ.
واتِّباع الكتاب  -الذي هد القرآ  -والتَّمس ُ به وال:يام بح ِّ:ه له درجتان:
 -أي الزمٌْ واجبٌْ -؛ كْاإليمْا بْه ،والعمْل بْه ،والتحْاكم

◆ األولى :درجٌْ فر
وال َ
إليْهَ ،
َِ مْا ال هبْد من الَظْه منْه؛ مثْل :الَْاتحٌْ للمِّ ْ ْْ،لي ،ومثْل :آيْات األالكْام
للقاضي.

◆ والـدَّ رجـة َّ
الثـانيـة :درجٌْ نْافلٌْ؛ كتالوتْه ،واالسْْْْتشَْْْْْاء بْه ،والَِ مْا زاد دن
الَاتحٌ (.)1
فَّلْاتْا الْدرجتْا تجمعْا أفراد مْا هأمَرنْا بْه مَن ال ِّ القرآ يف التمسْْ ْ بْه ،والقيْام
ٍ
ٍ
كَايٌ ،لكن الَِ ما زاد
( )1كحَِ ما زاد دن الَاتحٌ مما اختص
بَوْْيلٌ؛ أل الَِ القرآ ك ِّله فر ه
ٍ
عد تين ،ومير ل .
بَويلٌ نافلٌ؛ مثل :آيٌ
دن الَاتحٌ مما اختهص
الكرسي ،والم ِّ
ِّ
ولْذلْ ؛ َمن ود الشْْ ْر دلَم أ أول مْا هيبْدَ أ بْه يف َالَِ القرآ بعْدَ الَْاتحٌْ ل َمن ك هبر سْْ ْنْه وتْأخر:
َ
نَسْ ْه دليَّلا؛ بأ يحَِ آيٌ الكرسْْ ِّْي،
اآليات والسْ ْدر التي لَّلا فوْْْيلٌ خاصْ ٌْ؛ فَّلي التي ينبغي أ َيحمل َ
المل  ،واآليتين من آخر سدرة البقرة ،وهلم ج ذرا[ .شر برنامج التعليم المستمر].
وسدرة ه
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بح ِّقه (.)1
َ
َر ًدا يف
و د كتب جمادٌ يف موْامين كتبَّلم يف كر ال ِّ القرآ  ،لكن ال أدرِّ كتا ًبا م َ
ال ِّ القرآ اسْْْْتددْب جميع هْذه األفراد ممْا ورد يف اآليْات ويف األالْاديْث ويف آثْار
السلف.
اكرا مْا جْاء يف لْ مَن
فَّلْذا بْاُ السْْْْن أ ينَّلض بْه نْاهض مب ِّينًْا ال القرآ ً ،
اآليات واألالاديث واآلثار.

( )1ورد العلم إلى ألــوله ،أولى من إرســاله بفضــوله؛ أي إ هذا الكالم الذي كره الش ْين يتسْْلسْْل؛
لتعدد األندا  ،لكن رد العلم إل األصْدل التي توْبَهه أول  ،فتعرِّ أ العبد مأمدر با ِّتبا القرآ  ،ثم تعرِّ
أ الذي هأمَرنا با ِّتباده منه دل درجتين :إالداهما :درجٌ فر  .والثانيٌ :درجٌ نافلٌ[ .شْْْر برنامج التعليم
المستمر].

