كيف تحفظ القرآن  -للشيخ راغب السرجاني

الٓسآن ال٘سٍم ٖالم هللا نص وحل ؤهصله هللا لهداًت الىاض ،مً ْسؤه َله بٙل حسٍ حظىت،
والحظىت بهشس ؤمثالها ،وهى شُُو لطاحبه ًىم الُٓامت ،وطبب لىُل الدزحاث الهلى في
الجىتَ ،هلُىا ؤن هحُل هرا ال٘خاب الهكُم ،وؤن وظخهحن بالؿسّ والىطاثل التي
حظاند نلى حُكه .
َػل ْساءة الٓسآن
ؤنىذ باهلل الظمُو الهلُم مً الشُؿان السحُم.بظم هللا السحمً السحُم .بن الحمد هلل
هحمده ووظخهُىه ووظخًُسه ووظتهدًه ،ووهىذ باهلل مً شسوز ؤهُظىا ومً طِئاث
ؤنمالىا ،بهه مً يهده هللا َال مػل له ،ومً ًػلل َال هادي له ،وؤشهد ؤن ال بله بال هللا
ً
وحده ال شسٍ ٚله ،وؤشهد ؤن محمدا نبده وزطىله.اللهم بها وظإل ٚبٙل اطم هى لٚ
ً
طمُذ به هُظ ،ٚؤو نلمخه ؤحدا مً خلٓ ،ٚؤو ؤهصلخه في ٖخاب ،ٚؤو اطخإزسث به في نلم
الًُب نىدٕ؛ ؤن ججهل الٓسآن زبُو ْلىبىا ،وهىز ضدوزها ،وحالء حصهىا ،وذهاب همىا،
آمحن آمحن وضل اللهم وبازٕ نلى طُدها محمد ونلى آله وصحبه وطلم ،والحمد هلل زب
ً
الهاإلاحن.زم ؤما بهد:حدًثىا الُىم نً ؤمس هام حدا في حُاة اإلاظلمحن واإلاامىحن،
ٌظخطهبه ٖثحر مً الىاض ،ل٘ىه ٌظحر نلى مً ٌظسه هللا نص وحل نلُه ،وهى حُل
ً
الٓسآن ال٘سٍمَٓ ،ساءة الٓسآن ال٘سٍم َٓـ لها ؤحس نكُم حدا نىد هللا نص وحل َما
بال ٚبالحُل؟! زوي الترمري نً ابً مظهىد زض ي هللا نىه وؤزغاه ؤن الىبي ضلى هللا
ً
نلُه وطلم ْا( :ٛمً ْسؤ حسَا مً ٖخاب هللا حهالى َله حظىت ،والحظىت بهشس ؤمثالها،
ً
ال ؤْى ٛؤلم حسٍ ،ولً٘ :ؤلِ حسٍ ،والم حسٍ ،ومُم حسٍ)َ ،األحس ضخم حدا
ونكُم.وزوي ؤلامام مظلم زحمه هللا نً ؤبي ؤمامت الباهلي ؤن الىبي ضلى هللا نلُه وطلم
ً
ْا( :ٛاْسءوا الٓسآنَ ،ةهه ًإحي ًىم الُٓامت شُُها ألصحابه) َ .الٓسآن ٌشُو لطاحبه
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ًىم الُٓامت ،وباألخظ طىزة البٓسة وآ ٛنمسانْ ،ا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم
(اْسءوا الصهساوًٍ :البٓسة وآ ٛنمسانَ ،ةنهما جإجُان ًىم الُٓامت ٖإنهما يمامخان ؤو
ٖإنهما َسْان مً ؾحر ضىاٍ -ؤي :حمانخان مً ؾحر ضىاٍ -جحاحان نً ؤصحابهما) ؤي:
ً
جداَهان نً ؤصحابهماَ.حُل الٓسآن ال٘سٍم معجصة بٙل اإلآاًِعَ ،ةن ٖثحرا مً
الىاض ًحُكىن هرا ال٘خاب اإلاعجصَ ،األؾُاً ٛحُكىن الٓسآن وهم دون الهاشسة ؤو
ً
دون الظابهت ،وألامُىن ؤمُحن ال ٌهسَىن الٓساءة وال٘خابت ًحُكىن الٓسآن ٗامال،
ً
والسحل ألانمى ًحُل الٓسآن ،ومً ال ٌهسٍ الهسبُت ؤضال ًحُل الٓسآن وٖإهه مً ؤهل
ً
الهسبُت ،بل ًٙىن مخٓىا له ؤٖثر مً ٖثحر مً الهسبَ ،ةذا جٙلم بالهسبُت َهى ال ٌظخؿُو
ؤما ْساءة الٓسآن َُٓسئه ٖما ؤهصَ ،ٛهرا ؤمس معجصَ ،الٓسآن ٖخاب عجُب مً زب
الهاإلاحن طبحاهه وحهالى ،وال ًىحد ؤي ٖخاب آخس طماوي ؤو يحر طماوي ًحُكه الىاض
َ ُ َ َ ٌ ََّ ٌ
ض ُدوز َّالر َ
ًً
بهره الطىزةًٓ ،ى ٛهللا نص وحل في ٖخابه ال٘سٍم :ب ْل هى آًاث ب ِِىاث ِفي ُ ِ ِ
ُ ُ ْ ْ
َّ َّ ُ َ
ؤوجىا ال ِهل َم َو َما ًَ ْج َح ُد ِب َأًا ِج َىا ِبال الك ِاإلاىن [الهى٘بىث]. 49:
مظئىلُت حاَل الٓسآن
واإلاظئىلُت الطخمت التي طخٓو نلى ناجٔ مً ًحُل هرا ال٘خاب ال٘سٍم ما ًلي :
مظئىلُت الهمل بما حُل
ً
ؤوال :مظئىلُت الهملَ ،الري ًحُل آًاث الٓسآن ال٘سٍم وال ٌهمل بها ًُٓم الحجت نلى
هُظهْ ،ا ٛنبد هللا بً مظهىد زض ي هللا نىه وؤزغاهً :يبغي لحامل الٓسآن ؤن ٌهسٍ
بلُله بذا الىاض ًىامىنٌ ،هنيُْ :ام اللُل ،وبنهازه بذا الىاض ًُؿسونٌ ،هنيً :طىم
النهاز ،وبحصهه بذا الىاض ًُسحىن ،وببٙاثه بذا الىاض ًطحٙىن.ولِع مهنى هرا ؤن
ً
حاَل الٓسآن بوظان ٖئِب ،ؤو مهمىم داثماْ ،ا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم( :لى
ً
ً
حهلمىن ما ؤنلم لطح٘خم ْلُال ولبُ٘خم ٖثحرا) .واإلاظلم اإلاؿلو نلى ٖخاب هللا نص وحل،
والحاَل له ٌهلم ما طُٙىن مً ؤحدار في الٙىن ،وَهلم ما طُٙىن في ًىم الُٓامت،
ً
والجىت ،والىاز ،والحظاب ،والطساؽ ،وؤشُاء ؤخسي ججهله داثما ًُ٘س في هرا
الُىم.وٍ٘مل نبد هللا بً مظهىد وضُه لحامل الٓسآنَُٓ ،ى :ٛوبطمخه بذا الىاض
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ً ً
ًخىغىن ،وبخشىنه بذا الىاض ًخخالىن ،وٍيبغي لحامل الٓسآن ؤن ًٙىن مظخُ٘ىا لُىا،
ً
ً
ً
ً
ً
وال ًيبغي له ؤن ًٙىن حاَُا ،وال ممازٍا ،وال ضُاحا وال صخابا ،وال حدًداَ.حُل الٓسآن
ً
جسبُت للُسد ولؤلمت وهرا ش يء نكُم حداَ ،هلى حاَل الٓسآن ال٘سٍم ؤن ًسجب هُظه
وٍسبيها نلى الهمل بما حُل مً هرا ال٘خاب الهكُم .
