د .فريد األنصاري

ِ
جَمجالس القرآن

جمد جخل إىل جمن جه ِج تج جدار ِ
س القرآن العظيم وتج جدبُّ ِره
من التَّ لج ِقي إىل التَّ زكِيجة

سلسلة "اخرتت لكم" رقم... :
منشورات ألوان مغربية
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منشورات ألوان مغربية
املدير املسؤول :عبد العزيز الفقري

الكتابَ :مالس القرآن

الكاتب :د .فريد األنصاري
الناشر :ألوان مغربية للنشر والتوزيع
الطبعة األوىل1425 :هـ2004/
اإليداع القانوين...... :
الطبع :مطبعة النجاح اجلديدة

تطلب مجيع منشوراتنا من:
ألوان مغربية للنشر والتوزيع ص.ب 2209 :مكناس املدينة
اهلاتف063456606 :

الربيد اإللكرتوينE-Mail: alwan_ma @ hotmail.com :
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بسم هللا الرمحن الرحيم
حق القرآن

ِ
(أججل َي ِن لِلَّ ِذين آمنوا أجن جَت جشع ق لوُبم لِ ِذك ِر َِّ
ِ
َّ ِ
اب
ين أوتوا الكتج ج
ج
ج ج
ج
اَّلل جوجما نج جز جل م جن اْلج ِق ؟ جوال يجكونوا جكالذ ج
ال جعلجي ِهم االجمد فج جقست ق لوُبم وجكثِري ِمن هم فج ِ
اسقو جن)؟!
ِمن قج بل فجطج ج
ج
ج
ج
(اْلديد)16:

نِع جمة القرآن

ِ
ِ
اَّلل جعلجى المؤِمنِي إِذ ب ع ج ِ
(لج جقد جم َّن َّ
ءاَيتِِه جوي جزكِي ِهم جوي جعلِمهم
ج جج
ث في ِهم جرسوالً من أجن فس ِهم يجت لوا جعلجي ِهم ج
ِ
ض ٍ
الل مبِ ٍ
ي!)
اب جواْلِك جمةج جوإِن جكانوا ِمن قج بل لج ِفي ج
الكتج ج
(آل عمران)164:

جبب القرآن

(أجفج جال يجتج جدبَّرو جن القرآ جن أجم جعلجى ق ل ٍ
وب أجق جفاهلجا)؟!
(حممد)24:

فهرس احملتوَيت
مقدمة .........................................................
ِ
س القرآن) مفتاح املشروع ...............................
( جَمال ُ
ُجلج جساءُ املالئكة ................................................
اخلطوة األوىل :تالوة القرآن مبنهج التلقي ......................
اخلطوة الثانية :التعلم والتعليم مبنهج التدارس ......................
اخلطوة الثالثة :التزكية مبنهج التدبر ................................
يف املنهج العملي إلقامة (َمالس القرآن) .........................
ضوابط إلجناح (َملس التدارس) وهي تسعة عشر ضابطا ...........
خامتة خري .....................................................
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مقدمة
(روحاً ِمن ْأم ِِرهِ) جـ ُعـالهو وجعلـو نـورا بيـي بـو
احلمد هلل الذي أنزل القرآن العظيم ُ
موات القلوبو ويفرج بو ظلمات الكروبو وميسح بو اخلطااي ،ويشفي بو البالايو
وصلى هللا وسلم وابرك علـى البشـري النـذير ،والسـراج املنـري ،سـيدا حممـد النـا األمـي،
الـذي أرسـلو هللا رمحـةً للعـامل ف ملـم يــزل - مـذ أكرمـو هللا تعـاىل ابلنبـوة اخلامتـة  -كوكبـاً ُر ّيِرّيايً،
اك اـ ِ
ـاه ًدا جوُمبج ِّيشـ ًـرا جونجـ ِـذ ًيرا
متوقــدا يف مســاء البش ـرية وىل يــوم الــدينو ( جاي أجيُّـ جهــا النَّبِــيءُ وِ َّا أ ْجر جسـْلنج ج ج
اّللِ ِبِِ ْذنِِو و ِسر ِ
ور ِ
نوره عليو الصالة والسالم مبا
اعيًا وِ جىل َّ
جج
ج جً
اجا ُمن ًريا)(األحـزاب .)46-45:وومنا أارق ُ
أنعــم هللا عليــو مــن جــالل الــوحي واالــو :هــذا القــرآن العظــيمو مكــان بــذل هدايــة للعــامل .
اّللِ نـُ ِ
ِ
السـ ِ
ـالم جوُهْـ ِر ُج ُه ْم
ـاب ُمبِـ و  .يجـ ْهـ ِـدي بِـ ِـو َّ
ضـ جـوانجوُ ُســبُ ج َّ
اّللُ جمـ ِن اتـَّبج جـَ ِر ْ
ـور جوكتج و
(قجـ ْد ججــاءج ُك ْم مـ جـن َّ و
ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ستج ِقي ٍم)(املائدة.)16-15:
م جن الظُّلُ جمات و جىل النُّور ِب ْذنو جويجـ ْهديه ْم و جىل صجراط ُم ْ
ب وِ َّن
الر ُس ُ
(وقج ج
ـال َّ
ـول جاي جر ِّي
ذل هو النور..و ْ
ولكن أيـن مـن يرمـَ بصـره وىل السـماء ..ج
ِ َّ
جوراً)وو(الفرقان)30:
قجـ ْوم جي اّتج ُذوا جه جذا الْ ُق ْرآ جن جم ْه ُ
أما بعدف
مإىل العلماء العامل  ..وىل السارة املـربِّي  ..وىل أهـ الف ـ والصـالح  ..وىل رعـاة
اخلري والفالح  ..وىل الشباب الباحث عن جوا ِرٍر من نـور ،هـرجهم مـن ظلمـات هـذا الزمـانو..
وىل اـ ــوع الت ـ ــائب  ،ا ئب ـ ـ وىل م ـ ــنهج هللا وص ـ ـرا.و املس ـ ــتقيم ..وىل املثقل ـ ـ جب ـ ـراح اخلط ـ ــااي
ص ـ ِّي هللا ،حتــمح رمحــة هللا  ..وىل
والــذنوب مثلــيو ال ـراطب يف التطهــر والتزكيــة ..والعــورة وىل ج
الــذين تفرقــمح بــم الســبُ ُ حــريًة واضــطرااب ،مــيررين ب ـ هــذا ا جتهــار وذاك ،مــن مقــو ت
اإلصالحو
وليكم أيها األحباب أبعث رسالة القرآنو
ِ
ِ
السّيِر يف القرآنو
السُّر ك ُّ ّي
وليكم ساريت أبعث ق ية القرآن ،و ّي
ولكن كي السبي وليو
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أليس ابلقرآن ِ
وحبك ِ
ـاُهُ  -جعْب جـدهُ حممـداً ب جـن عب ِـد هللا
مح أمس ُ
َّس ْ
ْمة القرآن جع هللاُ  -تجـ جقد ج
ج
النا األمـي  -عليـو صـلوات هللا وسـالمو ُ -م جعلّيِ جـم البشـرية وسـيد ولـد آرم ومـا كـان يقـرأ كتـااب
من قب و كان هطو بيمينوو
ـث هللاُ احليــا جة يف عــرب ا اهليــة مــنقلهم مــن
مث ألــيس ابلقــرآن – وابلقــرآن مقــطو  -بجـ جعـ ج
أ َُّم ٍة أ ِّيُمية ضالةف وىل أ َُّم ٍة متارس الشهارة على الناس ك الناس
أمل يكــن القــرآ ُن يف جي ـ القــرآن مفتاحــا لعــامل املْل ـ ِ وامللكــوت أمل يكــن هــو الشــفاء
ُ
ِ ِ
ِ
آن م ـ ــا ُه ـ ــو ِا ـ ـ جـفاء ور ْمحج ـ ـةو لِْلم ـ ـ ْـِِمنِ ج و ي ِزي ـ ـ ُـد الظَّـ ــالِ ِم ج وِ
ج ج
ُ
و جج
وه ـ ــو ال ـ ــدواء ( جونـُنج ـ ـ ّيـزُل م ـ ـ جـن الْ ُق ـ ـ ْـر ج ج
جخ جس ًاراو)(اإلسراء )82:أمل يكن هو املاء وهو اهلواءف لك (من كـان حيـا)  -علـى احلقيقـة  -مـن
األحي ـ ـ ــاء (وِ ْن ُه ـ ـ ـ جـو وِ ِذ ْك ـ ـ ـ وـر جوقُـ ـ ـ ـ ْـرآ ون ُمبِ ـ ـ ـ و  .لِتُـْن ـ ـ ـ ِـذ جر جم ـ ـ ـ ْـن جك ـ ـ ــا جن جحي ـ ـ ــا جوجِب ـ ـ ـ َّ الْ جق ـ ـ ـ ْـو ُل جعلج ـ ـ ــى
ِ
ينو)(يس)70-69:
الْ جكام ِر ج
ِ
ر انقــالاب رابنيــا عجيبــا،
أمل تكـن تالوتــو َ -مــرر تالوتــو  -مــن رجـ قـرآط بســيط ُْحتــد ُ
وخرقا نورانيا طريبا يف أمر املْلـ ِ وامللكـوت أمل تتنــزل املالئكـة لـيالً مثـ مصـابيح الثـراي لسـماع
ُ
1
ُّجى ،يناجي ربـو آبايت مـن بعـس سـوره ( )
القرآن من رج منهم ،ابت يجـتجـبجـتَّ ُ يف سكون الد ج
آخـ ُـر ســورجة الفاحتــة علــى لجـ ِـدي ٍ ،مــن بعــس قبائ ـ العــرب ،اعتقلــو ســم أمعــى وىل
أمل يق ـرأ رج ـ ج

 1عن أجيب سعِ ٍ
يد ْ ِ
ُسْي جد بْ جن ُح ج ٍْري رضي هللا عنوف بجـْيـنج جما ُه جو لجْيـلجةً يجـ ْق جـرأُ ِيف ِم ْربج ِـدهِف
ي رضي هللا عنو أ ّيجن أ ج
ج
اخلُ ْدر ّي
ِ
ج
ـ؛ف
ـمح أجيْ ـاًو قجـ ج
ُخـ جـر ج و مجـ جقـ جـرأجف ُمثّي ججالجـ ْ
ـمح مجـجر ُســوُ .مجـ جقـ جـرأجف ُمثّي ججالجـ ْ
وِ ْذ ججالجـ ْ
ـمح أ ْ
ُسـ ْـي ود :مج ج شـ ُ
ـال أ ج
ـيمح أج ْن تجطجـ جْبـ جج
الس ُـرِجو [اــَ ِسـراج :وهــي
ـمح وِلجْيـ جهـا ،مجـِإذجا ِمثْـ ُ الظّيلّيـ ِـة مجـ ْـو جق جرأْ ِســي ،مِ جيهـا أ ْجمثجـ ُ
[يعـ ::ابنــو الصـفريَ مجـ ُق ْمـ ُ
ـال ّي
ِ
اّللِ بجـْيـنج جمـا أ ججا
ـمح :جاي جر ُس ج
مح ِيف ا ْجّيو جح ّيّت جما أ ججر جاهاو قج ج
املصابيحَ جعجر جج ْ
اّلل ،مجـ ُق ْل ُ
ـال مجـفج جـد ْو ُ
ـول ّي
ت جعلجـى جر ُسـول ّي
ِ ِ
ِ
ِ
ـال:
اّلل« :اقْـ جـرأ ابْ جـن ُح ج ٍْـريو» قج ج
ـال جر ُس ُ
ـمح مجـجرِسـيو مجـ جق ج
الْبجا ِر جحةج م ْن جج ْوف اللّيْي ِ أجقْـجرأُ ِيف م ْربجدي ،وِ ْذ ججالج ْ
ـول ّي
ـال
ـمح أجيْ ـاًو مجـ جقـ ج
اّللِ« :اقْ ـ جـرأ ابْ جـن ُح ج ـ ٍْـريو» قجـ ج
ـال جر ُسـ ُ
مح أجيْ ـاًو مجـ جق ج
تف ُمثّي ججالجـ ْ
تف ُمثّي ججالجـ ْ
ـال :مجـ جق جـرأْ ُ
مجـ جق جـرأْ ُ
ـول ّي
ال :مجانْصـرمْمح .وجكـا جن جبـ؛ قج ِريبـاً ِمْنـهـا ،خ ِشـيمح أج ْن تجطجـ جه .مجـرأجي ِ
اّلل« :ا ْقـجرأ ابْ جن ُح ج ٍْريو» قج ج
جر ُس ُ
ُ جْ ُ
ج ج ُ
ول ّي
جج ُ ج
ـمح مثْـ ج
ْ جج
ِ
ِ
ـمح
ـال جر ُسـ ُ
ـمح ِيف ا ْجـ ّيـو جحـ ّيـّت جمــا أ ججر جاهــاو مجـ جقـ ج
الظّيلّيـ ِة .مِ جيهــا أ ْجمثجـ ُ
اّلل« :ت ْل ـ ج الْ جمالجئ جك ـةُ جكانجـ ْ
السـ ُـرِج .جعجر ججـ ْ
ـول ّي
ـال ّي
ِ
ـاس ،جمـا تج ْسـتجِيُ ِمـْنـ ُه ْمو» رواه مسـلم .وقـد رو الب ـاري ــوه
جصـبج جي ْ
ت أل ْ
تج ْسـتجم َُ لجـ ج و جولج ْـو قجـ جـرأْ ج
مح يجـجر جاهـا النّي ُ
خمتصرا.
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ـمح عليــو (احلمــد هلل رب العــامل ) –
األرض ،ملبـث ينتظــر حتفــو يف ب ــَ رقــائ  ،حــّت وذا قُِرئجـ ْ
اليت بفظها اليوم ك األ.فالو  -قام ك ْن مل يكن بو ايء قط ()2
أل ــيس ه ــذا الق ــرآن ه ــو ال ــذي ص ــنَ الت ــاريس وا فرامي ــا للمس ــلم ف مك ــان ه ــذا الع ــامل
اإلس ــالمي امليام ــي األ .ـراف وك ــان ل ــو ه ــذا الرص ــيد احل ــاري العظ ــيم ،املوط ـ يف الوج ــدان
اإلسالميف مبا أعجـز كـ أاـكال ا سـتعمار القدميـة وا ديـدة عـن احتوائـو وه ـموو ملـم تنـ
منو معاول اهلدم وآ ت التـدمري بشـّت أنواعهـا وأصـنامها املاريـة واملعنويـة ،وبقـي  -رطـم ا ـراح
العميقة جدا  -متماس الوعي بذاتو وهويتوو
ومـا كانــمح األمــة اإلسـالمية قبـ نــزول ا ايت األوىل مــن (سـورة العلـ ) اــيرا مــذكوراو
ٍ
مح لِلن ِ
َّاسو)(آل عمران)110:
ُخ ِر جج ْ
وومنا كان هذا القرآن مكانمح هذه األمةو وكانمح ( جخ ْ جري أ َُّمة أ ْ
أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينو القرآن الذي تاله أولر من قب
مما الذي حدر لنا ن أه ج هذا الزمان وذن
ذل هو السِالو وتل هي الق يةو
اـ أن الســر كـ ِـام ون يف مــنهج التعامـ مــَ القــرآنو وذلـ هــو سـِال العصــرو وقــد
كتب طري واحد من أه العلم والف حول واكال( :كي نتعام مَ القرآن )()3
ولق ــد أا ــَ السـ ــابقون والالحق ــون علـ ــى أن امل ــنهج ومن ــا هـ ــو م ــا كـ ــان علي ــو حممـ ــد
وأصـيابو مــن أمــر القـرآن .ممــن ذا اليــوم يسـتطيَ الصــه عليــو وومنـا هــو تجـلجـ ٍّي للقـرآن آيــةً آيــةً،
وتجـلج ـ ٍ ع ــن الق ــرآن ِحك ِ
َّمثُّ ـ ِ اليب ــوي حلقائق ــو
ّي
ْم ـةًو عل ــى س ــبي الت ل ـ الوج ــداط ،والت ج
ْم ـةً حك ج
ج
الع ُم ـ جـر كلَّ ــوو ح ــّت يص ــري الق ــرآن يف قل ــب امل ــِمن نجـ جفسـ ـاً .بيعي ــا ،يتص ــرف و م ــن
اإلمياني ــة ُ
 2عن أيب سعيد اخلـدري قـال( :نزلنـا منـز م تتنـا امـرأة مقالـمح :ون سـيد احلـي سـليم لُ ِـدمج مهـ مـن جر ٍاق
مقــام معهــا رجـ و منــا ،مــا كنــا نظنــو بســن ُرْقـيجـةًو مجـجرقجــاهُ بفاحتــة الكتــابف مـهأو مـ عطوه طنمــا وســقوا لبنــا.
مقلنا :أكنمح حتسن رقية مقال :ما رقيتو و بفاحتة الكتابو قال :مقلـمح :حتركوهـا (يعـ :الفـنم) حـّت
أنيت النـا م تينــا النـا ،مــذكرا ذلـ لــو ،مقـال :مــا كـان يدريــو أرـا رقيــة اقسـموا ،واضـربوا بســهم
معكمو) ويف صيفة الب اري( :مس لوه ،م ي  ،وقال :وما أرراك أرا رقية خذوها واضربوا بسهمو)
متف عليو.
 3منهم الشيس حممد الفزا رمحو هللا ،والدكتور يوس القرضاوي حفظو هللا.
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خاللو ،و ينط و حبكمتوو مإذا بتالوتو على نفسو وعلى مـن حولـو جط ْـريُ تـالوة النـاس ،ووذا
حبركتو يف التاريس طري حركة الناسو
وهكــذا صــنَ الرســول - مبــا أُنْ ـ ِزجل عليــو مــن القــرآن آيــةً آيــةً  -منـج ِ
ـمح جَْمـ جـر
ـاذ جج َّ
حولجـ ْ
ِ
َّاس علجى مك ٍ
ْـث جونجـَّزلْنجـاهُ تجـْن ـ ِزيالً)(اإلسـراء )106:ملـم تكـن لـو
التاريسو ( جوقُـ ْر ً
آا مجـجرقْـنجاهُ لتجـ ْقجرأجهُ جعلجى الن ِ ج ُ
ِ
ـاجد
ـوت بسـيطة ،مث مس ُ
اب بـ ا بـال ،أو بي و
وسائ ض مة و أجهزة معقدةو وومنا هي ا جع و
ـالس للقــرآنو وبراَمهــا :تــالوةو وتعلـ وـم وتزكيــة ابلقــرآنو بــدءا
آمنــة مطمرنــةو ُع ْمرا ُرـجـا :صــالةو وَمـ ُ
بشــعاب مكــة ،ورار األرقــم بــن أيب األرقــم ،وانتهــاءً مبســجد املدينــة املنــورة ،عاصــمة اإلســالم
األوىل ،علــى صــاحبها أم ـ الصــالة والســالمو كانــمح البســا.ة هــي .ــابَ ك ـ اــيء ،وومنــا
روح القرآنو
العظمة كانمح يف القرآن ،وملن تج جشَّر ج
ب – بعد ذل  -ج

ـالس قرآنيــةً،
هكـذا كانـمح ُ
ـالس أصـيابو يف عهــده ،ومـن بعـده ،عليـو السـالم َم ج
َمالسـو مث َم ُ
انعقـدت هنــا وهنــاك ،وتناســلمح بصــورة .بيعيــةف إلقامــة الــدين يف الــنفس ويف ا تمــَ معــا علــى
السواء ،وبناء النسيج ا جتماعي اإلسالمي من ك ا وانب ،بصورة كلية مشوليةف مبا كان من
مشوليــة هــذا القــرآن ،ووحا.تــو بكـ اــيء مــن عــامل اإلنســانو وذلـ أمــر بتــاج وىل برهــانو
واقرأ ون ارمح ا ية املعجزةو ولكن بشرطو اقرأ وتج جدبـَّ ْرو تج جدبـَّ ْرجها .ويالو وقِ ْ عليها جملِيّيـاًو حـّت
بعد .ج ّيِي صـفيات هـذه الورقـاتو ميـا أيهـا املـِمن السـائر وىل مـو هو الباحـث بكـ اـوق عـن
ِِ
ِ
كنمح من املبصرين  -قولجو تعاىل( :لججق ْد جم َّن َّ
اّللُ جعلجـى الْ ُم ْـِمن ج
نوره وهداهو أبْص ْر بقلب – و ْن ج
ث مِي ِهم رسـو ً ِمـن أجنْـ ُف ِسـ ِهم يـْتـلُـوا علجـي ِهم ءاايتِ ِـو وي ـجزّيكِي ِهم ويـعلّيِمهـم الْ ِكتـاب و ِْ
ِ
ْمـةج جووِ ْن
ْ
و ْذ بجـ جع ج ْ ج ُ
احلك ج
ْ ج ج ْ ْ ج ج ُ ْ ج ُج ُ ُ ُ ج ج ج
ِ
ِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ و)(آل عمران)164:
جكانُوا م ْن قجـْب ُ لجفي ج
ِ
ـث
ولـ أن تشـاهد هـذه الْ ِمنَّـةج العظمـى مـن خــالل عـديلتها ،وهـي قولـو تعــاىلُ ( :ه جـو الَّـذي بجـ جعـ ج
ِيف ْاأل ُِميِـ رســو ً ِمـْنـهم يـْتـلُـو علجــي ِهم آايتـِ ِـو وي ـجزّيكِي ِهم ويـعلّيِمهــم الْ ِكتــاب و ِْ
ْمــةج جووِن جكــانُوا ِمــن
احلك ج
ّي ّي ج ج ُ ّي ُ ْ ج ج ْ ْ ج ج ُ ْ ج ُ ج ُ ُ ُ ج ج ج
ِ
ضالجٍل ُّمبِ ٍ )(ا معة.)2:
قجـْب ُ لجفي ج
س الشرطو
نعمو هذه هي ا ية ،وورا جلعالججمةو و ُّ
أي عالمةو مال تجـْن ج
تل وذن كانمح رسالة القرآن ،وتل كانمح رسالة حممد عليو الصالة والسالمو
ميــا أتبــاع حممــدو اي اــباب اإلســالمو واي كهولــو واــيوخوو اي رجالــو ونســاءهو أمل يــرن األوان
بعــد لتجديــد رســالة القــرآن أمل يــرن األوان بعــد لتجديــد عهــد القــرآن وومنــا ق ــية األمــة ك ـ
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ِِِ
اّللِ جوجمــا نجـ جـزجل
ـوبُ ْم لِ ِـذ ْك ِر َّ
ين جآمنُـوا أج ْن جّتْ جشـ جـَ قُـلُـ ُ
ق ـيتها ههنــا :جتديــد رسـالة القــرآنو (أججملْ جاين للَّــذ ج
ـال علجـي ِهم ا جم ُـد مجـ جقسـمح قـُلُ ُ ِ
احل ِ و ي ُكونُوا جكالَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكت ِ
ِ
ج ْ
ج ج
ـوبُ ْم جوجكثـريو
اب م ْن قجـْب ُ مجطج ج ج ْ ُ ج
م جن ْج ّي ج ج
ج
ِمْنـهم مج ِ
اس ُقو جن) و(احلديد)16:
ُْ

ميــا أيهــا األحبــابو لنعــد وىل مدرســة رســول هللاو لنعــد وىل مدرســة القــرآنو وَمــالس
القرآنو على منهج القـرآنو صـامية نقيـةو كمـا اـهد عليهـا هللاُ جـ َّ جاللُـو يف جيـ القـرآن،
كما تلقيناها مشوهة من عصور الْمو ِ
ات يف التاريسو
جج
مــن أجـ هــذا وذاك وذنف كانــمح هــذه الورقــات القليلــة .طايتهــا بيــان مــنهج ا اــتفال
بكتــاب هللا ،وكيفيــة وعــارة بنــاء األنفــس عل ــى ِوجَانِــو ،جوِومْ ـ ج مقــاييس تصــميموو مــال تت ــذها
جم ْش ــفجلجةً لـ ـ ع ــن الق ــرآن العظ ــيمو و حاجب ــةً لـ ـ عـ ـن مكن ــون ُر ّيِرهِ الك ــرذو بـ ـ خ ــذها آل ــةج
استبصــا ٍر ميســبو كســائر آ ت مقــو الــدين ،مســتقاة مــن كتــاب هللا رأس ـاًو مإمنــا هــي آايت
ـلمح  -أخ ــي
تربطـ ـ آبايت ،عل ــى ن ــوع م ــن الت ــدريج وىل خ ــوض حب ــر الق ــرآنو ح ــّت وذا وص ـ ج
باا جـرًة ،وبـدأت تكتسـب حقـائ اإلميـان
احلبيب – وىل الفاية ،وحص لـ اإلبصـار اب ايت ُم ج
اه جدةًف مدع عن هذه الوريقات وأمثاهلا جانباو مما كان ليكون ب هللا وعبده ِم ْن وسـيطو
ُم جش ج
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـب
كي ـ
وقــد قــال ملــن هــو خــريو مــ :ومنـ  ( :جوو جذا جسـ جلج ج عبجــاري جعـ ِّيـ :مجـإِّيط قج ِريـ و
ـب .أُجيـ ُ
ِ
ِ
جر ْعوجة الد ِ ِ
ِ ِ
يب لج جعلَّ ُه ْم يجـ ْر ُا ُدو جنو)(البقرة.)186:
ج
َّاع و جذا جر جعان .مجـْليج ْستججيبُوا جولْيُـ ِْمنُوا ِ ج
وومنــا كتبنــا ههنــا مــا كتبنــا مــن كلمــاتف اســتجابةً لرطبـ ٍـة مليـ ٍـة مــن بعــس حمــا القــرآن
العظيم ،وروار َمالسو العامرةف من بعدما صدر كتيبنا السـاب ( :بـالم الرسـالة القرآنيـة)ف مكـان
لــو مــا كــان – بف ـ هللا – مــن األ ـر يف لفــمح ا نتبــاه وىل مــنهج القــرآن ،ومدرســتو الرابنيــة

العظيمةف ميد مح يقظة لد بعس أه اخلري ،نبهمح أرواحهم وىل حياض الروح املتدمقـة مـن
االل القرآنو مرطبوا م :كتابة ورقات قالئ  ،تشبو أن تكون (رليال عمليـا)ف ملسـاعدة مـن
خـهة لــو سـابقة يف تــدارس القـرآن وتــدبره ،وتشـرح اخلطـوات املنهجيـة بصــورة مبسـطة ،وســهلةف
حــّت يجعِيجهــا كـ ُّ قــار؛ ومســتمَف رطبــةً يف تعمــيم ا اــتفال ابلقــرآن ،والرجــوع وليــو ليبيــة الفكــر
والوجدان ،ومتت نسيج ا تمَ على ِمْن جس جج ِة اإلميان .وكذل كان ،وهللا املستعانو
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وهلـ ــذا مهـ ــي تعـ ــدو أن تكـ ــون اعـ ــا لفق ـ ـرات كتبتهـ ــا مـ ــن قب ـ ـ  ،اعتهـ ــا مـ ــن هنـ ــا
4
ِ
ِ
مح بصــورة (تقنيــة) متدرجــة،
صـلج ْ
وهنــاك( ) .وومنــا ا ديــد ميهــا هنــا هــو أرــا ُرتّيبجـ ْ
ـمح خطوا َُــا ،ومُ ّي
مَ اروح وتوضـييات جديـدة ،قابلـة للتصـري العملـي يف ا تمـَ بصـورة تلقائيـة ،مـَ وضـامة
بعــس النصــو مــن كتــاب هللا وســنة رســولو ،ممــا ميــو َايرة بيــان للم ـنهج التطبيقــي إلقامــة
(َمـالس القـرآن) .ولـذل جــاءت أاـبو مـا تكـون بــ(الدلي املراـد) وىل َمـالس القـرآن الكــرذ.
أصبمح يف منهج التدلي على التزور
تل هي الفكرة اليت انبنمح عليها ورقة هذا املشروع ،مإن
ُ
ت مالفايــة واضــيةو وأســتففر
مــن كتــاب هللاف لتجديــد الــدين واإلميــان ماحلمــد هلل ،وون أخط ـ ُ
هللاو وومنا املقصور هو العورة وىل القرآنو وومنا ا جتهار يف منهج التوظي والتنـزي و مـال يكـن
خطرــي يف مــنهج التوجيــو والبيــان صــارما لـ عــن حـ اليقـ  ،الــذي هــو هــذا القــرآن العظــيمو
(وِ َّن جه جذا الْ ُق ْرآ جن يِ ْه ِدي لِلَِّيت ِه جي أجقْـ جوُم)(اإلسراء.)9:
وعـال – توكلنـا ،ووليـو أنبنـا ،ووليـو املصـريو
تل طايتنا ،وهللا ولينا ،عليو وحـده  -ججـ َّ ج
ِ ِِ
(ربَّـنجا ا ْط ِفر لجنجا و ِإلخوانِنجـا الَّ ِـذين سـبـ ُق ج ِ ِ ِ
ِ
ين جآمنُـواْ جربَّـنجـا وِنَّـ ج
ج جج
وا ابإلميجـان جو جْجت جعـ ْ يف قُـلُوبِنجـا طـالً لّيلَّـذ ج
ج
ْ ج ْج
ءوف ُِ َّرِحيم)(احلشر.)10:
جر ُ
عبد ربو ،راجي عفوه وطفرانو:
وكتجـبجوُ  -مبكناسة الزيتون ُ -
فريد بن اْلسن األنصاري اخلزرجي
عفا هللا عنو ،وطفر لو ولوالديو ولسائر املسلم و آم و

وكان متام تصنيفو وتنقييو حبمد هللا
يوم :اخلميس  18اار الثانية1425 :هـ ،املوام لـ2004/08/05:م.

