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 الدكتور أصحاب هللا أواب
األستاذ المساعد بقسم الثقافة 

 اإلسالمية بجامعة كابل

 

ينالقرآن الكريم وفضله ومكانته عند المسلم  

 
 الدكتور أصحاب هللا أواب

 

 اخلالصة
حتّدث هذا البحث عن القرآن الكرمي، وبّّي أقوال العلماء يف مفهومه بسبب التنوع يف العبارات والتفّنن يف الداللت، وكشف فضل وإبراز 

العصو يف خدمة هذا الكتاب  مكانتة القرآن الكرمي يف نفوس املسلمّي، وقد كان لعلماء املسلمّي قدميا وحديثا جهودا جبارة على مر
، الكرمي، ومن تلك اجلهود املباركة، املؤلفات التالية: معاين القرآن أليب عبيدة، ومعاين القرآن البن األنباري، ومعاين القرآن للزجاج

لسيوطي، والربهان يف واملفردات يف غريب القرآن للراغب، وغريب القرآن أليب عبيد القاسم ابن سالم، وكتاب اإلتقان يف علوم القرآن ل
 علوم القرآن للزركشي، ومناهل العرفان للزرقاين، وعلوم القرآن ملناع القطان وغريها.

 
 إبراز، مكانة، الكتاب، القران الكرمي، البحث، املسلمّي. الكلمات األساسية:

 

 املقدمة
واملرسلّي، نبينا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملّي، والعاقبة للمتقّي، والصالة والسالم على أشرف األنبياء

عليه وسلم وصحابته  أمجعّي، وبعد: فإن القرآن الكرمي هو كالم هللا تعاىل الذي ترك أثرا كبريا يف تربية نفس رسول هللا صلى هللا
لم، فقالت: )كان الكرام، وقد شهدت بذلك أم املؤمنّي عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت عن خلقه صلى هللا عليه وس

(، وإن للقرآن الكرمي أثر ابلغ يف نفوس املسلمّي حىت شغلهم عن الشعر وكانوا 24601)املسند ألمحد، الرقم:  .خلقه القرآن(
من أشد الناس تعلقاً به، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف فضل املهتمّي ابلقرآن الكرمي: إن هلل أهِلّي من الناس، قالوا اي 

(. ولذا فإن املسلم ال يستغين عن 215)سنن ابن ماجه، الرقم: ) .هللا من هم؟ قال: أهل القرآن، أهُل هللا وخاّصُته رسول
القرآن الكرمي؛ ففيه حياة قلبه ونور بصره وهداية طريقه، وكل شيء يف حياة املسلم مرتبط هبذا الكتاب العظيم منه يستمد 

 ، وفيه ما حيتاج إليه من التوجيهات واإلرشادات يف األخالق واملعامالت وغري ذلك.عقيدته، وبه يعرف عبادته وما يرضي ربه
 

 أمهية البحث:
إن الكتابة يف هذا املوضوع يتضمن إبراز مكانة وفضل القرآن الكرمي الذي هو حبل هللا املتّي وصراطه املستقيم والذكر  -1

 م بشرف معلومه وهو هللا سبحانه وتعاىل.احلكيم، وهو أشرف كالم على اإلطالق؛ وذلك ألن شرف العل
إن إبراز فضل ومكانة القرآن الكرمي هو خري ابعث على تقدير هذا الكتاب وتقديسه يف أذهان املسلمّي وغريهم؛ ولذا  -2

 فالبحث فيه يعود على النفع لكل مطلع عليه.
وهذا البحث فيه إشارة إىل شيء من  ،وأسرارههو معرفة علومه والبحث عن كنوزه  ،من أعظم حقوق القرآن الكرمي علينا -3

 ذلك وما اليدرك كله ال يرتك جله.
وهذا يستوجب على كل مسلم أن يكون  ،لقد كان لعلماء املسلمّي جهودا جبارة على مر العصو يف خدمة هذا الكتاب -4

 ا البحث القصري.له إملام بتلك اجلهود؛ ولذا رأيت لزاما علي أن أملح إىل مناذج من تلك اجلهود يف هذ
إن إبراز عظمة القرآن الكرمي هلو خري وسيلة إليقاظ الغافلّي عنه، كما أنه رد على املغرضّي الذين حياولون املساس من  -5

 مكانته من املستشرقّي واملنصرين وأضراهبم.
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 أهداف البحث:
وعظيم مكانته يف نفوس  ،يهدف هذا البحث إىل جتّلي قداسة القرآن الكرمي -1

 سلمّي.امل
 يهدف هذا البحث إىل غرس احملبة يف القلوب جتاه هذا الكتاب الكرمي. -2
يهدف هذا البحث إىل نقد بعض الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم  -3

 .والعدالة جتاه القرآن الكرمي
يهدف هذا البحث إىل معرفة مدى حمبة علماء املسلمّي هلذا الكتاب  -4

