
 إياكم وهجر القرآن
 

الؼرآن الؽريم كالم اهلل ، ادـزل عذ عبده حمؿد )صذ اهلل عؾقه وسؾم( ادتعبد بتالوته ،         

، من قال به صدق ، ومن حؽم به عدل ، ٓ يشبع مـه العؾامء ،  ادتحدي بلقن سورة مـه

 مل خل "، مل تؾبث اجلن إذ سؿعته أن قالوا :ثرة الردعجائبه ، وٓ خيؾق عن ك وٓ تـؼيض
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي"( ، وقالوا :1،2)اجلن:"مي خي حي

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 . (12،13)إحؼاف: " رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب

 جف  مغ جغ مع جع مظ"وما أن سؿع أحد إعراب قوله تعاىل :      
 حل جل مك  لك  خكحك جك مق حق مف خف حف

: هذا كالم رب العادني ٓ يشبه كالم ادخؾوقني ، وإٓ فؿن  ، حتى اكطؾق قائالا  (44)هود:"

ذا الذي يلمر إرض أن تبؾع ماءها فتبؾع ؟! ، ويلمر السامء أن متسك ماءها فتؼؾع؟! ، ويلمر 

 . سواه  أحداداء أن يغقض فقطقع ويسؿع ؟!، إّكه رب العادني وٓ 

ص ـالؼص ه ، وأحسنـديث وأبؾغــدق احلـؾه ، وأصــو أحسن الؽالم وأمجـوه       

 حج مث هت  مت خت حت جت هب " : ذبه ، يؼول احلق سبحاكهـوأع

 ىي مي"( ، ويؼول سبحاكه : 1)يوسف: "خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 زث رث  يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
 .(11:)الزمر "يث ىث نث مث

 مص خص حص مس خس "وهو ِعزُّ هذه إمة ورشففا ، يؼول احلق سبحاكه :      
 حج مث هت"( ، ويؼول سبحاكه وتعاىل : 23ء:)إكبقا "مض خض حضجض



(، وهذه إماكة وتؾك ادسئولقة حتتم عؾقـا خدمة 44)الزخرف:"جخ مح   جحمج

ا ، وتال وة ، وترتقالا ، وففاما ، كتاب اهلل )عّز وجّل( ، والعـاية به وبلهؾه ، حػظاا ، وجتويدا

ا ، سواء يف جاكب ادداومة عذ التالوة والتحذير من هجره أو كسقاكه ، حقث يؼول  وتطبقؼا

 "خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج"احلق سبحاكه وتعاىل: 
َتَعاَهُدوا اْلُؼْرآَن ، َفَو الَِّذي َكْػِِس  " : ( ، ويؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وسؾم(13: )الػرقان

تاا ِمَن اإِلبِِل يف ُعُؼؾَِفا بَِقِدهِ  )متػق عؾقه( ، أم يف جاكب ادداومة عذ احلػظ  "ََلَُو َأَشدُّ َتَػؾُّ

ا ِمْن كِتَاِب "( : كبقـا حمؿد )صذ اهلل عؾقه وسؾموالتذكر واحلث عؾقه ، يؼول   اهللَمْن َقَرَأ َحْرفا

ٌم َحْرٌف َوِمقٌم  َفَؾُه بِِه َحَسـٌَة، َواحلََسـَُة بَِعْْشِ َأْمَثاَِلَا، َٓ َٓ َأُقوُل امل َحْرٌف، َوَلؽِْن َألٌِف َحْرٌف َو

ُيَؼاُل لَِصاِحِب اْلُؼْرآِن: اْقَرْأ، ":  (وسؾم عؾقه اهلل صذ)، ويؼول  )سـن الرتمذي( " َحْرٌف 

ْكقَا، َفنِنَّ َمـِْزَلَك ِعـَْد آِخرِ   .  (أيب داود سـن) " آَيٍة َتْؼَرُؤَها َواْرَتِق، َوَرتِّْل َكاَم ُكـَْت ُتَرتُِّل يِف الدُّ