4

كان ذل من كتيبنا (بالم الرسالة القرآنية) ومن (ميثاق العهد) ،مث اإلضامات والشروح.
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حاجتنا إىل القرآن العظيم

من أنمح
أا ،وأنــمحو ..ذل ـ هــو الس ـِال الــذي قلمــا ننتبــو وليــوو والعــارة أن اإلنســان بــب أن
يعـرف كـ اـيء ممــا يـدور حولــو يف هـذه احليــاة ،ميسـ ل عــن هـذه وتلـ  ،و سـِا واحــدا
هطر ببالو و ارراو هو :من أا نعم ،مه س لمح يوما نفس عن نفس  :من أنمح
ولع أهم األسباب يف وبعار ذل وومهالو يرجـَ يف الفالـب وىل معطـى ومهـي ،وذ نظـن
أننــا نعــرف أنفســنا مــال حاجــة وىل الس ـِالو تفــرا وجــاابت ا نتمــاء وىل األنســاب واأللقــاب،
وتنيـرف بنـا عـن .لـب معرمــة الـنفس الكامنـة بـ أضـلعنا ،الــيت هـي حقيقـة (مـن أا ) و(مــن
أنــمح ) ويــتم وجهــاض السـِال يف عــامل اخل ـوا.رف وبــذل يبقــى اإلنســان أجهـ اخلل ـ بنفســو،
مليس رون األرواح و األاباحو
ول ــو أنـ ـ سـ ـ لمح نفس ـ بعقلـ ـ ا ــرر :م ــن أن ـ ِ
ـمح سـ ـِا ع ــن حقيقته ــا الوجوري ــة
الكاملةف ملا ظفرت جبواب يشفي الفلي و ووذنف تدخ يف حبر من احلرية الوجوريةو
ـمح ،تلـ قصــة اإلنســان منــذ بــدء اخللـ وىل يــوم النــاس هــذا ..وىل آخــر مشــهد
أا وأنـ ج
من مصول احلياة يف رحلة هذه األرضو وهي قصة مثرية ومريرةو
ولذل أساسا كانـمح رسـالةُ القـرآن هـي رسـالة هللا وىل اإلنسـانف لتعريفـو بنفسـو عسـى
أن يبــدأ الســري يف .ريـ املعرمــة ابهللف و ْذ معرمــة الــنفس هــي أول مــدارج التعــرف وىل هللا .ولــيس
صــدمة أن يكــون أول مــا نــزل مــن القــرآن( :اقْ ــرأْ ِاب ْس ـ ِم ربِّيـ ج الَّـ ِـذي جخلج ـ ج  .جخلج ـ ج ا ِ
نســا جن ِمـ ْـن
إل
ج
ج
ج
جعلج ٍ )(العلـ  .)2-1:مث تواتر التعري ابإلنسان – بجـ ْع ُد  -يف القرآن ،يف طري مـا آيـة وسـورة ،مـن
مثـ قولـو سـبيانو( :هـ أجتجـى علجـى ا ِإل ِ ِ ِ
َّه ِر جملْ يج ُك ْـن جاـْيـرًا جمـ ْذ ُك ًورا .وِ َّا جخلج ْقنجـا
نسـان حـ و م جـن الـد ْ
ج
جْ
ج
ِ
ا ِإلنســا جن ِمــن نُطْ جفـ ٍـة أجم جشـ ٍ ِ ِ
ِ
الس ـبِي ج وَِّمــا جاــاكًِرا جووَِّمــا
ـريا .وِ َّا جهـ جـديْـنجاهُ َّ
ْ
ْ
ـاج نجـْبـتجليــو مج جج جعْلنجــاهُ جمس ًيعــا بجصـ ً
ج
جك ُف ًورا)(اإلنسان )3-1:وكذل آايت السيماء الوجوريـة لإلنسـان ،ال ـاربة يف عمـ الفيـب ،مـن
ِ
ِ
ِ
ـب و َّ ِ ِ ِ
ِ
جح جسـ جـن ُكـ َّ جاـ ْـي ٍء جخلج جقــوُ جوبجـ جـدأج
يم .الَّــذي أ ْ
قولــو تعــاىل ( :جذلـ ج جعــاملُ الْفجْيـ ج
الشـ جـه جارة الْ جعزيـ ُـز الـ َّـرح ُ
ان ِمن ُِ . ٍ .مثَّ جع نجسلجو ِمن ساللجٍة ِمن م ٍاء م ِه ٍ ُ .مثَّ س َّواه ونجـ جفس مِي ِـو ِمـن ر ِ
خْل ا ِإل ِ
وح ِـو
ج ُج ج
نس ْ
ْج ج
جج ج ْ ُ ْ ُ
ُْ
ج ج ج
ِ ِ
كرو جن)(السجدة.)9-6:
جو جج جع ج لج ُك ْم َّ
الس ْم جَ جواألجبْ ج
ص جار جواألجمْر جد جة قجليال جما تج ْش ُ ُ
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ومــن هنــا أساســا كانــمح ق ــية الشــيطان  -مبــا هــو عــدو لإلنســان  -هــي وضــاللو عــن
معـامل الطريـ  ،يف سـريه وىل ربـوو بـدءا ِبتــالف العالمـات واخلصـائف املعرمـة بنفسـو ،والكااــفة
َّ
نفسـو ،ومتـرر
لو عن حقيقة هويتو ،و.بيعة وجورهو حّت وذا انقطعمح السب بينو وب ربوف ألـوج ج
على خالقوو
ومل يزل اإلنسان يف قصة احلياة ي طرب بـ متـرر وخ ـوع ،يف صـراع أبـدي بـ احلـ
ـاهد ومصـولو وكانـمح لـو مـَ الشـيطان
والبا .وىل ا نو مكانمح لقصتو تلـ عـه التـاريس مش ُ

ووقبال وورابرو
معارك ضارية ،ميها جكٌّر ومجـٌّر ،و
ومعسكره ُ
ِ
جخ ْـرتجِ :وِ جىل
مح جعلج َّي لجرِ ْن أ َّ
قال عز وج حكايةً عن وبليس( :قج جال أ ججرأجيْـتج ج جه جذا الَّذي جكَّرْم ج
ِ ِ ِ
ـب مج جمـ ْن تجبِ جعـ ج ِمـْنـ ُه ْم مجـِإ َّن جج جهـن جَّم جج جـزاُُك ْم جج جـز ًاء
جحتجـنِ جك َّن ذُّيِريـَّتجـوُ وِ قجلِـيالً .قج ج
يجـ ْوم الْقيج جامة أل ْ
ـال ا ْذ جه ْ
مومُــورا .واس ـتـ ْف ِزَ مــن اســتطجعمح ِم ـْنـهم بِصــوتِ وأ ِ
ـب جعلجـ ْـي ِه ْم ِِبجْيلِ ـ ج جوجرِجلِ ـ ج جو جاــا ِرْك ُه ْم ِيف
جْ ً ج ْ ج ْ ج ْ ْ ج ْ ج ُ ْ ج ْ ج ج ْ
ججلـ ْ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
س لجـ ج جعلج ْـي ِه ْم ُسـْلطجا ون
األ ْجم جـوال جواألجو ر جوعـ ْد ُه ْم جوجمـا يجع ُـد ُه ْم الش َّْـيطجا ُن و ُطـ ُر ًورا .ون عبجـاري لجْـي ج
جوجك جفى بِجربِّي ج جوكِيالً)(اإلسراء.)65-62:
من أج ذل كان لإلنسان يف ك َمان قصةو مَ القرآن ،وقصةو مَ الشيطانو
ميــا حســرة علي ـ أيهــا اإلنســانو هــذا عمــرك الفــاط يتنــا ر ك ـ يــوم ،حلظــةً مليظــة،
ـروب الشــمس كـ يــومف لتــدرك كيـ أن
ـب طـ ج
ـي و اُْرقُـ ْ
كـ وراق اخلريـ املتهاويــة علــى الثــر تجـ ْ ج
األرض جتري ب بسرعة هائلةف لتلقي عن كاهلها بقوة عنـد حمطتـ األخـريةو مـإذا بـ بعـد
حيــاة ص ــاخبة جــزءو حق ــري م ــن ترابــا وقمامته ــاو ومت ــي األرض يف رك ــها تب ــا  ..مت ــي
ِ
ت  -وىل موعدها األخريو مكيـ حتـ لفـز احليـاة واملـوت وكيـ
جار ًة طري هية – كما أُمجر ْ
تفسر .لسم الوجور الذي أنمح جزء منو ولكن جتهلو كي وها قد ضاعمح الكتـب كلهـا
ومل يب ب يدي سو هذا (الكتاب)و
م ـ ين جتــد اهلدايــة وذن اي ابــن آرم ،وأىن جتــدهاف ون مل جتــدها يف القــرآن وأيــن تــدرك
الســكينة ون مل تــدركها يف آايتــو املنصــوبة  -لك ـ نفــس يف نفســها – عالمــات ومبش ـرات يف
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين يجـ ْع جملُـ ــو جن
الطري ـ ـ وىل هللا (و َّن جه ـ ـ جذا الْ ُقـ ـ ْـرآ جن ي ْهـ ــدي للَّـ ـ ِـيت هـ ـ جـي أجقْ ـ ـ جـوُم جويـُبج ّيشـ ـ ُـر الْ ُمـ ـ ْـِمن ج الـ ــذ ج
جن جهلم أججرا جكبِريا .وأ َّ َّ ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ ِِ
عـ جذااب أجلِيمـا)(اإلسـراء- 9:
ين ج يـُ ِْمنُو جن اب خجرة أ ْجعتج ْد جا جهلُ ْـم ج ً ً
جن الذ ج
الصاحلجات أ َّ ُْ ْ ً ً
.)10
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نجـ جعــم ،بقــي القــرآن العظــيم وعجــاَا أبــداي ،بــي املــوتى ،ويــه؛ املرضــى ،ويقصــم قلــوب
ا بابرة ،ويرمَ هامات املست عف يف العامل  ،وبول َمر التاريسو وك ذل كان  -عندما
اإلاب ُن مـن موعــد
كـان  -ابلقـرآن ،وابلقــرآن مقـطو وهـو بــو يكـون ا ن ،وبــو يكـون كلمـا جحـ َّ َّ
التــاريس ،ورورة الزمــانو علــى يــد أي كــان مــن النــاسو بشــرط أن وخــذه برســالتو ،ويتلــوه ح ـ
تالوتوو وتل هي الق يةو
ماذا حدر هلِ ء املسلم أين عقوهلم أيـن قلـوبم ألـيس ذلـ هـو القـرآن ألـيس
ذل هو كالم هللا أليس هللا رب العامل أليس اخلل  -ك اخلل  -عبيده .وعا أو كرهـا
مف ــيم ال ــيرر وا ض ــطراب وذن مل ــاذا ينطلـ ـ املس ــلم املعاص ــر يشـ ـ الظلم ــات بن ــور ال ــوحي
السا ،َ.اخلارق لألنفس وا ماق
جنزلْنجـا جهـ جذا الْ ُق ْـرآ جن جعلجـى
أمل يق هللا يف القرآن عن القرآن ،ابلـنف الواضـح القـا( :َ.لج ْـو أ ج
ِ
ـال نج ْ ـ ـ ـ ِرُبجا لِلنَّـ ـ ـ ِ
ـاس لج جعلَّ ُهـ ـ ـ ْـم
اّللِو جوتِْل ـ ـ ـ ج ْاأل ْجمثجـ ـ ـ ُ
صـ ـ ـ ّيِـد ًعا ِّيمـ ـ ـ ْـن جخ ْشـ ـ ــيج ِة َّ
ججبج ـ ـ ـ ٍ لَّجرأجيْـتجـ ـ ــوُ جخااـ ـ ـ ًـعا ُّمتج ج
يجـتجـ جف َّك ُرو جن) (احلشر .)21:مه هذه خاصية ماتـمح مبـوت حممـد رسـول هللا أم أن معجـزة القـرآن
ابقيــة بك ـ خصائصــها وىل يــوم القيامــة ورطــم أن ا ـواب هــو مــن املعلــوم مــن ريــن اإلســالم
ابل رورة لكـ مسـلمف مـإن رسـول هللا يلقـي البشـر وىل هـذه األمـة ،نـورا مـن األمـ السـاَ.
ـجد يوم ــا عل ــى أص ــيابو مث ق ــال:
املمت ــد وىل األب ــدو مق ــد رخـ ـ علي ــو الص ــالة والس ــالم املس ـ ج
(أبشــروا ..أبشــروا..و ألــيس تشــهدون أ ولــو و هللا وأط رســول هللا قــالوا  :بلــى ،قــال  :مــإن
ب. ،رمُو بيد هللا ،و.رمو أبيديكم ،متمسكوا بوو مإنكم لن ت ـلوا ،ولـن َلكـوا
هذا القرآن جسبج و

بعــده أبــداًو)( )5ومثلــو أي ــا قولــو بصــيفة أخــر ( :كتــاب هللا هــو حب ـ هللا املمــدور مــن
السماء وىل األرض)( .)6تل حقيقة القرآن اخلالدة ،ولكن أين من ميد يده

 5رواه ابن حبان يف صيييو ،والبيهقي يف اعبو ،وابن أيب ايبة يف مصنفو ،والطهاط يف الكبري ،وعبد
بن محيـد املنت ـب مـن املسـند .وصـييو األلبـاط يف السلسـلة الصـييية .713 :نشـر مكتبـة املعـارف
ابلرايض ،لصاحبها سعد بن عبد الرمحن الرااد. .بعة جديدة بتاريس1415 :هـ.1995/
 6رواه الطهي يف تفسريه ،31/4:نشر رار الفكر بريوت لبنـان1405 :ه ـ .وصـييو األلبـاط يف صـييح
ا امَ الصفري.4473:
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أمل ون للمسلم – وأه الش ن الدعوي منهم خاصة – أن يلتفتوا وىل هـذا القـرآن
عجباو ما الذي أصم هـذا اإلنسـان عـن مسـاع كلمـات الـرمحن ومـا الـذي أعمـاه عـن مشـاهدة
االــو املتجلــي عــه هــذه ا ايت العالمــات ألــيس هللا – جـ نــاُه – هــو خــال هــذا الكــون
املمتـد مــن عــامل الفيــب وىل عــامل الشــهارة ألـيس هــو – جـ وعــال – رب كـ اــيء ومليكــو
الــذي أعط ــى ك ـ ا ــيء خلق ــو مث ه ــد جأولــيس هللا ه ــو مال ـ املل ـ وامللك ــوت ذو الع ــزة
وا ــهوت اــيء يكــون و أبمــرهو و اــيء يكــون و بعلمــو ووذنــوو جأولــيس اخلل ـ كلهــم

أاع ـون مقهــورين حتــمح ورارتــو وســلطانو ممــن ذا قــدير علــى ويقــاف روران األرض ومــن ذا
ـال جهلجـا
قدير على تفيري نُظُم األمالك يف السـماء مـن بعـد مـا س َّـواها هللا علـى قـدر مـوَون( ،مجـ جق ج
جولِـالجْر ِ
املعم ـرين
ض ويتِيجــا .جْوع ـاً ْأو جك ْره ـاً قجالجتجــا أتجـْيـنجــا .جــائِعِ ج ) (مصــلمح )10:ومــن ذا ِمـ جـن الشــيو َّ
ـدير عل ــى رم ــَ اهل ــرم وذا رب وىل جس ــده أو من ــَ ال ـ جـوجه ِن أن ين ــر عظم ــو ،وجيع ــد جل ــده
قـ و
وباول اإلنسان أن يصارع اهلرم واملوتو ولكن هيهاتو هيهاتو
ِ ِ
ِ
ِ
الو ِع ُو
جكنجاٍ .ح ج
ص ْ جرًة يجـ ْوماً ليُوهنجـ جها *** مجـلج ْم يج ْرجها جوأ ْجوجهى قجـ ْرنجوُ ج
املوت والفناء هو اليقينية الكونية املشيكة ب اَ اخلل  ،كامرهم ومِمنهمو
يولد اإلنسان يوما ما ..ومبجرر التقاط جنف ِسـو األول مـن هـواء الـدنيا يبـدأ عمـره يف جع ّيٍـد
عك ِ
ْسي و موعد الرحي ..و مكان البدءُ هو آية اخلتامو هكذا يولد اإلنسان وبعد وم ة من
ج
َم ـ ـ ــن األرض تك ـ ـ ــون ومات ـ ـ ــوو ( ُك ـ ـ ـ ـ ُّ م ـ ـ ــن علجيـه ـ ـ ــا مج ـ ـ ـ ٍ
ـان .جويجـْبـ جق ـ ـ ــى جو ْج ـ ـ ــوُ جربِّيـ ـ ـ ـ ج ذُو ا ْجـ ـ ـ ـالجِل
ج ْ ج ْج
جوا ِ ْكجرِام)(الرمحن.)25-24:
ذلـ هــو هللا رب العــامل  ،يرسـ رســالتو وىل هــذا اإلنســان العبــد ،ميكلمــو وحيــا بــذا
القــرآنو ووىب أكثـ ُـر النــاس و متــررا وكفــوراو مواأســفاه علــى هــذا اإلنســانو واي عجبــا مــن أمــر
هِ ء املسلم و ك ن الكتاب يعنيهم ،وكـ ن الرسـول مل يكـن مـيهمو (اي حسـرةً علجـى الْعِب ِ
ـارو
ج ج ْج ج
ج
ِِ
ِِ ِ
ٍ ِ
ستجـ ْهزءُونو)(يس)30:
جما جوْتيه ْم م ْن جر ُسول و جكانُوا بو يج ْ
ون هــذا القــرآن هــو الــروح الــذي نف ــو هللا يف عــرب ا اهليــةف م ـ خرج مــنهم خــري أمــة
أخرجمح للنـاسو وانبعثـوا بـروح القـرآن مـن رمـار املـوت احل ـاريف .يـوراً حيـة حتلـ يف ا مـاق،
ِ
ِ
ِ
صـرون العـامل
وخرجوا من ظلمات ا ه ومتاهات العمى أر َّءج علـى هللا ،يـُْبصـرون بنـور هللا ويـُبج ّي
ال ال حقائ احلياةو ذل هو سر القرآن ،الروح الرابط العظيم ،يزال هـو هـوو روحـا يـنفس
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احليـاة يف املـوتى مــن النفـوس وا تمعـاتف متييــا مـن جديــدو وتلـ حقيقـة مــن أضـ م حقــائ
ِ
القرآن ا يدو قال ج ناُه( :وجك جذلِ ج أجوحيـنجا وِلجي ج ر ِ
ـاب
وحا ّيم ْن أ ْجم ِرجا جما ُك ج
نمح تجـ ْد ِري جمـا الْكتج ُ
ْ جْ ْ ُ ً
ج
اإلميــا ُن .ولج ِك ــن جعْلن ــاه نُــورا َّرْـ ِـدي بِـ ِـو م ــن نَّش ــاء ِم ــن ِعب ـ ِ
ـار جا .ووِنَّ ـ ج لجتـه ـ ِـدي وِ جىل ِص ــراطٍ
ِ
جْ ج
جْ
ْ ج
ج
جج ج ُ ً
جو ْ ج ج
ج
اط َِّ َّ ِ
السـ ـ ـ ــماو ِ
ُّمسـ ـ ـ ــت ِقي ٍمِ .صـ ـ ـ ــر ِ
ض .أج وِ جىل َِّ ِ
ِ
ات جوجمـ ـ ـ ــا ِيف األ ْجر ِ
ْ ج
اّلل الـ ـ ـ ــذي لجـ ـ ـ ــوُ جمـ ـ ـ ــا يف َّ ج ج
اّلل تجص ـ ـ ـ ــريُ
ج
ور)(الشور .)53-52:
ُ
األم ُ
من أنمح تل قصة النب العظـيمو نبـ الوجـور ال ـ م الرهيـب ،مـن البـدء وىل املصـريو
اخصـةو أجبص َّ ِ
النب الذي جاءت بو النُّ ُذر من ا ايت( :واقْـيب الْوعـد ْ ِ ِ
ِ
ين
ج جج ج ج ْ ُ
ـار الـذ ج
احلجـ ُّ مجـإ جذا ه جـي جا ج ْ ج ُ
ُ
جك جف ـ ُـروا :جاي جويْـلجنج ــا قجـ ـ ْد ُكنَّ ــا ِيف جط ْفلج ـ ٍـة ِم ـ ْـن جهـ ـ جذا بجـ ـ ْ ُكنَّ ــا ظج ــالِ ِم ج و)(األنبي ــاء .)97:وقريب ــا ج ــدا –
ِ
الس ِـج ِ لِْل ُكتُ ِ
ـبو جك جمـا
واحسراتهو – تنفجر بو األرض والسماواتو (يجـ ْوجم نجطْ ِوي َّ
الس جماءج جكطج ّيِـي ّي ّي
يده و ْع ًدا علجيـنجا وِ َّا ُكنَّا مج ِ
ِ
اعلِ ج )(األنبياء.)104:
بج جدأْ جا أ َّجوجل جخْل ٍ نُع ُ ُ ج ج ْ
ذلكم هو النذير القرآط الرهيبو ولقد أعذر من أنذرو وما بقـي ملـن بلفـو النبـ العظـيم
مـن حمـيفف و أن يتيمـ مسـِوليتو الوجوريـة ،ويت ــذ القـرار ،قـراراً واحــدا مـن بـ احتمــال
ص َّـرمجو علـى
الع جمـىو ومـا أنـزل هللا القـرآن و ْذ أنزلـو و هلـذاو ولقـد ج
ا ن  ،اثلث هلمـا :النـور أو ج
مد الر وعشرين سنةف آيةً آيـةً ،كـ آيـة يف ذاَـا هـي بصـرية للمستبصـرين ،الـذين جاـاقجـ ُهم
ـور احلـ مبيثـوا عنــو جر جطبـاً جورجهبـاًف عســى أن يكونـوا مــن املهتـدين .وبقــي القــرآن بــذا التيــدي
نُ
صــِئُِر
الع ْم جـي مــن كـ جيـ بشــريو قـال احلـ ُّ جـ وعــال( :قجـ ْد ججــاء ُكم بج ج
ا ستبصـاري ها.ــب ُ
ِمن َّربِ ُكم مجمن أجبصر مجلِنجـ ْف ِس ِو ومن ع ِمي مجـعلجيـها وما أ ججا علجي ُكم ِحب ِف ٍ
يظ)(األنعام.)104:
جج ْ ج ج ج ْ ج جج ج ْ ج
ّي ْ ج ْ ْ ج ج
من أج ذل ف نرجَ آئب وىل رسالة هللا ،نقرُها من جديد ،نستففره تعاىل على ما
مر.نــا وقصــراو قــدوتنا يف هــذه الســبي رســول هللا بســنتو الزكيــة ،الــيت مل تكــن يف كـ جتلياَــا
النبوية – قو ومعال وتقريرا  -و تفسريا للقرآن العظـيمو وكفـى بكلمـة عائشـة أم املـِمن  ،يف
وصــفو – عليــو الصــالة والســالم – ملــا ســرلمح عــن ُخلُِقــوف مقالــمح بعبارَــا ا امعــة املانعــة:
(كان ُخلُ ُقو القرآنو)( )7ولقد ض وخاب من عزل السنة عن الكتابو
نرجَ وذن وىل القرآن ،م رسالتو ون ااء هللا – كما أمر هللا – خنوض با حتـدايت
العصر ،بدوا اليق التام أبن وصالح و ابلصالحو وأن رابنية و اب مَ بينهماو وأن
7