 .عزيزلا
 

 تساؤالت البحث
 بحث جييب على التساؤالت اآلتية:إّن هذا ال

 ما هو تعريف القرآن الكرمي يف أذهان املسلمّي؟ -1
 وما هي مكانته عند املسلمّي؟ ،ما هي فضائل هذا الكتاب العزيز -2
والدفاع  ،ما هي النماذج من جهود املسلمّي يف خدمة هذا الكتاب العزيز -3

 عنه قدميا وحديثا؟
 

 الدراسات السابقة
من أفرد هذا املوضوع  -حسب جهد الباحث-البحث والتقصي  مل أجد بعد

ببحث أكادميي خيضع لشروط البحث العلمي وقواعده، وما وجدته فإنه يف الغالب 
إما مطول يصعب قرائته وإما خمتصر خمل يعسر فهمه، ولذا رأيت أن أقدم زبدة 

ه، لعل هللا املوضوع وأساساته يف وريقات يسرية يسهل الوصول إليه واالستفادة من
 . أن يتقبله مين وأن ينفع به

 
 منهج البحث

ذا يتلخص يف حبثی هإن لكل حبث منهجا تسري عليه ُخطى مؤلفه، وإن منهج 
 النقاط اآلتية:

صلية يف احلاشية؛ وذلك بذكر السورة األ القرآنية إىل مواضعها تعزوُت اآلاي -
 ورقم اآلية.

من كتب احلديث، ويف حالة ورود عزوُت األحاديث إىل مصادرها األصلية  -
احلديث يف الصحيحّي اكتفيت بعزوه إليهما أو إىل أحدمها، وما كان غري ذلك 
من كتب احلديث فإين نقلت حكم عامل من فرسان امليدان على احلديث املنقول 

 منه صحة أو ضعفا.
وثّقُت كالم العلماء من مصادرهم األصلية يف احلاشية من ابب األمانة  -
 مية.العل
راعيُت االختصار غري املخل يف البحث مراعاة لقواعد ولوائح البحث والكتابة  -

 يف اجمللة.
ذيّلُت البحث خبامتة عرّجت فيها على أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا  -

البحث مث عّقبته ببعض املقرتحات والتوصيات اليت أراها جديرة ابلعناية والبحث 
 والتنقيب.

هناية املطاف فهرسًا للمصادر اليت استقيت منها مع املعلومات  ذكرُت يف -
 الوافية لكل مصدر وفقاً لقواعد البحث العلمي واألكادميي.

 
 خطة البحث

 يشتمل هذا البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.
املقدمةةةة: وفيهةةةا أمهيةةةةة البحةةةث، وأهةةةةداف البحةةةث، وتسةةةةاؤالت البحةةةث، ومةةةةنهج 

 البحث، وخطة البحث.
 املبحث األول: التعريف ابلقرآن الكرمي.

 املبحث الثاين: فضل القرآن الكرمي وعظيم مكانته يف نفوس املسلمّي.
 املبحث الثالث: إبراز مناذج من جهود املسلمّي يف خدمة هذا الكتاب العزيز.

 والتوصيات، وفهرس املصادر واملراجع.  اخلامتة: وفيها أهم النتائج
 

 ريف ابلقرآن الكرمي.املبحث األول: التع
 أوالً: تعريف القرآن لغة:

قه، فقيةل: (، واختلةف يف اشةتقا2/238ملفةردات للراغةب: )ا .القةرآن لغةة: مصةدر
)الصةةحال للجةةةوهري:  .هةةو مشةةت  مةةن القةةراءة، أي مصةةدر قةةةرأ يقةةرأ قةةراءة وقةةرآا

(. 13/201)لسةةان العةةرب البةةن منظةةةور:  .(، وهةةو ىنعةةت الةةتالوة والبيةةان1/50
يف تفسةري  رضي هللا عنةه ويدل له قول حرب األمة وترمجان القرآن عبد هللا بن عباس

(، فقةةال:) فةةإذا 18سةةورة القيامةةة، األيةةة: ) .ه(قولةةه تعةةاىل: )فةةإذا قرأنةةه فةةاتبع قرءانةة
)صةحيح البخةاري، كتةاب التفسةري، ابب  بيناه لك ابلقةراءة فاعمةل ىنةا بينةاه لةك(.

ولةذلك قةال الطةربي رمحةه (؛ 4644(، الةرقم: 4/1876إن علينةا مجعةه وقرآنةه: )
مةن  رضةي هللا عنةههللا يف تفسريه: )والواجب أن يكون أتويله على قول ابةن عبةاس 

التالوة والقراءة، وأن يكون مصةدرا من قول القائل: قرأت، كقولك: اخلسران، مةن 
خسةةةرت، والغفةةةران، مةةةن غفةةةر هللا لةةةك، ومعةةةت قةةةول ابةةةن عبةةةاس هةةةذا: فةةةإذا بينةةةاه 

