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   ؟ةال:رنن على جميع األمَّ  ذي يج  التزامه يف حقِّ ما الَّ   س:

 .هوالقيام بحقِّ   ،  بهمس  والت    ،اا وباطنًباده ظاهرً هد اتِّ   ج:

 .[155م:األنعا ]  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ :  اهلل   ال  

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

 ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ:  و ال  

 .]األدراِّ[

ٍُ  يف كلِّ   ٌ  وهي دام    .كتا

 .واآليات يف  ل  كثير  

 وأوص  الن 
 
ُكوا ،اهللِ  اِب تَ كِ وا بِ ُذ ُخ فَ    فقال:؛  بكتاُ اهلل  ♀  بي  «.هِ بِ  َوَتَمسَّ

 لويف الديث د
ٍّ
   ج منَّلا يا رسْْدل اهللرت: ما المَ  لله «،  نٌ تَ فِ  ونُ كُ تَ ا ســَ هَ نَّ إِ :  امرفددً   ي

 ث.و كر الحدي  «،اهللِ   اُب تَ كِ     ال:

 
 

 

ذي يجب ما ال  )يتعل   بالقرآ  الكريم؛ فقال:  سْاااًل آخر    الم،ْنِّف    كر

 (. ٌالقرآ  دل  جميع األم    التزامه يف ال ِّ 

ه:   ه بقدْل اْده ظْاهرً هد اتِّ )ثم  أجْاُ دْن اطنًْ ْب ه يجْب دل  جميع األاا وْب ٌ أ ( أي أنْ    مْ 
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أ  ٌ؛ ْب اطْن اهرة والْب ا لَّلم  يت بعدا القرآ  يف أدمْالَّلم الظْ  اْمً ه مَن    ،يجعلده إْم ا فْي فيمتثلدا ْم

 ٍب.ل وطربٍخ

  ْْ ال ْْد  ْْه  وه ْْدل ْْه يف   ب ْْر  األم جْْاء  )ذي    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ : 

 كم.كم و ا دَ واجعلده إمامَ أي خذوا به  ( ۀ : )(؛ فقدله  [155م:]األنعا 

م اهلل   ُ  مْبارك  ََْ صْْْْ و  بين ْيدي األمر ْبه  ▐وْ د  ڻ ؛ فْقال: )ه ْبأنْ ه كْتا

 يقع مسْْتقيًما يف اللِّسْْا  العرب  وكا  الكالم يمكن أ ،  ( ڻ ڻ ڻ ۀ 
ِّ
لد    ي

ُ  أنزلْناه ْفات بَعده( ب  ،   ْيل: )وْهذا كْتا دْجَ اتِّْباْده؛ وهد كدْنه كْتابًْا  وَزْيد الدصْْْْف لبْيا  مه

ٌٍ رأي  و ب؛  مبارًكا  .ك

 التير الكثير.و)الَبركة(: 

 كثير  ال ينقهع.  ير القرآ فت

 ْْ وهي  دل أخرى؛   ًٌ ْْ آي أورد  )  هثم   (  [3]األدراِّ:  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  : 

 : األمر باالتِّبا .-  أيًوا -اآليٌ؛ وفيَّلا  

ر ْهذا  كَ و ه ؛  ( اآلْيٌ[170:  ]األدراِّ ىئ ىئ ی: )ر  دل اهلل  كثم   

ًدا للحثِّ دل   شعل مالَ ة األخذ بالقرآ ، والت عل   به.د   د 

ة أب  لدال؛ دل  ط  لعفتوْعيف الَ   : أبلٌ من  دل   سِّْ  القرآ (: )م فقدله   ؛ذهخد 

َْْ  ْبالقرآ (؛ أل   توْْْْعيف الَم)أ ْْ ْله معل بجعْ سْْ ًدا ْيدل  دل  الحضِّ شْْ ْْ   د  ة  دل  شْْ د 

 .(1)  س   به واتِّبادهالت م

 

الة بعد َ ك إ امٌ ر اهلل كو  (1) كمالم عين للكتاُت بَ ره؛ ألن َّلا أجل  أدمال المال،  جل  ين به؛ فإ   أسِّ
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ا مرر طكثمَّ ل  :♀ ن األحاديث الواردة عن ال َّبيِّ ف 

وا  ُذ ـخُ فَ  )  ال:أنْ ه  ْ   «صْْْْحيُ مسْْْْلمٍ  أر َم يف    بنَ   زْيدَ   ♀ه  ي تْه : وصْْْْ منَّْلا

ُكوا  ،اهللِ   اِب تَـ كِ بِ  األخْذ أ«هِ بِـ   َوَتَمســــَّ األمر ْب ْْ   أم(؛ ْف الت مسْْ ا ، واألمر ْب االتِّْب ة ر  بقمر  ْب د 