رواه مسلم.
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ومكان لك ذل – صالحاً ووصالحاً ورابنيةً  -و ابلقرآن ا يدو وهو قول احلـ  -جـ
ناُها – يف آيـة عجيبـة ،آيـة ذات عالمـات – ملـن يقـرأ العالمـات – ولكـ عالمـة هـداايت.
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ججـ جـر
ـامواْ َّ
ـيَ أ ْ
الصـالججة و َّا ج نُ ـ ُ
ين ُميج ّيسـ ُكو جن ابلْكتجــاب جوأجقجـ ُ
قــال تعــاىل ذ ْكـ ُـره ( :جوالــذ ج
ِ
الْم ِ ِ
ووقام الصالة :أمران كفيالن برمَ املسلم وىل
ُ ْ
صلي ج )(األعراف )170:الت َّْمسي ُ ابلكتابُ ،
ِ
ِ
صلِ ِي ج ) .وون تل يةو ومثلها قولو تعاىل:
جججر الْ ُم ْ
يَ أ ْ
منـزلة املصلي و هكذا( :و َّا ج نُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ـاب جوِمبجـا ُكنـتُ ْم تج ْد ُر ُسـو جن)(آل عمـران .)79:وقـد
( جولجــكن ُكونـُواْ جرَّابنيّيِـ ج مبجـا ُكنـتُ ْم تجـ ْعلج ُمـو جن الْكتج ج
ِ
ِ
ِ
َّعلُّم والتعلـيم،
قُِرئج ْ
ـاب)ف للجمـَ بـ وظيفـيت الـتـ ج
ـاب) و(تُـ جعلّي ُمـو جن الْكتج ج
ـمح( :تجـ ْعلج ُمـو جن الْكتج ج
والصالح واإلصالح ،و ْذ بذل يكون التدارس ايت القرآن العظيم ،مبا هي عالمات رالة
علـى هللا ،ورامسـة لطريـ التعـرف وليـو جـ وعـال ،يف األنفـس وا مـاق .وتلـ هـي السـبي
األسـاس للرابنيـة ،كمـا هـو واضـح مـن ر لـة احلصـر املسـتفارة مـن ا سـتدراك يف ا يـة:
(ولكن كونوا رابني ).
مفهوم القرآن
ولنس ل ا ن :ما القرآن
ما هذا الكتاب الذي هز العامل كلوف ب الكون كلو
أا ــَ العلم ــاء يف تعـ ـريفهم للق ــرآن عل ــى أن ــو (ك ــالم هللا) ،واختلفـ ـوا بع ــد ذلـ ـ يف خص ــائف
التعري ولواَمـو ،و نقـول يف ذلـ و مبـا قـال بـو أهـ احلـ مـن السـل الصـا  .وومنـا املهـم
عندا ا ن ههنا بيان هذا األص ا مَ عليـو بـ املسـلم ( :القـرآن كـالم هللا) .هـذه حقيقـة
عظمى ،ولكن لو تدبرت قليال..
هللا ج ـ جاللــو خــال الكــون كلــو ..ه ـ تســتطيَ أن تســتوعب ِبيال ـ امتــدار هــذا
الكــون يف ا مــاق . ..بعــا أحــد لــو القــدرة علــى ذل ـ و خــال الكــون ســبيانو وتعــاىل.
ما مت ــدار ال ــذي ينتش ــر ع ــه الك ــون َمه ــول احل ــدور ،مس ــتيي احلص ــر عل ــى العق ـ البش ــري
احمل ـ ــدور .ه ـ ــذه األرض وأس ـ ـرارها ،وتلـ ـ ـ الف ـ ــاءات و.بقاَ ـ ــا ،وتل ـ ـ النج ـ ــوم والكواك ـ ــب
وأمالكها ،وتل السماء وأبراجها ،مث تل السماوات السبَ وأ.باقها ...ونو ل ـرب يف طيـب
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رهيـب حتصـره و ماليـ السـنوات ال ـوئية .أيــن أنـمح ا ن اسـ ل نفسـ  ..أنـمح هنــا يف
ذرة صــفرية جــدا ،اتئهــة يف م ــاء الســماء الــدنيا :األرض .ورب ـ الــذي خلق ـ  ،وخل ـ ك ـ
ايءف هو حميط بك ايء قـدرة وعلمـا ..هـذا الـرب ا ليـ العظـيم ،قـدَّر برمحتـو أن يكلمـ
أنــمح ،أيهــا اإلنســانف مكلم ـ ابلقــرآن ..كــالم هللا رب العــامل  .جأو تــدري مــا تســمَ هللا ذو
ِ ِ
وحى) .أي وجدان ،وأي قلبف يتدبر هذه احلقيقـة
ا الل رب الكون يكلم (ماستجم َْ ل جما يُ ج
العظمــى مــال هــر ســاجدا هلل الواحــد القهــار رطبــا ورهبــا اللهــم و وذا كــان ص ـ را أو حج ـرا.
جنزلْنجــا جه ـ جذا الْ ُقـ ْـرآ جن جعلجــى ججبج ـ ٍ لَّجرأجيْـتجــوُ
كي ـ ف وهــا الص ـ ر واحلجــر مــن أخشــَ اخلل ـ هلل (لجـ ْـو أ ج
ِ
ال نج ْ ِرُبجا لِلن ِ
َّاس لج جعلَّ ُه ْم يجـتجـ جف َّك ُـرو جن)(احلشـر )21:وهـي
اّللِ جوتِْل ج ْاأل ْجمثج ُ
ص ّيِد ًعا ِّيم ْن جخ ْشيج ِة َّ
جخاا ًعا ُّمتج ج
ـال
أمثــال حقيقــة َمــاَ ،أمل تق ـرأ قــول هللا تعــاىل يف ح ـ راور عليــو الســالم( :وِ َّا جس ـ َّ ْرجا ا ِْبجـ ج
ِ ِ ِ ِ ِ َّ
اب)(سـورة  ،)18-19:وقولـو تعـاىل:
ـورةً ُكـ ٌّ لَّـوُ أ َّجو و
ـري جْحم ُش ج
جم جعـوُ يُ جسـبّي ْي جن ابلْ جعش ّيِـي جو ْاإل ْا جـراق جوالط ْ ج
ِ
اق قج ج
ـمح وِلجْيـ ج جوأ ججاْ
صعِ ًقا مجـلج َّما أجمج ج
ـال ُس ْـب جيانج ج تُـْب ُ
وسى ج
(مجـلج َّما ججتجلَّى جربُّوُ لْل ججبج ِ جج جعلجوُ جركا جو جخَّر ُم ج
أ َّجو ُل الْ ُم ِِْمنِ ج )(األعراف.)143:
كالم هللا هو كالم رب الكون ،ووذا تكلم سبيانو تكلم من جعـ ُ :أي مـن مـوقف ألنـو
العل ــي العظ ــيم س ــبيانو وتع ــاىل ،م ــوق ك ـ ا ــيء ،حم ــيط بكـ ـ ا ــيءف علم ــا وق ــدرة .ون ــو رب
ط)(مصـلمح .)54:ومــن
الكــون ..متــدبر( :أجج وِ َّرـُ ْـم ِيف ِم ْريجـ ٍـة ِّيمــن لّيِجقــاء جرّيبِِـ ْـم أجج وِنَّــوُ بِ ُكـ ِّي جاـ ْـي ٍء ُِّحمــي و
هنا جاء القرآن حميطا ابلكون كلو ،متيداث عن كثري من عجائبو .قال تعاىل يف سـياق الكـالم
ِ
عن عظمة القرآن( :مج جال أُقْ ِسم ِمبجواقِ َِ الن ِ ِ
َّ
يم .وِنَّوُ لجُق ْرآ ون جك ِرذوِ .يف
ُ
ُّجوم .جوونَّوُ لججق جس وم ل ْو تجـ ْعلج ُمو جن جعظ و
ُ ج
ِ
احل ِد ِ
ِ
ٍ
كِتج ٍ
ِ
يث أجنـتُم ُّمـ ْد ِهنُو جن
اب َّمكْنُون َّ .جميج ُّسوُ وَِّ الْ ُمطج َّه ُرو جن .تجـْنـ ِزي و ّيمن َّر ِّي
ب الْ جعالجم ج  .أجمجب جه جذا ْج
جوجْجت جعلُو جن ِرَْقج ُك ْم أجنَّ ُك ْم تُ جك ّيِذبُو جن)(الواقعة .)82-75:سبيان ربنا و أبي من آايت نكذب.
ذل ـ ه ــو الق ــرآن ..ك ــالم م ــن أح ــاط مبواق ــَ النج ــومف خلق ــا ،وأمـ ـرا ،وعلم ــا ،وق ــدرة،
ووبداعا .مجاء كتابو بثق ذل كلو ،أنزلو على حممـد ،مـن بعـدما هيـ ه لـذل  ،وصـنعو علـى
عينو سبيانو ج وعال ،مقال لوَّ :
(وا جسنُـْل ِقي جعلجْي ج قجـ ْو ً جِقيالً)(املزمـ  .)5:ومن هنا ملـا كـذب
الكفــار ابلقــرآن ،نعــى هللا علــيهم ضــِلة تفكــريهم ،وقصــور ورراكهــم ،وضــع بصــرهم ،عــن أن
يستوعبوا بعده الكـوط ال ـارب يف حبـار الفيـب ،مقـال تعـاىل( :وقجـالُوا أجس ِ
ـا.ريُ األجَّولـِ ج ا ْكتجـتجـبجـ جهـا
ج
ج
جصيالً .قُ أ َّ ِ
السَّر ِيف َّ ِ
ِ
مج ِهي متُْلجى علجي ِو بكْرًة وأ ِ
ات و ْاألجر ِ ِ
ـورا
ْ ج
الس جـم جاو ج ْ
ض ونَّـوُ جكـا جن جط ُف ً
جنزلجوُ الذي يجـ ْعلج ُم ّي
جْ ُ ج ج
ج
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ِ
يمــا)(الفرقــان .)6-5:وونــو لــرر عمي ـ جــدا .ومــن هنــا جــاء متيــداث عــن كثــري مــن الســر يف
َّرح ً
الســماوات واألرض .قــال عــز وجـ ( :ولججقـ ْد صـ َّـرمْـنجا ِيف هـ جذا الْ ُقــر ِ
آن لِلنَّـ ِ
ـاس ِمــن ُكـ ِّي جمثجـ ٍ  .جوجكــا جن
ج
ج
ْ
ج
اإلنســا ُن أج ْكثجــر جاــي ٍء جـ جـد ً)(الكهـ  .)54:وقــال( :ســنُ ِري ِهم آايتِنجــا ِيف ا ْ مجـ ِ
ِ
جنف ِسـ ِه ْم جحـ َّـّت
ـاق جوِيف أ ُ
ج ْ ج
ج ْ ج
ْ ج
احلج ُّ  .أ ججوجملْ يج ْك ِ بِجربِّي ج أجنَّوُ جعلجى ُك ِّي جا ْي ٍء جا ِهي ود .أجج وِ َّرُ ْـم ِيف ِم ْريج ٍـة ِّيمـن لّيِجقـاء جرّيبِِ ْـم
يجـتجـبج َّ ج جهلُْم أجنَّوُ ْ
ط)(مصلمح.)54-53:
أجج وِنَّوُ بِ ُك ِّي جا ْي ٍء ُِّحمي و
مليس عجبا أن يكـون ات القـرآن متصـال ببيـر الفيـب ،ومـ جورا مبيـزان الفيـب ،بكـ
حرف حسـنة واحلسـنة بعشـر أمثاهلـا ،واحلـرف ومنـا هـو وحـدة صـوتية معـى هلـا يف اللفـة ،نعـم
يف اللفة ،أما يف القرآن مـاحلرف لـو معـى ،لـيس ابملعـى البـا :.املنيـرف ،ولكـن ابملعـى الـرابط
املسـتقيم .جأو لــيس هــذا احلــرف القــرآط قــد تكلــم بــو هللا وذنف يكفيــو ذلـ ر لــة وأي ر لــة.
اّللِ( :مـن
اّللُ جعنـوُ قـال :قـال جر ُسـول َّ
ويكفيو ذل عظمة وأي عظمة .معن ابن مسعور جر ِض جي َّ
اّلل ملــو حســنة ،واحلسـنة بعشــر أمثاهلــا ،أقـول (أمل) حــرف ،ولكــن ألـ
قـرأ حرمـاً مــن كتـاب َّ
حرف ،و م حرف ،وميم حرف)(.)8
ولــذل كــان لقــار؛ القــرآن مــا وعــده هللا وايه ،مــن رميــَ املنــاَل يف ا نــان العاليــة ،ومــا
أسب ،عليو من حل ا مال .قال رسول هللا( :يقال لصـاحب القـرآن  :اقـرأ جو ْار جقو جورتّيـِ ْ كمـا
كنـمح ترتـ يف رار الــدنياو مــإن من ـزلت عنــد آخــر آيــة كنـمح تقرُهــاو)( )9وقــال أي ــا( :جيــيء
ِِ
ِ
س
س ج
اتج الكرامــة ،مث يقــول :اي رب َْرهُو ميُـْلــبج ُ
القــرآن يــوم القيامــة ميقــول :اي رب ،جحلّيـوو ميُـْلــبج ُ
ِ
ض عنــوو مريضــى عنــو ،ميقــول :اِق ـرأ ،جو ْار جقو ويُـ جـز ُار بك ـ آيــة
ُحلَّـةج الكرامــة ،مث يقــول :اي رب ا ْر ج
حسنةو)(( )10ذل م هللا يِتيو من يشاء وهللا ذو الف العظيم)(ا معة.)4:
ونــو تعــاىل تكلــم ،وهــو ســبيانو وتعــاىل مــتكلم ،مسيــَ ،بصــري ،علــيم ،خبــري ،لــو األمســاء
احلســى والصــفات العلــى ،نثبتهــا كمــا أ بتهــا الســل  ،بــال أتوي ـ و تعطي ـ و تشــبيو .لقــد
8
يث جح جس ون صييح .انظر سنن اليمذي( ،كتاب م ائ القرآن ،ابب ما
ي جوقج ج
اليِم ِذ ُّ
ال جح ِد و
جرجواهُ ِّي
جاء ميمن قرأ حرما من القرآن ما لو من األجر) .كما رواه احلاكم أي ا يف املستدرك.
 9رواه أمحد ،واليمذي ،والنسائي ،وأبو راور ،وابن حبان ،واحلاكم ،وصييو األلباط يف صييح
ا امَ الصفري.8122:
 10رواه اليمذي واحلاكم وحسنو األلباط يف صييح ا امَ الصفري8030:
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تكلــم عــز وجـ  ،وكــان القــرآن مــن كالمــو الــذي خــف بــو هــذه األمــة املشــرمة ،أمــة حممــد عليــو
الصــالة والســالم .مكــان صــلة بـ العبــار وربــم ،صــلة متينــة ،مثـ احلبـ املمــدور مــن الســماء
وىل األرض. ،رمو األعلى بيد هللا ،و.رمو األرىن بيد من أخذ بو من الصاحل .
قال عليو الصالة والسالم يف خصو هذا املعى ،من حـديث سـب ( :كتـاب هللا هـو
حب ـ هللا املمــدور مــن الســماء وىل األرض)( )11وقــال يف مث ـ ذل ـ أي ــا( :أبشــروا ..مــإن
هذا القرآن .رمو بيد هللا و .رمو أبيديكم ،متمسكوا بـو ،مـإنكم لـن َلكـوا ،و لـن ت ـلوا بعـده
أبدا)( .)12وروي بصيفة أخر صييية أي ا ميهـا َايرة ألطـ  ،قـال( :أبشـروا ..أبشـروا..
أليس تشـهدون أن ولـو و هللا وأط رسـول هللا قـالوا  :بلـى ،قـال  :مـإن هـذا القـرآن سـبب،
.رمو بيد هللا و.رمو أبيديكم ،متمسكوا بو ،مإنكم لن ت لوا ،ولن َلكوا بعده أبداو)()13
هي الرسالة وصلمح من رب العامل ولي أيهـا اإلنسـان ،ماحـذر أن تظنـ طـري معـ:
با يف خاصة نفسـ  ،أو أنـ واحـد مـن ماليـري البشـر ،يـُ ْد جر لـ موقـَ مـن بيـنهم ،كـالو
كالو ونو خطاب رب الكون ،ميـو كـ خصـائف الكـالم الـرابط ،مـن كمـال وجـالل ،أعـ :أن
هللا ها.ــب بــو الك ـ وا ــزء يف وقــمح واحــد ،وبصــي اــعور الفــرر وا ماعــة يف وقــمح واحــد،
(قُـ وِن ُّتْ ُف ـواْ مــا ِيف صـ ُـدوِرُكم أجو تُـبـ ُـدوه يـعلجمــو اّلل .ويـعلجــم مــا ِيف َّ ِ
األر ِ
ض.
السـ جـم جاوات جوجمــا ِيف ْ
ُ ْ ْ ْ ُ ج ْ ْ ُ ّيُ ج ج ْ ُ ج
ج
ْ
اّللُ جعلجــى ُكـ ِّي جاـ ْـي ٍء قجـ ِـد وير)(آل عمـران )29:ســبيانو جـ جاللــو ،يشــفلو هــذا عــن ذاك ،وو
جو ّي
مما معى الربوبية وكماهلـا متامـا كمـا أنـو قـدير علـى وجابـة كـ راع ،وكـ مسـتفيث ،مـن ايـَ
أص ــناف اخلل ـ  ،م ــوق األرض وحت ــمح األرض ،ويف ــج البي ــر ،وحت ــمح .بقات ــو ،ويف م ــدارات
السماء ...وخل .ك ذل يف وقمح واحد  -وهو تعاىل موق الزمان واملكـان  -يشـفلو اـيء
عن ايء ،لو املل  ،ولو احلمد ،وهو على ك ايء قدير ،مبذل املنط نفسـو أنـمح وذ تقـرأ
القــرآن جتــد أنــو ها.بـ أنــمح ابلــذات ،وك نــو ها.ــب أحــدا سـواك .احــذر أن ّتطـ هــذا
املعى ..تذكر أنو كالم هللا ،وتدبر ..مث أبصرو
11
12
13

سب ّترجيو.
رواه الطهاط ِبسنار صييح .وهو يف صييح ا امَ الصفري34 :
سب ّترجيو.
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ق ــال جـ ـ جالل ــو( :أجمجـ جـال يـتج ـ جـدبـَّرو جن الْ ُقـ ـرآ جن أ ْجم جعلج ــى قُـلُ ـ ٍ
ـوب أجقْـ جفا ُهلجــا)(حمم ــد( ،)24:أجمجـ ـالج
ْ
ج ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اختالجمًا جكث ًريا)(النساء ..)82:متدبرو
اّلل لججو جج ُدواْ ميو ْ
يجـتج جدبـَّ ُرو جن الْ ُق ْرآ جن جولجْو جكا جن م ْن عند جط ِْري ّي
ذلـ هــو القــرآن :الكتــاب الكــوط العظــيم ،اقـرأه وتــدبر ،مــوراء ك ـ كلمــة منــو حكمــة
ابلفــة ،وســر مــن أس ـرار الســماوات واألرض ،وحقيقــة مــن حقــائ احليــاة واملصــري ،ومفتــاح مــن
مفاتيح نفس السائرة كرهـا ـو رايتهـا .متـدبر ..ون ميـو كـ مـا تريـد .ألسـمح تريـد أن تكـون
مــن أهـ هللا وذنف عليـ ابلقــرآن ،اجعلــو صــاحب ورميقـ .ــول حياتـ ف تكــن مــن (أهـ
هللا) كمــا يف التعبــري النبــوي الصــييح .قــال عليــو الصــالة والســالم( :ون هلل تعــاىل أهل ـ مــن
الناس :أه القرآن هم أه هللا ،وخاصتو)(.)14
ِ
القرآن » ِمفتجاح ال جمشروع
« جَمجالِس
ـنهج تجـ جـد ُار ِس القــرآن ِِبج جج الِ ِ
ـنهج
س الق رآن كــان لــذل الزمــان ،وهــو هلــذا الزمــان ،مـ و
مـ ُ
نفســو مــنهج القــرآنو بــال َايرة و
رائـ وـم متجــدر ،يبل ـى و يتقــارم أبــداو ألنــو ببســا.ة هــو ُ
نقصــانو كمــا ســي حبــول هللا ،وومنــا القــرآن كــالم احلـ جـ عــالهو وكفــى ابلقــرآن منهجـاً ملــن
ِ
ِ ِ
اّلل نجـ َّـزجل أجحســن ْ ِ ِ ِ
ـور
ـااب ُمتج جشــابًا جمثجـ ِـاطج .تجـ ْق جشــعُّر مْنـوُ ُجلُـ ُ
احلجــديث كتجـ ً
كــان علــى نــور مــن ربــوو ( َُّ
ْجج
ِ
َّ ِ
اّللِ يجـ ْهـ ِـدي بِـ ِـو جمـ ْـن
اّللِ .جذلِـ ج ُهـ جـد
َّ
ـوبُ ْم وِ جىل ِذ ْكـ ِر َّ
ـور ُه ْم جوقُـلُـ ُ
ين جهْ جشـ ْـو جن جرَّبـُ ْـم ُمثَّ تجلـ ُ ُجلُـ ُ
الــذ ج
اّلل مجما لجو ِمن ه ٍ
ِ
ار)(الزمر.)23:
يج جشاءُ .جوجم ْن يُ ْ ل ِ َُّ ج ُ ْ ج
(َمجالِس القرآن) :مدرسة اعبية لنشر قامة القرآن ،وبناء أخالق القـرآن،
هذا مشروع ج
ورعـوةو لتـداول القـرآن يف السـلوك الفـرري وا جتمـاعي ،مـن خـالل اإلقبـال العـام الشـعا علـى
تعلــم القــرآن ،وتــدارس القــرآن ،ومــتح (ص الو ت الق رآن) راخ ـ األســر ،وب ـ األصــيابف
لتقدذ كِوس ّيِ
الذ ْك ِر لأله واألحباب واألقارب وا ريانو و أحلى و ألذ من موائـد القـرآن،
امليسر لسوره وآايتو ب يدي الرمحنو
وَمالس التدارس َّ
مشروع (صالوات القرآن) أو (َمالس القـرآن) :مسـل و تربـوي مبج َّسـطف لسـلوك .ريـ
النـورف قصـد التعــرف وىل هللاو مشـروعو لــيس لنـا ميـو مــن ا جتهـار و ا مــَ واليتيـب ،ومراعــاة

14

رواه أمحد والنسائي وابن ماجو واحلاكم ،وصييو األلباط يف صييح ا امَ الصفري.2165:
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التنـزي يف واقـَ جديـدو أنخـذه كمـا هـو مـن القـرآن والسـنة النبويـة .مشـروعو ِمنَّـةج ميـو ألحـد،
و هللو و م ـ ميــو ملبــدع أو خمــيع ،وومنــا هــو كــالم هللاو و انتمــاء ميــو لقائــد أو رائــد ،و
لتنظيم أو ااعةو ب هو انتسـاب تعبـدي هللو طايتـو أن نسـعى ايعـا  -أا وأنـمح ،ومـن اـرح
صدره للقرآن – لالستظالل حبقيقة ُم جس َّمى( :عبد هللا)و
هللاُ ج
ه ــذا الق ــرآن ا ي ــد أمامـ ـ ا نو ماحب ــث مي ــو ع ــن نفسـ ـ ف جت ــدها مش ــاركة يف بن ــاء
ِ ِ
(َمجــالِ ِ
ـجلجة)ف
(م ْارجكــة مسـ َّ
ج
س القــرآن)و ونــو وذنف مشــروعو مْلكيَّــةج ميــو ألحــد ،و ه ــَ ألي ج
اّللِ .ومن أجحسن ِمن َِّ ِ
ِ
ن لجوُ جعابِ ُدو جن)و (البقرة)138:
اّلل صْبـفجةً جوجْ ُ
وومنا هو يتوسم (صْبـفجةج َّ ج ج ْ ْ ج ُ ج
رع عن اي صاحا األاكال واأللقاب جانباو ولنطرق ابب هللا متذلل متواضع و
أس جســوُ حمم ـ ود رســول هللا ،واخنــرط ميــو أصــيابو علــيهم
ـالس القــرآن) مــنهج تربــوي َّ
(َمـ ُ
اج التــابع و ومل يــزل بعــد ذل ـ
رضـوان هللا ،واســتمروا بــو بعــد موتــوف مدرســةً تربويــةً ُّتجـ ّيِـر ُج أم ـو ج

منوذجا مقصورا – عه التاريس  -للعلماء العامل  ،وللمجدرين الرابني و
ض متجــدر ملوائــد الــروحو مهــذا القــرآن العظــيم أمامـ ا نو هــذا
ـالس القــرآن) جعـ ْـر و
(َمـ ُ
كالم هللا الذي وتيـو البا.ـ مـن بـ يديـو و مـن خلفـوو هـذا نـور الـوحي ،و.ريـ اهلـد و
ماقرأ وامْـ جق ْو عن هللاو مهذه السور وا ايت ّتا.ب أنـمح ابلـذاتو أنـمح ،نـج جعـم أنـمحو ورـا – ون
اسـ ـ ــتج ِم َْ لِ جمـ ـ ــا
صـ ـ ـ َّ
ـمح بصـ ـ ــدق ّ -تا.ب ـ ـ ـ ا ن يف َمان ـ ـ ـ هـ ـ ــذا ،ويف ظروم ـ ـ ـ هـ ـ ــذهو (مج ْ
أنْ ج
وحى)(.و)13:و استمَ ون كنمح من املِمن ابهلل حقا ،الراطب يف التلقي عنو تعاىل ِص ْدقاًو
يُ ج

ـالس القــرآن) مشــروع ننطل ـ ميــو  -كعارتنــا – (م ن الق رآن إىل العم ران)و ولنــا
(َمـ ُ
اليق ـ أنــو مــنهج كـ ٍ
ـاف ون اــاء هللا – وذا أ ُِخ ـ جذ بشــرو.و وض ـوابطو  -لبنــاء الــنفس املِمنــة يف
هــذا العص ــر ا ديــد ،ووع ــارة تشــكيلها تربي ــةً وتزكيــةً ،مث بن ــاء النس ـيج ا جتم ــاعي اإلس ــالمي
ح ارًة وعمرااو وتل ليسمح رعو ندعيها ،و مت ٍن نتمناه علـى طـري ُه جـد  ،كـالو وومنـا هـو
جربــا اإلنســا ُن
منطـوق القــرآن احلكــيم ،وحقيقتــو العمرانيــة الشــاهدة ،كمــا هــي يف نصــو ،وكمــا َّ
مـرارا يف التــاريسو وذل ـ ببســا.ةف ألن القــرآن وذا مـُ ّيعِـ ج يف ا تمــَ صــار ُحمجّيِرك ـاً يشــتف بنفســوو
ومعمــال مهَمــا مــن عنــد هللا ،يشــتف بصــورة تلقائيــةف لت ـريج األجيــال وصــناعة األنفــس علــى
ع هللا جوو ْحيِوو
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ف (َمالس الق رآن) مش روع دع وي ترب وي بس ي ا س هل التنفي ذ والتطبي قا سلس ل
االنتش ارغ يايت ه دي د ال دينا وإع ادة بن اء مفا يم ه س ال نفس وس اجملتم ع! ..بعي دا ع ن
ج دل (املتكلم ي اجل دد)ا وبعي دا ع ن تعقي دات التنظيم ات واهلي ت! ..بعي دا ع ن
االنتماءات السياسية الضيقةا والتصنيفات اْلزبية املربِ جكة!

لكـنف قريبـا مــن م ـاء القـرآن الكــرذ ،بـ يف حبــر االـو النـوراط العظــيمو وحتـمح اــالل
روحو الرابط الكرذو
وانطالق ــا م ــن حلق ــات املدارس ــات ،وص ــفوف الص ــلوات ،وحص ــون املس ــاجد وأم ــالك
األوقاتف سريا وىل هللا وحده رون سواه ،خملص لو الدين ،راطب راهب ف حّت وتينا اليق و
وللــدخول يف م ــاء (َمــالس القــرآن) .ريقتــان أو صــوراتن ،ميكــن اعتمــار وحــدامها أو
ا مَ بينهما معاً ،وهو أم :

م مــا األوىل مهــي صــورة (َم الس الق رآن األس رية) وتقــوم علــى أتســيس ا لــس راخـ
األســرة الواحــدة .م نتمــا أيهــا الزوجــان أو األب ـوان ،عنــدما ّتت ـ م ـواَين احليــاة بينكمــا راخ ـ
ص جـفةُ
البيمح ،وت طرب اِونو ،و يستقيم بنـاُه ،مـال تصـفو املـورة ،و ّتلـف احملبـةو مهـذه جو ْ
اإلميــان جــاهزة مــن صــيدلية الــرمحنف رواء كام ـ  ،واــفاء اــام يفــارر ســقما :القــرآنو نعــم
ص جف ِة القرآن ون تِْرجاي جق القرآن  -للجسم األُسـري خاصـة  -يكـون
القرآن .مه مكرمتا يف جو ْ
مبــنهج الــتالوة التهكيــة مقــط ،بـ يكــون أساســا مبــنهج التــدارس والتــدبر ا مــاعي ،كمــا ســنبينو
بعد حبول هللا .عندما جيتمَ الزوجان على آايت بينـات مـن كتـاب هللاف تـالوًة وتدارسـا وتـدبراف
ُ
ممعى ذل أن القلوب قد انفتيمح للتلقي عن هللاو واسـتعدت أ ا سـتعدارف إلعـارة ترتيـب
الوجــدان علــى م ـواَين القــرآن ومفــاهيم القــرآنف مــإذا ابلنــور ين ــزل ليطهــر اخل ـوا.ر مــن وســاوس
الشيطان ،ويطرر الفشاوة الت ليلية عن األبصار والبصائر ،ويعيد بناء الثقة ب الزوج  ،على
أحسن مما كانمح عليو يف أي وقمح م ى ِب.القو وجرب تجـجر النتيجة بعين ون ااء هللاو
قب ـ ه ــذا وذاك (َم ــالس الق ــرآن األسـ ـرية) ه ــي لبن ــاء األس ــرة عل ــى مف ــاهيم اإلس ــالم،
وتكوين األبنـاء مب تلـ أعمـارهم علـى مواجيـد اإلميـان ،وقـيم الـدين ،والت لـ جبمالـو وأنـواره.
ون اليبيــة القائمــة علــى مــنهج القــرآن هلــي أيســر الوســائ اليبويــة ،وأضــمنها للوصــول ابألبــوين
أنفسهما واألبناء معهما  -راخ األسرة الواحدة  -وىل ا سـتفارة الفعليـة مـن مقاصـد القـرآن
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العالية ،والت ل أبخالقو الراقيةو ذل أن القرآن يريب النفس بصورة تلقائيـة ،كلفـة ميهـا و
أنفس ُـهما ورارةج (َملـس القـرآن) راخـ البيـمح .مـإذنف بصــدان
تعقيـدو بشـرط أن يقـور األبـوان ُ
نتـائج اخلـري والهكـة ِبذن هللا ،مبـا هطـر هلمــا علـى ابلو ألن ذلـ  -ببسـا.ة  -هـو (مــنهج
الفطــرة) ،حيــث تنبــمح القــيم واحلقــائ اإلميانيــة يف أعمــاق األنفــسف متامــا كمــا ينبــمح الــزرع يف
ـديث رســول هللا عــن أمهيــة ح ــور األبــوين يف العمليــة اليبويــة .قــال عليــو
احلق ـ و وتــدبـَّ ْر حـ ج
الص ـ ـ ــالة والس ـ ـ ــالم( :كـ ـ ـ ـ مول ـ ـ ــور يول ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى الفط ـ ـ ــرة ،مـ ـ ـ ـ بواه يهوران ـ ـ ــو ،أو ينصـ ـ ـ ـرانو ،أو
ميجسـانوو)( )15ومعلـوم أن اإلسـالم هـو ريـن الفطـرة ،وأن القـرآن هـو ريـوان الفطـرةو ومـن هنـا
ملــيس أقــدر مــن كتــاب هللا تعــاىل علــى بنــاء األنفــس وا تمعــات علــى الفطــرة ،أو وعــارة بنائهــا
على مواَينها ،أو ترميمهاف وذا كان قد حص ميها ا راف أو ضاللو
ومــا كــان أصــياب رســول هللا جيعلــون أبنــاءهم وأهلــيهم مبعــزل عــن القــرآن ،بـ كــانوا
َمالس ــو ،ويش ــركورم موائ ـ جـده ،ويعيش ــون معه ــم حلظ ــات اس ــتدرار أن ـ ـواره ،وأوقـ ــات
ب ــرورم ج
التعـرض ألسـراره .مهـذا الصــيايب ا ليـ أنـس بــن مالـ رضـي هللا عنــو (كـان وذا خـتم القــرآن
اَ أهلو وولده مدعا هلمو)()16
وكــم مــن ٍ
أب ،أو ِّيأم تعبــمح وراء السـرابف حبثـاً عــن مــنهج قــوذ ليبيــة األبنــاء والبنــات،
متســتفرق مــا اــاء هللا مــن األايم ،يف املطالعــات للكتــب اليبويــة ،واملتابعــات للـهامج التلفزيونيــة
واإلعالميــة ،مســائلةً هــذا العــامل أو ذاك ،وقاصــد ًة األخصــائي هنــا أو هنــاكف لليصــول علــى
وصفة تداوي با ا راف أبنائها ومترر بناَـا ،أو تعنـمح َوجهـا ،وقسـوة محاَـا ...وخلو حـّت وذا
قي هلا ما قي  ،وكانمح النظـرايت ذات اصـطالح أنيـ  ،والكلمـات ذات ألـوان وبريـ ف أخـذَا
مرحة مسرورة ك منا عثرت على كنز مث  ،لكنها عندما تشرع يف التطبي والتجريب جتد مـن
مفهوم اليبية ميها و السرابو وومنا هي كلمات جوماء ،ونظرايت خرقاءو تسـمن و تفـ:
من جوعو