عنةده القةراءة(.  ابلقراءة فاعمل ىنةا بينةاه لةك ابلقةراءة فقةد صةرل أن معةت "القةرآن"
فتبةةةّي تةةا تقةةةدم أن  (.95-1/94: )جةةامع البيةةةان يف تفسةةري آي القةةةرآن للطةةربي

 لفظ "القرآن" مصدر ىنعت اسم املفعول، وهو املتلّو من كالم هللا سبحانه وتعاىل.
إن "القرآن" مصدر من القراءة، أو القرء ابهلمةز ودون اهلمةز )القةري(، ىنعةت  وقيل:

(، يقةةةال: ) قةةةرأت الشةةةيء 85اجلمةةةع، )معجةةةم مقةةةاييس اللغةةةة البةةةن فةةةارس:  : 
(. ويةدّل 1/50مجعته وضةممت بعضةه إىل بعةض (. )الصةحال للجةوهري: قرآاً: 

رمحةةه هللا يف تفسةةري قولةةه تعةةةاىل: )إن علينةةا مجعةةه وقرءانةةةه(.  هلةةذا املعةةت قةةول قتةةةادة
بعةد  - قةال الطةربي رمحةه هللا .حيةث قةال: أي حفظةه وأتليفةه(. 17سةورة القيامةة، األيةة: )

ادة: فإن الواجةب أن يكةون مصةدرا )وعلى قول قت:  -أن ذكر قول قتادة الساب  
مةةن قةةةول القائةةةل: قةةرأت الشةةةيء إذا مجعتةةةه وضةةممت بعضةةةه إىل بعضةةةه(، )جةةةامع 

(. ومسةةي القةةرآن "قةةرآاً"؛ ألنةةه جيمةةع 1/96البيةان عةةن أتويةةل آي القةةرآن للطةةربي: 
، وقيةل: ألنةه مجةع العلةوم كلهةا مةن األمةر السةور واآلايت فيضةم بعضةها إىل بعضةها

)النهايةة يف غريةب احلةديث البةن األثةةري،  :  ،وعيةد، والقصةصوالنهةي والوعةد وال
 (.2/239)املفردات للراغب:  (. وقيل ألنه مجع مثرة الكتب املنزلة كّلها.725

وهذه املعاين كلها صحيحة ومقصودة وال منافاة بينهةا؛ فةإن القةرآن مضةمومة آايتةه 
لة، كما أنه جامع وسوره بعضها إىل بعض، وهو حيوي مثرات الكتب السماوية املنز 

 للعلوم املتنوعة املختلفة، وهو متلو ومقروء ابأللسنة.
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 اثنياً: معت القرآن اصطالحاً:
اختلفت عبارات أهل العلم يف التعريف ابلقرآن بسبب التنةوع يف العبةارات والتفةّنن 

تضةاد، وقةد عرفةةه كةل واحةد مةةنهم  يف الةدالالت، وهةو اخةتالف تنةةوع ال اخةتالف
قةةال  حبسةةب مةةا يةةرى أنةةه يةةؤدي املقصةةود الشةةرعي، وأذكةةر بعةةض هةةذه التعةةاريف:

، يف املصةةاحف مكتةةوب، -تعةةاىل-اإلمةام أبةةو حنيفةةة رمحةةه هللا: ) القةةرآن كةةالم هللا 
ويف القلةةةوب حمفةةةوظ، وعلةةةى األلسةةةن مقةةةروء، وعلةةةى النةةةيب صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم 

(. وقةال القةرطيب رمحةه 1/205 مع شةرل املةال علةي القةاري: الفقه األكرب) منةّزل(.
هللا: ) القةةةرآن اسةةةم لكةةةالم هللا تعةةةاىل الةةةذي جةةةاء بةةةه حممةةةد صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم 
معجةةزة لةةه حمفةةوظ يف الصةةدور، مقةةروء ابأللسةةنة، مكتةةوب يف املصةةاحف، معلومةةة 

. وقةال (1/116على االضطرار سوره وآايته(. )اجلةامع ألحكةام القةرآن للقةرطيب: 
الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمّي رمحه هللا: ) القةرآن كةالم هللا عزوجةل تكلةم 
به نفسه حبروفه وألفاظه، ومسعه جربيل فنزل به كما كان على حممد صةلى هللا عليةه 
وسةةةلم مةةةةن غةةةةري زايدة ونقةةةص(. )شةةةةرل العقيةةةةدة السةةةفارينية البةةةةن العثيمةةةةّي،  : 

210.) 
ن القةةةرآن الكةةةرمي هةةةو كتةةةاب هللا عزوجةةةل وكالمةةةه فةةةتلخص مةةةن هةةةذه التعريفةةةات أ

سةةبحانه فلفاظةةه وحروفةةه ومعانيةةه، أنزلةةه علةةى رسةةوله حممةةد صةةلى هللا عليةةه وسةةةلم 
بواسطة جربيل عليه السالم، املوجود بّي دفيت املصحف واملنقول إلينةا نقةالً متةواترا 

 من غري زايدة وال نقصان.
 