ةٍ بقوهد األخذ    ،االتِّبا   .[12]مريم:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿:   دله   نظيره   دفَّل؛  د 

 )ر الديث  كثم   
ٍّ
ــَ هَ نَّ إِ  : )دند التِّرمذيِّ   (دلي ج منَّلا يا  رت: ما المَ  لله «، نٌ تَ فِ   ونُ كُ تَ ا س

 .ف  ع، ويف إسناده ضن الديٍث طديلٍ ِّ  مر(؛ وهد ط«اهللِ   اُب تَ كِ     ال:   رسدل اهلل

؛ وهي تدل  دل  وجدُ اتِّْبا  القرآ  ظاهًرا  الْباُ كثيرة  واآليات واألالاديث يف هذا  

 ل ه يف القرآ .وباطنًا، وأ   التير والَال  ك

كاة، واإلرشْْاد؛ فَمن  دواوين الع  وهد أدظمه  ال ، والز  لم، واإليما ، والعمل، وال،ْْ 

إ   القرآ  هد أصْْْْل العيبلٌ التير فيَّلْا فْليلزَ   أراد أ  ه تلم القرآ ؛ ْف ابيع  تَم، ومْن ر يْن ج 

س وزكاهت سن دمصال  النَ   .▐لَّلا ومرا بتَّلا هلل ا وطَّلارهتا واله

 

 

 

  

 

الةأدمالَّلم الظ اهرة البدني ٌ   عليم المستمر[.]شر  برنامج الت   .إ امٌ ال، 
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   ؟ه  بالكتاب وال:يام بح:ِّ مس  ما مع ى التَّ   س:

،  الاللْه  وإالالل  ،هر آيْاتَْ وتْدب    ،َّلْاريْل والن والقيْام بْه آنْاء الل    ،وتالوتْه  ،هَظْه ال  ج:

ه  ،جْار بزواجرهزَ واالن،  قيْاد ألوامرهواالن  ،الرامْه  وتحريم أمثْاْل ْب عْاظ  واالتِّ ،  واالدتبْار 

ُ  دنه  و،  والد دِّ دند الدوده  ،َّلهسْْْليم لمتشْْْابَ مه، والت  كَ حوالعمل بم  ،،ْْْه،ْْْ بقَ  الذ 

ددة إل   ل  دل  والد    ،معانيَّلا ،ْْْيحٌ له بكلِّ والن ،  لينهَ بحال المتين وانتحريف الغالل

 .ب،يرةٍ 

 
 

 

    مسْْْْ  ما معن  الت  )سْْْْاااًل آخر يتعل   بالقرآ ؛ فقال:     الم،ْْْْنِّف    كر

 (.ه والقيام بحقِّ )( أي بالقرآ   بالكتاُ

بْْذ فقْْال:  ر أفراٍد كثيرةٍ كثم  أجْْاُ دنْْه  ، ر  لٍْْب َّلأي اسْْْْتظَّلْْاره دن ظ  (هَظْْه ال)؛ 

ن الل يْل  األزمنٌْ المتتلٌَْ مأي    (َّلْاريْل والن والقيْام بْه آنْاء الل  )،  أي  راءتْه  (وتالوتْه)

ما .  فـ )اآلن(،  والن َّلار  هد الحين والز 

كا     ؛ أي ما يهراد منه؛ فإ أي الدصْْْْدل إل  مايٌ التهاُ القرآينِّ  (هر آياتَ وتدب  ) ال:  

ى، وإ   .دن الن َّلي رَ األمر وانزَج   كا  مَن باُ اله لب امتثَل  مَن باُ الترب َصد 

 .هذا هد معن  )الت دب ر( المأمدر به شرًدا

ر القرآ  إال   ب  دالحَيد: )وال يمكن ت  ٌَ  ال ابن تيمي  ؛  وهد متد ِّف  دل  معرفٌ الت َسْْير



359 
 

 بمعرفٌ تَسيره(.

ه اـل دب رهْا  [78]اإلسْْْْراء:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ﴿:  مـث اًل   تْت ٌ  ب  أو  ؛  هْا َسْْْْيرتمعرْف

لدك(  فتعرَِّ  د  ه    معن  )اْل مسأنْ  وال)يْندرج يف  و،  زوال الشْْْْ  وْ ل الظ َّلر، ووْ ل   :(الز 

وال وما يل ه مالع،ر؛ فك  .الظِّلِّ ن  بعه متعل    بالز 

الة يف هذين الد تين.  : األمرب ر هذه اآليةدفيكون ت  بإ امٌ ال، 

ذي ْكا  دلْيه سْْْْلف  ن القرآ ، وهد الْ  ذي أهمَر ْبه يف مير مدضٍْْْْع مب ر الْ  ْهذا هد التْ د