عذ أن اَلجر ٓ يؼف عـد حدود هجر التالوة أو كسقان احلػظ ، إكام اَلجر إكرب هو أن       

 . كحػظ الؼرآن وٓ كعؿل به ، أو أن يؽون حػظـا يف جاكب وسؾوكـا يف جاكب آخر

، فؼد كان ) صذ اهلل عؾقه وسؾم( صذ اهلل عؾقه وسؾم( أسوة حسـة ولـا يف رسول اهلل )       

قرآكاا يؿم عذ إرض ، كام وصػته السقدة عائشة )ريض اهلل عـفا( ، أي: أن سؾوكه كان 

ترمجة عؿؾقة وتطبقؼقة ٔي الؼرآن الؽريم وأحؽامه ، وتصف )ريض اهلل عـفا( خؾؼه، فتؼول 

موىل أيب حذيػة ) ريض اهلل عـه( )مسـد أمحد( ، وهذا سقدكا سامل  "َكاَن ُخُؾُؼُه اْلُؼْرآنَ ": 

ُخُذوا اْلُؼْرآَن ِمْن  "أحد الؼراء إربعة الذين قال الـبي )صذ اهلل عؾقه وسؾم( يف حؼفم : 

 الؼرآن زيـوا  يا أهل ")متػق عؾقه( ، كان )ريض اهلل عـه( يؼول : "َأْرَبَعةٍ 

  . "الؼرآن بلعاملؽم

، فؼال  أن الؼرآن الؽريم قد يؽون حجة لـا أو عؾقـا( وسؾم عؾقه اهلل صذ)وقد بني كبقـا        

 اهللمَتأُْل ادِْقَزاَن. َوُسبَْحاَن  هللالطُُّفوُر َشْطُر اإِلياَمِن ، َواحْلَْؿُد  ": ( وسؾم عؾقه اهلل صذ)

اَلُة ُكو هللَواحْلَْؿُد  َؿَواِت َوإَْرِض ، َوالصَّ َدَقُة ُبْرَهاٌن مَتًِْن ـ َأْو مَتأْلُ ـ َما َبنْيَ السَّ ٌر َوالصَّ

ٌة َلَك َأْو َعَؾقَْك ، ُكلُّ الـَّاِس َيْغُدو َفبَاِئٌع َكْػَسُه َفُؿْعتُِؼَفا َأْو  رْبُ ِضَقاٌء ، َواْلُؼْرآُن ُحجَّ َوالصَّ

، ذلك فقؿن "حامل لؾؼرآن والؼرآن يؾعـه  ُربَّ  ":  ، ويف إثر )صحقح مسؾم( "ُموبُِؼَفا



به ، بل يعؿل بخالف أحؽامه وتعالقؿه ، وقد رضب لـا الؼرآن  حيػظ الؼرآن وٓ يعؿل

ا فقؿن حيؿؾون كالم اهلل ثم ٓ يعؿؾون به ، فؼال سبحاكه :  يث ىث"الؽريم مثالا واضحا
( ، فؾـحذر من 5)اجلؿعة:" مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف

 .  اَلجر سواء أكان هجر قراءة وتالوة ، أم هجر تدبر وتلمل ، أم هجر عؿل وامتثال

عذ أن إهم هو الػفم الصحقح لؽتاب اهلل عز وجل ، وإخالص الـقة فقه هلل عز 

وجل ، ٓ ادتاجرة به ، وٓ العؿل عذ حتريف كؾؿه ، واختاذه مطقة لؾحصول عذ مؽاسب 

دكقوية ، كفمٓء ادجرمني الذين يؼتؾون ويدمرون ، ويػسدون وخيّربون ، من مـطؾق تلويل 

  ، والؼرآن واإلسالم واإلكساكقة مـفم براء عض كصوص الؼرآنخاصئ أو حتريف واضح لب

. 

 
 

*       *       * 