 مكانته يف نفوس املسلمنياملبحث الثاين: فضل القرآن الكرمي وعظيم 
فإن القرآن الكرمي هو حبل هللا املتّي وصراطه املستقيم ونوره املبّي والذكر احلكةيم، 
وهةو الةةذي ال تزيةةغ بةه األهةةواء، وال تلتةةبس بةةه األلسنةةة، وال يشةةبع منةةه العلمةةةاء وال 

األتقياء، ال تنقضي عجائبةه وال تنتهي مثةاره، ومةن حكةم بةه عةدل وُأجةر، ومةن ميلّه 
دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم، ومن تركه قصمه هللا وحشره يوم القيامة أعمى، 
ومةن ابتغةةى اهلةةدى يف غةريه أضةةله هللا، وابجلملةةة فةةإن فضةائله مجةةة ومناقبةةه غزيةةرة ال 

  ض منها:تكاد حتصى وال تعد، ولكين سأشري إىل بع
أ/ إنه كالم رب العاملّي، فهي صفة من صةفاته العليةا، ففضةله علةى سةائر الكةالم،  
كفضل هللا على خلقه، وكفى بذلك فضال وشرفا، وقد دلةت علةى ذلةك نصةو  

وأكتفةي بةةذكر (. 161الشةرع وإمجةاع أهةةل العلةم. )الةةرد علةى اجلهميةة للةةدارمي،  : 
أحةةةدن مةةن املشةةركّي اسةةةتجارك فةةأجره حةةةىت يسةةمع كةةةالم هللا مث  دليةةل واحةةد علةةةى ذلةةك، قةةةال هللا تعةةاىل: )وإن  

يف أن القةةرآن كةةالم هللا  (. فاآليةةة صةةرحية6أبلغةةه مأمنةةه، ذلةةك فهنةةم قةةومن ال يعلمةةون(. سةةورة التوبةةة، األيةةة: )
حبيةةةث ال حتتةةةةاج إىل أدك أتمةةةةل. كمةةةا أمجةةةةع أهةةةةل العلةةةم أيضةةةةاً يف سةةةةائر األقطةةةةار 

رآن كفةر؛ وذلةك ألن صةفاته تعةاىل غةري خملوقةة، واألمصار على أن القةول خبلة  القة
 صفة الكالم واليت منها القرآن الكرمي. ،ومن صفاته

وقةةد اسةةتدل أهةةل العلةةم علةةى تقريةةر هةةذا األصةةل فدلةةة مةةن الكتةةاب والسةةنة وآاثر 
وال يسةةع هةةذا املقةةام لةةذكرها، وأذكةةر  والفطةةرة الصةةحابة والتةةابعّي وأدلةةة مةةن العقةةل

 -أي القةةائلّي خبلة  القةةرآن  - يف كتابةه عةةن زعةيم هةؤالء منهةا )مةا أخةةرب هللا تعةاىل
الذي ادعى أنه خملوق، وامسةه الوليةد بةن املغةرية، فةأخرب هللا عةن الكةافر دعةواه فيةه، 
مث أنكةةةةةر عليةةةةةه دعةةةةةواه وردهةةةةةا عليةةةةةه، ووعةةةةةده النةةةةةار أن اّدعةةةةةى أن قةةةةةول  هللا قةةةةةوُل 

 .(11دثر، األيةةة: البشةةر...قال هللا تعةةاىل: )ذرين ومةةن خلقةةت وحيةةدا(. )سةةورة املةة
إىل قوله تعةا:: )مث عةبس وبسةر مث أدبةر واسةتكرب فقةال إن  هةذا إال سةحرن يةؤثر إن  

( يعةةين أنةةةه 26 -22هةةذا إال قةةول البشةةر سأصةةليه سةةقر(. )سةةورة املةةدثر، األيةةة: 
الةرد علةى اجلهميةة ) ليس بقول البشر كما اّدعى الوليد، ولكنه قول هللا عزوجةل (.

 (.162 :)  ،لإلمام الدارمي
وتةةا يةةةدل علةةةى عظةةم مكانةةةة القةةةرآن الكةةةرمي هةةو أن هللا عزوجةةةل تةةةوىل حفظةةةه  ب/

سةورة احلجةر، ) .بنفسه الكرميةة فقةال تعةاىل: )إا نةن نزلنةا الةذكر وإا لةه حلفظةون(
وهةةذا خبةةالف الكتةةب املتقدمةةة فةةإن هللا عزوجةةل مل يتةةوّل حفظهةةا وإمنةةا  .(9األيةةة: 

جممةةةوع الفتةةةاوى ) ع فيهةةةا التحريةةةف والتبةةةديل.اسةةةتحفظها الةةةرابنيّي واألحبةةةار فوقةةة
 (. وكفى بذلك فضال وشرفا للقرآن الكرمي.1/3للشيخ اإلسالم ابن تيمية، 