ٌ.األ  م 

ا تسمية  ا)  لة، أو الخواطر الُمرَس التَّفسير اإلشاريِّ أمَّ  فليس مَن هذا الباُ.  (تدب ر 

ُ  بشروطٍ   (سير اإلشاري  فـ )التَّف    د يتَ ؛  ؛ أي يكد  يف اآليٌ إشارة  إل  معنًصحي

ُ  بشرو  دالم المد ِّعين«.ي نَّلا ابن القيِّم يف  أب  طٍ فَّلذا صحي

ا )الخواطر الُمرسـَ  يتكل م بما يقع يف خداطره يف القرآ     فال يجدز لإلنسْا  أ لة(:  وأمَّ

لفك -  ؛ أل   القدل يف تَسْير القرآ لمٍ ال دب وايٌ دن اهلل؛   -  ما  ال بعض السْ  إن ما هد الرِّ

 .َّلذا يهتبَر دن اهلل  يعني أ   المتكلِّم بَ 

ْْه دن أ جدل  ال  ل المرءَ وْهذا يحمَْ  حق    يتكل م بشْْْْيٍء يف القرآ  مَن مير ت  ز نَسْْ

ته ابتداًء.  صح 

ا لل:رنن( ى )تدب ر  ا ُيســمَّ ُ  كدنه كذل   فما يت:الفه ال َّاس اآلن ممَّ وفيه    ،فيه شْْيء  ي،ْْ

 :شيء  كثير  

ٌ  ن الت َسْْير اإلشْْاريِّ تارًة يكد  م  ○ ن آيات القرآ   تهسْْتنَبط م  ؛ وهد معاٍ  صْْحيح

 الكريم.
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 .مامَ زَ لَّلا وال  تي ال َخهامَ لٌ ال  رَس داطر المأيًوا مَن التَ   ومنه شيء  كثير    ○

أ وأهْْل الع بْْه ينبغي  َوف  لم وطهال  ا  بْْه شْْْْردًْْ بمْْا أهمَر    مْْدارك التهْْاُ  يْْأخْْذوا 

 
ِّ
ردي  باهتم؛ فإ   هذا يهد َع يف المحذور.م  ما يسير دليه الن ا  بأهدا َّلم ور، ال َوفالش 

ٌ ْدالَ ن أدر أ   مك: أ   بعض َمن تكل م يف ْهذا الْباُ  وِمن أمثلـته ٌ القرملْ  آ : تحريم  يْ 

ال: أل   هْذا   ه؛ ْ  اُ م  الحيدا التنزير فْي أكداًل ألهْل الكْت ا  إل   لم يزل ْم ْم ن  ْل  الز 

 ٌٍ كَر يف مداضَع متتلَ م التنزير و ه رِّ  .مَن القرآ   زماننا هذا؛  ال: فحه

 ٍُ   أصْاًل؛ فالقرآ   (العالمي ٌ)ف  صْ ؛ فإ   القرآ  ال يحتاج إل  ووهذا كالم  مير صْحي

اُ اهلل   ه اْل    رو  إل  كالم اهلل  َتقَ م الموالعْاَلم ه  ،كْت ذي أوالْاه إل   ووالْي

 أنبيا ه.

ليس هد هذا المعن ؛    ر تحريم الخ زير يف ال:رنن يف غير موضع  كثمَّ إنَّ الحامق على ل

امب األصََّْلانَ  -وإن ما ما  كره َمن هد دارِّ  بمعاين القرآ     وهد الر 
 
ريعٌ    ي يف كتاُ  الذ 

  ْْ ا يف ال:رننوهد    ؛-ريْعٌ«  إل  مْكارم الشْْ ر كثير 
أل   العرُ ْكاْنل   أنَّ تحريم الخ زير ُلكِ

، أو ن هد مسْْلم  م  َّلم َمن يألََّلم مَن بني دمدمتَّلم مَ َه وكا  يألَ   ،مَن الن ،ْْارى  منَّلم  با له 

ذين يميلد  إل  اإلسالم، فكاندا يجتمعد  معَّلم أكثر ما يجتمعد  دل  مَن المشركين ال  

أ ْْام  طع ْْا   وك ْْام،  أكثره اله ع   ْْ التنزيره ولئ التنزيره ه  م  رِّ فحه ْْْ   ؛  ْْ، ََ
بين  لَ اإَللف  رى  ده م 

 المسلمين وَمن كا  مَن أهل اإلشراك  ريًبا منَّلم، وبين بني دمدمتَّلم مَن الن ،ارى.

