القرآن الكريم

انقزْآٌ فً انهغح  :و صذس تًعُى انقشاءج
ٔاختهف انعهًاء فٍّ عهى لسًٍٍ
انمسى األٔل  :لانٕا بأَّ غٍش يشتك
• فٕٓ اسى عهى دال عهى كالو اهلل انًُضل عهى سسٕل اهلل – صهى اهلل
عهٍّ ٔسهى -بحٍث ال ٌُصشف إنى غٍشِ ٔ ،ال ٌٕصف بّ غٍشِ.
• َمٕل أٌ انصذٌك اسى عهى نخهٍفت انًسهًٍٍ أبً بكش
• َمٕل أٌ انفاسٔق اسى عهى نخهٍفت انًسهًٍٍ عًش بٍ انخطاب
• َمٕل أٌ ري انُٕسٌٍ اسى عهى نخهٍفت انًسهًٍٍ عثًاٌ بٍ
عفأٌْ...كزا
انمسى انثاًَ  :لانٕا بأَّ يشتك ٔاختهفا فً أصم اشتمالّ عهى يعٍٍٍُ :
• اإلشتماق إيا أٌ ٌكٌٕ يٍ:
• لشٌ  ْٕٔ :عهى يعٍٍٍُ
–األٔل  :يٍ انمشآئٍ.
–انثاًَ  :يٍ انضى.
• لشأ  ْٕٔ :عهى يعٍٍٍُ
–األٔل  :يٍ انمشاءة
–انثاًَ  :يٍ انتالٔة
ا

أيا فً االصطالح  ْٕ :انهفظ انًُضل عهى سٍذَا يحًذ سسٕل اهلل -صهى
اهلل عهٍّ ٔسهى  -نإلعجاص ٔانثٍاٌ ،انًُقٕل يضثٕطاً تانتٕاتش  ،انًتعثذ
عهً ٔسهى  -فً
تتالٔتّ ٔ ،قذ اتتذأ اهلل تعانى إَضانّ عهى سسٕنّ -صهى اهلل ِ
أستع ٔعششٌٍ يٍ سيضاٌ فً انسُح انخانخح عششج قثم انٓجشج فً غاس
حشاء تًكح ٔ ،تاتع إَضانّ حسة انٕقائع فً حالث ٔعششٌٍ سُح ٔ ،كاٌ -
صهى اهلل عهٍّ ٔسهى-كم سُح فً سيضاٌ ٌعشض يا يعّ يٍ انقشآٌ عهى
جثشٌم -عهٍّ انسالو ٔ -كهًا صاد يُّ شئ أٔ َسخ تادس إنى حفظ ر نك
ٔانعًم تًقتضاِ ٔ ،قذ سٔي أَّ عشضّ فً انعاو األخٍش يشتٍٍ .

َٔعشف انقشآٌ تأَّ( كالو اهلل  ،انًُزل عهى يحًذ -صهى اهلل عهٍه
وسهى -انًتعثذ تتالوته انًعجز انًكتىب فً انًصاجف ) .
ٔكالو جُس ٔأصم فً انتعشٌف ٌ ،شًم كم كالو  ،سٕاء كاٌ كالو
اهلل أٔ كالو غٍشِ  ٔ ،إضافح انكالو إنى اهلل ( :كالو اهلل ) قٍذ أٔل  ،خشد
تّ كالو غٍش اهلل يٍ انًخهٕقٍٍ  ،يخم كالو اإلَس ٔانجٍ ٔانًالئكح ،
ٔٔصف (انًُضل) قٍذ حاٌ  ،خشد تّ كالو اهلل غٍش انًُضل  ،فهى ٌُضل اهلل
كم كاليّ عهى سسهّ ٔ ،إًَا انكالو انُاصل عهى انشسم جضء يحذٔد يٍ
كالو اهلل  ،انزي ال َٓاٌح ٔال حصش ٔال َفاد نّ ٔ ،كالو اهلل ال ٌُتًٓ  ،ألَّ
صفح يٍ صفاتّ  ،قائًح تزاتّ سثحاَّ  ،ال تُفك عُّ  ،فهٍس كاليّ يخهٕقا
نّ تذاٌح َٔٓاٌح ٔ ،قذو انقشآٌ ْزِ انحقٍقح  -عذو َفاد ٔاَتٓاء كالو اهلل –
تطشٌقح تصٌٕشٌح تًخٍهٍح تخٍهٍح :
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 سًٍش انطانبٍٍ  ،عهً انضباع  ،ص . 8 -سٕسة انكٓف.
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ٔتقٍٍذ كالو اهلل انًُضل  ،تأَّ يُضل عهى يحًذ -صهى اهلل عهٍّ ٔسهى -
قٍذ حانج  ،خشد تّ كالو اهلل انًُضل عهى األَثٍاء ٔانًشسهٍٍ انساتقٍٍ
ٔانًتًخم فً كتة اهلل انساتقح كانتٕساج ٔانضتٕس ٔاإلَجٍم .
ٔيعُى (انًتعثذ تتالٔتّ ) أٌ تالٔج انقشآٌ ٔقشاءتّ عثادج  ،فً داخم
انصالج ٔخاسجٓا  ،فإرا قشأ انًسهى آٌاخ يٍ انقشآٌ خاسد انصالج  ،كتة
اهلل نّ األجش ٔأحاتّ عهى كم حشف عشش حسُاخ ٌٔ ،ضاعف اهلل األجش
ٔانخٕاب نًٍ شاء .

ﮅ مو قرأ القرآى يقوم به آناء الليل والههار  ،حيل حالله وحيرم حرامه ،
حرم اهلل حلمه ودمه على الهار  ،وجعله رفيق السفرة الكرام الربرة  ،حتى

إذا كاى يوم القيامة كاى القرآى له حجة ﮄ

 سٕسة نمًاٌ . -حذٌث سلى:

انًعجى الصغٍش  ،باب انٕأ  ،يٍ اسًّ ٔالذ.

حذٌث سلى 60 6 :يصُف عبذ انشصاق  ،كتاب فضائم انمشآٌ  ،باب تعهٍى انمشآٌ ٔفضهّ.

وميكن أن جنمل أهم خواص القرآن وعناصر تعريفى املشوورة يف النقاط
التالية :
*_ انقزآٌ انكزٌى هى كالو اهلل تعانى .
*_ انذي َزل ته انزوح األيٍٍ .
*_ عهى قهة رسىل اهلل يحًذ -صهى اهلل عهٍه وسهى. -
*_ تأنفاظه انعزتٍح  ،ويعاٍَه انحقح .
*_ نٍكىٌ حجح نهزسىل عهى أَه رسىل اهلل .
*_ ودستىرا نهُاس ٌهتذوٌ ته .
*_ وقزتح ٌتعثذوٌ تتالوته .
*_ وهى انًذوٌ تٍٍ دفتً انًصحف .
*_ انًثذوء تسىرج انفاتحح وانًختىو تسىرج انُاس .
*_ انًُقىل إنٍُا تانتىاتز كتاتح ويشافهح جٍال عٍ جٍم .
*_ المجز والمتحدى به.
*_ يحفىظ يٍ أي تغٍٍز أو تثذٌم يصذاق قىل اهلل سثحاَه فٍه  :ﭽﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

 ْزا انمشآٌ  ،د  .صالح انخانذي . -6انًٕسٕعت انعهًٍت ٔاألدبٍت  ،نمط انذساسي يٍ يمتطفاث األَصاسي . 6،
 -سٕسة انحجش.