إهنا معجزة خالةدة بليغةة حتةدى هللا هبةا العةرب فعجةزوا أن ثتةوا ىنثلهةا أو بشةيء ج/ 
معةةت اإلنةةس كمةا قةةال تعةا:: )قةةل لةئن اجت  منهةا، فكةةان التحةدي أوالً فن ثتةةوا بكتةاب مثلةةه،

سةةةورة اإلسةةةراء، األيةةةة: ) واجلةةةن علةةةى أن ثتةةةوا ىنثةةةل هةةةذا القةةةران ال ثتةةةون ىنثلةةةه ولةةةو كةةةان بعضةةةهم لةةةبعض ظهةةةريا(.
عجةةزوا عةةن ذلةةك حتةةداهم فن ثتةةوا بعشةةر سةةور منةةه، فقةةال: )أم يقولةةون فلمةةا . (88

م افرتاه قل فأتوا بعشر سوٍر مثله مفرتايٍت وادعةوا مةن اسةتطعتم مةن دون هللا إن كنةت
(. فعجزوا أيضاً، فتحداهم هللا عزوجل اثلثاً فن 13سورة هود، األية: ) صادقّي(.

عزوجةةل: )وإن كنةةتم يف ريةةب تةةا نزلنةةا علةةى عبةةدا فةةأتوا ، فقةةال ثتةةوا ولةةو بسةةورة منةةه
بسةةورة مةةن مثلةةه وادعةةوا شةةهداءكم مةةن دون هللا إن كنةةتم صةةادقّي(. )سةةورة البقةةرة، 

قةةةةرآن الكةةةةةرمي ومنزلتةةةةه بةةةةّي السةةةةلف وخمةةةةةالفيهم (. فعجةةةةزوا أيضةةةةاً. ) ال23األيةةةةة: 
 (.399 -396/ 1لطاهري: 

قال ابن كثري رمحه هللا: ) فأخرب هللا يف هةذه اآلايت الكرميةات خةربا جازمةا أن هةذا 
مةةةن وكةةذلك وقةةع األمةةر، مل يعةةارل القةةرآن ال يُعةةار ل ىنثلةةه أبةةد اآلبةةدين ودهةةر الةةداهرين، 

لدنه إىل زماننا هذا وال ميكن، وأك يتةأتى ذلةك ألحةد والقةرآن كةالم هللا خةال  كةل 
شةيء، وكيةف يشةبه كةالم اخلةال  كةالم املخلةوقّي، ومةن تةدبر القةرآن وجةد فيةه مةةن 

تفسةةري ) وجةةوه اإلعجةةاز فنةةوا ظةةاهرة وخفيةةة مةةن حيةةث اللفةةظ ومةةن جهةةة املعةةت(.
 (.84-1/83القرآن العظيم البن كثري: 

مةةن فضةةائل القةةرآن الكةةرمي: احلصةةول علةةى األجةةر اجلزيةةل والثةةواب العظةةيم لصةةاحبه، كيةةف ال، وأهةةل القةةرآن و  د/
قةةول النةيب صةلى هللا عليةه وسةةلم: هةم أهةل هللا وخاصةته، وقةد تضةةافرت النصةو  علةى ذلةك ومنهةا: 

أقةةول ألةةةم  واحلسةنة بعشةةر أمثاهلةا، ال ) مةن قةةرأ حرفةاً مةةن كتةاب هللا فلةةه بةه حسةةنة،
) سةنن الرتمةذي ، كتةاب ثةواب القةرآن،  حةرف، ولكةن ألةف حةرف والم حةرف ومةيم حةرف(.
( ، وصةةةةححه 2910(، الةةةرقم : )651 ابب مةةةا جةةةاء فةةةيمن قةةةرأ حرفةةةةا مةةةن القةةةرآن مةةةا لةةةةه مةةةن األجةةةر،  :

ى هللا عليةةه وسةةلم: ) خةةريكم وقولةةه صةةل (.2137األلبةةاين يف جيرجيةةه ألحاديةةث املشةةكاة، الةةرقم: )
مةن تعلّةةم القةةرآن وعّلمةةه(. )صةةحيح البخةةاري، كتةةاب فضةةائل القةةرآن، ابب خةةريكم 

وقولةةةه صةةةلى هللا عليةةةه  (.4739(، الةةةرقم: )4/1919مةةن تعلةةةم القةةةرآن وعلمةةةه: 
مسةلم، كتةاب صةالة )صةحيح  وسلم: ) املاهر ابلقةرآن مةع السةفرة الكةرام الةربرة (.