مظئىلُت بمامت اإلاظلمحن في الطالة
ً
زاهُا :مظئىلُت الطالة ،زوي ؤلامام مظلم نً ؤبي مظهىد ألاهطازي زض ي هللا نىه ْا:ٛ
ْا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم (ًام الٓىم ؤْسئهم ل٘خاب هللاَ ،ةن ٗاهىا في الٓساءة
طىاء َإنلمهم بالظىتَ ،ةن ٗاهىا في الظىت طىاء َإْدمهم هجسة)  ،بلى آخس الحدًث،..
َازْسؤ الىاض ل٘خاب هللا نص وحل هى الري ًامهم .
مظئىلُت الخطدز للُخىي وشًل اإلاىاضب الشسنُت
ً
زالثا :مظئىلُت الُخىي والشىزي ،زوي البخازي ؤن حبر ألامت نبد هللا بً نباض زض ي هللا
ننهما ٗان ًٓى :ٛوٗان الٓساء ٌ-هني :الىاض الرًً ًحُكىن الٓسآن ال٘سٍم -ؤصحاب
ً
ً
مجلع نمس زض ي هللا نىه ،ومشاوزجه ٖهىال ٗاهىا ؤو شباهاَ ،بمجسد ؤهه حاَل للٓسآن
ًطبح مً ؤنػاء مجلع شىزي نمس بً الخؿاب زض ي هللا نىه وؤزغاه .
مظئىلُت الجهاد والرب نً حُاع الدًً
ً
زابها :مظئىلُت الجهاد في طبُل هللاَ ،الٓساء في مىْهت الُمامت هم الرًً حملىا لىاء
الجهاد ،وٗلما حدزذ اهخٙاطت في ضِ اإلاظلمحن ْام الٓساء لهاَُ ،ي مىْهت الُمامت
اطدشهد مً الحُاف خمظماثت زحلَٓ ،د جحملىا نبء اإلاهسٖت الٙامل ،وإلاا اطدشهد
ؤصحاب الٓسآن ؤو مهكم ؤصحاب الٓسآنٗ ،ان اإلاجاهدون ًىادونً :ا ؤصحاب البٓسة!
َِظخجُب للىداء الحاَكىن لظىزة البٓسة وه٘را بُٓت الظىز ،ولهرا َةن حامل الٓسآن
ً
له مٙاهت نكُمت حدا في ؤلاطالم.زوي ؤلامام مظلم زحمه هللا ؤن هاَو بً نبد الحازر
ً
زحمه هللا لٓي نمس بً الخؿاب بهظُان ،وٗان هاَو بً نبد الحازر نامال لـهمس بً
الخؿاب زض ي هللا نىه وؤزغاه نلى مىؿٓت م٘تَٓ ،ا ٛلظُدها نمس  :مً اطخهملذ نلى
ؤهل الىادي؟ ؤي :مً ولُذ نلى ؤهل الىاديَٓ ،ا :ٛابً ؤبصي ْ ،ا :ٛومً ابً ؤبصي ؟ ؤي:
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ؤهه اطخًسب الاطم ألهه ال ؤحد ٌهسَهْ ،ا :ٛمىلى مً مىالُىاْ ،اَ :ٛاطخخلُذ نليهم
مىلى؟! ْا :ٛبهه ْازت ل٘خاب هللا نص وحل ،وبهه نالم بالُساثؼ ،ؤما بن هبُ٘م ضلى هللا
ً
ؤْىاما وٍػو به آخسًٍ) طبحان هللا!وزوي
نلُه وطلم ْد ْا( :ٛبن هللا ًسَو بهرا ال٘خاب
البخازي نً حابس بً نبد هللا زض ي هللا ننهما ؤن الىبي ضلى هللا نلُه وطلم ٗان ًجمو
بحن السحلحن وؤٖثر مً ْخلى ؤحد في الٓبر الىاحد ،وٗان ًٓى ٛضلى هللا نلُه وطلم( :ؤيهم
ً
ً
ؤٖثر ؤخرا للٓسآن؟ -ؤي :مً ؤٖثر حُكا للٓسآنَ -ةن ؤشحر بلى ؤحدهما ْدمه في اللحد)،
َهرا ًد ٛنلى نكم ُْمت حاَل الٓسآن ال٘سٍم نىد هللا نص وحل ونىد زطى ٛهللا ضلى
هللا نلُه وطلم.وزوي ؤبى داود نً ؤبي مىس ى ألاشهسي  ،وْا ٛالىىوي ؤهه حدًث حظً،
ؤن زطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم ْا( :ٛبن مً بحال ٛهللا حهالى بٖسام ذي الشِبت
اإلاظلم ٌ-هني :السحل ال٘بحر -وحامل الٓسآن يحر الًالي َُه والجافي نىه ،وبٖسام ذي
الظلؿان اإلآظـ)ٌ ،هني :الظلؿان الهادَ ،ٛةٖسام هاالء الثالزت مً بحال ٛهللا حهالى .
الٓىاند ألاطاطُت لحُل الٓسآن ال٘سٍم
وهىالْ ٚىاند لحُل الٓسآن ال٘سٍم ،وْد ًكً بهػ٘م ؤهني طإنمل له وضُت سحسٍت،
ً
ؤو ؤنؿُه ٖبظىلت ،بحُث ؤهه ًإخرها وٍخسج مً اإلاحاغسة حاَكا الٓسآن ال٘سٍمَ ،هرا
لِع مً اإلاهٓىَ ،ٛالهملُت شاْت ،وٖبحرة ،ومخهبت ،زوي البخازي نً ؤبي مىس ى زض ي
ً
هللا نىه ْاْ :ٛا ٛالىبي ضلى هللا نلُه وطلم( :حهاهدوا الٓسآن ٌ-هني :اْسءوه ٖثحرا-
ً
ً
ً
َىالري هُس ي بُده لهى ؤشد جُطُا مً ؤلابل في نٓلها) ،ومهنى جُطُا ؤي :جُلخا ،وفي
ً
زواًت ؤحمد ْا( :ٛلهى ؤشد جُلخا مً ْلىب السحا ٛمً ؤلابل مً نٓلها).وحُل الٓسآن
ال٘سٍم ٌظحر نلى مً ٌظسه هللا نلُه ،وهىالْ ٚىاند حظاند نلى حُل هرا ال٘خاب
الهكُم ،وهره الٓىاند جىٓظم بلى مجمىنخحن زثِظِخحنْ ،ىاند ؤطاطُت ،وْىاند
مظاندةَ ،الٓىاند ألاطاطُت مً ؤهم الٓىاند لحُل ٖخاب هللا نص وحل ،وهي ما ًلي :
اطخحػاز الىُت وؤلاخالص هلل نص وحل
الٓاندة ألاولى :ؤلاخالص هلل نص وحلْ ،ا ٛالىبي ضلى هللا نلُه وطلم( :بهما ألانماٛ
ً
ً
بالىُاث وبهما لٙل امست ما هىي)َ ،ال جبخٌ به حاها ،ؤو وحاهت ،ؤو ازجُانا َىّ الىاض ،ؤو
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ً
ً
بمامت ،ؤو زىاء ،ؤو ماال ،ؤو ؤي ش يء مً ؤشُاء الدهُا ،ؤو نسغا مً ؤنساغها ،زوي ؤبى
داود بةطىاد صحُح نً ؤبي هسٍسة زض ي هللا نىه وؤزغاه ْاْ :ٛا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا
نلُه وطلم( :مً حهلم ً
نلما مما ًبخغى به وحه هللا نص وحل ،ال ًخهلمه بال لُطِب به
ً
نسغا مً الدهُا ،لم ًجد نسٍ الجىت ًىم الُٓامت) ،ؤي :لم ًجد زٍحها ،وال ًدخل
َ