كَر التنزير مفَّلذا المعن  هد المعن  ال   ًما يف مير مدضٍع مَن القرآ .ذي ألجله  ه  حر 

ه  وإالالل)ثم  ْ ال:   اد ألوامرهواالن  ،الراْمه  وتحريمه ،  الالْل ( جْار بزواجرهزَ واالن،  قْي

 .ر وتمنع الن اَ  تي تزجه ناهيه ال  أي م
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 ،،ه.به الَعَظٌ بقَ ل( أي ط،ه،عاظ بقَ واالتِّ ،  واالدتبار بأمثاله) ال:  

ُ  دنْه  و،  والد دِّ دنْد الْدوده  ،َّلْهسْْْْليم لمتشْْْْْابَ مْه، والت  كَ حوالعمْل بم) الْذ 

ددة إل   ل  دل  والد    ،معانيَّلا ،ْْْيحٌ له بكلِّ والن ،  لينهَ بحال المتَ ين وانتحريف الغالَ ل

 (.ب،يرةٍ 

اْل   ٌ المعن   اُ  وهْذه األفراد المْذكدرة هي مَن جمْل الكْت ْب ذي أراده مَن الت مسْْْْ   

ه.والقيام بح  قِّ

 ي ٌ، واألالاديث الن بدي ٌ.رآنمذكدرة  يف اآليات الق  ي ٌ أفرادهاوبق

باع الكتابو ُ   -  ذي هد القرآ ال   - اتِّ هوال:يام بح  به والتَّمس   له درجتان:  :ِّ

ٌ  فولى:  األ  ◆ ٌ    -    ردرْج ٌ  واجْب م  ؛ ْكاإليْما  ْبه، والعْمل ْبه، والت حْاك-  أي الزْم

د  م  مْا ال بْه
َِ ه، واَلَ َْاتحٌْ للمن الإلْي ل: ال ه؛ مْث ات األالكْام  َظْه مْن ل: آْي ،ْْْْلِّي، ومْث

 .للقاضي

ة:    ◆ انـي رجـة الثَـّ دَّ ٌ  واـل افلْ ٌ  ْن ه، والدرجْ َْاء ْب ه، واالسْْْْتشْْْْ َِ مْا زاد دن  ؛ كتالوْت

 .(1) الَاتحٌ

رجْتا  تجمْعا  أفراد ْما أهمَ  ْْ   ْبه، والقْيام  فَّْلاْتا  اْلد  رْنا ْبه مَن ال ِّ القرآ  يف الت مسْْ

 

؛ أل   ال  (1) ٌٍ ا اختص  بَوْْيل ، لكن الَِ القرآ  ككحَِ ما زاد دن الَاتحٌ مم  ٌٍ ِ ما زاد َلِّه فر ه كَاي

، والم ؛ مثل: آيٌ الكرسيِّ
 ٌ ٌٍ نافل ا اختهص  بَويل  عدِّ تين، ومير  ل .دن الَاتحٌ مم 

ر  دلَ َمن ووْلذْل ؛   ه  ْبدَ يه   ْما   لوأ  م أ   د  الشْْْْ  َْاتحٌْ  ِ القرآ اَلَيف  أ ْب ه وتْ بهر سْْْْ ن كملَ   بْعَد ال ر أنْ  :  خ 

د  اآليات  ْْ ْْ  والسْ ٌ  خاصْ ْْيل تي لَّلا فوْ َْْ حمَ تي ينبغي أ  يَ ؛ فَّلي ال  ٌ  ر ال  ْْيِّ ل نَسْ ،  ه دليَّلا؛ بأ  يحَِ آيٌ الكرسْ

ل ، واآليتين من آخر سدرة البقرة، وه ا ج  م  لوسدرة المه  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .رذ
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هبح    .(1)  قِّ

ٌ  يف مْوامين كتو د ك ًدا يف َرَ ر ال ِّ القرآ ، لكن ال أدرِّ كتاًبا مبَّلم يف َ كتب جماد

ا و ث ويفرال ِّ القرآ  اسْْْْتددْب جميع هْذه األفراد ممْ  ات ويف األالْادْي ار    د يف اآلْي آْث

لف.  الس 

ُ  السْْْْن   ا اهض    أ   فَّلْذا ْب ه ْن ا جْاء يف  ْل  مَن  بم  ينَّلض ْب ا ال   القرآ ،  اكًرا ْم يِّنًْ

 .اآليات واألالاديث واآلثار

 

 

  

 

ين يتسْْلسْْل ؛ أي إ   هذا الكالم ال ذي  ولى من إرســاله بفضــولهد  العلم إلى ألــوله، أور  (1)   ؛كره الشْْ 

د األندا ، لكن  رد  العلم إل  األصْدل ال تي توْبَهه أعلت م  تعرِّ ول ، فتعرِّ أ   العبد مأمدر  باتِّبا  القرآ ، ثد 

ٌ    رنا باتِّباده   ال ذي أهمَ أ ٌ  نافل . والث انيٌ: درج ٌ  فر   عليم ]شْْْر  برنامج الت   .منه دل  درجتين: إالداهما: درج

 المستمر[.