 15متف عليو.
 16أورره اهليثمــي مبجمــَ الزوائــد يف (ابب الــدعاء عنــد خــتم القــرآن) وقــال :رواه الط ـهاط ورجالــو قــات.
َممَ الزوائد :احلديث رقم.11713 :
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وعجبا ملن يطلب العالج النفسي ،واحل ا جتماعي ،يف أقصى الدنيا وأبعد احلدورف
وهــذا الشــفاء الـرابط أقــرب وليــو مــن حب ـ الوريــدو القــرآنو مه ـ عرمــمح – حقيقــة  -مــا معــى
القرآن ه حاولمح اكتشـاف عـامل القـرآن ذلـ هـو السـِال الْ ُم ُّـرو الـذي يظـن أطلـب النـاس
أرم على قدرة لإلجابة عنـو ابإلجيـاب ،ولكـن أكثـرهم  -مـَ األسـ  -أبعـد مـا يكونـون عـن
الصوابو
وليس كتدارس القرآن وتالوتو ايء أنفَ وأجد  -يف العامل كلو  -لتمت العالقـات
ـمح
س ميــو القــرآن ويتلــىف جهلـُ جـو بيـ و
الزوجيــة ،ورعايــة الطفولــة ،وتربيــة الشــبابو وون بيتــا يـُتجـ ج
ـدار ُ
ط يف هذه الورقات ،ويت حبول هللا.
يسكنو الشيطان أبداو ولذل بيا ون سه و بسي و
وأمــا الص ــورة الثاني ــة مــن ص ــور ال ــدخول وىل م ــاء الق ــرآنف مه ــي صــورة( :ص الو ت
الق رآن) .ونقصــد بـذل مــتح صــالون البيـمح لألحبــاب واألصـيابف مــن أجـ الفايــة نفســها،
وهــي تــدارس القــرآن الكــرذ ،وتــدبره ،واإلنصــات وىل حقائقــو ِ
وح جك ِمــو( .)17وهــذا أم ـ مــا
جيتمَ عليـو النـاس مـن اخلـريف ألن بـو تتكـون الش صـية اإلسـالمية املتماسـكة علـى املسـتوي :
النفسي وا جتماعي ،وبـو بصـ (التعـارف) مبعنـاه القـرآط الـذي يبـ :الثقـة بـ النـاسف قصـد
التواص ـ العم ـراط ،وربــط العالقــات ا جتماعيــة ،القائمــة علــى التعــا .والت ـوار وال ـياحم ،ممــا
يعطــي لليي ــاة راخ ـ ا تمــَ اإلس ــالمي مع ــى اــيال .وه ــو م ــا بينــو رس ــول هللا يف احل ــديث
(مثج ُ املِمن يف توارهم ،وترامحهم ،وتعا.فهمف جمثجـ ُ ا سـد ،وذا ااـتكى منـو
النبوي املشهور :ج
احلُ َّم ــىو)( )18وم ــا ذاك و لِ جم ــا حص ـ بي ــنهم م ــن
ابلس ـ جـه ِر و ْ
ـداعى ل ــو س ــائر ا س ــد َّ
ع ـ وـو ت ـ ج
(التعارف) على اخلري .مـ(التعارف) الذي هـو أحـد مقومـات ا تمـَ اإلسـالمي األساسـية ،هـو
ـاس وِ َّا
منبــَ وجــور (املعــروف) الــذي هــو ضــد (املنكــر)و ومــن هنــا قــول هللا تعــاىل ( :جاي أجيُّـ جهــا النَّـ ُ
ِ
اّللِ أجتْـ جقـا ُك ْم وِ َّن َّ
واب جوقجـبجائـِ ج لِتجـ جع جـارمُوا وِ َّن أج ْك جـرجم ُك ْم ِعْن جـد َّ
جخلج ْقنجا ُك ْم م ْن ذج جك ٍر جوأُنثجى جو جج جعْلنجـا ُك ْم ُا ُـع ً
اّللج
ِ
ـيم جخبِـ ــريو)(احلج ـ ـرات .)13:م ـ ــ(التعارف)  -بـ ــذا املعـ ــى  -وسـ ــيلة هامـ ــة جـ ــدا لبنـ ــاء التقـ ــو
جعلـ ـ و
والصالح راخ ا تمَ ،مبا يتييو من التنامس يف ِ
اله ،والتعاون على التقو .
 17لصالوات القرآن أاكال مرعية أخر  ،وصور تنـدرج ضـمنها ،سـنعرض هلـا حبـول هللا يف أواخـر هـذه
الرسالة.
 18متف عليو.
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وأساس ذل كلو ومنا هو هذا املفهوم اإلسالمي األصي ف لبناء األخـوة ا جتماعيـة يف
اإلســالم ،أ وهــو( :احملبــة يف هللا)و ونظـرا ألمهيــة هــذا املعــى يف تقويــة النســيج ا جتمــاعي بـ
الناسف مقـد حـر الرسـول علـى بيـان أ ـره الكبـري يف ميـزان اإلميـان واحلسـناتو علـى ـو مـا
(خ جـر جج جر ُجـ و يـزور أخـاً لـو يف هللا عـز وجـ ،
حكاه عليو الصالة والسالم يف قصة احملبة ،قال :ج
ص جد هللا عز وج ِمبج ْد جر ججتِ ِو [أي :بطريقوَ جملجكاً ،ملما جمَّر بو قال :أيـن تريـد
يف قرية أخر  ،مج ْر ج
قــال :أريــد مــالا ،قــال :لِجقرابجـ ٍـة قــال :و قــال :ملِنِ ْع جمـ ٍـة لــو عنــدك تجـ ُرُّبجــا قــال :و قــال :مجلِـ جـم
رسول هللا ولي و ونو بب حببـ وايه ميـوو)( .)19ويف
أتتيو قال :وط أحبو يف هللاو قال :مإط ُ
رواية مسلم( :قال :مإط رسول هللا ولي  :أبن هللا قد أحبَّ ج كما أحببتجـو ميـوو) ومـن هنـا جعـ
ـف
هللا املتيـاب ميـو تعـاىل حتـمح ظلـو يـوم القيامـة ،يـوم ظـ و ظلُّـوُ جـ َّ جاللُـوو وهـو مـا نـ َّ
ِ
ـاب
ـام العــارل ،واـ ٌّ
ـوم ظـ َّ و ظلُّــو :اإلم ُ
عليـو النــا يف قولـو( :ســبعةو يظلهـم هللا يف ظلّيــو ،يـ ج
وتفرقجــا
نشـ يف عبــارة ربــو ،جور ُجـ و قلبُــو معلَّـ و يف املســاجد ،جور ُجــالن جحتجـ َّ
ـااب يف هللا ،اجتمعــا عليــو َّ
ذات منصـ ٍ
ـب واــالف مقــال :وط أخــاف هللاو جور ُجـ و تصــدق بصــدقة
ورجـ و .لبتــو امـرأةو ُ
عليــوُ ،
م خفاهاف حّت تعلم ِمشالُو ما تنف ميينُو ،ورج و ذج جكجر هللا خالياًف مفاضمح عيناهو)(.)20
يف هــذا الصــن ال ـرابط الرميــَ مــن العبــار وذنف يج ْس ـلُ ُ رســول هللا املتيــاب يف هللا.
وما ذاك و لِ جما هلذه احملبة من اإلخال  ،ولِ جما ميها من الصدقو
وومن ــا موائ ــد الق ــرآن َّ
املقدم ــة يف (ص ــالوات الق ــرآن) ،ه ــي الكفيل ــة – يف ه ــذا العص ــر
بشــك خــا  -بتفذيــة روح التعــا .وال ـياحم ب ـ املســلم  ،ومتت ـ عم ـران احملبــة العــا و
بصورة متفررة عجيبةف للفوَ أبم املناَل اإلميانية ،وأا املعاط الروحانيةو
ِ
ِ
ون َمالس القرآن  -مبا تصنعو من أخـوة صـارقة ،وحمبـة عاليـة بـ ا ُْلج جسـاء  -لجتُ جش ّيـك ُ
اــبكةً روحيــة ذات خطــوط عموريــة وأخــر أمقيــة .تتواصـ ابنســجام ميمــا بينهــا أمقيــا ،علــى
املستو ا جتماعي – من جهة  -على أرق وألط ما يكون ا نسجامو ومتجْتج ُّـد  -مـن جهـة
أخر – وىل أعلى عمـوراي ـو السـماءو موصـولة القلـوب حببـ هللا مـن املـدر الروحـي ،املتنــزل
عليها من لدنـو تعـاىلف ِذ ْكـراً يف املـأل األعلـى ،ورعايـةً يف األرضو وأت َّجمـ صـور هـذه األحاري ِ
ـث
ْ ج
19
20

رواه مسلم ،وابن حبان ،وأمحد واللفظ لو.
متف عليو.
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ِ
يد ابكةج الروح املمتدة من ا تمَ اإلنساط وىل هللا
التالية تجـجر عجباو تجـجر كي يصوم القرآن ا ُ
رب الع ـ ـ ــامل و ق ـ ـ ــال رس ـ ـ ــول هللا( :كت ـ ـ ــاب هللا ه ـ ـ ــو حبـ ـ ـ ـ هللا املم ـ ـ ــدور م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــماء وىل
األرضو)( )21وق ــال يف مثـ ـ ذلـ ـ أي ــا( :أبش ــروا ..م ــإن ه ــذا الق ــرآن .رم ــو بي ــد هللا و.رم ــو
أبيديكم ،متمسكوا بوو مإنكم لن َلكوا ،ولن ت ـلوا بعـده أبـدا..و)( )22وروي بصـيفة أخـر
صييية أي ا ميهـا َايرة ألطـ  ،قـال( :أبشـروا..و أبشـروا..و ألـيس تشـهدون أن ولـو و
ب. ،رمــو بيــد هللا و.رمــو أبيــديكم،
هللا وأط رســول هللا قــالوا :بلــى ،قــال :مــإن هــذا القــرآن جسـبج و
23
ضـ جـح مــن
متمسـكوا بــوو مـإنكم لــن ت ـلوا ،ولــن َلكـوا بعـده أبــداو)( ) مـال ضــالل وذنف مبـا جو ج
الطري ـ الســالكة وىل هللاو و جهلج جكــةج مبــا جمتجـ َّ ج مــن نســيج األمــة وتجـ جقـ َّـو مــن ع ــدهاو ومــا طــري
منهاج القرآن العظيم بذل كفي و
لكـن بـد مــن بيـان أن القـرآن يشــتف حقيقـةًف و وذا حتـرك بــو قلـب العبـد املــِمنو
نعمو وااتع لو وجدانُوو وَي كيانُو كلُّو لالاتعالو ماملعااة اإلميانية النابعة من صدق اإلقبال
على هللا ،وادة ا متقار وليو تعاىلف هي وحدها الكفيلة بتهيرة النفس وتصفيتهاف حـّت تصـلح
مرآَـا لــتعكس أنـوار حقــائ اإلميــان ،الكامنــة يف القـرآن ،وتســتدر أسـرار العرمــان املكتنــزة ميــوو
ورــا هــي وحــدها تتــيح للعبــد الصــارق تفجــري َار القــرآن ،وواــعال َيتــو الوقــارو ذل ـ أن هللا
جعـ قلــب العبــد املــِمن هــو احملـ ّيِـرك الــذي يُ جشـفّيِ ُ قــا.رة اإلميــان ،و حركــة و ِمبُ جيـ ّيِـركو مكيـ
ينطل النور وكي يتوهج القرآن وهذا القلب جامد هامدَ ،ب بو رايح األاواق
وعليوف مإن (َمالس القرآن)ف مبا تت منو مـن أسـرار هـذا املـنهج ،ومبـا تتييـو مـن َيـيج
الشــوق وىل هللا ،وو ْكسـ ِ
ـاب القلـ ِ
ـب هــذه الصــفةج احلركيــةج الوجدانيــة ،صــفةً ذاتيــةً ومهــارًة حيويــةًف
ج
ـابيح املعلقــة يف
صـ ِ
جتع ـ (ا ُْلج جســاءج) الْ ُمتج جيلّيِق ـ ج بــا أ ْا ــبجوج – معــال  -مــا يكونــون ُّ
ابلسـ ُـرِج والْ جم ج
السـماءو تشــَ ابلنـور وهــي تـدور أبمالكهــا سـرياً وىل هللا ..وذلـ مبـا يجـْنـ جقـ ِـد ُح يف قلـوبم مــن نــور

21
22
23

سب ّترجيو.
رواه الطهاط ِبسنار صييح .وهو يف صييح ا امَ الصفري34 :
سب ّترجيو.
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اإلميانو وأسرار القرآنو واقـرأ ون اـرمح – علـى هـذا الـ ِوجَان  -آيـة النـور مـن سـورة النـورو وورـا
أي آيةو م ب ِ
ص ْر ..و
يةو و ُّ
ْ
اّلل نُور َّ ِ
ض .مثج نُوِرهِ جك ِم ْشـ جكاةٍ مِيهـا ِمصـب ِ
ِ
اج ٍـة
اح الْم ْ
ج ْج و
اح ِيف َُ جج ج
صـبج ُ
 ( َُّ ُالس جم جاوات جواأل ْجر ج ُ
ٍ
ٍِ
ٍ ٍِ
ِ
ـار جَيْـتُـ جه ــا
ُّ
ـب ُر ّيِر ٌّ
ـججرةٍ ُمبج جارجكــة جَيْـتُون ــة جاـ ْـرقيَّة جو جط ْربِيَّــة يج جكـ ُ
ي يُوقجـ ُـد م ـ ْـن جاـ ج
اجــةُ جك َّجرجــا جك ْوجك ـ و
الز جج ج
ي ِ ــيء ولجــو جمل متجْسســو ار نُــور علجــى نُــوٍر .يـه ـ ِـدي َّ ِ
ـال
اّللُ األ ْجمثجـ ج
ب َّ
ُ ُ ج ْ ْ ج ْ ُ جو و ج
جْ
اّللُ لنُــوِرهِ جم ـ ْـن يج جشــاءُ .جويج ْ ـ ِر ُ
ٍ ِ
ِ
َّاس و َّ ِ
يم().النور)35:
اّللُ ب ُك ِّي جا ْيء جعل و
للن ِ ج

ما يــة جمثجـ و ض ـربو هللا ج ـ جاللــو للقــرآن يف قلــب العبــد املــِمن عنــدما يتــوهج وميانــو،
ِ
ـور علــى نــورو
ويجـتَّقـ ُـد وجدانــوف مبــا يتــدم عليــو مــن َيــمح القــرآن وهــو آايتــو البينــاتو مــذل  :نـ و
ماملشــكاة :هــي ص ــدر املــِمن .واملص ــباح هــو :القــرآن .والزجاج ــة هــي :قل ــب املــِمن .مكلم ــا
ااتف العبد بِجوا ِرِر القرآن تجـ جوَّه جج اإلميان بقلبو وااتع ف متدم منو النورو مهو لذل كالكوكـب
الد ّيِ
ِ
النابس ابحلسن وا مال يف علياء السماءو مإىل و هذا املعى ذهب اإلمام أبـو جعفـر
ي
ُّر ّي
ُيب بــن
الطـهي رمحـو هللا يف تفسـري ا يــةف نقـال عـن عــدر مـن سـل الصــيابة والتـابع  ،مـنهم أ جّي
كعب ،وابن عباس رضي هللا عنهما()24
ووذا أررت أن تشاهد كي يفيس نور هللا علـى عبـاره وأوليائـوف مش ِ
ـول هللا جـ
ـاه ْد ق ج
ُ
الســماو ِ
ات جواأل ْجر ِ
ـاهد ا يــة
وعــالَّ ( :
ضو) وتجـ جـدبَّـ ْر أبعارهــا الكونيــةج العظمــىو مث اتبِـ ْـَ مشـ ج
ـور َّ ج ج
اّللُ نـُ ُ
بـع ُد متجسْل ِسلجةً من خالل حديث رسـول هللا كمـا صـح عنـو عليـو الصـالة والسـالم يف ح ٍ
ـديث
جْ ُ ج
ـيح ،تُ جشـ ُّـد وليــو ّيِ
ـييح ملـ ٍ
صـ ٍ
الرحـ ُ
ـالو اــعاع مــن نــور هللا ،يرويــو عــن رســول هللاف الصـ ُّ
ـيايب ا ليـ ُ
أبــو موســى األاــعري رضــي هللا عنــو ..وهللا مــا أحــب أن بــو الــدنيا ومــا ميهــا..و قــال أبــو
ـس جكلِمـ ٍ
ِ
ـات ،مقــال« :إن هللا
ـام مينــا رسـ ُ
موســى األاــعري رضــي هللا عنــو ،قــال( :قجـ ج
ـول هللاِ بج ْمـ ِ ج
ِ
ام! جَي ِف ال ِقس ج جويجرفجع ه .ي رفج ع إلي ِه جع جم ل اللَّي ِل
جع َّز جو جج َّل الج يجنج ام! والج يجن بجغ ي لج ه أن يجنج ج
ش جفه ألجح جرقج ت
َّه ا ِر قجب جل جع جم ِل اللَّي ِل! ِح ججاب ه النُّ ور! ..لج و جك ج
َّه ا ِرا ج
وع جم ل الن ج
قجب جل جع جم ِل الن ج
25
أي اـ ٍ
ِ
ِ
ـيء مــن جخْل ِقـ ِـو يجـْنـتجهــي وليــو
ص ره ِم ن جخل ِق ِهو)( ) و ُّ
س ب جحات جوج ِه ه جم ا ان تج جه ى إلجي ه بج ج
س احلُ ْس ـ ِن ،مــن ا مــال
صـ ُـرهُ و ..أ ج ســبيانوو ســبيانوو و ُّ
الســبُ جي ُ
ات :هــي بــاءُ النــوِر ومجـ ْـي ُ
بج ج
24
25

جامَ البيان .140/18 :نشر رار الفكر ،بريوت1405 :هـ.
رواه مسلم.
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26
رب عظيمو هو النور وحجابـو
وا الل املتجلي عن ذاتو ج َّ جاللُوو( ) مسبيانو وتعاىل من ٍّي
النورو
معنـدما جيتمــَ ا ُْلج جســاءُ متيلقـ مبجــالس القــرآن ،ويشــرعون يف ا اــتفال بكتــاب هللا
ِ
احهــم حببـ هللا النــوراط مبااــرًة ،ويربطــون مصــابيح
جـ عــالهف مإمنــا هــم يف احلقيقــة يجصـلُو جن أرو ج
قلــوبم مبصــدر النــور األكــهو مــإذا بــم يســتنريون بصــورة تلقائيــة ،وبقــوة نظــري هلــاو وذلـ مبــا
ِ
ومدا ِرِج ــو وىل مش ــاهدة حق ــائ
اقتبسـ ـوا م ــن ن ــور هللا العظ ــيمو ووذا ب ــم ييق ــون مبججع ــارِِج الق ــرآن ج

ـامو جن ميهــا اــيراًو وم ــا كــان للزجــاج البلــوري وذا أاــرقمح عليــو أن ـوار
اإلميــان ،مشــاهد ًة يُ ج ـ ُ
احلقــائ القرآنيــة و أن يكــون ُم ِشـ ّيـعاًو وذل ـ هــو جمثجـ ُ أه ـ اخلــري املصــلي يف األرض ،جوجر ـج ِـة
ِ
الص ّيِديق و
األنبياء من الرابني و ّي
مجـلجـ ـ ج أن تق ــول وذن :ون َم ــالس الق ــرآن وص ــالواتو – مب ــا ذك ــرا هل ــا م ــن ومك ــاات
مدارس لت ريج مصابيح القرآن يف األمةو
وخصائف  -هي
ُ

ممــن هنــا وذنف نش رع س بن اء عم ارة ال روح بتص ميم (َم الس الق رآن)غ م ن أج ل
دي د اإلن انا وتص فية الوج دانا والس ري إىل هللا ع رب أخص ر يري ق وأقرب ه! وم ن أج ِل
ت ٍ
اعي للق رآن العظ يما والت ز ٍام اجتم اعي ش املغ للمعل وم م ن مواني ق ال دين
داول اجتم ٍ
بلض رورة! عســى أن نســهم يف بنــاء ر ــة وســالمية جع جملِيَّـ ٍـة اــاملةِ ،بذن هللاو مــا نــر و أن
َّواب جر ــا احل ــاري ق ــد آن ،و َّ
أن مومسه ــا الك ــوط ق ــد جحـ ـ َّ بع ــامل اإلنس ــانو مه ــذه آما ُهل ــا القدمي ــةُ
تــتم س اليــوم ابلفع ـ ابلت م ـ  ،عــه آ م ك ـ العــامل اإلســالمي ،تنبــمح ابلبشــر يف ك ـ
مكانو
بقيمح مسـ لة واحـدة ،قـد تكـون مـدخال للشـيطان – نعـوذ ابهلل السـميَ العلـيم منـو –
ميثبط الـنفس ويثقلهـا عـن املبـاررة وىل ونشـاء َمـالس القـرآنو وذلـ أنـو رمبـا يتسـل وىل اخلـا.ر
عــه هــذا الس ـِال :مــن لــو األهليــة لبنــاء َملــس قــرآط وســرعان مــا تتوجــو أصــابَ ا َــام وىل
الــنفس :أا لســمح أهــالف ووذن ملننتظــر املهــديو ومــن هنــا مإننــا نقــول :نعــم ،العلمــاء الرابنيــون
أو  ،ه ــم أوىل ب ــذا املش ــروع م ــن ط ــريهم ،ولك ــن ل ــيس وح ــدهمو ب ـ بع ــدهم ويت أه ـ اخل ــهة
اليبوية من الرابني و ورمبا كان من هِ ء من ماق أولر و خاصة وأن املشروع يشـتف ابملعلـوم
26
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مـن الــدين ابل ـرورة ،ولــيس موضـوعا لت ـريج الفقهـاء واملفتـ  ،مـذل لــو ميـدان آخــر طـري مــا
ن ميو ،وومنا َمالس القرآن َمال للصناعة اليبوية أساسا.
مث بعد هِ ء وأولر ويت أه الصالح وحما اإلصـالح مـن املسـلم عمومـا .وذلـ
بنــاء علــى يقـ حصــلناه ابملشــاهدة والتجربــة :و و أن ذا املش روع يص نع أس اتِ جذتجهو وهــذا
ِسٌّر من أسـرار القـرآن العجيبـةو ون مدارسـة القـرآن العظـيم مبـا هـي تعبـد حمـس ،وسـري قلـا وىل
ِ
ْمتُــوو وكــان مــن
هللاف وذا أقب ـ عليهــا العبــد ِبخــال حقيقــي ماضــمح عليــو أن ـوار القــرآن وحك ج
ِ
ْم ِـة الرابنيـة ،بصـورة تلقائيـة ذاتيـةو كمـا
ا نو ما كان ،من جتليات الروح ،وحتصـي التزكيـة واحلك ج
سي مفصالً أبرلتو بجـ ْع ُد حبول هللاو وتل لعمـري هـي أهـم خصـائف الـرابني  ،املوكـول ولـيهم
تربيــة اخلل ـ ب ــذه األم ـةو َّ
وون م ــن أس ـرار اإلعج ــاَ يف ه ــذا ال ــدين ،واس ــتمرار انبعا ــو وىل ي ــوم
أن جتديده متعل ِ
الدينف َّ
بسّيٍر وهلي ،يتمث يف معـ مـن أمعـال هللا تبـارك امسـو ،وذ يتجلـى علـى
بعـس عبـاره مــن نـور ورارتــو وقدرتـو ،أ وهـو( :البعــث)و متجديـد الــدين يكـون و (بعثــا)،
وومنــا (البعــث) معـ و مــن قــدرة هللا وورارتــو ،مــن معـ اإلنســان ،وومنــا اإلنســان ميــو مســتجيب
احلديث النبوي املشـهور ،حيـث قـال( :ون هللا تعـاىل يبع ث هلـذه
إلرارة هللاو متج جدبَّـ ْر بِتج ٍّين كب ٍري
ج
األمــة علــى رأس ك ـ مائــة ســنة م ن جي دد هلــا رينهــا)( .)27وقــد جــرت العــارة أن النــاس اليــوم
ينتبهـ ــون أكثـ ــر وىل مع ـ ـ (التجديـ ــد) ،الـ ــذي ماعلـ ــو هـ ــو اإلنسـ ــان ،وقلَّمـ ــا ينتبهـ ــون وىل مع ـ ـ
(البعث) ،الذي ماعلو هو هللا جـ جاللُـوو وومنـا ذلـ اتـج عـن هـذا ،والعكـس طـري صـييحو
مال جتديد و ببعثو
وهللا جـ وعــال بـ لنــا كيـ يبع ث روح التجدي د يف النفــوس ،ببيــاات واضــية مــن
كتاب هللا وسنة رسول هللا .وإمنا ذلك الروح و :القرآنو ممن أقب عليو بصدق كـان مـن
أه هللا وخاصـتوو كمـا سـي حبـول هللا .مـإن مل يكـن عاملـا كـان حكيمـا( .ومـن يـ ْـِت ِْ
ْمـةج
جج ْ ُ ج
احلك ج
ُويت جخ ْريا جكثِرياو وما ي َّذ َّكر وِ ج أُولُوا األجلْب ِ
ابو)(البقرة)269:
ج
مجـ جق ْد أ ِ ج ً ً ج ج ج ُ ْ

27
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براَمُ العملـي وميثاقُـ الـدعويف كتـاب واحـد،
ميا من تبيث مثلي عن .ري هللاو ج
ب واح ود نظري لو :هـو
اثط لو :هو القرآن العظيمو واي ُ الراعي وأستاذك الداعيف ُمجر ِّي
من (كان ُخلُ ُقوُ القرآن)( )28حممد رسول هللاو وأما جم جقُّرك احلركي ،ومنطلقـ (ا سـياتيجي)
ِ
ممكــان واحــد بــدي لــو :هــو بيــمح هللاو مــا.رق ابب املســجد ججت ـ ْد وجــوج هللاو وارخ ـ م ــاءج
كالم هللاو
القرآن تج ْس جم َْ ج

28
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سا ُء ا ْل َمالئِكَة !
ُجلَ َ
(جلِيس) ،وهو الش ف الذي جيلس ولي يف َملس واحدف بقصد
(ا ُْلج جساءُ) :اَ ج

ا جتماع على حديث ما أو مع ما .ولذل قال الشاعر:
يس يف َّ ِ ِ
جو جخ ْريُ ججلِ ٍ
ابو
الزجمان كتج ُ
تلـ حكمـة قيلــمح ابلنسـبة ألي كتــاب .ممـا ابلـ وذن مبجلـس يكــون ميـو كتــاب هللا
– جـ ـ ن ــاُه – ه ــو جليسـ ـ و مث م ــا ابلـ ـ مبجل ــس يك ــون مي ــو أهـ ـ هللا وخاص ــتو ه ــم
وح َّارهو
جلساءكو مث ما ابل بو  -بعد هذا وذاك – وذا كان املالئكةُ هم َواره ُ
ا أن ذل َملس تشد وليـو الرحـال ،وتقطـَ يف سـبيلو املسـامات واألميـالو ألمنـا
هــو َملــس يت ــوع منــو ِم ْسـ ُ الــروحف ِمبجـا ح ــره مــن أه ـ هللا ومالئكتــوو وِمبجـا تجـنجـ َّـزجل عليــو مــن
رمحت ــو وبركات ــو..و َّ
وون قوم ـ ـاً م ــن ب ــ :آرم ب ــرون َملس ـ ـاً تش ــهده املالئك ــةُ ه ــم يف احلقيق ــة
ِ ِ
ضجربوُ لسـاء
س قوما مهو منهمو وما أا تعبري النا يف جمثج ٍ ج
(جلج جساءُ الْ جمالئ جكة)و ج
ُ
وم ْن ججالج ج
اخلـري وجلسـاء الشـر ،قـال( :ومنـا جمثجـ ُ ا لـيس الصـا وا لـيس السـوء كيامـ املِ ْسـ ِ وامــس
ِ
ـس
الكـري ،حامـ ُ املسـ ومــا أن ُْبـذيج ج  ،وومــا أن تبتـاع منــو ،وومـا أن جتــد منـو ربــا .يبـةو وامـ ُ
الكــري ومــا أن بــرق يابـ  ،وومــا أن جتــد ربــا خبيثــةو)( )29ولجمجلِ
س جيتمــَ ميــو النــاس علــى
ـ
ج
جْ و
(جلجســاءج املالئكـ ِـة) ابخل ـريات
القــرآن خــريو مــن الــدنيا ومــا ميهــاو كمــا ســي حبــول هللا .م بشــروا ُ
والهكاتو
ومن هناف كانمح (َمالس القرآن) هي خري أنواع (َمالس الذكر) ،اليت ت امرت األرلـة
مـن كتــاب هللا وسـنة رســول هللا علـى أرــا حمبوبــة عنـد هللا ،مــذكورة يف ملرـو األعلــى ،تشــهدها
املالئكة ،وتنـزل عليها السكينة ،وتفشاها الرمحة ،ويذكرها هللا يف مـن عنـده .ولـيس اـيءو أمي جـد
منهــا يف تربيــة اإلنســان املســلم علــى الصــالح والفــالح .وهــي مــن أهــم الوســائ اليبويــة الــيت
ش ميهــا و طبــار ،مــن حيــث اســتنارها وىل األرلــة املت ـواترة ابملعــى ،عــه األحاريــث الــومرية
جط ـبج ج
املستفي ة .نذكر منها احلديث املشهور ،الذي رواه أبو هريـرة مرموعـا وىل النـا ،والـذي ميـو:
(مــا اجتمــَ قــوم يف بيــمح مــن بيــوت هللا يتلــون كتــاب هللا ،ويتدارســونو بيــنهمف و نزلــمح علــيهم
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السكينة ،وطشيتهم الرمحـة ،وحفـتهم املالئكـة ،وذكـرهم هللا مـيمن عنـده .ومـن أبطـ بـو عملـو مل
يسرع بو نسبوو)()30
وكذل احلديث املتف عليو ،الذي رواه أبـو هريـرة أي ـا ،مرموعـا وىل النـا قـال( :ون
هلل مالئكــة ســياح يف األرض ،م ــال عــن كتــاب النــاس ،يطومــون يف الطــرق ،يلتمســون أهـ
ّيِ
َمالس ال ّيِـذ ْكرَ مـإذا وجـدوا قومـا يـذكرون هللا [ويف روايـة مسـلم :مـإذا
الذ ْكر[ ،ويف رواية مسلم:
ج
ـورُ ْم أبجنيـتهم وىل السـماء الـدنيا،
وجدوا جَْملِساً ميو ِذ ْكورَ تناروا :هلموا وىل حاجاتكمو مجـيج ُي ُّف ج
ميس هلم ربـم وهـو أعلـم مـنهم :مـا يقـول عبـاري? ميقولـون :يسـبيون ويكهونـ وبمـدون
وميجدون  .ميقول :ه رأوط? ميقولون :وهللا مـا رأوك .ميقـول :كيـ لـو رأوط? ميقولـون:
لو رأوك كانوا أاد ل عبارة ،وأاد ل متجيدا ،وأكثر ل تسبييا .ميقول :ممـا يسـ لون?:
ميقولــون :يس ـ لون ا نــة .ميقــول :وه ـ رأوهــا? ميقولــون :وهللا اي رب مــا رأوهــا .ميقــول:
مكي لو أرم رأوها? ميقولون :لو أرم رأوها كانوا أاد عليها حرصا ،وأاد هلا .لبـا ،وأعظـم
ميها رطبة .قال :ممم يتعـوذون? ميقولـون :مـن النـار .ميقـول هللا :هـ رأوهـا? ميقولـون :وهللا
اي رب ما رأوها .ميقول :مكي لو رأوها? ميقولون :لو رأوهـا كـانوا أاـد منهـا مـرارا ،وأاـد هلـا
خمامــة .ميقــول :م اــهدكم أط قــد طفــرت هلــمو ميقــول مل ـ مــن املالئكــة :مــيهم مــالن ،لــيس
منهم ،ومنا جاء حلاجةو ميقول :هم ا لساء يشقى بم جليسهمو)()31
ومل ي ــزل ه ــذا امل ــنهج ه ــو أس ــاس اليبي ــة ل ــد أص ــياب رس ــول هللا بع ــد ومات ــو علي ــو

الصالة والسالم ،سواء يف تزكية أنفسهم وتذكريها ،أو يف تربية ا ي الناا من التابع  .مقد
(كــان عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــو يقــول أليب موســى [يعــ ::األاــعري رضــي هللا عنــوَ،
ِ
ـالس يف
وهــو جــالس يف ا لــس :اي أاب موســى ،ذج ّيكـ ْـرا جربَّنــاو يق ـرأ عنــده أبــو موســى ،وهــو جـ و
32
َّالح ُن :التفــ :ابلقــرآن والتيبــري .وعــن أيب رجــاء العطــارري رمحــو
الح ونو)( ) والـت ُ
ا لــس ،ويجــتج ج
هللا ،ق ــال متي ــداث ع ــن ا ــي و أيب موس ــى األا ــعري رض ــي هللا عن ــو( :تعلمن ــا الق ــرآن يف ه ــذا
ِ
ـس ِحلجقـ ـاًِ ،حلجقـ ـاً ،وك من ــا أنظ ــر ولي ــو بـ ـ ــوب
املس ــجد  -يع ــ :مس ــجد البص ــرة  -وكن ــا جنل ـ ُ
30
31
32
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أبي ـ  ،وعنــو أخـذت هــذه الســورة« :اقـرأ ابســم ربـ الــذي خلـ » .قـال :وكانــمح أول ســورة
أنزلمح على حممد  .)33()واألحاريث وا اثر يف هذا املعى كثري.
ماُسـلُ ْ نفسـ ج وصــاحب ج يف َملــس مــن (َمــالس القــرآن)ِ ،
وسـ ْـر مــن خاللــو وىل هللا.
ْ
ج
ج