(. وقوله صلى هللا 244الرقةم: ) (،1/549هر ابلقرآن: املسافرين، ابب فضل املا
كمةا كنةت ترتّةل يف الةدنيا،   عليه وسةلم: ) يقةال لصةاحب القةرآن: اقةرأ وارتةِ ، ورتِّةل

) سةةةةنن أبةةةةو داود، كتةةةةاب الصةةةةالة، ابب  فةةةةإن منةةةةةزلك عنةةةةد آخةةةةر آيةةةةة تقرؤهةةةةا(.
(، وصةةةححه الشةةةةيخ 1464، الةةةرقم: )227يةةةل يف القةةةةراءة:  : اسةةةتحباب الرتت

 (.2240األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم: )
وغري ذلك من النصو  الكثرية اليت تدل على شرف القةرآن الكةرمي وعظةيم منزلتةه 
عنةةد هللا تعةةاىل، وألجةةةل هةةذه الفضةةائل العظيمةةةة فقةةد كةةان للعنايةةةة ابلقةةرآن الكةةةرمي 
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وفةر النصةيب لةدى املسةلمّي، فقةاموا جهةود جبةارة ومسةاعي وعلومه أكرب احلظ وأ
 مشكورة جتاهه، وهذا ما سيكون احلديث عنه يف الفقرة التالية.

 
إبثثثثراذ  ثثثثاود مثثثثني يفهثثثو  املسثثثثلمني يف خدمثثثثة هثثثث ا الكتثثثثا  املبحثثثث الثالثثثثث: 

 .العزيز
لقد حظي القرآن الكةرمي بعظةيم العنايةة وكبةري اجلهةد مةن املسةلمّي يف احلفةاظ عليةه 
وعلةةى التضةةّلع مةةن علومةةه املباركةةة حبيةةث مل حيةةظ أي كتةةاب مسةةاوي أو أرضةةي ىنثةةل 
هةةذه العنايةةةة واالهتمةةةام مصةةةداقاً لقةةةول هللا عزوجةةةل: )إا نةةةن نزلنةةةا الةةةذكر وإا لةةةه 

ومةن حفةظ هللا لكتابةه العزيةز إنزالةه بواسةطة  (.9حلفظون(. )سورة احلجةر، األيةة: )
بةةةذلك أمةةّي السةةماء إىل أمةةّي األرل الةةذي عةةرف فمانتةةه حةةىت قبةةل بعثتةةه وشةةهد 

، وقةد كةان صةلى هللا عليةه وسةلم يبةذل كةل مةا يف وسةعه ويصةرف كةل اهتمامةه هبةذا أعداءه قبل مواليةه
ليه وحّي يعارضه القرآن، ويف السنة عليه السالم حّي يلقي الوحي عالكتاب العظيم، فكان يتابع جربيل 

. )صةحيح البخةاري، كتةاب فضةائل القةرآن، ابب كةان اليت انتقل فيها إىل الرفية  األعلةى عارضةة مةرتّي
 (.4711(، الرقم: )4/1911جربيل يعرل القرآن على النيب صلى هللا عليه وسلم: )

تابته واجيةذ لةذلك  ومن شديد عنايته صلى هللا عليه وسلم ابلقرآن الكرمي أنه أمر بك
ُكتاابً من أمناء األرل، وهم الصحابة ىنا فةيهم اخللفةاء الراشةدون األربعةة، ومعاويةة 

فكةةةةان إذا نزلةةةةت عليةةةةه آيةةةةة أو سةةةةورة  بةةةةن أيب سةةةةفيان، رضةةةةي هللا عةةةةنهم امجعةةةةّي،
أمةةةةره  أرشةةةةدهم إىل كتابتهةةةةا مةةةةع ذكةةةةر موضةةةةعها يف القةةةةرآن الكةةةةرمي، وكةةةةانوا ميتثلةةةةون

سةةةر هلةةم مةةةن أدوات الكتابةةةة آنةةةذاك. )القةةةرآن الكةةةرمي فيكتبةةون ذلةةةك حبسةةةب مةةةا تي
 (.811-2/810ومنزلته بّي السلف وخمالفيهم لطاهري: 

 امتةةدادا ملةةا بةةةدأ بةةه رسةةةول هللاأمةةا اهتمةةام الصةةةحابة رضةةي هللا عةةنهم ابلقةةةرآن الكةةرمي فكةةةان 
 صلى هللا عليه وسلم، ويتجلى هذا االهتمام يف أمور عديدة، ومنها:

مي مةةن رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم مشةةافهة لفظةةا ومعةةت، تلقةةيهم القةةرآن الكةةر 
وجهةةةدهم اجلهيةةةةد يف حفظةةةةه وفهمةةةةه والعمةةةةل بةةةه، وبسةةةةبب ذلةةةةك فقةةةةد كةةةةان مةةةةن 

ولشدة (. 1/142. )اإلتقان للسيوطي:الصحابة حفاظ كثريون وفقهاء ومفسرون
القرآن الكرمي فإهنم مل يكتفوا حبفظه يف الصدور بل أضافوا إىل ذلك  حرصهم على

 تابته يف السطور حبسب ما تيسر هلم من أدوات الكتابة آنذاك.ك
وقةةد كةةان مجةةع أبةةو بكةةر الصةةدي  وعثمةةان ذي النةةورين للقةةرآن الكةةرمي أصةةرل دليةةل 
علةةى عظةةيم عنةةايتهم وشةةديد اهتمةةامهم ابلقةةرآن الكةةرمي، فجمعةةه الصةةدي  بعةةد أن  