َ َ ْ ْ َ
َ
الجىت؛ ألن هللا نص وحل ْاَ :ٛو َل َٓ ْد ُؤوح َي ب َل ُْ ََ ٚوب َلى َّالر َ
ًً ِم ًْ ْ ْب ِل َ ٚل ِئ ْن ؤش َسٖ َذ ل َُ ْح َبؿ ًَّ
ِ
ِ
ِ ِ
َن َم ُل ََ ٚو َل َخ َُ ٙىه ًَّ م ًَ ْال َخاطس َ
ًٍ [الصمس.]65:وزوي ؤلامام مظلم في صحُحت ؤن ؤبا هسٍسة
ِ
ِ ِ
زض ي هللا نىه وؤزغاه ْا :ٛطمهذ زطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم ًٓى( :ٛبن ؤو ٛالىاض
ًٓض ى نليهم ًىم الُٓامت :زحل اطدشهد َإحي بهَ ،هسَه وهمه -ؤي :نسَه هللا نص وحل
وهمهَ -هسَهاْ ،اَ :ٛما نملذ َيها؟ ْاْ :ٛاجلذ َُ ٚحتى اطدشهدثْ ،اٖ :ٛربذ،
ول٘ىْ ٚاجلذ ألن ًٓا ٛحسيء َٓد ُْل ،زم ؤمس به َسحب نلى وحهه حتى ؤلٓي في
الىاز ،وزحل حهلم الهلم ونلمه وْسؤ الٓسآن َإحي به َهسَه وهمه َهسَهاْ ،اَ :ٛما
نملذ َيها؟ ْا :ٛحهلمذ الهلم ونلمخه ،وْسؤث َُ ٚالٓسآنْ ،اٖ :ٛربذ ،ول٘ى ٚحهلمذ
لُٓا ٛنالم ،وْسؤث الٓسآن لُٓا ٛهى ْازت َٓد ُْل ،زم ؤمس به َسحب نلى وحهه حتى
ؤلٓي في الىاز ،وزحل وطو هللا نلُه ،وؤنؿاه مً ؤضىاٍ اإلااٗ ٛلهَ ،إحي به َهسَه وهمه
َهسَهاْ ،اَ :ٛما نملذ َيها؟ ْا :ٛما جسٖذ مً طبُل جحب ؤن ًىُٔ َُه بال ؤهُٓذ َُه
لْ ،ٚاٖ :ٛربذ ،ول٘ى ٚؤهُٓذ لُٓا ٛهى حىادَٓ ،د ُْل ،زم ؤمس به َسحب نلى وحهه
ً
ً
ً
ً
زم ؤلٓي في الىاز)َ.مً نمل نمال نكُما وٖبحرا وحلُال ولم ًخلظ هلل نص وحل ٗامل
ؤلاخالص حبـ الهمل وؤلٓى في وحهه ،وهىذ باهلل مً ذلَ.ٚهلُ ٚؤن ج٘ثر مً الىىاًا
وؤهذ جحُل الٓسآن ،بخهدد الىىاًا طِخهدد ألاحس وجخهدد الحظىاثَ ،احُل الٓسآن مً
ً
ؤحل ؤن جٓسؤه في ٖثحر مً ألاوْاثٖ ،إن جٙىن ماشُا في الؿسٍٔ ،ؤو جٓىد الظُازة ؤو يحرها
مً ألاوْاث التي ْد جػُو نلَُ ،ٚإهذ حهمل نلى شٍادة الحظىاث ،ألن الحسٍ بهشس
ً
حظىاث .واحُل الٓسآن مً ؤحل ُْام اللُلَٙ ،لما ٖىذ ؤٖثر حُكا للٓسآن اطخؿهذ
ً
ؤن جٓىم ؤٖثر اللُل ،ألن ْساءة ْطاز الظىز داثما في ُْام اللُل ْد جادي بلى بهؼ اإلالل،
ً
ؤما بذا ٖىذ حاَكا َإهذ طدخجى ٛفي آًاث هللا الىاطهت.واحُل الٓسآن مً ؤحل ؤن
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جلبع والدًً ٚ
جاحا ًىم الُٓامت ،زوي ؤبى داود نً مهاذ بً ؤوع زض ي هللا نىه ْا( :ٛمً
ً
ْسؤ الٓسآن ،ونمل بما َُه ؤلبع هللا والدًه جاحا ًىم الُٓامت) غىءه ؤحظً مً غىء
الشمع في الدهُاَ ،ما قى٘م بالري نمل بالٓسآن؟ َهرا الحدًث وبن ٗان غهُِ
ً ً
ؤلاطىاد بال ؤهه ال ش ٚؤن زىاب آلاباء الرًً ًحُكىن ؤبىاءهم الٓسآن طُٙىن ٖبحرا حدا،
َهره َسضت لآلباء الطخًال ٛطً ألاؾُا ٛالطًازَ ،ةن ذاٖسة ألاؾُا ٛؤْىي ب٘ثحر مً
ً
ذاٖسة ال٘باز ،وْدًما ْالىا :الهلم في الطًس ٗالىٓش نلى الحجس .احُل الٓسآن مً ؤحل
الىْاًت مً نراب هللا نص وحل ًىم الُٓامت ،زوي الدازمي بظىد صحُح نً ؤبي ؤمامت
ً
الباهلي زض ي هللا نىه ؤهه ْا :ٛاْسءوا الٓسآنَ ،ةن هللا ال ٌهرب ْلبا وعى الٓسآن.واحُل
الٓسآن مً ؤحل ؤن حهلم يحرٕ ،زوي البخازي زحمه هللا نً نثمان بً نُان زض ي هللا
نىه ْاْ :ٛا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم( :خحرٖم مً حهلم الٓسآن ونلمه).واحُل
الٓسآن مً ؤحل ؤن جٙىن ْدوة حظىت للمظلمحنَ ،ىحً هسٍد الؿبِب اإلالتزم الحاَل
للٓسآن ،واإلاهىدض اإلالتزم الحاَل للٓسآن ،والُالح اإلالتزم الحاَل للٓسآن وه٘راَ ،لى ٗان
ً
اإلاظلم مخٓىا إلاهىخه َةن الىاض طتربـ بظهىلت بحن بجٓان الهمل وبحن ؤلاطالم والٓسآن،
وهره هي الدنىة الصحُحت .
الهصٍمت الطادْت والسيبت الحُُٓٓت في حُل الٓسآن
الٓاندة الثاهُت :الهصٍمت الطادْتَ ،اإلاهماث الهكُمت ال ًٓىي نليها بال ؤولى الهصم،
وهىال ٚؤشخاص نىدهم السيبت في حُل الٓسآن ال٘سٍم ،لً٘ السيبت وحدها ال جُ٘ي
لحُل الٓسآن ال٘سٍم ،بل ال بد مً بزادة حادة حتى ًخحٓٔ ألاملَ ،اإلوظان نىدما
ً
ًٙىن زايبا في حُل الٓسآن زم ًطس نلُهَ ،ةن ؤلازادة طدخحى ٛبلى نصم ألهه ًسٍد ؤن
ًحُل ،زم بلى نمل زم بلى نادةَُ ،خهىد حُل الٓسآن ال٘سٍم ومساحهخهَ ،ال بد مً
نمل حثِثًٓ ،ى ٛحهالىَ :و َم ًْ َؤ َ َاد آلاخ َس َة َو َط َعى َل َها َط ْه َي َها َو ُه َى ُم ْام ًٌ ََ ُإ ْو َلئ ََ َٗ ٚ
ان َط ْه ُي ُه ْم
ِ
ز ِ
ِ
َم ْش ًُ ٙ
ىزا [ؤلاطساء.]19:وزوي الترمري وابً ماحت وؤحمد نً شداد بً ؤوض زض ي هللا نىه
ْاْ :ٛا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم( :الِ٘ع مً دان هُظه ونمل إلاا بهد اإلاىث،
والهاحص مً ؤجبو هُظه هىاها وجمنى نلى هللا ألاماوي) َالشُؿان ٌسحب ؤلاوظان بٙلمت
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طىٍَ ،ةًإ والدظىٍِ .