مذل منهج النا يف تلق صيابتو صفات الصالح ،ومقومات اإلصالح.
تجـتجـبَّ َْ  -لبناء النفس وتربيتها  -منهج القرآن كما عرضو القرآنو وهو – علـى اإلاـال
 ـ ــالر خط ـ ـوات قابلـ ــة للتفصـ ــي  ،وهـ ــي :الـ ــتالوة مبـ ــنهج التلقـ ــي ،والـ ــتعلم والتعلـ ــيم مبـ ــنهجَّدبُّر .مذل ما ذكره هللا  -سبيانو وتعاىل – ِباال ،عند حتديد
التدارس ،مث التزكية مبنهج الت ج
وظائ النبوة الثالر .وهي املذكورة يف قولو ج نـاُه( :لججقـ ْد م َّـن اّلل علجـى الْم ِ
ـث
ـِمنِ ج وِ ْذ بجـ جع ج
ج ّيُ ج ُ
جنف ِسـ ِهم يـْتـلُــو علجـي ِهم آايتـِ ِـو وي ـجزّيكِي ِهم ويـعلّيِمهــم الْ ِكتـاب و ِْ
ِ
ِِ
ْمــةج جووِن جكـانُواْ ِمــن
احلك ج
مـيه ْم جر ُسـو ً ّيمـ ْـن أ ُ ْ ج ج ْ ْ ج ج ُ ْ ج ُ ج ُ ُ ُ ج ج ج
ِ
ِ
ِ
ضـ ٍ
ـالل ُّمبِـ ٍ )(آل عم ـران )164:وقولــو ســبيانو وتعــاىلُ ( :هـ جـو الَّــذي بجـ جعـ ج
قجـْب ـ ُ لجفــي ج
ـث ِيف ْاأل ّيُميّيِ ـ ج
رســو ً ِم ـْنـهم يـْتـلُـو علجــي ِهم آايتـِ ِـو ويـ ـجزّيكِي ِهم ويـعلّيِمهــم الْ ِكتــاب و ِْ
ْمــةج جووِن جكــانُوا ِمــن قجـْب ـ ُ لجِفــي
احلك ج
ج ُ ّي ُ ْ ج ج ْ ْ ج ج ُ ْ ج ُ ج ُ ُ ُ ج ج ج
ضالجٍل ُّمبِ ٍ )(ا معة .)2:وتل هي اسـتجابة رعـوة وبـراهيم عليـو السـالم هلـذه األمـة ،مبـا ورر يف
ج
ـث مِــي ِهم رســو ً ِم ـْنـهم يـْتـلُــو علجــي ِهم آايتِـ ج ويـعلّيِمهــم الْ ِكتــاب و ِْ
ْمــةج
احلك ج
قولــو تعــاىل ( :جربـَّنجــا جوابْـ جعـ ْ ْ ج ُ ّي ُ ْ ج ج ْ ْ ج ج ُ ج ُ ُ ُ ج ج ج
ِ
ِ
جنمح ج ِ
يم)(البقرة.)129:
جويـُجزّيكي ِه ْم وِنَّ ج أ ج
العز ُيز احلجك ُ
الـتالوة ،والتعلــيم ،والتزكيـة هــي األصـول الكليــة ملهمـة الرســالة ،وهـي املراحـ األساســية
لبن ــاء ال ــنفس املِمن ــة ،وتك ــوين النس ــيج ا جتم ــاعي اإلس ــالمي .و أر ــا مراحـ ـ متداخل ــة يف
عملية ا اتفال ابلقـرآن الكـرذ هلـذا الفـرض ،وذ يصـعب القـول أبرـا منقطعـة مبتوتـة املفاصـ ،
آخرهـاف وذ جتـد بـداايت الالحقـة منهـا منــذ
آخرهـا أوجهلـا ،ويرمــد أوُهلـا ج
بـ هـي متواصـلة ،يكمـ ُ
الشــروع يف الســابقة ،وجتــد آاثر الســابقة مســتمرة يف الالحقــةو وومنــا تتميــز عــن بع ــها ابلفلبــة
ليس و  .وبيارا كما يلي:

33

رواه احلاكم ،وقال( :هذا حديث صييح على ارط الشي

ومل هرجاه).
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اخلطوة األوىل :تالوة القرآن ِبنهج التلقي
 فأم ا اخلط وة األوىل فه ي ال تالوة :وهــي بركــة وَكــاة يف نفســها ،مقــد بــمحاّللُ جعنــوُ قــال :قــال
األجــر علــى ك ـ حــرف تتلــوه مــن القــرآن الكــرذ ،معــن ابــن مســعور جر ِضـ جـي َّ
اّلل ملــو حســنة ،واحلســنة بعشــر أمثاهلــا ،أقــول (أمل)
اّللِ( :مــن ق ـرأ حرم ـاً مــن كتــاب َّ
جر ُســول َّ
حــرف ،ولكــن أل ـ حــرف ،و م حــرف ،ومــيم حــرف)( .)34ولــذل كــان لقــار؛ القــرآن مــا
وعده هللا وايه ،من رميَ املناَل يف ا نان العالية ،وما أسب ،عليو من ُحلج ِ ا مـال .قـال رسـول
هللا( :يقــال لصــاحب القــرآن  :اقـرأ جو ْار جقو جورتّيِـ ْ كمــا كنــمح ترتـ يف رار الــدنياو مــإن من ـزلت
عند آخر آية كنمح تقرُهاو)( .)35مال تنس هذا.
وهللا عز وج أمر ابلتالوة للقرآن يف طري ما آية .قال سـبيانو( :واتْـ مـا أ ِ
ُوح جـي وِلجْيـ ج
ج ُج
ِمن كِتج ِ
اب جربِّي ج ُمبج ّيِد جل لِ جكلِ جماتِِو جولجن جِجت جد ِمن ُرونِِو ُمْلتج جي ًدا)(الكهـ  .)27:وقـال سـبيانو( :وِ َّن
ِ
الَّـ ِـذين يـْتـلُــو جن كِت ــاب َِّ
ـاه ْم ِس ــرا جو جعالجنِيجــةً يجـ ْر ُج ــو جن ِجتجـ جـارًة لَّــن
ـاموا َّ
الصـ ـالججة جوأ ج
جنف ُق ـوا ممَّــا جرجَقْـنجـ ُ
ج ج
اّلل جوأجقجـ ُ
جج
ت ِ
ـاب أ َُّمـةو قجِئِمـةو يـْتـلُــو جن ِ
تجـبــور)(مــا.ر .)29:وقــال( :لجْيسـواْ ســواء ِمــن أ ْجهـ ِ الْ ِكتجـ ِ
آاء اللَّْيـ ِ
اّلل ج
آاي ّي
ُ ج ج ً ّي ْ
ج
ج ج
ُج
)(املزِّيمـ  ،)4:مث قـال( :مجـاقْـجرُُوا
الق ْـرآ جن تجـ ْـرتِيالً َّ
(وجرتّيـِ ِ ُ
جو ُه ْم يج ْس ُ
ـج ُدو جن)(آل عمـران .)113:وقـال تعـاىل :ج
جمــا تجـيج َّسـ جـر ِمـ جـن الْ ُقـ ْـرآ جن)(املزم ـ  .)20:ويف احلــديث الصــييح( :املــاهر ابلقــرآن مــَ الســفرة الك ـرام
الهرة ،والذي يقرُه ويتعتَ ميو ،وهو عليو ااقف لو أجران)(.)36
ِ
ِ
ت مبــا
مح بــو مــن الهكــة والت ـ ري اإلميــاطف وذا أُخ ـ جذ ْ
و أن الــتالوة ومنــا تكــون مبــا ُوصـ جـف ْ
أمسيناه بـ(منهج التلقي للقرآن العظيم) ،حيث يِخذ القرآن حب ور قلا ،وتُـْتـلجى آايتُو على أرا
ِذكر هلل ج جاللو .وبيان ذل هو كما يلي:

34
يث جح جس ون صييح .كما رواه احلاكم أي ا يف املستدرك.
ي جوقج ج
اليِم ِذ ُّ
ال جح ِد و
جرجواهُ ِّي
 35رواه أمحد ،واليمذي ،والنسائي ،وأبو راور ،وابن حبان ،واحلاكم ،وصييو األلباط يف صييح
ا امَ الصفري.8122:
 36متف عليو.

صفحة  33من
This file was downloaded from QuranicThought.com

62

ا أن القرآن العظيم رأس ّيِ
الذ ْكر ،ومفتاح الذكر ،واتج الذكر .ب القرآن هـو الـذكرو
ِ
ق ــال س ــبيانو( :ووِن ي جك ــار الَّـ ِـذين جك جف ــروا لجيـزلُِقونج ـ ِأبجب ِ
ِ
ص ــا ِره ْم لج َّم ــا جمس ُع ـوا ال ـ ّيـذ ْكجر جويجـ ُقولُــو جن وِنَّــوُ
ج ج ُ ج ُ ُْ ج ْ ج
لج جم ْجنُو ون .جوجما ُه جو وَِّ ِذ ْكور لّيِْل جعالج ِم ج و)(القلم.)52-51:
والقــرآن أي ــا بــو يكــون الــذكرو قــال ســبيانو ( :والْ ُقــر ِ
آن ِذي الـ ّيِـذ ْك ِر)(ســورة .)1:
ج ْ
والفتنــة حينمــا يطــوف بــا الشــيطان يف كـ مكــانف يعمــي بــا البصــائر ،مــييفظ هللا الــذاكرينو
ِ َّ ِ
ِ ِ
الش ـ ـ ــيطج ِ
ان تجـ ـ ـ ـ جذ َّك ُرواْ مجـ ـ ـ ـِإذجا ُه ـ ـ ــم
ين اتـ جَّقـ ـ ـ ـواْ وِذجا جم َّس ـ ـ ـ ُـه ْم .جـ ـ ــائ و ّيم ـ ـ ـ جـن َّ ْ
ق ـ ـ ــال س ـ ـ ــبيانو( :و َّن ال ـ ـ ــذ ج
ُّمب ِ
ص ُرو جن)(األعراف.)201:
ْ
ِ
ص الذكر ابلقرآن
اإلاكال ا ن هو :كي ُج ّي
هذا هو السِال األهم ا نف ألنو ليس ك قار؛ للقرآن هو بذاكرو
تبصرة :يف أخذ القرآن مبنهج (التَّـلج ّيِقي)
كثـريون هـم أولرـ النـاس الــذين يتلـون القـرآن اليـوم ،أو يســتمعون لـو علـى اإلاـال ،علــى
أاكال وأطراض خمتلفة .ولكن قلي منهم من (يجـتجـلجقَّى) القرآنو

مثار الذكر حقيقةً ملن تجـلجقَّاهُو وومنا كان رسول هللا يجـتجـلجقَّى القرآن من ربـو.
وومنا يِيت القرآ ُن ج
قال تعاىل ( :جووِنَّ ج لجتُـلجقَّى الْ ُق ْرآ جن ِمن لَّ ُد ْن جح ِكي ٍم جعلِي ٍم)( النم .)6:
و يزال القرآن معروضا ملن يتلقاه ،وليس ملن يتلوه مقطو
والتلقـي يف اللفــة :هــو ا ســتقبال عمومــا .كمــا يف قــول هللا تعــاىل( :ج جْبـ ُـزُرُ ُم الْ جفـ جـزعُ ْاألج ْكـ جـهُ
ِ
ِ
وع ُدو جن)(األنبياء.)37()103:
َّاه ُم الْ جم جالئ جكةُ جه جذا يجـ ْوُم ُك ُم الَّذي ُكنتُ ْم تُ ج
جوتجـتجـلجق ُ
وأمــا تلقــي القــرآن :مهــو اســتقبال القلــب للــوحي .ومــا علــى ســبي النبــوءة ،كمــا هــو الشـ ن
ابلنســبة للرســول .عل ــى ــو م ــا يف قــول هللا تع ــاىل ( :جووِنَّـ ج لجتُـلج َّق ــى الْ ُقـ ْـرآ جن ِم ــن لَّـ ُـد ْن جح ِك ــي ٍم
جعلِـي ٍم)( النمـ  .)6:وذ ألقـى هللا عليـو القـرآن بـذا املعــىو كمـا مسـره الراطـب األصـفهاط مـن قولــو
تعــاىل( :وا س ـنُـْل ِقي علي ـ قــو قــيال)(املزم ـ  )5:قــال رمحــو هللا( :واــارة وىل مــا ُِ
محّيـ ج مــن النبــوة
ج
والوحيو)(.)38
ووما أن يكون (تلقي القرآن) مبعى :استقبال القلب للوحي ،على سبي ّيِ
الذ ْك ِر.
37
38

انظر ذل مفصال يف مفررات الراطب ،مارة( :لقي).
املفررات ،مارة( :لقي).
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وهــو عــام يف كـ مــِمن أخــذ القــرآن مبــنهج التلقــي علــى مــا ســنبينو بعـ ُـد حبــول هللا .مــذل
املـنهج هــو الــذي بـو تنبعــث حيــاة القلــوب .ألرـا تتلقــى آنرــذ القــرآن (روحـا) مــن لــدن الــرمحن.
ِ
ِ
ِ
ـاب و ج ِْ
وحــا ِّيمـ ْـن أ ْجمـ ِرجا .جمــا ُكن ج ِ
اإلميـجـا ُن.
قـال تعــاىل ( : :جوجكـ جذل ج أ ْجو جحْيـنجــا ولجْيـ ج ُر ً
ـمح تجـ ْدري جمـا الْكتجـ ُ ج
ولج ِك ـ ـ ــن جعْلن ـ ـ ــاه نُـ ـ ــورا َّرْ ـ ـ ـ ِـدي بِ ـ ـ ـ ِـو م ـ ـ ــن نَّش ـ ـ ــاء ِم ـ ـ ــن ِعب ـ ـ ـ ِ
ـار جا .ووِنَّـ ـ ـ ـ ج لجتـه ـ ـ ـ ِـدي وِ جىل ِص ـ ـ ــر ٍ
اط
ج ْ ج
جْ
ْ ج
ج
جج ج ُ ً
ج
ج
ُّم ْستج ِقي ٍم)(الشور .)53-52:
و(تلقي القرآن) مبعى استقبال القلب للوحي ،على سبي ّيِ
الذ ْك ِرف ومنا يكـون حبيـث يتعامـ

معــو العب ــد بص ــورة اــهورية ،أي ك من ــا ه ــو يشــهد تن ـ ـزلو ا ن ط ــا  .ـرايو ميت ــدبره آي ــةً ،آي ــةً،
ابعتبــار أرــا تن ـزلمح عليــو لت ا.بــو هــو يف نفســو ووجدانــو ،متبعــث قلبــو حيــا يف عصــره وَمانــوو
ومــن هنــا وص ـ هللا تعــاىل العبــد الــذي (يتلقــى القــرآن) بــذا املعــىف أبنــو (يـُْل ِقــي) لــو الســمَ
ِ ِ ِ
ِ
السـ ْـم جَ جو ُهـ جـو
ـب أ ْجو أجلْ جقــى َّ
بشــهور القلــبو قــال تعــاىل( :و َّن ِيف ذجل ـ ج لجــذ ْكجر ل جمــن جكــا جن لجــوُ قجـْلـ و
جا ِهي ود)(ق .)37:ذل هو الذاكر حقا ،الذي بص الذكر و يكون من الفامل .
أن تتلقــى القــرآن :معنــاه وذنف أن تصــفي وىل هللا ها.بـ و متبصــر حقــائ ا ايت وهــي تتنــزل
على قلب روحا .وبذا تقَ اليقظة والتذكر ،مث يقَ التَّ ج لُّـ ُ ابلقـرآن ،علـى ـو مـا هـو مـذكور
يف وص رسول هللا ،من حديث أم املِمن عائشة رضي هللا عنها ،ملا سرلمح عـن ُخلُِقـوف
مقالمح( :كان ُخلُ ُقوُ القرآ جنو)(.)39
وأ ْن تتلقـ ــى القـ ــرآن :معنـ ــاه أي ـ ــا أن تتن ـ ــزل ا ايت علـ ــى مـ ــو.ن احلاجـ ــة مـ ــن قلب ـ ـ
ووجــدان و كمــا يتنــزل الــدواء علــى مــو.ن الــداءو مــِرم عليــو الســالم ملــا أك ـ هــو وَوجــو مــن
الشـجرة احملرمــةف ظهــرت عليهمــا أمــارة الفوايــةف بسـقوط لبــاس ا نــة عــن جســديهماو مظـ آرم
ِ
ص ـ جف ِ
ت جهلمــا ســوآ َُُماو و.جِف جقــا جهْ ِ
ان
عليــو الســالم كريبــا حزينــا .قــال تعــاىل( :مجـ ج جكالج مْنـ جهــا مجـبجـ جـد ْ ُج ج ْ ج ج
ِ ِ ِ
آر ُم جربَّوُ مجـفج جو )(.ـو .)121:ومل يزل كذل حّت (تلقَّى) كلمـات
صى ج
جعلجْي ِه جما من جوجرق ا ْجنَّة .جو جع ج
آر ُم ِمــن َّربِّيـ ِـو
التوبــة مــن ربــو متــاب عليــوف مكانــمح لــو بــذل اــفاءًو وذلـ قولــو تعــاىل( :مجـتجـلج َّقــى ج
ِ ٍ
ِِ
اب ال ـ َّـرِحيم)(البقــرة .)37:مه ــو علي ــو الس ــالم ك ــان يف حاج ــة
ـاب جعلجْي ــو ونَّــوُ ُه ـ جـو التَّـ ـ َّو ُ
جكل جم ــات مجـتجـ ج
اــديدة وىل اــيء يفعلــو أو يقولــوف ليتــوب وىل هللا ،لكنــو يــدري كي ـ م ـ نزل هللا عليــو -
برمحت ــو تع ــاىل  -كلم ــات التوب ــةف ليت ــوب ب ــا ه ــو وَوج ــو وىل هللا تع ــاىل .وه ــي – كم ــا يق ــول
39
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جنف جسـ ــنجا جووِن َّملْ تجـ ْف ِفـ ـ ْـر لجنجـ ــا جوتجـ ْر جمحْنجـ ــا لجنج ُكـ ــونج َّن ِمـ ـ جـن
املفسـ ــرون  -قولـ ــو تعـ ــاىل( :قجـ ــا ج جربـَّنج ـ ـا ظجلج ْمنجـ ــا أ ُ
ْ ِ
ين)(األعـ ـراف )23:مبمج ــرر م ــا أن تن ـ ـزلمح ا ايت عل ــى م ــو.ن احلاج ــة م ــن قلب ــوف ح ــّت
اخلجاسـ ـ ِر ج
نطقمح با ا وارح واألاواقف مكانـمح لـو التوبـة ُخلُقـاً وىل يـوم القيامـةو وكـان آرم عليـو السـالم
آر ُم ِمــن َّربِّيـ ِـو
ب ـذا أول الت ـواب و وذل ـ أخ ــذه كلمــات التوبــة علــى س ــبي (التلقــي)( :مجـتجـلج َّقــى ج
جكلِم ٍ
ات)و
ج
معندما تقرأ القرآن وذنف اسـتمَ وأنصـمحو مـإن هللا جـ جاللـو ها.بـ أنـمحو وارخـ
بوجدان مشـاهد القـرآن ،مإنـ يف ضـيامة الـرمحنو هنـاك حيـث تـر مـن املشـاهد مـا عـ
رأت ،و أذن مسعمح ،و خطر على قلب بشرو
مــاقرأ وذن كمــا اســتطعمح وتعلــمف لكــن حب ــور قلــا اتمف كــي تتزكــى .مقــد رأيــمح أن
ِ
آايتـِ ِـو جويـُ ـجزّيكِي ِه ْم
الــتالوة بــدء معلــو مــن التعلــيم والتزكيــة ،كمــا مــر يف قولــو تعــاىل( :يجـْتـلُــو جعلجـ ْـيه ْم ج
ويـعلّيِمهم الْ ِكتـاب و ِْ
ْمـةج) .مـالتالوة نـور يف نفسـها .ورـا  -لـو أبصـرَا حقـا  -صـلة مبااـرة
احلك ج
ج ُج ُ ُ ُ ج ج ج
برب العامل ف ذكرا ومناجـاة .ون العبـد التـا لكتـاب هللا مـتكلم بكـالم هللا .وهـذا وحـده معـى
عظيم يف نفسو ،متدبرو وهو ميهد القلب ويهيرو لل طوات اليبوية التالية.
اخلطوة الثانية :التعلم والتعليم ِبنهج التدارس
 وأما اخلطوة الثانية فهي التَّعلُّم والتَّعلِيم :وذل ألحكام القـرآن العظـيم ِوح جك ِمـو.
ج

و ْذ جخ ْريُ العلم ومنا هو العلم ابلكتاب ،معن عقبة بن عامر ا ه :قال( :خرج علينا رسول هللا
ٍ
و ن يف ُّ ِ
الع ِقيـ ِ ف ميجـ ِْيت ِمْنـوُ بنجـاقجـتج ْ ِ
الصفَّة مقال :أيُّ ُك ْم بب أن يجـ ْف ُد جو ُكـ َّ يجـ ْـوم وىل بُطْ جيـا جن أو ج
ج
ـول
جك ْوجم جـاويْ ِن جَْهـ جـر جاويْ ِن( ،)40جو ُخـ ُذ ُمهجا بفــري ٍْومث ابهلل عـز وجـ  ،و قجطْـ َِ جرِحـ ٍم قـالواُ :كلُّنجــا اي رسـ ج
هللاو قــال :مجـألج ْن يـ ْفـ ُـدو أح ـ ُد ُكم ك ـ َّ ي ــوٍم وىل املسـ ِـج ِدف مي ـتجـعلَّم آيت ـ مــن كِتجـ ِ
ـاب هللا عـ َّـز وج ـ َّف
ْ
جْ
ج ج
ج جج
الصف ِ
َّة :هم مقراء املهاجرين كانوا يبيتون ابملسجد النبوي .وأما بُطْ جيان مهو :اسم وار قرب
 40أه ُّ
ِ
ِ
السنج ِام العالية.
املدينة املنورة ،وكذل العقي مثلو .واقتان جك ْوجم جاوان :تثنية كوماء ،وهي :الناقة العظيمة ّي
ِ
الس جم ِن.
وَهراء :يع :مسينة ،متي وىل البياض من ّي
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ـالر ،وأربــَ خــري لجــو ِمــن أربـ ٍَو ِ
ـالر خــري لــو مــن ـ ٍ
ِ
أعـ جـد ِار ِه َّن ِمـ جـن
ومـ ْـن ْ
ْ و ج ْو ُ ْ ْ
جخـ ْـريو لجــوُ مـ ْـن اقتـ و وجـ و و
اإلبِ ِ و)()41
وحتصـي العل م بلكت اب للـنفس أو تلقينــو للفــري ،ومنــا يكــون مبــنهج الدراســة والتــدارس
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـاب جوِمبجـا
ايتو وسوره مبى ومعىف لقول هللا تعاىل ( :جولجـكن ُكونـُواْ جرَّابنيّيِـ ج مبجـا ُكنـتُ ْم تُـ جعلّي ُمـو جن الْكتج ج
ـمح (تجـ ْعلج ُمـو جن) و(تُـ جعلّيِ ُمــو جن) مهــي عمليـة مزروجــة ،ا مــَ
ُكنـتُ ْم تج ْد ُر ُســو جن)(آل عمـران .)79:مقــد قُِرئجـ ْ
ِ
أحـ جـدمها :معلمــا أو
ب ـ اــقيها يف الفهــم والعم ـ أوىل :ال ـتـ ج
َّعلُّم والتـ َّْعلــيم .وأق ـ ذل ـ أن تكــون ج
متعلمــا .بيــد أن العلــم ههنــا ومنــا هــو مــا أمــار العمـ  .علــى قاعــدة علمــاء مقاصــد الش ـريعة :أن
(ك علم ليس حتتو عم مهـو اب.ـ ) .وعلـى هـذا بمـ قولـو( :ون الـدنيا ملعونـة ملعـون مـا
ميهــا و ذكــر هللا ومــا وا ه ،وعاملــا أو متعلمــاو)( )42وقولــو عليــو الصــالة والســالم( :ون هللا مل
يبعثــُ :م جعنّيِت ـاً و ُمتجـ جعنّيِتـاًف ولكــن بعثــُ :م جعلّيِم ـاً ُميج ِّيسـراً)( .)43أي :معلمــا أعمــال اخلــري والصــالح
للعامل  ،مبنهج حكيم.
ماملقصــور بقول ــو تعــاىل( :تج ْد ُر ُس ــون)  -مــن آي ــة آل عم ـران امل ــذكورة  -يعــ :تدرس ــون
ـاب نفســو ،علــى اعتبــار أن الدراســة والتــدارس أو املدارســة هــي مــنهج الــتعلم ،كمــا ذهــب
الكتـ ج
ولي ــو اإلمـ ــام الط ــهي رمحـ ــو هللا( .)44والتـ ــدارس للق ــرآن الكـ ــرذ هـ ــو امل ــنهج التعليمـ ــي الكفي ـ ـ
ابلوصول ابلدارس وىل احلكمة ،اليت مبقت اها يصري (رابنيا) .وقد رو ابن جرير الطهي رمحـو
هللا – ع ــن اب ــن عب ــاس وع ــدر م ــن الت ــابع  -تفس ــري (رابنيـ ـ ) يف ا ي ــةف أبر ــم( :احلكم ــاء
الفقهاء)(.)45
مالدراسة والتدارس وذن :هو تتبَ صـي ،العبـارات ،ووجـوه املعـاط والـد ت للمقاصـد
والفــاايت ،مــن ك ـ آيــة وســورة ،وتعلُّــم ذلـ كلــو تـرتيال وتفس ـريا ،مبــا ميــو ضــبط ألفاظــو وآايتــو
وســورهف للتعــرف علــى أس ـراره ِ
وح جك ِمــو .وذل ـ اــاع مــا كــان يفعلــو جهي ـ عليــو الســالم مــَ
41
42
43
44
45

رواه مسلم وأبو راور وأمحد وابن حبان والبيهقي والطهاط.
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رسول هللا يف ليا رم ان ،معـن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا قـال( :كـان رسـول هللا أجـور
النــاسو وكــان أجــور مــا يكــون يف رم ــان ،ح ـ يلقــاه جهي ـ  ،وكــان يلقــاه يف ك ـ ليلــة مــن
ـور ابخلـري مـن الـريح املرسـلةو)( )46وهـو مـا ذكـرا
رس ُ
ـول هللا أج ُ
رم ان ،فجي جدا ِرسه القرآ جن ،مجـلج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
س ــو جن)(آل
م ــن قول ــو تع ــاىل ( :جولجـ ــكن ُكونُـ ـواْ جرَّابنيّيِـ ـ ج مبجــا ُكن ــتُ ْم تُـ جعلّي ُم ــو جن الْكتج ـ ج
ـاب جوِمبجــا ُكن ــتُ ْم تج ْد ُر ُ
ِ
ِ
ـاب
عم ـ ـران .)79:وذل ـ ـ تفسـ ــري قولـ ــو تعـ ــاىل  -مـ ــن آايت وظـ ــائ النبـ ــوة  ( -جويـُ جعلّي ُم ُهـ ـ ُـم الْكتجـ ـ ج
و ِْ
ْمةج) .ومُ ِّيسرت احلكمةُ أبرا( :ايء جيعلو هللا يف القلب ينور لو بوو)(.)47
احلك ج
ج
وجيمَ املرحلت املذكورت قب  ،أع( ::الـتالوة ،مث الـتعلم والتعلـيم مبـنهج التـدارس) مـا
ٍِ
جاء جع ْن أجنج ِ
ِ
وا الْ ُق ْـرآ جن
ا مجـ جقالُوا أ ِجن ابْـ جع ْ
ث جم جعنجا ِر ججا ً يـُ جعلّي ُم ج
س بْ ِن جمال قج جال :ججاءج جا و
س جوىل النّي ّي
ِ
ِ
ـال جهلـُ ُـم الْ ُق ّيـراءُ .مِـي ِه ْم جخــاِ جح جـر وام .يجـ ْقـ جـرُُو جن
صـا ِر .يـُ جق ُ
السـنّيةج .مجـبجـ جع ج
ـث ولجـْـي ِه ْم جس ْـبع ج جر ُجـالً مـ جـن األجنْ ج
جو ّي
الْ ُقـ ْـرآ جن ،جويجـتج جد جار ُســو جن ِابللّيْي ـ ِ يجـتجـ جعلّي ُمــو جن) ...احلــديث( .)48مالتــدارس هــو أســاس الــتعلم كمــا يف
هـذا احلـديث ،وذ علـم و بـو ،م نـمح تبيــث عـن وجـوه املعـاط وتتدارسـهاف لتـتعلم أحكامهــا
التدارس أي ا يف احلديث النبوي الشري  ،من قولو عليو الصالة والسـالم:
ومقاصدها .وذُكِجر
ُ
(من سل .ريقا يلتمس ميو علما سـه هللا لـو .ريقـا وىل ا نـة .ومـا اجتمـَ قـوم يف بيـمح مـن
بيــوت هللا يتلــون كتــاب هللا ،ويتدارســونو بيــنهمف و نزلــمح علــيهم الســكينة ،وطشــيتهم الرمحــة،
وحفتهم املالئكة ،وذكرهم هللا ميمن عنده .ومن أبط بو عملو مل يسرع بو نسبو)(.)49