ه وخوفةاً عليةه كان مفّرقاً يف أدوات الكتابة وصدور الرجال؛ حرصاً منه علةى محايتة
مةةةةةن ضةةةةةياعه وانفالتةةةةةه، وذلةةةةةك حةةةةةّي اسةةةةةتحّر القتةةةةةل ابلقةةةةةراء يف بعةةةةةض املعةةةةةارك 

رطيب:واحلةروب قة ل ا ري  سة ف أمةا عثمةان رضةي هللا عنةه فإنةه مجعهةةم (. 1/85.)ت
على مصحف واحد؛ وذلك بعد أن اشتد اخلالف بّي النةاس يف القةراءات بسةبب 

راءتةه وخيطّةق قةراءة اآلخةر يصةّوب ق تفرق الصحابة يف البلدان، فكان الةبعض مةنهم
بسةةبب اخةةةتالف هلجةةةارم، فأشةةةار بعةةةض الصةةةحابة رضةةةي هللا عةةةنهم علةةةى عثمةةةان 
رضةي هللا عنةةه جمةةع النةةاس علةةى قةةراءة واحةةدة خوفةةا مةةن التفةةرق والتشةةتت، ففعةةل 
رضةةي هللا عنةةه ذلةةك، وبةةه ارتفةةع اخلةةالف والتنةةازع، واجتمةةع النةةاس علةةى مصةةحف 

ري ىنصحف عثمةان رضةي هللا عنةهواحد وهو املصحف األم وهو ما مسي  فسة . )ت
قرطيب: ل  (.1/87ا

وكةةل هةةذا يؤّكةةد لنةةا أهنةةم كةةانوا يسةةهرون علةةى القةةرآن الكةةرمي وعلةةى محايتةةه مةةن أي 
شةةيء يّكةةدر صةةفوه وحيةةّط مةةن شةةأنه، ومل يكتةةف الصةةحابة رضةةي هللا عةةنهم ىنجةةرد 

لةذلك حفظ القرآن وتالوته بل تعلموا تفسريه وفهموا مراده وتضّلعوا مةن علومةه، و 
حةةرب األمةة وترمجةةان  -فقةد بةةرع مةنهم كثةةريون يف هةذا اجلانةةب كعبةد هللا بةةن عبةاس 

، وكذلك علي بن أيب طالب وعبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب وزيةد بةن -القرآن
(. وكانوا رضوان هللا علةيهم 1/69تفسري القرطيب:.)اثبت وآخرون رضي هللا عنهم

ه ومراده، ولذلك فقد جيرج على أيديهم حريصّي على إقراء الناس وتعليمهم تفسري 
رب، أئمة جهابذة من التةابعّي يف حفةظ القةرآن وتفسةريه ن جة بة د  هة جما ل:  ثة م  .

ة،  ة، وعكرمةةةةةةةة مةةةةةةةة ق ل وع ري،  جبةةةةةةةة ن  بةةةةةةة د  عي وسةةةةةةةة ري،  صةةةةةةةة ب ل ا ن  حلسةةةةةةة وا
قرطيب: ل ا فسري  ري. )ت لضحاك، وغريهم كث   (.1/70وا

ري القةةرآن وهكةذا جيةةرّج علةةى أيةةدي هةةؤالء األئمةةة مةن التةةابعّي أئمةةة أعةةالم يف تفسةة
الكرمي وتوضيح مراده والذب عن حرمته ومكانته، وهكذا اسةتمرت هةذه السلسةلة 

 .املباركة وإىل يومنا هذا وإىل أن يرث هللا األرل ومن عليها
ومنهةا:  وكتةب كتبةا، بعلوم القرآن الكةرمي،  -إضافة إىل ما تقدم-وقد اهتم العلماء 

ان يف علةةةوم القةةةرآن للزركشةةةي، كتةةةاب اإلتقةةةان يف علةةةوم القةةةرآن للسةةةيوطي، والربهةةة
ومناهل العرفان للزرقاين، وعلوم القرآن ملناع القطان، وتوضيح غريبه، ومنها: معاين 
القةةةةةرآن أليب عبيةةةةةدة، ومعةةةةةاين القةةةةةرآن البةةةةةن األنبةةةةةاري، ومعةةةةةاين القةةةةةرآن للزجةةةةةاج، 
واملفردات يف غريب القرآن للراغب، وغريةب القةرآن أليب عبيةد القاسةم ابةن سةالم، 

راءتةةه، ومنهةةا: حةةرز األمةةةاين ووجةةه التهةةاين يف القةةراءات السةةبع للشةةةاطيب، وعلةةوم ق
والنشر يف القراءات العشر وغريها. فأنشأت لذلك حلقةات ومةدارس وألفةت فيهةا 

 العديد من املؤلفات الذهبية.
وابجلملة: فإن اهتمام األمة ابلقرآن الكرمي فوق التصور والوصف؛ حيث أصبحت 