بدزإ الُٓمت الحُُٓٓت لحُل الٓسآن
الٓاندة الثالثت :بدزإ الُٓمتَ ،مً شهس بُٓمت حُل الٓسآن ال٘سٍم طُجد الىْذ،
زوي البخازي ومظلم نً نبد هللا بً نمس زض ي هللا ننهما ْاْ :ٛا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا
نلُه وطلم( :ال حظد بال في ازيخحن) ،واإلآطىد بالحظد هىا :جمني ؤن ًٙىن ل ٚمثل ما
نىده دون ؤن جخمنى ؤن ًصو ٛما نىدهَ ،اإلاؿلىب مً اإلاامً ؤن ًٙىن نىده هاجان
الىهمخانْ ،ا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم( :ال حظد بال في ازيخحن :زحل نلمه هللا
الٓسآن َهى ًٓىم به آهاء اللُل وآهاء النهاز -ؤيًٓ :ىم به في اللُل وٍٓسئه بالنهاز -وزحل ؤجاه
ً
هللا ماال َهى ًخطدّ به ؤهاء اللُل وؤهاء النهاز).وزوي الترمري في طيىه وْا :ٛحظً
صحُح نً نبد هللا بً نباض زض ي هللا ننهما ْاْ :ٛا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم:
(بن الري لِع في حىَه ش يء مً الٓسآن ٗالبِذ الخسب) َهرا جطىٍس زطى ٛهللا ضلى
ً
هللا نلُه وطلم للري ال ًحُل شِئا مً ٖخاب هللا نص وحل ٗالبِذ الخسب ،وٗلما اشداد
ً
ً
حُكا اشداد البِذ نمساها وه٘راَ ،الهمسان الري هحٓٓه في ْلىبىا هى حُل
ً
الٓسآن.وزوي الترمري ؤًػا وْا :ٛحظً صحُح نً نبد هللا بً نمسو بً الهاص زض ي
هللا ننهما ْاْ :ٛا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلمًٓ( :ا ٛلطاحب الٓسآن :اْسؤ ،وازّ،
وزجلٖ ،ما ٖىذ جسجل في الدهُا َةن مجزلخ ٚنىد آخس آًت ٖىذ جٓسئها)َ ،هلى ْدز
حُك ٚجٙىن مجزلخ ٚفي الجىت ،وظإ ٛهللا نص وحل ؤن هٙىن مً ؤهل الجىت.وزوي
اليظاجي بةطىاد حظً نً ؤوع ْاْ :ٛا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم( :ؤهل الٓسآن
ؤهل هللا وخاضخه) ،وهم حُاف الٓسآن ،الرًً ًحاَكىن نلى ُْام اللُل بالٓسآن،
ً
ً
َحاَل الٓسآن ال٘سٍم ٌهمل نمال مجُدا نىد هللا نص وحلَ ،هلُىا ؤن وعي هره الُٓمت
ً
ل٘خاب هللا نص وحل حتى هحُكه حمُها بن شاء هللا زب الهاإلاحن .
الهمل بما حاء في الٓسآن
الٓاندة السابهت :الهمل بما جحُلَ ،ةًإ ؤن جحُل آلاًاث وال حهمل بها ،وٖم هى شدًد
ً
نلًُ ٚىم الُٓامت ؤن جٙىن حاَكا آًاث السبا وجخهامل بالسبا ،ؤو آًاث ألامس بًؼ البطس
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زم ال حًؼ بطسٕ ،ؤو آًاث الحث نلى ؤلاهُاّ في طبُل هللا وججد هُظ ٚشحُحت نً
بخساج اإلااٛ؟ أله ٚال حهمل بما جحُلًٓ.ى ٛؤوع بً مال ٚزض ي هللا نىه :زب جا ٛللٓسآن
والٓسآن ًلهىه ،ألهه ال ٌهمل بالٓسآنَ ،الٓسآن دطخىز وْاهىنَ ،لِع هىإ مهنى لحمل
ً
الٓسآن بدون نملَ ،هى لِع ٖخابا للبرٖت َٓـ ،بل هى دطخىز ؤهصله هللا نص وحل هدي
للىاض ،وطُدها نمس بً الخؿاب زض ي هللا نىه ٗان ال ًحُل الظىزة بال بهد ؤن ٌهمل
بها ،زم ًيخٓل بلى الظىزة ألاخسي ،زم بلى الظىزة ألاخسي وه٘رآً.ى ٛطُُان بً نُِىت
زحمه هللا :ؤحهل الىاض مً جسٕ ما ٌهلم ،وؤنلم الىاض مً نمل بما ٌهلم ،وؤَػل
الىاض ؤخشههم هلل.وْا ٛطُدها نلي بً ؤبي ؾالب زض ي هللا نىهً :ا حملت الهلم! انملىا
به َةهما الهالم مً نمل بما نلم ،ووأَ نلمه نمله ،وطُٙىن ؤْىام ًحملىن الهلم ال
ً
ًجاوش جساْيهمً ،خالِ نملهم نلمهم ،وجخالِ طسٍستهم نالهُتهمً ،جلظىن حلٓا َُباهي
ً
بهػهم بهػا ،حتى ؤن السحل لًُػب نلى حلِظه ؤن ًجلع بلى يحره وٍدنه ،ؤولئ ٚال
جطهد ؤنمالهم في مجالظهم جل ٚبلى هللا حهالى.وْا ٛنماز بً ًاطس في مىْهت الُمامت
ألصحاب الٓسآنً :ا ؤصحاب الٓسآن! شٍىىا الٓسآن بالُهاَ ،ٛلِع مً اإلاهٓى ٛؤن هٙىن
حاَكحن آًاث الجهاد ،ؤو هى٘ع نلى ؤنٓابىا في مىْهت الُمامت ؤو في يحرها .