اخلطوة الثالثة :التزكية ِبنهج َّ
الت جَ جدبُّر
 وأما اخلطوة الثالثة فهي التزكية ِبنهج َّالت جَ جدبُّر:
46
47
48
49
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والتزكي ــة :ه ــي عملي ــة التطه ــري لل ــنفس ،واليبي ــة هل ــا مب ــا هلص ــها م ــن مراع ــاة ط ــري هللا،
ـاب جم ـ ــن
للوصـ ــول بـ ــا وىل منـ ـ ـزلة اإلخـ ــال و قـ ــال تعـ ــاىل( :قج ـ ـ ْد أجمْـلجـ ـ جـح جمـ ــن جََّك ج
اهـ ــا .جوقج ـ ـ ْد جخـ ـ ج
(ويُـجزّيكِي ِه ْم)( :يعــ:
جر َّسـ ج
ـاها)(الشــمس .)10-9:وقــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا يف قولــو تعــاىل :ج

ابلزك ــاة. :اع ــة هللا واإلخ ــال )( .)50ول ــذل مالرس ــول الك ــرذ ك ــان حريص ــا عل ــى تطه ــري
صيابتو من األهواء ،وا رتقاء بم عه مدارج اإلميان ،وىل ما هو (أحسن عمـال) .و أحسـن
من ّتليف العبورية هلل الواحد القهار ،وتعبيد القلب لو وحده رون سواه.
وانظــر  -رمح ـ هللا  -كي ـ ذكــر (التزكيــة) قب ـ (التعلــيم) يف ا يت ـ مــن آل عم ـران
وا معــة ،مــَ أنــو تزكيــة بفــري تعلــيم ابتــداء ،علــى مــا تــرجم لــو اإلمــام الب ــاري رمحــو هللا يف
كتاب العلـم مـن صـيييو قـال( :ابب العلـم قبـ القـول والعمـ ) .وقـد قُ ّيِـد جم ِذ ْك ُـر التعلـيم علـى
ـث مِـي ِه ْم جر ُسـو ً ِّيمـْنـ ُه ْم
التزكية  -بناء على األص  -يف قولو تعاىل من رعوة وبـراهيم ( :جربـَّنجـا جوابْـ جع ْ
ِ
ِ
يـْتـلُو علجي ِهم آايتِ ج ويـعلّيِمهم الْ ِكتاب و ِْ
جنمح ج ِ
كيم)(البقرة.)129:
ْمةج جويـُجزّيكي ِه ْم وِنَّ ج أ ج
احلك ج
ج ج ْ ْ ج ج ُج ُ ُ ُ ج ج ج
العز ُيز احلج ُ
صـييح أن العطـ ابلـواو  -يف ا ايت كمـا هـو يف العربيـة  -يفيـد اليتيـب ،لكـن
التقـدذ والتـ خري يف البالطـة يفيـد األمهيـةف ومـن هنـا جـاءت التزكيـة يف ا يتـ األوليـ مقدمـة
علــى التعلــيمف مــن ابب ذكــر املقاصــد قب ـ الوســائ ف لشــرف الفايــة وعلوهــاف وحــّت يفت ـ
السائر ابلوسيلة عن الفايةف مي عنها ،ويكون من اخلاسرين.
ووذا كانــمح التزكيــة تربيــةً وتنميــة لعناصــر اخلــري واإلميــان يف اإلنســان حــّت يصــفو القلــب
هلل وحـدهف مإرـا وذن حتصـي مرتبــة الـنفس الزكيـة ،املت لقـة ابلقــرآن .وهـذا أمـر يبـدأ يف احلقيقــة
منذ الليظات األوىل لشروع العبد يف ا اتفال بكتاب هللا تعبدا .أي منـذ بـدء عمليـة الـتالوة
أو عمليــة ا ســتماع للقــرآن الكــرذ مبــنهج التلقــي ،مث عمليــة الــتعلم مبــنهج التــدارس .وليســمح
التزكية متوقفة على الدخول يف مرحلة منفصلة متام ا نفصال ،كما بيناه قب  .وومنا التزكيـة هـي
عمليــة متواصــلة ،تنطلـ ابنطــالق الــدخول يف العتبــات األوىل للقــرآن الكــرذ تــالوةً وت ـرتيال ،مث
تعلما وتعليما ،وتدارسا وتدريسا ،مث يكون من املِمن آنرذ ما يكون من التزكية املنميـة لعناصـر
اخلــري ميــوف مــإذا بــو كيق ـ القمــح الصــا يفــيس ابلــرَق الــومري والهكــاتو ومــا أرق وص ـ
 50رواه اإلمام الطهي ،وك ما رواه من األقوال يف ا ية يكار هرج عن هذا املعى ،مث قولو عن ابن
جريج( :قال :يطهرهم من الشرك وهلصهم منو) .جامَ البيان.558/1 :
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النــا ألح ـوال النــاس وَاء اهل ـُ جـد  ،ميمــا ض ـربو ل ــذل مــن مث ـ عجي ــبو قــال عليــو الص ــالة
ِ
ِ
ـاب أرض ـاً م جكــا جن
(مثجـ ُ مــا بعثــ :هللا بــو مــن اهلـُ جـد والعْلـ ِم جك جمثجـ ِ الفجْيــث الكثــري ،ج
أصـ ج
والســالم :ج
ـمح ال جكـأل والع ْشـب الكثـري .وكانـمح منهـا أ ِ
ِ
ـارب أمسـ جك ِ
مح الْمـاء مججنْـبـتج ِ
ِ
مح
ْ
منها .جائ جفةو .جيّيِبجةو قجبِلج ج ج ج
ج
ُ ج
جج ُ ْ ج
ـاب منهـا .ائفـةً أخـر ومنـا هـي قِ جيعـا ون
الناس ،ج
وس جق ْوا جوَجر ُعـوا .وأص ج
مش ِربُوا ج
املاءج ،منجـ جف جَ هللاُ با ج
ِ
ـمح جك ـألً و مــذل جمثجـ ُ جمـ ْـن مجـ ُقــوج يف ِري ـ ِن هللا ونجـ جف جعــوُ مــا بعثــ :هللا بــوف مجـ جعلِـ جـم
متُْس ـ ُ مــاءً ،و تُـْنبِـ ُ
ِ
ِ
مح بوو)()51
ج
وعلَّم ،جوجمثج ُ جم ْن مل يجـ ْرمج َْ بذل جرأْساً ،ومل يجـ ْقبج ْ ُه جد هللا الذي أ ُْرسْل ُ
مهــذه وذن أصــناف ال ــة :الصــن األول منهــا :هــو حــال مــن قجبِ ـ ج اهلــد وتفقــو يف
الـدينف حـّت كــان منـو مــا كـان مــن الصـالح لنفســو واإلصـالح للنــاسف مـانتفَ هــو ونفـَ هللا بــو
طريهو وهو أحسن األصـنافف ألنـو أوعـى قلبـا ،وأبْـ جع ُـد أ ـرا ،و ْأر جوُم م ـال .والصـن الثـاط :هـو
حــال مــن آمــن ومل يتفقــو يف الــدين ،لكنــو أســهم يف نقـ اخلــري – ممــا مســَ وتعلــم  -وىل النــاس،
مكــان مــنهم الــذين يتدارســونو ويتفقهــون ميــو .وأمــا الصــن األخــري مهــو حــال مــن أعــرض عــن
الوحي ،ومل يقب هد هللاف مكان من اخلاسرينو
مالصـن األول وذنف الــذي مثجـلُــو مثجـ األرض الطجيِبــة الــيت قجبِلج ِ
ـمح الْ جمــاءج – يعــ :القــرآن
ّيج
ج ج ُ
ِ
ب الكثريو وذل بسبب أنـو (مجـ ُقـوج يف ِريـ ِن هللا ونجـ جف جعـوُ مـا بعثـ :هللا بـوف
 مججنْـبجـتجمح ال جكأل و ُالع ْش ج
ِ
وعلَّمو) كما يف احلديثف هو الصن الذي سار يف تلقيـو عـن هللا علـى مـنهج القـرآن ممـا
مجـ جعل جم ج
ُح ّيِـد جر يف وظــائ النبـوة مــن مراحـ  ،مــن تــالوة وتـدارسف ألن بــذل يكـون الفقــو يف الــدين أو
يكــونو والــ(مقو) هنــا يف احلــديث لــيس ابملعــى ا صــطالحي ال ــي  ،مــن املعرمــة ابألحكــام
الشرعية التكليفية ،ب هو مبعناه القرآط الشام  ،الذي جيمَ ك معـاط العلـم ابهلل ،وابحلقـائ
(ويـُ جعلّيِ ُم ُهـ ُـم
اإلميانيــة ،ومــا يقت ــيو ذل ـ كلــو مــن احلكمــة .وهــو مقصــور قولــو تعــاىل يف ا يــة :ج
الْ ِكتــاب و ِْ
ْمــةج) .ذل ـ هــو الفقــو يف الــدين .وهــذا كمــا تب ـ ومنــا هــو نتيجــة التفاع ـ مــَ
احلك ج
ج ج ج
املراح األوىل من وظائ النبوة .وهو ع التزكية.
مالتزكيــة وذنف هــي أاــبو مــا تكــون بنتيجــة للــتالوة والتــدارس لكتــاب هللا .و أن هــذه
ِ
ـمح مب ــنهج
النتيج ــة ل ــن ي ــتم اس ــتثمارها عل ــى احلقيق ــة ،و حتص ــيلها عل ــى التم ــام و وذا الْتُقطجـ ْ
س
التَّـ جـدبُّرف وذ التَّــدبُّر – كمــا ســي حبــول هللا  -هــو الــذي يــورر القلــب ا عتبــار ،وميــنح الـنَّـ ْف ج
51

متف عليو.
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العزميةج على الدخول يف األعمـال .ماحلقـائ اإلميانيـة واحلِ جكـم القرآنيـة تصـطب ،بـا الـنفس و
عنــد التــدبر والتفكــرو وذل ـ هــو معــى الت ل ـ أبخــالق القــرآن ،حيــث تصــبح تل ـ احلقــائ
وتل احلِ جك ُم ُخلُقاً .بيعيا للمسلم .على مـا جـاء يف حـديث عائشـة رضـي هللا عنهـا يف وصـ

رسول هللا أبنو( :كان ُخلُ ُقو القرآنو)()52
والتَّــدبُّر وون كــان أمـرا ممكن ـا حصــولو مــَ اخلطــوت الســابقت ف و أنــو بــد لتيصــي
نتائجو الت لقية بصورة تربوية صييية ،تورر َكاة النفس وااهلاف من أن تكون لو يف الـنفس
والوجدان خطوة خاصةو يتفرم القلب هلا جبامَ اعوره وكام ح ورهف ست ال اهلـداايت
اليت وررت با ا ايت ،واست ال ُسبُ ِ الت ل باو خطوة خاصة تلي عملية التالوة والـتعلم

أو التــدارس ،لكنهــا تنتهــي بنهايــة ا لــس الــذي عقدتــو هلــذه الفايــة ،ب ـ تســتمر يف الــنفس
حركةً وجدانيةً تتوق أبداو وتل هي مثرة القـرآن الكـرذ الـيت يتـذوقها الرابنيـون حقـاو وهـي
(ويـُجزّيكِي ِه ْم).
طاية الوظيفة النبوية من البالم الرسا يف قولو تعاىل :ج
مما التدبُّر وذن وكي يكون
تقــول :تجـ جـدبـَّجر الشــيء يف  -اللف ــة – يجـتجــدبـَّ ُره مبعــى :تجـتجـبَّـ جـَ جر جوابِـ جـره ،أي نظــر وىل أواخ ــره
وربَّـ جـر األ ْجم جـر
وعواقبو ومِ تو ،كي هو وذا صار وليها وكي يكـون جـاء يف لسـان العـرب ( :ج
ف األ ْجمـ جـر تجـ جـدبُّراً أجي
وعـ جـر ج
اسـتج ْدبجـجره :رأج يف عاقبتــو مــا مل يــر يف صـدرهف ج
وتج جـدبَّره :نظــر يف عاقبتــو ،و ْ
َّدبُّر :التفكر ميو)()53
جخجرةٍ ( )...والتَّ ْدبِريُ يف األجمر :أجن تنظر وِىل ما تجـ ُِول وِليو عاقبتو .والت ج
أب ج
َّدبُّر يف ا صطالح القرآط مهو :أن و ْذ تقرأ ا ايت ،وتـتعلم وتـدرسف تنظـر وىل
أما الت ج
مِ َــا ،وعواقبهــا يف الــنفس ويف ا تمــَف متبصــر حقائقهــا اإلميانيــة وبصــاراف متكتســب بــذل
مــن الصــفات الوجداني ــة ،مــا يعمــر قلب ـ ابإلميــان ،ويثبــمح ق ــدم يف .ري ـ املعرمــة الرابني ــة،
وي ع على صراط السري وىل الت ل أبخالق القرآن .وبيان ذل هو كما يلي:
ون منطلق ـ األســاس ،يف .ري ـ املعرمــة الرابنيــة هــو :أن تتعــرف علــى القــرآن ،ب ـ أن
تكتشــفو .ولــذل جــاء اخلطــاب القــرآط بمـ ْأمـ جـر القـراءةِ للقــرآنف تــالوًة وتـرتيالً ،و ْأمـ جـر الــتعل ِم
للقرآن مدارسةً وتدبرا.
52
53

رواه مسلم.
لسان العرب ،مارة( :ربر).
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ِ
جنزلْنجاهُ وِلجْي ج ُمبج جاروك
والتدبر هو طاية ك ذل ونتيجتوف ولذل قال عز وج ( :كتجا و
بأج
لّيِي َّـدبـَّروا آايتِ ِـو ولِيـتجـ جذ َّكر أُولُـوا ْاألجلْب ِ
ـاب)(سـورة  )29:مجعـ طايـة اإلنـزال للقـرآن التـدبر والتــذكر،
ج
ج ُ ج جج ج ْ
ولو التدبر ملا حصـ التـذكر الـذي هـو يقظـة القلـب ،وعمـران الوجـدان ابإلميـان .مالتـدبر هـو
املنهج القرآط امل مور بو لقراءة القـرآن العظـيمف ومـن هنـا َجـره تعـاىل للنـاس الـذين يتدبرونـو.
قـال سـبيانو( :أجمج جـال يـتج جـدبـَّرو جن الْ ُقـرآ جن أ ْجم جعلجـى قُـلُ ٍ
ـوب أجقْـ جفا ُهلجـا)(حممـد( ،)24:أجمجـالج يجـتج جـدبـَّ ُرو جن الْ ُق ْـرآ جن
ْ
ج ُ
ند جط ِري ِ
ِ ِِ
ِِ
اختِالجمًا جكثِ ًريا)(النساء.)82:
اّلل لججو جج ُدواْ ميو ْ
جولجْو جكا جن م ْن ع ْ ّي

متــدبر القــرآن وآايت القــرآن وذن :هــو – كمــا ذكــرا  -النظــر وىل مِ َــا وعواقبهــا يف
النفس ويف ا تمَ .وذل أبن تقرأ ا ية من كتاب هللا ،متنظر  -ون كانـمح متعلقـة ابلـنفس -
وىل موقعها من نفس  ،وآاثرها على قلبـ وعملـ  ،تنظـر مـا مرتبتـ منهـا ومـا موقعـ مـن
تطبيقها أو خمالفتها وما آاثر ذل كلـو علـى نفسـ ومـا تعانيـو مـن قلـ واضـطراب يف احليـاة
اخلاصة والعامـة حتـاول بـذل كلـو أن تقـرأ سـريت يف ضـوئها ،ابعتبارهـا مقياسـا لـوَن نفسـ
وتقوميها .وتعاجل أرواءك بدوائها ،وتستشفي بوصفاَا.
وأما ون كانمح تتعل اب تمَف متنظر يف سنن هللا ميو كيـ وقعـمح وكيـ تراهـا اليـوم
تقَ وكي تر سريورة ا تمَ وصريورتو يف ضوئها عند امل الفة وعند املوامقة ..مث تنظر ما
عالقة ذل كلو ابلكون واحلياة واملصري مث ما موقَ النفس – نفس أنمحو  -من هذا كلو

س الفرق بي التدارس والتدبر:
متجـبج ـ َّ ج مــن ذل ـ كلــو وذنف أن هنــاك مرقــا أساســيا ب ـ التــدارس والتــدبر ،رطــم وجــور
تداخ منهجي ب ايَ العمليـات واخلطـوات .مالتـدارس :هـو عمليـة تعليميـة ذهنيـة ،تشـتف
من راخ النف القرآط ج خارجـو ،وينتجهـا العقـ ُ يف عالقتـو بـنف اخلطـاب القـرآط مبااـرًة،
ـان ِ
ويف ارتبا.ـو بلفتـو وأسـاليبو ،علــى قجـ ْد ِر مــا تتييـو تلـ اللفـةُ مــن مع ٍ
وح جكـ ٍم ور ت .بينمــا
ج
التَّـ جـدبُّر :عملي ـةو قلبيــة ذوقيــة حم ــة .مهــي  -وون صــاحبمح التــدارس  -واقع ـةو يف الــنفس يف
النفو ورا حركة وجدانية جتري خارج النف القـرآط ،ورـا تتلقـى املعـاط واحلِ جك جـم مـن التـدارس،
مث تجـ ـ ْد ُخ ُ ب ــا وىل أعم ــاق ال ــنفس ،أو ّت ــرج ب ــا وىل مطالع ــة أحـ ـوال ا تم ــَف لياق ــب ال ــنفس
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ِ
اض واألســقام الواقعــة بمــا ،مث تنظــر وىل وصــفات
ف األم ـر ج
وا تمــَ مع ـاً علــى مواَينهــا .تُ جش ـ ّي ُ
العــالج الــيت قــدمها هلــا القــرآن :كي ـ تتعام ـ معهــا وكي ـ تستشــفي بــا وذل ـ هــو ع ـ
الت ل أبخالق القرآن والتزكية أبنواره .مهذا عمـ و يف الـنفس ويف ا تمـَ ،يف الـنف القـرآط
دارهُ عليو .وذل هو املقصور ابلتدبر للقرآن يف قولو تعاىل( :أمجال يجـتج جدبَّـ ُرو جن
أساسا ،وون كان جم ُ
القرآ جن ْأم جعلجى قُـلُ ٍ
وب أقْـ جفا ُهلجا ) ..وهللا تعاىل أعلم.
وهنــا نلــج وىل ابب آخــر مــن أب ـواب القــرآن رري ـ للتــدبر ،ب ـ هــو منــو .ذل ـ هــو:
التـ جَّف ُّكـ ُـر .ون التـ جَّف َّكـ جـر طالبــا مــا يــرر مــذكورا يف القــرآن يف ســياق النظــر يف خل ـ هللا ،والت م ـ يف
الس ــماو ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات جواأل ْجر ِ
ض
بــديَ ص ــنعو م ــن الْ ُمْل ـ والْ جملج ُك ــوت ،كمــا يف قول ــو تع ــاىل( :و َّن يف جخْل ـ َّ ج ج
اب .الَّ ِذين ي ْذ ُكرو جن ِ
و ِ ِ
ٍ
ت ّيِألُوِ األلْب ِ
ـورا جو جعلج جـى ُجنُـوبِِمْ.
ج ْ
اّللج قيج ًامـا جوقُـ ُع ً
ج ج ُ ّي
اختالجف اللَّْي ِ جوالنـ ج
ج
َّها ِر جاي ْ
ِ
ِ
الســماو ِ
َّ ِ ِ
ات جواأل ْجر ِ
اب
ض :جربـَّنجــا جمــا جخلج ْقـ ج
ـمح جهــذا جاب .ـالً ُسـ ْـب جيانج ج مجقنجــا جع ـ جذ ج
جويجـتجـ جفكـ ُـرو جن يف جخْل ـ َّ ج ج
النَّا ِر .ربَّـنا وِنَّـ مـن تُـ ْد ِخ ِ النَّـار مجـ جقـ ْد أجخزيـتـو ومـا لِلظَّـالِ ِم ِمـن أجنصـا ٍرَّ .ربَّـنـا وِنـَّنـا جِمسعنـا من ِ
ـار ًاي
ج ج ْ ج ُج
ج ْ ج
ْ جْج ُ ج ج
جج ج ج
ج
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِمنَّا .جربـَّنجا مجا ْط ِف ْر لجنجا ذُنُوبجـنجا جوجك ّيِف ْر جعنَّا جسيّيِرجاتِنجا جوتجـ جومَّـنجا جم جَ األبْـجرا ِر.
يـُنجاري ل ِإلميجان أج ْن آمنُواْ بجربّي ُك ْم مج ج
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـار)(آل عمـران-190:
جربـَّنجا جوآتنجا جما جو جعدتـَّنجا جعلجى ُر ُسل ج جو ج ُّتْ ِزجا يجـ ْوجم الْقيج جامة .وِنَّ ج ج ُّتْلـ ُ الْم جيع ج
 )194مك ـ هــذه األرعيــة العابــدة ،احلــارة ،اخلااــعة ،الباكيــةف ومنــا هــي ابعــة عــن اإلحســاس
احلاص ـ للعبــد بـُ جعيــد التفكــر يف خل ـ هللا ،مــاقرأ ا ايت وتــدبر ..جتــد أن املــِمن ملــا يســيح يف
جنبــات الكــون الفســيح ،يشــعر بعظمــة هللا الواحــد القهــار ،وأتخــذه الرهبــة مــن جــالل ملكــو
وعظمة سلطانوف ميسرع هاراب وىل مساكن رمحتو ،واال طفرانو.
ومبا أن القرآن كتاب بي املتدبر لو على سعة الكون وامتداره الفسيح ،ويرجَ بو وىل
كشـ كثـري مـن أسـرار الوجـور ،وطرائـب اخللـ ف مـإن (التـدبر) الـذي هـو املـنهج الـرابط لقـراءة
القرآنف بي اإلنسان على (التفكر) الذي هو املنهج الرابط لقراءة الكون .ميكـون كـ متـدبر
للقرآن متفكرا يف الكون .متقرأ  -بقراءة القرآن  -ك َّ آايت هللا املنظورة واملقروءة سواء.
وبذل كلو يتم ل ايء آخر ،هو :اإلبصار.
ون التــدبر والتفكــر كليهمــا ،يعت ـهان مبثابــة ال ــوء ،أو الشــعاع املســلط علــى األاــياء،
متامــا كمــا تســلط الشــمس أاــعتها املشــرقة  -يف اليــوم الصــيو  -علــى املوجــورات ،متبصــرها
األع ـ النــاظرة .مكــذل التــدبر يكش ـ حقــائ ا ايت القرآنيــة ،والتفكــر يكش ـ حقــائ
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ا ايت الكونية ،حّت وذا استنارت هذه وتل ف أبصرها املتدبرون واملتفكرون .وكانـمح هلـم ميهـا
صــِئُِر ِمــن َّربِّي ُكـ ْـم
بصــائر ومشـ ج
ـاهدات تكــون لفــريهم .ولــذل قــال عــز وج ـ ( :قجـ ْد ججــاء ُكم بج ج
مجمــن أجبصــر مجلِنجـ ْف ِسـ ِـو ومــن ع ِمــي مجـعلجيـهــا ومــا أ ججاْ علجــي ُكم ِحب ِفـ ٍ
ـيظ)(األنعــام .)104:وقــال ســبيانو:
جْ ج
جج ْ ج ج ج ْ ج جج
ج ْ ْ جج
(مج ْ ِ
صا ِر)(احلشر.)2:
اعتجهُوا جاي أُوِ ْاألجبْ ج
هكذا وجب أن تقـرأ القـرآن آيـة آيـةًف اقـرأ وتـدبر مث أبصـرو ..عسـى أن تـر مـا مل تـر،
وتدرك من حقائقو ما مل تدرك من قب ف متكون لو متدبرا حقا و
ذل كلو هو أساس التزكية ،ومقياس التصفية ،ومنهاج اليبية ،وسلم العروج وىل رضى
الرمحن .ماقرأ القرآن ،وتدارس ،وتدبر مث أبصرو ..حّت وتي اليق .
ماصه على هذا املنهجف مإن ك آية تسلم وىل األخر  ،وتفتح لـ ابب أسـرارها وأنوارهـاف
متهب معرمةً جديدةً بنفس وبرب  ،وتبـ :لـ مـن ا صـيت مـا مل تسـتطَ أنـمح بنـاءه مـن
قب ـ ف لعل ــة م ــا ،أو مل ــانَ مــاو ذل ـ أن الن ــور اإلهل ــي املتفجــر م ــن ا ايت – عن ــد تدارس ــها -
بصائر للمتدارس واملتدبرينف يتدم مباارة على مـرااي نفوسـهم ،مـإذا بـا ُم ِش َّـعةو بنـور اإلميـان،
ج
مب ِ
صجرةو بهكة القرآن ِبذن هللاو متتبَ مسال النور حّت تص  ،ون ااء هللا.
ُْ
س املنهج العملي إلقامة (َمالس القرآن)
تلـ وذن هـي الصـورة العامـة ـالس القـرآن العظـيم ،مـن حيـث م ـلها وأ رهـا اليبـوي
يف النفس وا تمَ ،ومن حيث وظائفهـا النبويـة ،كمـا تقـررت يف كتـاب هللا وسـنة رسـول هللا.
بيد أننا ههنـا خنلـف حبـول هللا وىل وعطـاء صـورة تطبيقيـة عـن كيفيـة عقـد َملـس قـرآط وورارتـو،
مــن بدايتــو حــّت رايتــو ون اــاء هللا .وذلـ مــن خــالل عــرض َمموعــة مــن ال ـوابط املنهجيــة،
ذات الطابَ التنـزيلي العملي يف الفالب .وبيان ذل هو كما يلي:
ضواب إلجناح َملس التدارس
 ال ـ ــابط األول :بـ ــد مـ ــن جتريـ ــد القصـ ــد هللو هـ ــذا أول الشـ ــروط إلجنـ ــاح ا لـ ــسالقــرآطف حــّت يكــون َملســا حت ــره املالئكــة ِبذن هللاف وتتنــزل عليــو الســكينة ،وتفشــاه الرمحــة،
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ويذكره هللا ميمن عندهو واعلـم أن القـرآن الكـرذ يفـتح بصـائره و للمقبلـ عليـو ِبخـال و
مالبد من جتديد النيـة كلمـا مهمـمح ابخلـروج وىل مكـان ا لـس ،مهـو َملـس تجـعبُّ ٍ
ـس
ل
َم
ـيس
ل
و
ـد
ُ ج
ج
تجـ جع ُّوٍرو و تنس استي ار معى احلـديث النبـوي الشـري  ،الشـايف لوسـاوس الشـيطان ،الطـارر
خلبائثـو( :ومنـا األعمـال ابلنيـات ،وومنـا لكـ امـر؛ مـا نـو و ممـن كانـمح هجرتـو وىل هللا ورســولو
مهجرتو وىل هللا ورسولوو ومن كانمح هجرتو لدنيا يصيبها ،أو امـرأة ينكيهـاف مهجرتـو وىل مـا
54
ظ صــاحبجو
وح ِف ـ ج
هــاجر وليــوو)( ) .وتــيقن – بعــد ذل ـ  -أن مــا كــان هلل خالصــا تقبَّـلجــوُ هللا ،ج
وتــو هو وتــيقن أن هللا خبــري مبــا توســوس بــو نفس ـ  ،وأنــو أقــرب ولي ـ مــن حب ـ الوريــدو مــال
يفيــب عنــو تعــاىل مــن خ ـوا.رك اــيءو مــإذا أخلصــمح لــو وحــده مبــا تســعى وليــو مــن التــدارس
والتدبر لكتابوف متح ل من أنوار القرآن ما يشرق على قلب مبعرمة هللاِ جـ َّ جاللُـو ،وي ـيء
ـاهدت مــن ملكوتــو مــا
ـمح حقــا :مــا اــال القــرآن العظــيمو واـ ج
وجــدانج ج مبيبتــو تعــاىلو وذقـ ج
أت ،و أذ ون مسعمح ،و خطر على قلب بشرو
عور ْ
ِ
ـنفس علـى ورارة
ومما يساعد (ا لساء) على جتريد القلب من طري قصد هللا ،ويـُ جوّ.ي ُن ال ج
ـدم و قــال ا لــس ابلطعــام والش ـراب ،مــإن ذل ـ – وذا ـج ُق ـ ج – ممــا
خصــو وجهــو الكــرذف جعـ ُ
ِ
ـال الفايـة
ص جـد التعبـد ميـوف ووذن ي ـيَ القصـد احملمـور ،و تُـنج ُ
يذهب بهكة ا لـس ،ويُ ْ ـع ُ قج ْ
املرجوةف مال تكون منو نتيجة تربوية حقيقية .مإن كان و بدف مشاي وحلو قليلة ،أو ماكهة،
أو مـا اــابو ذلـ ممــا ُم ِْنجـةج ميــو و جكلج جفـة .ومــن أرار أن يكـرم أصــيابو ملـيكن يف طــري موعــد
التدارسو
 ال ــابط الثــاط :جحت ـ ُّ أوقـ ِـات ا نش ـراح النفســي للقــرآن ،واإلقبــال الوجــداط عل ــى
ج ُ
ّيِ
ان اليقظـة اإلميانيـة .مـال جتعـ مواعيـد التـدارس يف يـوم مكـدور ،مـزرحم ابألاـفال
ومظج ِّي
الذ ْكر ،ج
مــن أمــور الكس ــب وأعبــاء احليــاة ،ممع ــى ذل ـ ع ــدم ضــمان صــفاء ال ــذهن وخلــو الب ــالو ِوذ
النفوس املرهقة واألجسام املكدورة لن تشارك يف التدارس والتدبر و وهي ب اليقظـة والنـومو
مت ــع الفائــدة جــدا ،ون مل تنعــدمو ب ـ جيــب جحتجـ ُّ ُ يــوم الراحــة ،وســاعات الف ـرام ،وحلظــات
احل ور الذه :واليقظة القلبية ،من الصباح واملساء.