ومةةةة ىنؤلفةةات غزيةةرة افعةةة، فأصةةبحت هنالةةك مؤلفةةةات يف األمةور الدقيقةةة منةةه خمد
)أقسةةةام القةةةةرآن، وأمثةةةال القةةةرآن، وبةةةدائع القةةةرآن، ورسةةةم القةةةرآن، ومةةةا أشةةةبهها تةةةا 
يدهشةك تصةوره، وتةا ميةةئ خةزائن كاملةة مةن أعظةةم املكتبةات يف العةامل، مث ال يةةزال 

وتزدهةر وتزيةد، بينمةا  املؤلفون إىل عصرا هذا يزيدون، وعلوم القرآن ومؤلفاته تنمو
الزمةةان يفةةت والعةةامل يبيةةدذ ألةةيس هةةذا إعجةةازا آخةةر للقةةرآن يريةةك إىل أّي حةةدٍّ بلةةغ 
علماء اإلسالم يف خدمة التنزيةل؟ذ ويريةك أنةه كتةاب ال تفةت عجائبةه، وال تنقضةي 

 (.1/33. )مناهل العرفان للزرقاين:معارفه(
حرسةةها هللا مةةن كةةةل  -ودية وال ينسةةى املنصةةف مةةا تقةةةوم بةةه اململكةةة العربيةةة السةةةع

مةةةن خةةةدمات عظيمةةة وجهةةةود جبةةةارة جتةةةاه هةةذا الكتةةةاب الكةةةرمي، والةةةيت  -مكةةروه 
تتمثةةل يف مةةدارس ومجعيةةات ومسةةابقات لتحفةةيظ القةةرآن الكةةرمي، كمةةا أنشةةأت يف 
بعةةض جامعارةةةا كليةةات خاصةةةة لدراسةةةة علومةةه وفنونةةةه ومنهةةةا كليةةة القةةةرآن الكةةةرمي 

 بوية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم.ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة الن
وتتمثةةل كةةذلك يف إنشةةاء جممةةع امللةةك فهةةد يرمحةةه هللا لطباعةةة املصةةحف الشةةريف، 
حيةةث يقةةةوم اجملمةةةع حتةةت إشةةةراف جلنةةةة مةةةن كبةةار العلمةةةاء واملتخصصةةةّي يف علةةةوم 
القرآن والقراءات، وحتت مراقبة فنيّي مهرة لضمان خةروج املصةحف سةاملاً مةن أي 

زلل، ومن مث تتوىل توزيعه يف مجيةع أقطةار املعمةورة، كمةا يقةوم اجملمةع أيضةا خطأ أو 
.. إىل غةةري ذلةةك مةةن .برتمجةة معانيةةه إىل لغةةات كثةةرية لةةتعم االسةةتفادة وينتشةةر اخلةةري

اخلدمات اجلليلة اليت يتوالها هذا الصرل الشامخ حتت رعاية كرمية من رجةال هةذه 
 الدولة املباركة.
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 اخلامتة
بنعمتةه تةتم الصةاحلات، والصةالة والسةالم علةى مةن خةتم هللا بةه النبةوات، احلمةد هلل 

وعلةى آلةه وصةحبه و مةن تةبعهم  حسةان إىل يةوم املعةاد، أمةا بعةد: فبعةد أن وفقةةين 
 هللا إلمتام هذا البحث فإن : وقفة أستجمع فيها أهم حصاده يف النقاط اآلتية:

شرف كالم على اإلطالق؛ إن القرآن الكرمي هو كالم هللا عزوجل، وهو أ -1
 الذي هو حبل هللا املتّي وصراطه املستقيم والذكر احلكيم.

إن إبراز مكانة القرآن الكرمي هو خري ابعث على تقديس هذا الكتاب يف  -2
 أذهان املسلمّي وغريهم.

هو معرفة علومه والبحث عن كنوزه  ،من أعظم حقوق القرآن الكرمي علينا -3
 وأسراره.

لعلماء املسلمّي جهودا جبارة على مر العصو يف خدمة هذا الكتاب لقد كان  -4
 العزيز، وهذا يستوجب على كل مسلم أن يكون له إملام بتلك اجلهود.

عنه كما أنه رد  هلو خري وسيلة إليقاظ الغافلّي إن إبراز عظمة القرآن الكرمي -5
نصرين على املغرضّي الذين حياولون املساس من مكانته من املستشرقّي وامل

 وأضراهبم.
 

 التوصيات واملقرتحات
أقرتل أن يتناول أحد األخوة كتاب هللا عزوجل ومكانته عند املسلمّي  -1

بدارسة علمية مفصلة يف مرحلة املاجستري أو الدكتوراه، وذلك نظرا ألمهية هذا 
 املوضوع ومكانته يف اإلسالم.

ة على خمتلف لغات أقرتل أن يكون مثة موقع خا  على الشبكة العنكبوتي -2
 العامل، إللقاء الضوء على فضل القرآن الكرمي ومنزلته يف اإلسالم.
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