جسٕ الرهىب ألحل حُل الٓسآن
الٓاندة الخامظت :جسٕ الرهىبًٓ ،ى ٛالىبي ضلى هللا نلُه وطلم( :بن في الجظد مػًت
بذا ضلحذ ضلح الجظد ٗله ،وبذا َظدث َظد الجظد ٗله ،بال وهي الٓلب)َ ،الٓلب
ًُظد ب٘ثرة الرهىب ،وضاحب الرهىب ال ًحُل الٓسآنَ ،ةن الشاَعي زحمه هللا شٙا
بلى شُخه وُٖو طىء حُكهَٓ ،د ٗان بذا هكس بلى الطُحت حُكها مباشسة ،وفي مسة
مً اإلاساث لم ٌظخؿو ؤن ًحُل بىُع ْىة الحُل التي ٗان ًحُل بهآَ ،ا ٛله وُٖو
ً
زحمه هللا :ال بد ؤه ٚنملذ ذهبا ما ،وهى اإلاازس نلى حُك ،ٚوهى ؤن ؤلامام الشاَعي ٗان
ٌظحر في الشازمَ ،ىْو بطسه نلى طاّ امسؤة مسث ؤمامه وذل ٚؤن السٍح ؤخر ؾسٍ زىبها،
َهرا هى الرهب ال٘بحر الري حهل الشاَعي ال ًحُل!! َٓا ٛالشاَعي زحمه هللا هرًً
البِخحن مً الشهس:شٙىث بلى وُٖو طىء حُكي َإزشدوي بلى جسٕ اإلاهاضُىؤهبإوي بإن
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الهلم هىز وهىز هللا ال يهدي لهاضُُالرهىب اإلاتراٖمت نلى الٓلب طبب في ندم وعي
الٓسآن.والطحإ بً مصاحم زحمه هللا جابعي ،مً ؤهل حمظ بالشامٗ ،ان ًٓى :ٛما مً
ََ َ َ ُ
ض َاب٘ ْم ِم ًْ
ؤحد حهلم الٓسآن زم وظُه بال برهب ؤحدزه؛ ألن هللا نص وحل ًٓى :ٛوما ؤ
َ َ
َ ُ
ُم ِط َِب ٍت َ ِب َما ٖ َظ َب ْذ ؤ ًْ ِدً٘ ْم [الشىزيَ ،]30:يظُان الٓسآن مً ؤنكم اإلاطاثبَ.هلى مً
ؤزاد حُل الٓسآن ال٘سٍم جسٕ الرهىب ؤو نلى ألاْل طسنت الخىبت مً الرهىب؛ ألن الىبي
ضلى هللا لهُه وطلم ْاٗ( :ٛل بني آدم خؿاء وخحر الخؿاثحن الخىابىن)  ،لً٘ الخىبت ال
ُ َّ َ ُ ُ َ ْ َ
ٍب [اليظاء]. 17:
بد ؤن جٙىن طسَهت ٖما ًٓى ٛهللا نص وحل :زم ًخىبىن ِمً ْ ِس ٍ
الدناء بإن ًمً هللا نلُ ٚبحُل الٓسآن
ً
الٓاندة الظادطت :الدناء اللحىحَ ،خدنى هللا نص وحل ٖثحرا ؤن ًمً نلُ ٚبحُل
الٓسآن ال٘سٍم ،وؤن ًخلظ ل ٚهِخ ،ٚحتى جطبح الىُت ٗاملت هلل نص وحل ،وؤن ًِظس لٚ
الهلم بهرا ال٘خابَ ،اهلل نص وحل ًحب الهبد اللحىح في الدناءٖ ،سز الدناء ندة مساث،
واختر ألاوْاث الشسٍُت ٗالسجىد ؤو الظُس ؤو ؤزىا اإلاؿس ،ؤو في خخام الطلىاث ويحرها مً
ألاوْاث التي هصح بها زطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم.وال ًىحد دناء مخطىص ؤو ضالة
مخطىضت لحُل الٓسآن ال٘سٍم ،ؤما ما ًسوٍه بهؼ الىاض نً ضالة مهُىت بإزبو
ً
ً
زٖهاث في ٗل زٖهت جٓسؤ َيها شِئا مهُىا مً الٓسآن مً ؤحل حُل الٓسآن ال٘سٍم َهرا
لم ًسد به ؤضل مً زطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم .
الُهم الصحُح ل٘خاب هللا نص وحل

ً
الٓاندة الظابهت :الُهم الصحُح ل٘خاب هللا نص وحلَٙ ،لما ٖىذ َاهما إلاا جٓسؤ اشدادث
ً
ْدزاج ٚنلى الحُل ،وٗلما ٖىذ نازَا إلاهاوي آلاًاث ٗان حُك ٚؤٖثر ،والٙلمت التي
ًطهب نلَُ ٚهمها طُطهب نلُ ٚجحُكها ،اطخهً بخُظحر مخخطسٖ ،مخخطس
الؿبري  ،ؤو ابً ٖثحر  ،ؤو جُظحر الظهدي  ،ؤو يحرها مً ٖخب الخُظحر مً ؤحل ؤن حهسٍ
مهاوي الٙلماث ،وؤطباب الجزو ،ٛوالٓطظ الٓسآهُت لِظهل نلُ ٚحُل آلاًاث
بظهىلت ،وٖرل ٚآًاث ألاحٙام ٖأًاث الىغىء ،وُٖازة الُمحن ،وُٖازة الكهاز ،وؤحٙام
ً
الطُام ،ودًت الٓخل الخؿإَ ،ةذا َهمذ الح٘م ؤلاطالمي حُكذ آلاًاث حُدا.وبذا ؤزدث
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اإلاصٍد في َهم آًت َاطخهً ب٘خب الخُظحر اإلاؿىلت ٖخُظحر ابً ٖثحر  ،والؿبري  ،والٓسؾبي
 ،والكال ،ٛؤو يحرها مً ٖخب الخُظحر في اإلا٘خبت ؤلاطالمُت.واطخحػس ؤه ٚال جحُل
الٓسآن إلاجسد الحُل ،بل مً ؤحل الهمل بهَ ،البد مً الُهم لٙل ٗلمت وٗل آًت في
ٖخاب هللا نص وحل .
الخجىٍد اإلاخًٓ للٓسآن
الٓاندة الثامىت :الخجىٍد اإلاخًَٓ ،الٓسآن ال٘سٍم لِع ٖإي ٖخاب آخس ،بذ بن له ؾسٍٓت
خاضت في ْساءجه ،والخجىٍد له ْىاند مهسوَت لدي ْساء وحُاف الٓسآن ال٘سٍمً ،جب
ؤن جخهلمها بن ؤزدث حُل الٓسآن ال٘سٍم.زوي البخازي ومظلم نً ناجشت زض ي هللا ننها
ْالذْ :ا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم( :الري ًٓسؤ الٓسآن وهى ماهس به مو الظُسة
ال٘سام البرزة)  ،وفي زواًت ؤلامام البخازي ْا( :ٛوهى حاَل له) ٌ ،هني :الري ًٓسؤ الٓسآن
وهى حاَل له مو الظُسة ال٘سام البرزة ،وهم السطل ،طىاء ٗاهىا مً البشس ،ؤو مً
ً
اإلاالث٘ت ،وفي ٖال ألامسًٍ ؤمس نكُم حدا.زم ًٓى ٛالىبي ضلى هللا نلُه وطلم( :والري ًٓسؤ
الٓسآن وهى ًدخهخو َُه وهى نلُه شاّ له ؤحسان) ٌهني :ؤحس الٓساءة ،وؤحس الخهخهت
واإلاشٓت ،وفي هرا حصجُو إلاً ًجد ضهىبت في ْساءة الٓسآن ؤال ًمخىو نً الٓساءة ،ؤما
الري ًخًٓ الٓساءة َةهه ًيخٓل بلى حىاز الظُسة ال٘سام البرزةْ.ا ٛالىىوي  :اإلااهس
بالٓسآن ،ؤي :الحاذّ للٓسآن الٙامل الحُل له .والظُسة بما اإلاالث٘ت وبما السطل.وججىٍد
الٓسآن ال ًمً٘ ؤن ًخم بال نً ؾسٍٔ حاَل مخًٓ للخجىٍدَ ،البد جاخر ْساءة الٓسآن بال
بالخلٓي ،وال جىُو الاطخهاهت بشسٍـ ٗاطِذ ،ؤو دطٖ ٚمبُىجس ،ؤو بذانت الٓسآن ال٘سٍم
َٓـَ ،هره ألاشُاء حظاند نلى بجٓان الحُل ؤو الخجىٍد ،لً٘ ال بد ؤن جخلٓى الٓىاند
ً
مً شخظ ًخًٓ هره الٓىاند حتى جخٓنها جماما ،زم بهد ذل ٚحظخهحن بشسٍـ الٙاطِذ
ؤو بال٘مبُىجس ؤو بًحره حتى ٌظاندٕ نلى بجمام ؤلاجٓان في الخجىٍد .