54

متف عليو.
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وقــد أاــار القــرآن الكــرذ وىل منــاذج مــن أحســن أوقــات الــذكر ،وهــي أوقــات الفُـ ُـد ّيِو
صــال .مالفجـ ُـد ُّو أو الفجـ جداةُ :هــي ســاعات أول النهــار ،مــن الفجــر وىل أوائـ وقــمح ال ــيى.
وا ج
وأمــا ا صــال ممفــرره :أصــي  ،وهــو وقــمح مــا ب ـ العصــر وىل الفــروب .مهــو س ـويعات آخــر
النهار ،حيث يهر حر الشمس ،وَدأ أاعتها ،وتل أضواُها ،وتطول الظالل ومتتد .ولذل
كــان مــن أاـ أوقــات النهــار .وهــذان الوقتــان (الفــداة واألصــي ) ،أو (اإلاـراق والعشــي) مهــا
من حلظات وقبال النفس وانشراح الصدر ،وا ستعدار للتدبر والتفكر .ولذل نبـو عليهمـا هللا
(واذْ ُكر َّربَّ ج ِيف نجـ ْف ِس ج تج ج ُّرعاً جو ِخ جيفةً جو ُرو جن ا ْج ْه ِر
تعاىل يف كتابو هلذا الفرض .قال عز وج  :ج
ـال و ج تج ُكــن ِمــن الْفجــامِلِ )(األعـراف .)205:وقــال ســبيانوِ( :يف بـيـ ٍ
ِمــن الْ جقــوِل ِابلْفُـ ُـد ِو وا ِ
ـوت
ج
ّي ج ج
ُُ
ج ْ
ّي ج
صـ ج
ِ
ِ
امسُـو يسـبِح لجـو ميهـا ِابلْفُ ُـد ِو وا ْ ص ِ
ـالِ .ر جج و
أ ِجذ جن َّ
ـال َّ تُـْل ِهـي ِه ْم ِجتج جـارةو جوج
ّي ج ج
اّللُ أجن تُـ ْرمج جَ جويُ ْذ جكجر م جيهـا ْ ُ ُ ج ّي ُ ُ ج
اّللِ ووِقجـ ِـام َّ ِ ِ
ِ
الزجك ــاةِ جه ــامُو جن يـوم ــا تجـتـ جقلَّـ ِ ِ
ـار.
الص ـ جـالة جووِيتجــاء َّ ج
ـوب جو ْاألجبْ ج
ـب مي ــو الْ ُقلُـ ُ
صـ ُ
بجـْي ـ وـَ جع ــن ذ ْك ـ ِر َّ ج
جْ ً ج ُ
ِ
ِِ
اّلل أجحسن ما ع ِملُوا وي ِز ج ِ
اّلل يـرَُ ُق من ي جشاء بِفج ِْري ِحس ٍ
ـاب)(النـور-36:
يد ُهم ّيمن مج ْ لو جو َُّ ج ْ ج ج
ليج ْج ِزيجـ ُه ُم َُّ ْ ج ج ج ج ج ج
ج
َّ ِ
ِ ِ
 .)38وقال ج ناُه( :و ْ ِ
ين يجـ ْد ُعو جن جرَّبُـم ِابلْفج جـداة جوالْ جعش ّيِـي يُِري ُـدو جن جو ْج جهـوُ
اص ْـه نجـ ْف جسـ ج جم جـَ الـذ ج
ج
ِ
ِ
ِ
ـاك جعـْنـ ُه ْم تُِريـ ُـد َِينجــةج ْ
جوج تجـ ْعـ ُـد جعْيـنجـ ج
احلجيجــاة الـ ُّـدنْـيجا جوج تُطـ ْـَ جمـ ْـن أج ْط جفْلنجــا قجـْلبجــوُ جعــن ذ ْكـ ِرجا جواتـَّبجـ جـَ جهـ جـواهُ
كا جن أجْمرهُ مُـرً.ا)(الكه .)28:
جوج ُ ُ
مــإذا مل يكــن ســبي وىل عقــد َملــس القــرآن أبحــد هــذين الــوقت ف ملــيكن بعــد املفــرب،
أي بـ العشــاءين ،وهــو وقــمح راخـ أي ــا يف مســمى ِ
الع ِشـ َّـي يف األصـ مــن
(العشـ ّيِـي)ف ألن ج
ج
55
ِ
السـ جـه ُر مــا
ب الليـ ُ و َّ
ج
الع ْشـ جـوة وهــي :بدايــة الظلمــة ،عنــد وقبــال الليـ وورابر النهــار( ) .ويـُتج ججنَّـ ُ
أمكــن ،و ل ــرورةو مــإن اللي ـ وقــمح تنهــد ميــو األبــدان وّتلــد وىل النــوم ،وتس ـ م ميــو النفــوس
ومتيـ وىل ا رّتــاء .وومنــا الليـ هــو ا ــامَ لتعــب النهــار والْ ُم جفـ ّيِـرمُ لــوو ممــن مل جيــد عنــو بــدا مــال

55
الع ِش ُّي على ما بـ َوال الشـمس وىل وقـمح طروبـا ،كـ
جاء يف لسان العرب( :قال األَهري :يقَ ج
ـي  .مــإذا طابــمح الشــمس مهــو العِش ـاء ( )...وقي ـ ِ :
الع ِش ـيَّةُ :مــن صــالة املفــرب وىل
ذل ـ جع ِشـ ّيو
العشـ ُّـي و ج
ج
ج ُ
العتج جمة().ن .مارة :عشا)
ج
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أبس بوف لِ جما بمح أن النا قد كره السهرف و لفرض التفقو يف الدين والـتعلم والتعلـيم ،وهـذا
منو(.)56
مإذا ح ر روار ا لس ،وح َّ وقمح التدارس املعلومف مال بد من:
 ال ــابط الثالــث :وهــو مراعــاة أرب ا لــس ،وذلـ اب عتــدال يف هيـ ة ا لــوس مبــابف ــظ للعل ــم وق ـ جـاره ،وللق ــرآن جاللج ــو .وينبف ــي أن يك ــون ذلـ ـ بص ــورة تس ــاعد عل ــى حس ــن
ا سـتماع ،وكمــال اإلنصــاتو مــال يصــح التمــدر ،و ا ســيخاء ،و ملـريس أو ذي عــذرف أو
ا لوس بي ة ّتال ا راب اإلسالمية واألذواق العامة.
ـرآن ِ
مــا لس ومنــا هــو َملــس قـ ٍ
؛ الْ ُقـ ْـرءا ُن
وذ ْك ـ ٍر هلل تعــاىل ،وقــد قــال ســبيانو ( :جووِ جذا قُـ ِر ج
ُ
ُ
مج ِ
ِ َّ
ْ
استجم ُعوا لجوُ جوأجنصتُوا لج جعل ُك ْم تُـ ْر جمحُـو جن)(األعـراف .)204:وممـا يسـاعد علـى ذلـ أن يعمـد ا ُْلج جسـاءُ
َّيلُّـ ِ يف ا لــس – مــا أمكــن  -أي جلوســهم علــى هي ـ ة حلقــة ،والتقــارب بع ــهم مــن
وىل الت ج
َّيلُّ ِ لطلـب العلـم وال ّيِـذ ْكر ،ممـن ذلـ أن رسـول هللا
بعسف ملا بمح يف احلديث من م الت ج
قــال( :وذا مــرر بـرايض ا نــة مــارتعواو قــالوا :ومــا رايض ا نــة قــالِ :حلجـ ُ الـ ّيِـذ ْك ِر)( .)57وعــن
أن ــس رض ــي هللا عن ــو ع ــن الن ــا ق ــال( :ون هلل س ــيارًة م ــن املالئك ــة يطلب ــون ِحلجـ ـ ج ال ـ ّيِـذ ْكرو)
احلديث()58
وتل ـ أي ــا صــورة جلســة التــدريس ،وهي ـ ة حلقــة التعلــيم لــد الصــيابة رض ـوان هللا
عليهم .وقد سب وص و لذل مما رواه التابعي ا لي أبو رجاء العطارري  -متيـداث عـن أيب
موسى األاعري رضي هللا عنو  -قال( :تعلمنا القرآن يف هذا املسجد  -يعـ :مسـجد البصـرة

 56ترجم اإلمام الب اري يف صيييو من ذل ابب  :أوهلما( :ابب ما يكره من السمر بعد العشاء)،
واثنيهما( :ابب السمر يف الفقو واخلري) .وأخرج حتمح ك منهما أحاريث عن النا .مما ينتج عنو كراهة
السهر بعد صالة العشاء و يف اخلري من التفقو يف الدين و ّيِ
الذ ْك ِر ،و و ذل .
 57رواه أمحد واليمذي والبيهقي .وصييو األلباط يف السلسلة الصييية.
 58قال اهليثمي( :رواه البزار من .ري َائدة بن أيب الرقار عن َاير النمريي ،وكالمها و على ضعفوف
معار هذا وسناره حسنا)(َممَ الزوائد.)77/10 :
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ِ
ـس ِحلجقـاًِ ،حلجقـاً ،وك منــا أنظــر وليــو بـ ــوب أبي ـ  ،وعنــو أخــذت هــذه الســورة:
 وكنــا جنلـ ُ«اقرأ ابسم رب الذي خل » .قال :وكانمح أول سورة أنزلمح على حممد .)59()
و بد من مراعاة املرونة يف ذلـ .بعـا ،علـى حسـب هندسـة البيـمح ،أو .بيعـة املكـان
َّيلُّ ـ ُ مــال حــرج ،مإمنــا القصــد التقــارب ب ـ األجســام لتيصــي
ا تمــَ ميــو .مــإن مل ميكــن الت ج
تقارب القلوب ،وااياكها ايعـا يف النهـ مـن مـيس القـرآن ،وا سـتفارة مـن األنـوار اللطيفـة،
والهكات اخلفية ،املتنـز ِلة رمحةً وسكينةً من عند هللاو
 ال ــابط الرابــَ :عــدم عقــد أكثــر مــن لقــاء واحــد ،أو لقــاءين ا نـ علــى األكثــر يفاألسـبوع الواحـد ،مــن لقـاءات َمـالس القــرآنف بنـاء علـى مــنهج التَّ ج ُّـوِل يف املوعظـة ،أي جعـ
تــزور القلــب مــن اإلميــان علــى مـيات منتظمــة وطــري متتابعــة،ف حــّت يج جكـ َّ و جميجـ َّ .معــن أيب
ِ
ـاس يف كـ فـيس ،مقـال
وائ قال( :كان عبد هللا [يع :ابن مسـعور رضـي هللا عنـوَ يـُ جذ ّيك ُر الن ج
ِ
ت أنـ ذج َّك ْرتجـنجــا كـ َّ يــومو قــال :أمـا ونــو مينعـ :مــن ذلـ أط
لـو رجـ  :اي أاب عبـد الــرمحنو لجـ جـور ْر ُ
أ ْك ـ ــره أن أ ُِملَّ ُك ـ ــمو ووط جأّت ـ ـ َّـولُ ُكم ابملوعظ ـ ــة كم ـ ــا ك ـ ــان الن ـ ــا يـت َّولُنج ـ ــا ب ـ ــاف خمام ـ ــةج الس ـ ـ ِ
ـِمة
جج ج
جُ
ج ْ
ْ
عليناو)()60

59
60

رواه احلاكم ،وقال( :هذا حديث صييح على ارط الشي
متف عليو.

ومل هرجاه).
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ويتفرع عن هذا ال ابط ضابط آخر ،هو :عـدم .ـول وقـمح ا لـس الواحـد مبـا هرجـو
ـف للمجلـس وذا تعـد سـاعت مـن الزمـانف
عن حده .مقـد أ بتـمح التجربـة أن الوقـمح امل َّ
ص ج
انصرف النـاس عـن قصـده األصـلي وىل طـريه ،ورمبـا وىل ضـده مـن ضـروب اللفـو والفيبـةو وتلـ
ـب
خســارة للمجتمع ـ وأي خســارةو وأق ـ مــا بص ـ للنــاس عمومــا عنــد .ــول ا ــالس التجـ جعـ و
ِ
ـمح اللقـاء قرابـةج
املُم ّيو  ،وا ستثقال الذي يزهدهم يف لقاء احلصة املقبلةو وعليوف مـإذا أ ْك جمـ ج وق ُ
ساعت ف ما ب التالوة والتدارس والتدبرف ميجب ختمو ،وا نصراف عـن املكـان ا تمـَ ميـو،
القلوب رطبةً يف املزيد من اخلـريف إلبقـاء نـبس الشـوق متواصـال وىل لقـاء
على أحسن ما تكون
ُ
أسبوع قارم.
 ال ــابط اخلــامس :احـيام قواعــد تــدارس القــرآن العظ ـيم ممــا ســب بيانــو مفصــال مــناليتي مبنهج التلقي ،والـتعلم والتعلـيم مبـنهج التـدارس ،والتزكيـة مبـنهج التـدبر .وبـذا نفـتح ابب
ال وابط اخلاصة إلرارة ا لس وهي:
 ال ــابط الس ــارس :مب ــاررة أح ــد ا لس ــاء م ــن أهـ ـ العل ــم أو أهـ ـ احلِْل ــمف لتس ــيريا لس .مال بد لس اخلري من ا ف ينظم سريه ،ويرتب أولوايتوف جتنبـا للفوضـى وا رجتـال،
أو ا نز ق وىل طري أهـداف َمـالس القـرآن العظـيمو وقـد يكـون هـذا املس ِّيـري مـن أهـ العلـم ،أو

ص َّح عن ابن مسعور رضي هللا عنو قولو( :املتقون سارة،
من أه الصالح والورع عموما .وقد ج

والفقهاء قارة ،وَمالستهم َايرةو)()61
وقد يكون جم ْن كان سـببا يف اجتمـاع ا لـس وانعقـاره هـو مـن يتـوىل ذلـ ف مببـاررة منـو
أو بطلـب مــن وخوانـو ،أو رمبــا هـو يوكـ األمـر وىل مــن يـراه أصــلح أو أقـو عليــو .و ُم جشـ َّ
ـاحةج
يف هــذا ،مقــد ســب بيــان أن هــذا الــهامج يصــنَ أســاتِ جذتجوو مبعــد ب ــَ حلقــات مــن لقــاءات
ِ
ْمـ ِـة التوجيــوف مبــا
ا لــسف ســيكون مــن أهلــو ِ -بذن هللا  -مــن تفقــو يف صــناعة اليبيــة ،وحك ج
للقرآن من قدرة ذاتية على ونتاج أهلوو ويكون اإلنسان قد سلكمح لو الطري وىل الرابنية.
 61رواه الطهاط يف الكبري .وقال اهليثمي يف َممَ الزوائد :رجالو مو قون .كما رواه ابن النجار عن أنس
رضي هللا عنو بلفظ( :العلماء) بدل (الفقهاء) .وقال العجلوط يف كش اخلفاء :رجالو قات .كما رو
وه الديلمي عن علي كرم هللا وجهو.
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و أن من أهم ال وابط األساسية املتعلقة ابلْ ُم جسِّيِريف يف ورارة َمالس القرآن ما ويت:
 ال ابط السـابَ :أن يعمـد وىل واـراك ا ميـَ يف عمليـة التـدارس والتـدبر .مي ـورهيف الفالــب ومنــا هــو منهجــي وراري .مــال ينبفــي لــو أن يتفــرر ابلكــالم و وذا آلــمح األســرلة وليــو
وكان من أه العلم .و ْذ جيـب التفريـ والتمييـز بـ َملـس الـوعظ ،أو الـدرس ،أو احملاضـرة ،أو
ــو ذل ـ ف وب ـ َملــس الت ــدارس .مالت ــدارس مشــاركة كم ــا ت ــدل عليــو ص ــيفة (التفاع ـ ) م ــن
عبارتو .وذل منطوق احلـديث النبـوي الشـري  ،ممـا سـب ويـراره مـن قولـو( :ومـا اجتمـَ قـوم
يف بيــمح مــن بيــوت هللاف يتلــون كتــاب هللا ،ويتدارس ونه بيــنهم )...احلــديث( .)62مــدور املسـِّيـري

ههنـا مسـاعد وموجـو للق ـااي واألمكـار ،وحمـرك للقلـوب واملشـاعرف عسـى أن تشـارك يف ونتـاج
اخل ــريف مب ــا تتذوق ــو م ــن ا ايت ،وم ــا جت ــده م ــن املش ــاعر واألحاس ــيس جتاهه ــا ،بع ــد تالوَ ــا
وتفســريها ومدارســتها ،مث مــا ترجــَ بــو مــن َار وميــاط بعــد تجــدبُِّرجها .ومــا يــدري مجـلجُرَّمبجــا رجــَ
بع ُهم أبكثر مما رجَ بو هو من حقائ اإلميان واليق و وومنا املومَّ من ومقو هللاو
احلِ ْـر ُ علـى عـدم اسـتفيال عـدر
ومن القواعد اليبوية املساعدة على واراك ا ميـَْ :
ـس قـرآط جديـدو مـرع عـن
ا لساءف حّت يكون اهوراً طفرياًو و ْذ هنال وجب أن يُولج جـد َمل و
س)و مهــذا
سف (التَّـ ُ
ـدار ُ
األولف ألن ا مهــور الكثــري ومنــا تــِ.ره احملاضــرةُ ،أو اخلطبــةُ ،أو الــد َّْر ُ
احلجلج جقـةُ يتصـور انعقارهـا و أبعـدار
ومنا هو خا و ِاب ْحلِلج ِ كما تب يف النصـو السـابقةو و ْ
معقولة .وأحسب أن ما ميكن اجتماعـوف نعقـار احللقـة بصـورة امعـة  -يف مـنهج التـدارس -
ما ييرر ب العشرين والثال جليسا على األكثرو وأق ا مَ ال ة.
ـدخول يف ا جـ جـد ِل العقــيمو ممــا أهل ـ ج كث ـريا مــن
– ال ــابط الثــامن :جتنيــب ا لســاء الـ ج
ـدلو ويف األ ـر عــن بعـس الســل الصـا ( :وذا أرار هللا بقــوم سـوءا سـلَّط علــيهم
النـاس و ا ـ ُ
ا ــدل ،ومــنعهم العم ـ و) وذل ـ لِ جمــا جتلبــو املناقشــةُ ا دلي ـة علــى صــاحبها مــن ا ـراف النيــة،
ومســار الطويــة ،وعــدم اإلخــال يف النصــح هلل ولرســولو وللمســلم  ،ومــا تور ــو ابلقلــب مــن
الفِ ِ وال فينة على املِمن و وكفى بذل مدخال خطريا من مـداخ الشـيطانو ملـيكن ِ
املس ّيـريُ
ج
ّي
على ٍ
ابل مـن هـذا األمـرف حـّت ت ـيَ جهـور اخلـري ُسـد ً و ويسـتعان علـى ضـبط هـذا املعـى
ب ابط منهجي آخر ،هو:
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 ال ــابط التاســَ :اإلعـراض عــن اللفــو مــن القــول وا بتعــار عنــو مطلقــا ،والتنــزه عــنس جف ِ
اس ِ الكالم .مقد وص هللا تعاىل خوا املفلي من املِمن  ،مقال ج ِذ ْك ُـره و نـاُه:
ج
َّ ِ
َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ين ُهـ ـ ـ ـ ْـم جع ـ ـ ـ ـ ِن اللَّ ْف ـ ـ ـ ـ ِو
ين ُهـ ـ ـ ـ ْـم ِيف ج
ص ـ ـ ـ ـالَ ْم جخااـ ـ ـ ـ ُـعو جن .جوالـ ـ ـ ــذ ج
(قجـ ـ ـ ـ ْد أجمْـلجـ ـ ـ ـ جـح الْ ُم ِْمنُـ ـ ـ ــو جن .الـ ـ ـ ــذ ج
ـس الت ــدارس و مــا كــان م ــن قبي ـ العل ــم،
ُم ْع ِر ُ
ضــو جن)(املِمنــون .)3-1:مــال ينبفــي أن ه ــالط َملـ ج
و ّيِ
َملسـ وعبارتجـ و ماسـتعذ
الذكر ،والتدبر ،والتفكر ،وا عتبار .وو أمسـد الشـيطان عليـ
ج
ابهلل منــو ،واتــرك لفــو احلــديثو وتفــرم لــذكر هللا وحــدهو ووذا بــدر اــيء مــن ذل ـ مــن أحــد
جلسائ منبهو أبرب وحكمة.
 ال ــابط العااــر :حتديــد أهــداف ا لــس مــن التــدارس ،والتــذكري بــذل مــن ح ـخــر .وهــو حتصــي التزكيــة للقلــب بكتــاب هللا تعــاىل ،والت ل ـ أبخــالق القــرآن العظــيم ،مــن
خــالل مســال التَّـ جـدبُّر والتفكــر .وههنــا بــد مــن التنبيــو علــى قاعــدة منهجيــة هامــة جــدا هلــذا
األمــرو وهــي احل ـ جذ ُر مــن اســتفراق الوقــمح كلــو يف التفســري ،وتتبــَ أق ـوال املفس ـرين مــن رقــائ
اللفـات والبالطــة واإلعـراب ،وتفاصــي اخلالمــات الكالميــة ،وتفــاريَ األحكــام الفقهيــة ...وخل.
مك ـ ذل ـ ومــا يف معنــاه ومنــا بتاجــو أه ـ ا ختصــا  .وأمــا الفــرض ممــا ــن ميــو مإمنــا هــو
ِ
ْم ِة مـن ا يـة ،وواتحـة الفرصـة للتـدبر والتفكـرف للوصـول وىل اهلُ جـد املنهـاجي ،أي
حتصي احلك ج
مــا ت ــمنتو ا يــة مــن اهلـُ جـد الـرابط ،ومــن .رائـ الت لـ بــو ،وكـ مــا مــن اـ نو أن تنــتج عنــو
التزكيــة الــيت هــي طايــة الوظــائ النبويــة ،والــيت مــن أجلهــا أساســا أنــزل هللا هــذا القــرآن يف رايــة
املطافو مما ا.رر بيانو يف كتاب هللا بياا واضيا ،يف ك سياق وك مناسـبة .قـال جـ نـاُه:
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاب و ِْ
وحــا ِّيمـ ْـن أ ْجمـ ِرجا جمــا ُكنـ ج ِ
اإلميـجـا ُن .جولجكــن جج جعْلنجــاهُ
( جوجكـ جذل ج أ ْجو جحْيـنجــا ولجْيـ ج ُر ً
ـمح تجـ ْدري جمــا الْكتجـ ُ ج
ِ
ِ ِ ِ
اط ُّمسـت ِقي ٍمِ .صـر ِ
ٍ
ِ ِ
اّللِ الَّ ِـذي لجـوُ جمـا
اط َّ
نُ ًورا َّرْدي بِو جم ْن نَّ جشاء م ْن عبجار جا .جووِنَّـ ج لجتجـ ْهـدي وِ جىل ِص جـر ْ ج
ج
السماو ِ
ض .أج وِ جىل َِّ ِ
ِ
ات جوجما ِيف األ ْجر ِ
ور)(الشور .)53-52:
اّلل تجصريُ ُ
األم ُ
يف َّ ج ج
وهلــذا مإنــو يكفــي يف ذل ـ كلــو حتصــي املعــى العــام لميــة ،ومــا أاــَ عليــو املفســرون
منها ،أو ما عليـو اهـورهم .مـال يِخـذ مـن املعـاط اللفويـة والنيويـة وكـذا الفقهيـةف و مـا بـد
منــو لفهــم املعــى الكلــي لميــة .مــال ينبفــي أن ننســى أن طايــة (َمــالس القــرآن) ومنــا هــو اليبيــة
والتزكيـة ،أي حتصــي (الرَّابنِيَّـة) حتصــي (العالِ ِميَّـة) .ويكفيـ مـن العلــم لتيصـي الرابنيــة مــا
يعرم ـ ابهلل رب العــامل و وأمــا (العالِ ِميَّــةُ) ملهــا ُس ـبُـلُها املعرومــة عنــد أهلهــا .وومنــا هــذا بــرامج
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مقصور بو جسو ُار األمة واهورها العام .خصو .لبة العلوم الشرعية .وا يـة ال ـابطة هلـذا
املنهاج هي قول هللا تعاىل ،الذي تكرر أربَ مرات يف سورة القمر ( :جولججقـ ْد يج َّس ْـرجا الْ ُق ْـرآ جن لِل ّيِـذ ْك ِر
مجـ جه ـ ْ ِمـ ْـن ُمـ َّـدكِ ٍر) و(القمــر )17:ممــن أرار القــرآ جن للـ ّيِـذ ْك ِر والــذكر واليبيــة والتزكيــةف مإمنــا ســبيلو
ـيكف ألمنــا املقصــور هــو وضـ ُـَ
اليُ ْسـ ُـر والبســا.ة ،ويكفيــو مــن األروات اللفويــة األمـ ُـر العــام املُ ْشـ جج
صـ َّـح لــو ا جتــاه جمق ـ ْد أ ُِذ جن لــو آنرــذ ابلتــدبر
القلــب علــى هــد ا يــة واجتاههــا الصــييح .مــإذا ج
والتفك ــر .ق ــال جـ ـ وع ــال( :أجمجــال يـتج ـ جـدبـَّرو جن الْ ُق ــرآ جن أ ْجم جعلجــى قـُلُـ ٍ
ـوب أجقْـ جفا ُهلجــا)(حمم ــد ،)24:وق ــال
ْ
ج ُ
احـ جـدةٍ أج ْن تجـ ُقومـوا َِّّللِ مثْــى ومُــرار ُمثَّ تجـتـ جف َّكــروا مــا بِصـ ِ
جعظُ ُكـم بِو ِ
َِّ ِ
ـاحبِ ُك ْم ِمـ ْـن
ج ج ج جج
ج ُ ج ج
ُ
ســبيانو( :قُـ ْ ومنـجـا أ ْ ج
اب ا ِد ٍ
ِ
ِ
يد)(سبا.)46:
جن ٍَّة وِ ْن ُه جو وِ نجذ وير لج ُك ْم بجْ ج يج جد ْي جع جذ ٍ ج
احملص ـ ِ
ِ
ـنة للمجل ــس م ــن آم ــة تب ــذير الوق ــمح ،أو وطراق ــو بدراس ــة
و م ــن القواع ــد اليبوي ــة ّي
الوسائ رون الفاايت ،أو ابخلالميات وا دل العقيم :ا عتمار على توَي ٍَ متـو ٍ
اَن للوقـمح بـ
ُ
سائر موار ا لس ،على حسب أمهيتها ،بدءا من التالوة حّت التدارس مالتـدبرف بصـورة تعطـي
لكـ مــارةٍ َّ
حقهـا رون أن تطفــى علــى طريهـا .وميكــن أن يكـون ذلـ بصــور اـّت .مــالعهة ومنــا
هــي ابلنتيج ــة .وه ــي الوص ــول ابلقل ــوب وىل الــدخول ال ــذايت يف ا ــال الق ــرآن تدارس ــا وت ــدبراف
لتيصــي التزكيــة .ومــن هنــا وجــب أن يتيلــى الْ ُم جسـِّيـريُ ابملرونــة  -وابلدقــة أي ــا  -ويـواَن بـ
الوسائ والفاايت يف تنظيم الوقمحف لتيقي هذا اهلدف النبي و
 ال ــابط احلــاري عشــر :ومــن هنــا مــا قياح األوم ـ للمقصــور ومنــا هــو أن يـُ ْعتج جمـ جـدالس ـلج ُ واخلجلج ـ ُ .
صـ وـر مــن ذل ـ كلــو ،ممــا تلقتــو األمــة ابلقبــول وأاــَ علــى صــيتو َّ
تفســريو خمتج ج
وليس كتفسري اإلمام أيب جعفر الطهي(ت310:هـ) رمحـو هللا أو ابملقصـور .مهـو تفسـري اـَ
ف
ميو صاحبو ما أُِجر عن الرسول من بيان ا ايت ،ومـا أُِجـر عـن الصـيابة والتـابع  ،ممـن ُعـ ِر ج
خمتصـ ُـره مقــط رون األص ـ ف ملــا امتــاَ بــو
عــنهم ا اـ ُ
ـتفال بكتــاب هللا اعــا وتفس ـريا .ويـُ ْعتج جمـ ُـد ج
امل تصر الذي اَ خالصـة مـا ذهـب وليـو اإلمـام الطـهي ،ممـا أاـَ عليـو أهـ الت ويـ لميـة،
أو ما عليو اهورهم ،أو ما رجيو هو رمحو هللا من القول والبيان عند ا خـتالف( .)63مـإن مل
يكن ميلتجـ وىل طـريه مـن امل تصـرات ا يـدة ،كم تصـر تفسـري ابـن كثـري .والفايـة مـن اعتمـار

 63من أحسن امل تصرات لتفسري الطهي املصنَّ الذي خلصو الشيس حممد علي الصابوط رمحو هللا
مبعية الدكتور صا أمحد رضا .وقد نشرتو ررا الكتب العلمية ببريوت يف جزأين.