الٓساءة اإلاظخمسة مً يحر حُل

ً
الٓاندة الخاطهت :الٓساءة اإلاظخمسة مً يحر حُل ،ال بد ؤن جٓسؤ آًاث هللا نص وحل ٖثحرا،
احتهد ؤن جخخم الٓسآن في شهس ؤو ؤْل مً شهس ،واهدبه ؤن ًمس نلُ ٚشهس مً يحر ؤن
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جخخم َُه ْساءة الٓسآن ،زوي ؤلامام البخازي زحمه هللا حهالى نً ناجشت زض ي هللا ننها
ً
ْالذ( :طمو زطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم زحال ًٓسؤ الٓسآن باللُل ٌ-هنيًٓ :ىم اللُل-
َٓا ٛزطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلمً :سحمه هللا! لٓد ذٖسوي ٖرا وٖرا آًت ٖىذ ؤوظُتها
مً طىزة ٖرا وٖرا) َ ،سطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلم ؤوس ي بهؼ آلاًاثَ ،لما اطخمو
بلى السحل جرٖس آلاًاث.وفي الدماى ش يء ٌظمى الراٖسة الحدًثت ؤو الٓدًمت ،والراٖسة
الٓطحرة ؤو الؿىٍلتَ ،اإلوظان إلاا ٌظمو الٓسآن مسة ؤو مسجحن َةهه ًدخس في الراٖسة
الٓطحرةَ ،هي جحُل بظسنت وجيس ى بظسنت ،لً٘ اإلاهم ؤهىا هىٓل الٓسآن مً الراٖسة
ً ً
الٓطحرة بلى الراٖسة الؿىٍلت ،وهرا لً ًإحي بال باطخمام الٓسآن وْساءجه ٖثحرا.بذا :هجتهد
في ْساءة الٓسآن وخخمه نلى ألاْل مسة في الشهس ،وطمانه ب٘ثرة ،وبذانت الٓسآن ال٘سٍم
ً
ً
َيها خحر ٖثحر حدا ،وٍُػل ؤن وظمهها ٖثحرا في البِذ ،ؤو في الظُازة ؤو في يحرها .
ْساءة ما جم حُكه في الطالة
الٓاندة الهاشسة :الطالة الخاشهت بما جحُلَٙ ،لما حُكذ طىزة حاو ٛؤن جطلي بها،
وؤن جخدبس في مهاوي ما جٓسؤ ،وؤن جسٖص نلى ٗل ٗلمت في الظىزة التي حُكتها ،وؤن جساحو
آلاًاث التي حُكتها مً ْبلَ ،ال بد ل ٚمً ضالة بمُسدٕ جساحو َيها الٓسآن ال٘سٍم،
وؤَػل ضالة إلاساحهت الٓسآن ال٘سٍم هي ُْام اللُلَ ،مً ؤحل ؤن جحُل الٓسآن البد ؤن
ًٙىن ل ٚوزد مً ُْام اللُلَ ،خطلي في ٗل لُلت طانت ؤو هطِ طانت ْبل الُجس ،ؤو
ً
بهد الهشاء ،جساحو َُه آلاًاث التي حُكتها ؤزىاء ألاطبىم ؤو ؤزىاء الشهس الظابٔ.بذا:
الٓىاند ألاطاطُت لحُل الٓسآن ال٘سٍم هي ما ًلي:الٓاندة ألاولى :ؤلاخالص هلل نص
وحل.الٓاندة الثاهُت :الهصٍمت الطادْت ،وبًإ والدظىٍَِ ،البد ؤن جبدؤ في حُل
الٓسآن ال٘سٍمَ ،ال جاحل نمل الُىم بلى الًد ،طُىطىض ل ٚالشُؿان ال محالت ،وجمس
نلُ ٚالظىىاث دون حُل الٓسآن ال٘سٍم.الٓاندة الثالثت :بدزإ ُْمت حُل الٓسآن
ً
ال٘سٍم ،وذٖسها في ذل ٚؤحادًث ٖثحرة.الٓاندة السابهت الهامت حدا :الهمل بما جحُل،
وجرٖس ْى ٛؤوع بً مال : ٚزب جا ٛللٓسآن والٓسآن ًلهىه.الٓاندة الخامظت :جسٕ
الرهىب ،وجرٖس ؤبُاث الشهس للشاَعي زحمه هللا.الٓاندة الظادطت :الدناء اللحىح هلل
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نص وحل ؤن ًخم نلُ ٚحُل الٓسآن ال٘سٍم .الٓاندة الظابهت :الُهم الصحُح إلاهاوي
ٗلماث الٓسآن ال٘سٍم ،وألطباب الجزو ،ٛولشسح الٓطظ وآًاث ألاحٙام ْدز
اإلاظخؿام.الٓاندة الثامىت :الخجىٍد اإلاخًٓ نلى ًد مخًٓ لٓىاند ؤحٙام ججىٍد الٓسآن
ً
ً
ال٘سٍم.الٓاندة الخاطهت :الٓساءة اإلاظخمسة مً ؤحل ؤن ًٙىن الٓسآن داثما حاغسا في
ذهى ،ٚواحتهد ؤن جخخم الٓسآن في شهس ؤو ؤْل مً شهس.الٓاندة الهاشسة :الطالة
الخاشهت بما جحُل خاضت في ُْام اللُل .
الٓىاند اإلاظاندة لحُل الٓسآن ال٘سٍم
والٓىاند الهشس اإلاظاندة في حُل الٓسآن هي :
الخؿت الىاضحت لحُل الٓسآن
ً
ً
ؤوال :الخؿت الىاضحت ،التي هحخاحها في ٗل ؤمىزها داثما مً ؤحل بهجاش نمل هاجح،

ً
والخؿت ًٙىن َيها الهدٍ اإلاساد َهله ،وهدَىا واضح وهى حُل الٓسآن ال٘سٍم ٗامال،
ومً مٓىماث هجاح الخؿت الىطاثل اإلاخاحت نىدٕ ،وؤهمها الىْذَ ،خػو خؿت ؤهٚ
طخحُل الٓسآن ال٘سٍم في ٖرا مً الظىىاث ،زالر طىىاث ،ؤو ؤزبو طىىاث ،ؤو خمع
طىىاث ،ؤو نشس طىىاث ،وجمص ي نلى هره الخؿت ْدز اإلاظخؿام ،ؤما الحُل مً يحر
خؿت َظُهسغ ٚبلى ؤلاهما ٛوالالمباالة ،انمل خؿت محددة ولى ؤٖسم ٚهللا بؿاْت ؤٖبر

احُل ؤٖثر ،والخؿت اإلاحددة الشم ؤن جٙىن بٙل ًىم وٗل ؤطبىم وٗل شهس خال ٛالخمع
ً
الظىىاث ،وهرا ؤمس لِع ضهبا ،وممً٘ ؤن جُهل الخؿت ٗلها في طانت ؤو طانخحن،
َخحُل زبو حصب في ؤطبىمَ ،الٓسآن ال٘سٍم مٓظم بلى ؤحصاء ،وألاحصاء بلى ؤحصاب،

ً
وألاحصاب بلى ؤزبامَ ،لى حُكذ في ألاطبىم زبو حصب َةه ٚطخحُل زماهُت وؤزبهحن زبها
ً
ً
في زماهُت وؤزبهحن ؤطبىنا ،وندد ؤطابُو الظىت ازىان وخمظىن ؤطبىناٌ ،هني ؤهٚ
ً
ً
طخحُل زماهُت وؤزبهحن زبها في ؤحد نشس شهسا ،وٍبٓى نىدٕ شهس إلاساحهت الثماهُت
ً
وألازبهحن السبو التي حُكتها ؤزىاء ألاحد نشس شهسا الظابٓت ،والجصء َُه زماهُت ؤزبام
وهرا ٌهني ؤن زماهُت وؤزبهحن زبو حظاوي طخت ؤحصاء ،ؤي :ؤه ٚحُكذ في الظىت ألاولى
ً
خمع الٓسآن ال٘سٍم ،زم جإخر شهسا إلاساحهت هرا الخمع مً الٓسآن ال٘سٍم ،وألاَػل
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ً
ؤن ًٙىن في شهس زمػان؛ ألن مهكمىا ًحاو ٛفي شهس زمػان ؤهه ًُض ي ؤوْاجا ٖثحرة
لٓساءة الٓسآن ال٘سٍم وإلاساحهخهَ ،ةن الشُاؾحن مطُدة في هرا الشهسَ ،خٙىن نىدٕ
َسضت ٖبحرة ؤه ٚحظخمخو بمساحهت الٓسآن ال٘سٍم ،زم جخم الٓسآن ٗله في خمع طىىاث،
َلى بدؤث في هره الخؿت بجدًت وبحصم وبهصم َظخمس خمع طىىاث وؤهذ مً حملت
الٓسآن ال٘سٍم .
الازجباؽ مو شخظ ؤو ؤٖثر في الحُل
الٓانت الثاهُت :الازجباؽ بىاحد ؤو مجمىنت في نملُت الحُلَ ،ال جحُل لىحدٕ َةن
ً
الُخىز طُدظلل بلُ ٚحخما ،حاو ٛؤن حشترٕ مو واحد ؤو ازىحن ؤو زالزت ؤو ؤزبهت في
حُل طىزة مً الظىز ،وما دام ؤه ٚحهحن نلى حُل الٓسآن ال٘سٍم َةن ل ٚبن شاء
ً
ً
هللا مثل ؤحسه ال ًىٓظ ذل ٚمً ؤحسه شِئا ،وهى ؤًػا ٌهُى ٚنلى حُل الٓسآن
ال٘سٍمْ ،ا ٛالسطى ٛضلى هللا نلُه وطلم( :الشُؿان مو الىاحد ،وهى مً الازىحن ؤبهد)،
وإلاا ججد نىدٕ ؾاْت ٖبحرة ازجبـ بإٖثر مً مجمىنتَ ،احُل مو شخظ طىزة البٓسة،
ومو شخظ آخس طىزة هىد ،ومو شخظ آخس طىزة ألانساٍ وه٘را ،وطخجد ؤهٚ
ؤٖملذ حُل الٓسآن .
اضؿحاب اإلاصحِ الطخًال ٛؤوْاث الُساى
ً
ً
ً
الٓاندة الثالثت :احمل -داثما -مصحُا ضًحرا في حُبٚ؛ ألن في حُاجَ ٚساياث بُيُت
ً
ً
ٖثحرة َاطخًلها بحُل الٓسآنَ ،ةه ٚطخجد وْخا ٖثحرا في حُاجً ٚحخاج ؤن حظخًله
بالحُل ،ولى لم ًً٘ مه ٚمصحِ لً حظخؿُو اطخًالله ،ولً ججد في ٗل مٙان جرهب
ً
بلُه مصحُا جساحو َُه .
اإلاخابهت لٓساءة ؤلامام في الطلىاث الجهسٍت
الٓاندة السابهت :احسص نلى مخابهت ؤلامام في الطلىاث الجهسٍتٖ ،طالة الُجس ،واإلاًسب
ً
والهشاءَ ،لِع مهٓىال ؤه ٚال جطلي بالجامو ضالة الجمانت وجسٍد ؤن جحُل الٓسآن
ال٘سٍم ،بذا ٖىذ ه٘را َاإلاىاشًٍ نىدٕ ْد اخخلذ؛ ألن ضالة الجمانت مٓدمت بالُهل
نلى حُل الٓسآن ال٘سٍم ،حاو ٛؤن جحاَل نلى ضالة الجمانت في مسجد ًٙىن ؤلامام
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ً
ً
ً
ً
َُه ْازثا وحاَكا ومخٓىا للخجىٍدً ،خجى ٛبحن آًاث هللا نص وحل ال٘ثحرة ،ال ًٙىن بماما
ً
ً
حاَكا لجصء نم ؤو حصء جبازٕ َٓـ ،وٗل ًىم ًٓسؤ هُع الظىز ،وؤحُاها ًٙىن نىده
ؤخؿاء في الٓساءةَ ،هرا لً ٌظاندٕ نلى الحُل .
ً
حُل الظىز الظهلت ؤوال
الٓاندة الخامظت :ابدؤ باألحصاء الظهلت والظىز اإلاحُىقت وبن لم جً٘ مخخابهتَ ،احُل
ً
ؤوال الجصء الثالزحن ،زم الجصء الخاطو والهشسًٍ ،زم الظىز الظهلت ٖظىزة البٓسة وآٛ
نمسان َةنهما مً ؤطهل الظىز في الحُل ،وابدؤ بالظىز التي َيها جحُحز خاص مً
زطى ٛهللا ضلى هللا نلُه وطلمٖ ،ظىزة ال٘هِ؛ َةن مً الظىت ْساءتها ًىم الجمهت،
ً
َلى ؤهذ حاَل لها طُطبح طهال نلُْ ٚساءتها ،وٖرل ٚطىزة اإلال- ٚطىزة جبازٕ -ألن
اإلاظلم لى ْسؤها ٗل لُلت َةنها جُٓه مً نراب الٓبر ،وطىزة َّ ،ةن زطى ٛهللا ضلى هللا
ً
نلُه وطلم ٗان ؤحُاهآًسؤ طىزة ّ َٓـ في خؿبت الجمهت ،وٖرل ٚالظىز التي َيها
ْطظ ٖظىزة ًىطِ نلُه الظالم ،وطىزة ألانساٍ وه٘را ،لِع اإلاهم ؤن ًٙىن
الحُل بالترجِب ألاوَ ٛاألوَ ،ٛلى جحُل الٓسآن بهره الؿسٍٓت طخٙىن لدً ٚحطُلت
حُدة في بادت ألامس ،وطخدَه ٚإلٖما ٛالٓسآن .
حُل الٓسآن مً وسخت واحدة

ً
ً
الٓاندة الظادطت :حاَل نلى زطم واحد للمصحِ ،طىاء ٗان مصحُا ضًحرا ؤو
ً
ً
ً
ٖبحراَ ،هىإ مطاحِ ازىا نشس طؿسا ،ؤو زالزت نشس طؿسا ،ؤو ؤزبهت نشس ،ؤو خمظت
نشس ،ؤو طخت نشس ،ؤو طبهت نشس ،وٗل مصحِ له شٙل ،وله ؾسٍٓت خاضت ل٘خابخه،
َٓد ججد آلاًت مىحىدة في مٙان مهحن في الطُحت وفي مصحِ آخس ججدها في مٙان
آخسَ ،ال حظخؿُو نُاه ٚؤن حظخٓس بال نلى زطم واحد ،وؤلاوظان ًحُل بإذهه،
وبهُيُه ،وبلظاههَ ،ػسوزي ؤن حظاند هره الجىازح في جثبُذ الحُل ،لًُ٘ نىدٕ
مصحِ ضًحر ،ومخىطـ ،وٖبحر ،بىُع السطم مً ؤحل ؤن جساحو الٓسآن بىُع
ً
السطم ،واحهل مصحُا في الظُازة بىُع السطم مً ؤحل بذا طاَسث بلى مٙان ما ًٙىن
مه ،ٚوفي مٙان شًل ،ٚطىاء ٗان م٘خب ،ٚؤو مٙان شًل في ؤي مٙان ،وفي بِخ،ٚ
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وه٘را ..بحُث بهه في ٗل مٙان جطبح نىدٕ َسضت إلاساحهت وحُل الٓسآن ال٘سٍم،
ً
وألاَػل ؤن جٙىن اإلاساحهت مً مصحِ اإلادًىت اإلاىىزة لهدة ؤطباب :ؤوال :ال٘خابت َُه
ً
ً
واضحت ،والحسوٍ واضحت وم٘خىبت بظهىلت.زاهُا :شاجو حداَ ،هى مىحىد ب٘ثرة في ؤهحاء
ً
الهالم ؤلاطالمي .زالثا :حظً في الترجِبَ ،ةن جسجِبه لؿُِ حُث جيخهي الطُحت بنهاًت
آلاًتَِ ،ظاندٕ ؤٖثر نلى الحُل .
ً
بجٓان الحُل ؤوال
الٓاندة الظابهت :ال ججاوش مٓسز الحُل في ٗل ؤطبىم بال بهد ؤن جخٓىهًٓ ،ى ٛالىبي
ً
ضلى هللا نلُه وطلم( :بن هللا ًحب بذا نمل ؤحدٖم نمال ؤن ًخٓىه)َُ ،ي بهؼ ألاحُان
جٙىن نىدٕ حماطت شدًدة َترًد ؤن ج٘مل الٓسآن بظسنتَ ،خحُل السبو بدون بجٓان،
زم جسٍد ؤن جحُل الري بهده وبذا بالري حُكخه طُرهب مى ٚبظهىلتَ ،ال بد ؤهٚ
ً
ً
جخإٖد ْبل ما جيخٓل مً زبو بلى زبو آخس ؤهْ ٚد حُكذ السبو الظابٔ حُكا حُدا
ً
مخٓىا .
زبـ ؤو ٛالظىزة بأخسها ْبل الاهخٓا ٛمنها بلى يحرها
الٓاندة الثامىت :ؤن جسبـ ؤو ٛالظىزة بأخسها ْبل ؤن جيخٓل منها بلى يحرهاَ ،خٓظم
الظىزة بلى ؤٖثر مً حصء حتى حظخؿُو ؤن جحُكها ،بلى ؤن جيخهي مً الظىزة بٙاملها ،زم
جساحو الظىزة ٗلها مً حدًدَ ،البد مً حهل الظىزة ٗلها ٗىحدة واحدة في الراٖسة،
َال جيخٓل مً طىزة بلى طىزة بال بهد ما ججهلها ٗلها وحدة مخطلت في الراٖسة .
الانخىاء باآلًاث والٙلماث اإلادشابهت
الٓاندة الخاطهت :الانخىاء باإلادشابهاث مً آلاًاث والٙلماثَ ،هىال ٚآًاث مدشابهت مو
ً
اخخالٍ حسٍ واحد وؤحُاها ال ًىحد اخخالٍَٓ ،د جخ٘سز مً طىزة بلى طىزةَ ،حاوٛ
ؤن تهخم بهره آلاًاث أله ٚلى يلؿذ يلؿت بظُؿت في حسٍ واحد ؤو ٗلمت واحدة َٓد
ً
ً
جيخٓل بلى طىزة ؤخسي ،وضهب نلُ ٚحدا ؤن جسحو للحُل الري ٖىذ جساحههَ ،مثال
َ َ ْ ُُ َْ َ ُ ْ ْ ْ َ َ ُ ُ
الّ ه ْح ًُ ه ْس ُشْ٘ ْم َوِب ًَّ ُاه ْم
في طىزة ألاوهامًٓ ،ى ٛهللا نص وحل :وال جٓخلىا ؤوالدٖم ِمً ِبم ٍ
ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ُُ ْ َ َ ٛ
الّ ه ْح ًُ ه ْس ُشْ ُه ْم
[ألاوهام ،]151:وفي طىزة ؤلاطساء ًٓى  :وال جٓخلىا ؤوالدٖم خشُت ِبم ٍ
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َ ْ َ
َوب ًَّ ُاٖ ْم [ؤلاطساءَُ.]31:ي طىزة ألاوهام ْا :ٛم ًْ ب ْ
الّ [ألاوهام ،]151:وفي ؤلاطساء :خش َُت
م
ِ ِ ٍ
ِ
ُ
ُ
َ
َ َ
ْ
الّ [ؤلاطساء ،]31:وفي ألاوهام :ه ْح ًُ ه ْس ُشْ٘ ْم َوِب ًَّ ُاه ْم [ألاوهام ،]151:وؤلاطساء :ه ْح ًُ
ِبم ٍ
ُ
َ ُ
ه ْس ُشْ ُه ْم َوِب ًَّاٖ ْم [ؤلاطساء.]31:وهىإ هطُحت ؤخسي وهي :ال حهخني بهره اإلادشابهاث في ؤواثل
الحُل مً ؤحل ال جخبـ هُظ ،ٚحاو ٛؤه ٚال جحُل الظىز اإلادشابهت في ألاوَ ،ٛال
جحُل طىزة هىد زم طىزة ألانساٍ زم طىزة الشهساء مً ؤحل ال جخبـَ ،بهد ما
ً
جخًٓ ؤوال طىزة هىد بهد ذل ٚجحُل طىزة ألانساٍ ؤو اله٘ع .
اإلاشازٖت في مظابٓاث حُل الٓسآن ال٘سٍم
الٓاندة الهشسة :الاشترإ في مظابٓاث حُل الٓسآن ال٘سٍم مو اطدشهاز ؤلاخالص هلل
ً
نص وحلَ ،اإلاظابٓاث حهؿُ ٚدَها للحُل ألن اإلاظابٓاث ًٙىن لها وْذ محدد وَيها
َ َ َ َْ ََ َ َ ُْ
َ
ع اإلا َخ َىا َِ ُظىن [اإلاؿُُحنَ ،]26:احسص نلى
جىاَعًٓ ،ى ٛحهالى :و ِفي ذ ِلَ ٚلُدىاَ ِ
الالتزام باإلادة الصمىُت اإلآسزة ،ولى جىجح في اإلاظابٓتَ ،إهذ ٖظبذ حُل الظىزة ؤو
ْسبذ مً حُل الظىزة .
بهؼ ألامىُاث
وفي آخس الدزض هرٖس ؤزبو ؤمىُاث:ألامىُت ألاولى :مساحهت ما جم ٖخابت في الدزض ؤو مساحهت
الدسجُل ،وٖخابت الٓىاند الهشسًٍ في وزْت ،وحهلٔ الىزْت في م٘خب ٚوٗل ًىم جساحهها
وجؿبٓها مجخمهت.ألامىُت الثاهُت :ؤن جبدؤ بالحُل بهد طمام الدزض مباشسة َال جاحل
نمل الُىم بلى الًد.ألامىُت الثالثت :ؤن جيشس ما حهلمخه بلى يحرَٕ ،سب حامل َٓه بلى مً
هى ؤَٓه مىه.ألامىُت السابهت :بذا وَٓ٘م هللا نص وحل للحُل َال جيظىوي مً دنىة بكهس
الًُبَ ،اإلال ٚطُدنى وٍٓى ٛل :ٚول ٚمثله ،ؤطإ ٛهللا نص وحل ؤن ًٌُس لي ول ٚولهامت
ً
اإلاظلمحن ،وؤن ًجهل الٓسآن الهكُم حجت لىا ال نلُىا ،وؤن ًجهله شُُها لىا ًىم
الُٓامت ،وؤن ًجهلني وبًاٖم زَٓاء الىبي محمد ضلى هللا نلُه وطلم في حىاث الىهُم ِفي
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َُ َ ّ ُ َْ َ
َْ
ْ
ْ َ
ُُ ٚم ْٓ َخ ِد ٍز [الٓمسَ.]55:ظخرٖسون ما ؤْى ٛل٘م وؤَ ِىع ؤم ِسي ِبلى
َمٓه ِد ِضد ٍّ ِنىد َم ِل ٍ
ْ
ً
ً
َّ
َّ
الل ِه ِب َّن الل َه َب ِط ٌحر ِبال ِه َب ِاد [ياَس.]44:وحصاٖم هللا خحرا ٖثحرا ،والظالم نلُ٘م وزحمت هللا
وبسٗاجه.
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