صفحة  52من
This file was downloaded from QuranicThought.com

62

املطو ت من كتب التفسري  -هو احلصول علـى املعـى األساسـي لـمايت
امل تصرات  -رون َّ
رون الفــرق يف التفاصــي الكثــريةف حــّت تت ـ م العمليــة التفس ـريية اب لــس علــى حســاب
التدارس والتدبر.
 ال ــابط الثــاط عشــر :وهكــذا مْليُـ ْقـ جـرأ القــرآ ُن أو و ممــا هــو مقصــور ابلتــدارس لــذلـداول الــتالوةُ ب ـ ايــَ احل ــور أو ب ـ أطلــبهم ،كمــا ميكــن أن يُ ْكتجـ جفــى
ا لــس .وميكــن أن تُـتجـ ج
ب ــتالوة أح ــدهم مق ــط ،حس ــب ظ ــروف ا تمع ـ ـ  .و اـ ـ أن ت ــداول ال ــتالوة بـ ـ ا مي ــَ
وونصات بع هم لبعس أمْـيج ُد يف التعلم ،وأَكى للتدبر ،كما أن تكـرار ا ايت نفسـها الـيت هـي
أع جو ُن للقلب على التفقو .والتالوة – ب وابطها املذكورة من قبـ -
مقرر املدارسة لتل احلصة ْ
عبارة رميعة جداف و ْذ َيء القلب للتلقي عن هللاو مال ينبفي ا ستهانة با وجتاوَهـا يف َمـالس
القرآنو
ِ
الناس على تعلـم مـا
ووذا كان اب لس من لو حظ من علوم التجويد ميج ْي ُس ُن أن يجق ج ج
ومجرتّيِلِــو ،ميــتعلم مــن ذل ـ ابلتــدريج مــا يُ ْش ـبِوُ أن يكــون مــن
يجـ ْقــبُ ُح جهلُــو لتــا القــرآن العظــيم ُ
املعلــوم مــن علــوم التجويــد ابل ــرورة ،أي األســاس مــن قواعــد ذل ـ العلــم .لكــن رون وط ـراق
ا لس ابلقواعد اليت قد تستفرق الوقمح كلو .و ينبفي أن ننسى أن لتا القرآن  -وهو عليو
ا ــاق  -أجـ ـرا م ــاعفاو كم ــا س ــب يف احل ــديث .م ــال تس ــتفرقْ ج الوس ــائ ُ رون الوص ــول وىل
ِ
محو
الفاايت ،وومنا هي ألجلها ُوض جع ْ
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 ال ــابط الثالــث عشــر :مــإذا متــمح حصــة الــتالوة وا ســتماع واإلنصــات وىل كتــابمفص ـلجةًف
هللا ،كمــا يلي ـ بكــالم هللاف مليشــرع يف ق ـراءة خالصــة التفســري ق ـراءةً مســموعة هارئــة َّ
حــّت يســتوعب أهـ ُ ا لــس مقاصـ جـد الكــالم ومراميــو ،مث يُ ْشـ جـرع بعــد ذلـ يف تــدارس اخلطــاب
ص يف الذهن من ٍ
معان واالية لمايت.
القرآط من خالل ما جحتج َّ ج
وللدخول العملي يف التدارس بسن اتباع اخلطوات املنهجية ا تية:
 ال ــابط الرابــَ عشــر :تجـنجــاو ُل قجـ ْد ٍر قليـ مــن ا ايت ي جشـ ّيِـك ُ معــى بســن الســكوت
ُ
ُ

عليو ،والوقوف عنده .سواء كان آية واحـدة ،أو ـالر آايت ،أو فجْسـاً ،أو سـبعا .بشـرط أ
ِ
صـ ج ُمثـُـن احلـزب ،ابلتيزيـب املتــداول للقـرآن الكــرذ،
يتعـد املقـدار املــدروس مـن ذلـ كلــو ن ْ
املطبوع يف املصاح بعالماتو املعرومة( .)64مجـيُـ ْقجرأُ ما ورر ميها من التفسري.
 ال ـابط اخلـامس عشـر :يـُتج جي َّقـ ُ مـن الفهـم العـام للمعـاط الـيت وررت بـا ،وأن أهـا لـس علـى ورراك حسـن للمقصــور .وميكـن أن تثــار األســرلة حـول مــا أاـك منهــاف للوصــول
وىل بي ٍ
ـان أمشـ وأوضـح .وهلــذا ميكـن مراجعـة تفسـري ا ايت املقصــورة ابلدراسـة أكثـر مـن مــرةف
ون اقت ــى احلــال .مــإذا تب ـ املعــى العــام مــال ينبفــي ا ســتفراق يف التفاصــي ف ألن الفايــة هــي
أبعد من َمرر التفسريو كما سي حبول هللا.
ولكــن بــد مــن التنبيــو وىل أمــر أســاس ،وهــو :أن علــى املسـِّيـري أن بــر علــى ويصــال
الفهــم الســليم لــمايت أببســط العبــارات وأســهلها وىل ايــَ ا لســاء .خاصــة وذا تب ـ لــو أن

هنــاك ا ص ــا منعــز  ،أو يف حال ــة اــرور ،تب ــدو علــى وجه ــو أمــارات ا هتم ــام واملش ــاركة
النفسية علـى األقـ و ميقـوم بـذل هـو بنفسـو أو بواسـطة طـريه مـن جلسـائو بصـورة حواريـةف و ْذ
بفري الفهم السليم يكون ايء من املقصور يف راية املطافو وهللا و التومي .
 ال ابط السارس عشر :مإذا ات ح املعـىف وجـب  -بعـد ذلـ مبااـرة  -الـدخوليف حماولـة التعــرف علـى اهلـُ جد املنهــاجي لميـة أو ا ايت ،وهــو جعـ ْ ُ احلِ جكـم املطلــوب تعلُّ ُمهــا،
ِ
ِ
اب جواْلِك جم ةج) .وذلـ ـ مبياول ــة اس ــتنباط
مم ــا ورر يف آايت وظ ــائ النب ــوة ( :جوي جعلمه م الكتج ج
احلقــائ اإلميانيــة الــيت تت ــمنها ،واألح ـوال اخلُلُِقيَّــة الــيت تُـ ْرِاـ ُـد وليهــا ،وحماولــة عــدها ابللس ـان،
 64وهو ما يقارب – يف الفالب  -نص صفية ،من صفيات املصي املطبوع يف األحجام العارية
املتداولة اليوم.
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ووحصائها ابلوجدان ،وتداول ذل ب سائر ا ُْلج جس ِاءف حّت ترسس ابلقلب وتت ح صورَا مبـا
يساعد على تج جدبُِّرها.
 ال ــابط الســابَ عش ــر :ومبعرمــة م ــا تيســر م ــن احلِ جكــم واملقاص ــد نفــتح ابب الت ــدبرلمايت ،والتفكر يف خل األنفس واألرض والسـماوات .وذلـ لفايـة الت لـ أبخـالق القـرآن
الك ــرذ ،وا تص ــاف الس ــلوكي ِِحب جك ِم ــو العظيم ــةو والتفك ــر والت ــدبر – وذا خل ــف كالمه ــا هلل-
يوراثن الت ل أبخالق القـرآن بصـورة تلقائيـة ،وبـال كلفـة ،كمـا بينـاه مـن قبـ بشـواهده .مث ون
التــدبر والتفكــر أي ــا – مبــا ينطــواين عليــو مــن وبصــار لــمايت( -)65يســاعدان علــى معرمــة
الســب الكفيلــة بتــذلي الــنفس وتروي ــهاف لقبــول هــذا اخلُلُ ـ ِ ال ـرابط أو ذاك ،والتيلــي بتل ـ
اخلصلة النبوية أو تل .
 ال ــابط الث ــامن عش ــر :مــإذا مت ــمح مدارس ــة الس ــورة أبكملهــا ،ب ــذا امل ــنهج امل جج ـ ّيِـز ِ؛ُ
للوحدات أو الفقرات من ك سورة ،يف َملـس واحـد ،ون كانـمح مـن السـور القصـرية جـدا ،أو
عــه عــدة َمــالس ون كانــمح مــن الســور املتوســطة أو مــن الطـوالف مــال بــد  -بعــد ذلـ  -مــن
حماولة قط الثمرات التالية من مثار املدارسة ،وهي:
أ -التعــرف عل ــى الق ــااي األساس ــية ال ــيت تعا هــا الس ــورة عل ــى اإلاــال ،وه ــي حقائقه ــا
اإلميانية الكه  ،اليت تـدور بفلـ احملـور الـرئيس يف السـورة .مث مـن خـالل معرمـة تلـ الق ـااي
واحلقائ ميكن:
ب -التعرف على احملور الرئيس للسورة على اإلاال .ملك سورة من سور القرآن العظيم
ا صــيتها املســتقلة ،الــيت بــا تتميــز عــن طريهــا يف نظمهــا الســال ِ هلــا بِ جع ْقـ ِـد الكتــاب احلكــيمف
ألن هــذا وذاك هــو ممــا يســاعد ِ -بذن هللا  -علــى الت َّْم ِســي ِ ابلكتــابف ألنــو ُميج ّيِكنُ ـ ج  -يف
كـ ـ وق ــمح وحـ ـ  ،ابلليـ ـ أو ابلنه ــار  -م ــن املراجع ــة والتق ــوذ ِخلُلُِقـ ـ ج وس ــلوك  ،وملس ــتواك
صـ ج لــدي مــن احلِ جكــم واحلقــائ اإلميانيــة ،مــن هــذه الســورة أو
اليبــوي عمومــا ،يف ضــوء مــا جحتج َّ
تلـ  .م ـبط احملـور الـرئيس للسـورة ،مـَ مــا يـدور حولـو مـن ق ـاايها األساسـيةف يسـاعد علــى
.ول التدبر لمايت ،والتذكر حلقائقهـا اإلميانيـة ابسـتمرارف حـّت بعـد انف ـاض ا لـس ،حيـث
ِ
ـرر امتقــا ٍر ووخــال  .مــإذا اكتم ـ لــدي
تنطبــَ املعــاط الرابنيــة ابلقلــب الصــايف املتجــرر هلل جتـ ج
65

لتفصي معى (اإلبصار) انظر ون ارمح كتابنا :بالم الرسالة القرآنية.
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تــدارس القــرآن العظــيم بــذا املــنهج وتكــررف صــارت خريطتــو الكليــة مرســومة علــى قلب ـ ِبذن
هللاف لِ جما تلقيمح من حقائقو اإلميانية عن هللا ج ناُه ،يف َمالس املالئكـةو مـَ جلسـائ مـن
(أه ـ القــرآن :أه ـ هللا وخاصــتو)ف مــال تتصــرف يف ســلوك وخلق ـ بعــدها ون اــاء هللا و
ِبريو وهذا من أهم مقاصد التدارس لكتاب هللا تعاىل.
وهك ـ ــذا جن ـ ــد أنفس ـ ــنا ننطلـ ـ ـ م ـ ــن ا ـ ــزء وىل الكـ ـ ـ  ،وم ـ ــن املع ـ ــاط واحلِ جكـ ـ ـ ِم وىل الس ـ ــلوك
واألخالق ،مث من النفس وىل ا تمَ ،ومن القرآن وىل العمرانو وذل هو عـ التزكيـة النبويـة،
ال ــيت ه ــي مقص ــد أهـ ـ هللا م ــن الـ ـرابني والص ــديق  ،وال ــيت ه ــي ط ــايتهم م ــن ت ــدارس الق ــرآن
العظيم ،وتدبره ابلفدو وا صال .وهللا املوم للصواب واملع عليو.
 ال ابط التاسَ عشر ،وهو:الضاب اجلامع
وال ابط الكلي ،ا امَ ل مان سري َمالس القرآن وجناحها هو :احلفاظ علـى ميثـاق
القــرآن العظــيم ،وا لت ـزام بــو بقــوةو وذ بــذل يعــرف ا لــيس الصــارق مــن طــريه .وومنــا برهــا ُن
ِص ـ ْد ِق ا لــيس ،وحقيقــةُ انتســابو وىل أه ـ هللا مــن (جلســاء املالئكــة) ،ومصــداقية ذل ـ كلــو
ِ
وع ْه ُد تجـ ْرٍك .م ما عهد
متوقفة على مد التزامو مبيثاق القرآن العظيم .وهو جع ْه جدان :جع ْه ُد م ْع ٍ ج
الفع مهو يتل ف يف ال ة التزامات:
 ا لت ـزام األول :احلفــاظ علــى أوقــات الصــلوات املفروضــة ابملســجد ،مــن الفجــر وىلالعشــاءف و ل ــرورة اــرعية .مــَ أتكيــد الــنفس وتو.ينهــا علــى صــالة الفجــر وصــالة العشــاء،
وا جتهـار يف ذلـ كلـو إلرراك تكبـرية اإلحـرام مــَ اإلمـام ،علـى قـدر اإلمكـان )66(.مالصــالة
هــي خــري أعمــال املســلم علــى اإل.ــالق كمــا ت ـواتر معنــاه بطــرق اــّتو وهــي العبــارة الوحيــدة
 66عــن أنــس بــن مالـ قــال :قــال رســول هللا( :مــن صــلى هلل أربع ـ يومــا يف ااعــة ،يــدرك
ِ
مح لو براءاتنو براءةو من النار ،وبراءةو من النفاقو) رواه اليمذي يف سننو ،والبيهقـي يف
التكبرية األوىلف ُكتبج ْ
اعبو ،وعبد الرَاق يف مصـنفو .وصـييو األلبـاط يف السلسـلة الصـييية ،بينمـا حسـنو مقـط يف صـييح
ا امَ الصفري.
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احلاكمــة عل ــى مــا س ـواها م ــن األعمــال والعب ــارات ِب .ــالقو وذا اســتقاممح للم ــِمن حقيقتُه ــا
وانكشـ ـ ل ــو ِس ـ ُّـرهاف اس ــتقام ل ــو كـ ـ ا ــيء م ــن رين ــو ورني ــاهو كم ــا مص ــلناه أبرلت ــو مبيل ــو،
مت م ـ و( )67ويكفي ـ مــن ذل ـ قول ــو( :اســتقيموا ول ــن حتص ـواو واعلم ـوا أن خ ــري أعم ــالكم
الصالةو و بامظ على الوضوء و مِمنو)(.)68
 ا لتزام الثاط :احلفاظ على تالوة جزء من القرآن الكرذ لك يوم ،على الـدوام ،يفالس جفر سواءو حّت يكون ختم القرآن لك مـرر مـن أمـرار ا لـس عنـد رايـة كـ اـهر.
احلج ج ِر و َّ

وب ــذا ي ــمن العب ــد الس ــال وىل هللا َارا ومياني ــا يومي ــا ،ومنهج ــا لت ــذكر حق ــائ اإلمي ــان ال ــيت
أي تـذكريو ملـن ذاق حقيقتجهـا
استفارها من َمالس التـدارس القـرآط .مـالتالوة املسـتمرة تـذكريو و ُّ
وااهد م يلتجها.
 وا لتـ ـزام الثال ــث :ا جته ــار ل ــم جل ــيس جدي ــد ،أو جلس ــاء ُج ـ ُـدرف وىل َم ــالسالقــرآن ،مــّت ســنيمح الفرصــة ،أو ونشــاء َملــس جديــد علــى التمــام .وتلـ نعمــة وميانيــة – ون
ِ
69
أكرمـ هللا بــا  -و ك ـ ي نعمــةو( ) مــاحلر علــى نشــر اخلــري والــدعوة وليــوف مسجـةو أساســيةو
للمِمن الصارق ،مهما لقي يف سبي ذل ما لقي من احلرج والعنمح.
الشـ جـع ُار ا ـ ِـام َُ لــذل كلــو مــن كتــاب هللا ج ـ نــاُه ،هــي مــا ســبقمح
وا يــة الــيت هــي ِّي
اإلاــارة وليــو مــن قولــو تعــاىل( :والَّـ ِـذ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـاب وأجقجــامواْ َّ ِ
ججـ جـر
ـيَ أ ْ
الص ـالججة و َّا ج نُ ـ ُ
ين ُميج ّيس ـ ُكو جن ابلْكتجـ ج ُ
ج ج
صــلِ ِي ج )(األعـراف .)170:متجْ ِســي و ابلكتــاب أو  :وهــو األخــذ حبقائقــو اإلميانيــة بقــوة ،ووقامــة
الْ ُم ْ

للص ــالة اثني ــا :وه ــو وحس ــان أرائه ــا والس ــري وىل هللا ع ــه مواقيته ــا ،مث انط ــالق وىل اإلص ــالح
ِ
ِ
صلِ ِي ج ).
جججر الْ ُم ْ
يَ أ ْ
والدعوة وىل اخلري( .و َّا ج نُ ُ
و أم ـ ـ يف تلـ ـ م ــن خدم ــة كت ــاب هللا تع ــاىل عموم ــاو مث أم ـ ـ يف ه ــذه م ــن
ُس ـ ِر
خدمتــو ِبقامــة (َمــالس القــرآن) ،والــدعوة وىل بنائهــا وتكثريهــا يف األمــة ،ونشــرها ب ـ األ ج
 67انظر ون ارمح (البالم الرابَ) من كتاب (بالم الرسالة القرآنية)و
 68رواه أمحــد ،وابــن ماجــو ،وابــن حبــان ،واحلــاكم ،والــدارمي ،والب ـزار ،والبيهقــي ،والط ـهاط .وصــييو
األلباط يف صييح ا امَ الصفري رقم.952 :
 69لقد تفصي األرلة الدالة على م هذه األعمال الثال ة يف اإلسالم مبا ميو الكفاية يف ُكتجـيّيِب
بالم الرسالة القرآنية .ضمن (البالم السابَ).
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واألقـ ــارب ،وب ـ ـ األحبـ ــاب واألصـ ــياب ،س ـ ـواء يف صـ ــورة (ا ـ ــالس األس ـ ـرية) ،أو يف صـ ــورة
(صالوات القرآن).
واحلقيقة أن املـِمن وذا اسـتفار مـن (صـالون القـرآن) مبجلـس عـامف وجـب أن يفكـر يف
أبنائـو وأهلـو ،وأ بــرمهم مـن هـذا اخلــري العظـيم ،ويتفـرر هــو مـن رورـم ابلتــزور مـن نـوره .وومنــا
مــنهج األنبيــاء والصــديق أرــم كــانوا يــدخلون نــور اإلميــان وىل ذويهــم أو و وقــد مــدح هللا نبيــو
لصـالةِ جو َّ
الزجكـاةِ جوجكـا جن ِعْن جـد جربِّي ِـو
ومساعي عليو السالم بذل مقال ج نـاُه ( :جوجكـا جن جوُْم ُـر أ ْجهلجـوُ ِاب َّ
جم ْر ِضيا)(مرذ.)55:
وم ن ن ا ف اجمللس الق رآين الن اج حقيق ةا و ال ذي اس تطاع جلس ا ه أن ينقل وا
التجرب ة اإلناني ة إىل داخ ل أس ر مغ بتك وين (َم الس أس رية) للق رآن الك ر ا يك ون
جلسا ا :األيفال واملالئكة! فأن ِعم به م ن َمل س مب ارذ إذن! وأن ِع م ب ه م ن بي ٍ
ت ي ا ٍرا
أفاض عليه هللا بلنور واجلمال!
هذا وميكن أن تتعدر صور وخـراج َمـالس القـرآن وصـالواتو ،وذلـ بتنظيمهـا – مـثال
 على حسب املهن ،أو على حسب ا ختصاصات ،أو علـى حسـب األحيـاء السـكنية ،أوعلى حسب األعمار ،كـ(َمالس الشباب) مثال.
وم ــن أه ــم الص ــور ال ــرورية ــالس الق ــرآن ال ــيت ينبف ــي أن تب ــارر األم ــة وىل ونتاجه ــا:
(َم الس النس اء)و وقــد كــان ذل ـ موجــور ومطلــواب علــى عهــد رســول هللا ،ب ـ هــو الــذي
أسســها عليــو الصــالة والســالم بنفســو ،وأاــرف عليهــا بذاتــوو مقــد تــرجم اإلمــام الب ــاري يف
ِ
يوم على ِح جـدةٍ يف العِْلـم ) مث أخـرج بسـنده
كتاب العلم من صيييو( :ابب ه ُْجي جع ُ للنساء و
رمحــو هللا ع ــن أيب ســعيد اخل ــدري رضــي هللا عن ــو ،قــال( :قال ــمح النســاء للن ــا :جطلجبجـنجــا علي ـ ج
ِ
ِ
ّيِ
ـوعظج ُه َّن و جأم ـ جـرُه َّنو)..
الرج ـ ُ
ماج جعـ ـ ْ لن ــا يوم ــا م ــن نفسـ ـ و جمو جع ـ جـد ُه َّن يومـ ـاً لجقـ ـيجـ ُه َّن مي ــو ،مج ـ ج
ـالو ْ
احلــديث( .)70و ا ـ أن وحيــاء (َمــالس النســاء) بت ســيس َمــالس قرآنيــة هلــن خاصــةو هــو
وحيــاء للســنة ،ووعــي عمي ـ ابل ــرورات املعاصــرة نطــالق األمــة ،واســترناف ســريها يف بعثــة
جتديد الدين.

70

رواه الب اري.
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وور ــا ل ــدعوة لإلمي ــان ،وخدم ــة للق ــرآن ،وأي خدم ــةو مل ــن رام ال ــدخول يف أنـ ـوار ا ي ــة
ِ
اّللِ وع ِم ـ صـ ِ
ـاحلًا جوقجـ ج
ـال وِنَّـ ِـِ :مـ جـن الْ ُم ْســلِ ِم ج  .جو ج
العظيمــة ( :جوجمـ ْـن أ ْ
جح جسـ ُـن قجـ ْـو ً ّيممَّــن جر جعــا وِ جىل َّ ج ج ج ج
ِ
تج ْســتج ِوي ْ
احلج جســنجةُ جو ج َّ
جح جسـ ُـن مجـِإ جذا الَّـ ِـذي بجـْيـنجـ ج جوبجـْيـنجــوُ جعـ جـد جاوةو جك جنَّــوُ جوِ ٌّ
الســيّيِرجةُْ .ارمجـ ْـَ ِابلَّـ ِـيت هـ جـي أ ْ
محــيمو ومــا يـلجق ِ َّ ِ
ِ
ـظ جع ِظــي ٍمو)(مصــلمح .)34-32:وهللا
َّاه ــا وِ َّ ذُو جحـ ٍّي
صـ جـهُوا جوجمــا يـُلجق ج
ج و جج ُ ج
ين ج
َّاهــا و َّ الــذ ج
املوم لل ري واملع عليو.
وأما (عهد اليك) مهو أي ا يتل ف يف ال ة التزامات ،وهي تتيق عنـد املـِمن مبعاهـدة

هللا – جج ـ َّ جاللُــو  -علــى تــرك املوبقــات الــثالر – أعــاذا هللا ووايكــم منهــاو  -وا نقطــاع
عنها بتااتو مال يصح سريو وىل هللا و يستقيمف ما رام العبـد متلبسـا بـا أو ببع ـها ،ومـا رام مل
يتب منها توبة نصوحاو وعهده ميها هو كما يلي:
 معاهــدةُ هللاِ – جج ـ َّ ججاللُــوُ  -علــى تــرك املــال احل ـرام ،وعلــى رأســو ال ـراب بك ـ ص ــوره،وكذل ك جكس ٍ
ب حرام ،وأك أموال الناس ابلبا ، .من راوة وطريها.
ْ
 معاهدة هللا على ترك الزا ،وعدم ا قياب من .رقو ،وأسبابو ،ومقدماتو ،وجتلياتو ،مـنٍ
ٍ
وعـ ْـر ٍي ،ومُ ْيـ ٍ
ـش يف اللبــاس والكــالم واألخــالق...وخل .وكــذا َماهــدةُ الــنفس
ُخمج جارنجــة ،وبجـ جذاءجةُ ،
ـس البصــر ،وتــرك النظــر احل ـرامو ألن النظــر احل ـرام يطمــس البصــرية ،ويــذهب ابحليــاء،
علــى جطـ ِّي
ـال الـورع يف الـنفس ،مث ميسـس وجـو صـاحبوو وهـو
ويطف نور التقـو يف القلـب ،وهسـ جبم ج
سبب كثري من الفسار والبالء ،والعياذ ابهللو مال تستهن بوو
 معاهدةُ هللا تعاىل علـى تـرك اخلمـر ،ومقا.عتهـا مـن كـ الوجـوه بتـاات :اـربا ،وونتاجهـا،وجتارَا ،وسائر اخلدمات القائمة عليها ِب.القو وحماربة مليقاَا من سائر أنواع امل دراتو
مـإذا قلــمح عليـ ا نطالقــة وىل هللا ،ومل ينكشـ لـ نــور القــرآن ،ومل تتبـ لـ حقائقــو
ات اخلمـس علــى مواقيتهـا وااعاَـا ،أو مل يــت لف
اإلميانيـة مبجالسـو ،أو مل تسـتقم لـ الصـلو ُ
ـوعها واا ُهلــاف مراجــَ نفسـ يف هــذه املوبقــات الــثالرو أو يف مليقاَــاو وانظــر :مــا
لـ خشـ ُ
مد أرائ حل هللا ميهـا مإنـو يسـتقيم للعب ِـد جس ْـريو وىل مـو هف مـا مل تـزل ميـو لجْوجـةو مـن هـذه
اللواثت الثالرو ملتتيرر من عبارة الشـيطان أو و حـّت تكـون عبـدا هلل حبـ  ،وتسـتي صـفة
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(جليس املالئكة)و مإمنـا (ا لسـاء) هـم األتقيـاءو وآنرـذ يقـال هلـم وملـن معهـم( :هـم ا لسـاء
يشقى بم جليسهمو) كما سب بيانو يف احلديث مفصال(.)71
جخاتِ جمة جخ ٍري
وبعد،
ـتح علـى معـراج
مهذا مشروع القـرآن الكـرذ بـ يـدي ا ن ..وهـذا .ر ُيقـو السـيَّ وار منف و
الروح ..وحاجة النفس وىل بصائره مستصـرخة مسـتفيثةو خاصـة يف هـذا الزمـانو و أن القـرآن
يفــتح أب ـواب أس ـراره و ملــن أقب ـ عليــو بشــرو.و .وومنــا اــرو.و أم ـران :وخــال القصــد هلل
تعاىل ،مث أخذ الكتاب بقوةو
م مـ ــا بيـ ــان الشـ ــرط األول :مبـ ــإخال القصـ ــد عنـ ــد بـ ــدء السـ ــري وىل منـ ــاَل القـ ــرآن،
وبتيقيـ الصـدق يف .لـب َمالسـوف يفـتح هللا لـ أبـواب اخلـري ،وميهـد لـ الطريـ وىل ا نــة،
ِ
س ميــو ِعْلمـاً
ويوكـ بـ مالئكـة الرضــىو وأتمـ حـديث رســول هللا :ج
(م ْـن جسـلج ج .ريقـاً يجـْلـتجم ُ
ٍ
ـاب هللا،
جسـ َّـه ج هللا لــو بــو .ريق ـاً وىل ا نَّــةو ومــا اجتمــَ قـ و
ـوم يف بيــمح مــن بيــوت هللا يتلــون كتـ ج
وح َّفـْتـ ُهم املالئِ جكــةُ ،وذج جكـ جـرُهم
الســكينجةُ ،و جط ِشـيجـْتـ ُهم َّ
ـمح علــيهم َّ
دار ُســونجوُ بيــنهم و نجـجزلجـ ْ
الر ْمحجــةُ ،ج
ويجـتج ج
ِ
وم ْـن أبْطجـ بِ ِـو جع جملُـوُ جملْ يُ ْسـر ِْع ب ِـو نج جسـبُوو)( .)72وقولـو عليـو الصـالة والسـالم يف
ميم ْن عْن جـدهُو ج
هللا ج
 71ينبفي أن يفهم أن هذا ا ليس الذي ( يشقى بم) ،ممن ُو ِص ج يف احلديث املذكور بـذل ف أنـو
امـرُ ســوء ،أو أنــو اـ ف ماسـ أو مــاجرو مث مـَ ذلـ صــار مـنهمو كــالو مهــذا املعـى يســتقيم ،وومنــا
عبارة احلديث هي قولو( :ميقول جملج و من املالئكة :ميهم مالنو ليس مـنهم ،ومنـا جـاء حلاجـةو ميقـول [
أي هللا تعاىل َ :هم ا لساء يشقى بم جليسهمو)(متف عليو) مليس ذل مبعى أنو ا ف منيرف
ابل رورة ،كال قطعاو وومنا طايـة مـا يسـتفار مـن العبـارة ومـن مقت ـياَا الد ليـة هـو أنـو اـ ف مل جيلـس
مَ ا لساء لقصد التالوة والتدارس ،أو لقصد التعبد ،وومنا جاء لفرض لو عند أحدهم مهو ينتظره مـثال،
أو و ذلـ مـن املعـاط الـيت تقـدح يف صـالحو ومروءتـو .وعبـارة احلـديث متنـَ أن يكـون الرجـ مـن
الصاحل و ولذل حل بم ،ما رام هو ا ن جالس يف َملسهم ،ولو لفري قصدهم يف هذه الساعةو وهذا
 مَ ذل  -مينَ أن يقصد قصدهم ميها ابلتبَ ابألصالة ،كما يعه األصوليونو 72رواه مسلم.
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(مـ ْـن جســل ج .ريق ـاً يطلــب ميــو ِعْلم ـاً جس ـلج ج هللا بـ ِـو .ريق ـاً ِمـ ْـن ُ.ـ ُـرِق ا نَّــةو وو َّن
حــديث آخــر :ج
ِ
املالئكــةج لجت ــَ أجنيتهــا لطالـِ ِ ِ
كف ْ ـ ِ
صــنج َُو َّ
العابِـ ِـد ج
ج ج ُ جج
ـب العْل ـ ِم ِرض ـاً مبــا يج ْ
العــامل علــى ج
وون مج ْ ـ ج ج
وون ِ
الس ــماو ِ
القم ـ ِر ليل ــةج البج ـ ْد ِر علجــى س ــائ ِر ال جكواكِـ ِ
ات جوجم ـ ْـن يف
العــاملج ليج ْس ـتجـ ْف ِف ُر ل ــوُ ًمـ ْـن يف َّ
ـبو َّ ج
جج
ج
احلِيتا ُن يف جو ِ
األر ِ
العلج جمـاءج جوجرجـةُ األنْبِيجـاءو َّ
ف املاءو َّ
وون األنبيـاءج مل يـُ جوّيِر ـُوا رينجـاراً و
ضو َّ
حّت ْ ج
ون ُ
ْ
جْ
ِ ٍ ِ ٍ 73
ِ
ِ
ظ جوامرو)( ).
أخ جذ حبج ّي
مم ْن أخ جذهُ جمق ْد ج
ر ْرجمهاً ،وومنا جوَّرُوا الْعْل جمو ج
وه موق تعلم القرآن  -تدارسا وتدبرا ِ -عْل وم أرقى كـال قطعـاًو وهـذه اـهارةُ رسـول
هللا حاكمةو على مراتب النـاس مـن سـائر العلـوم وىل يـوم القيامـةو قـال عليـو الصـالة والسـالم:
وعلَّ جم ـ ــوُو) ول ـ ــو ص ـ ــيفة أخ ـ ــر َّ :
الق ـ ـ ْـرآ جن
(ون أمْ ج ـ ـ ـلج ُك ْم جم ـ ـ ْـن تجـ جعلَّـ ـ جـم ُ
(خ ـ ـ ْـريُُك ْم جم ـ ـ ْـن تجـ جعلَّ ـ ـ جـم ُ
الق ـ ـ ْـرآ جن ج
ج
وعلَّ جموُو)( )74هكذا على العموم واإل.القو مال َملس أم بعد ذل ف من (َمالس القـرآن)
ج
ِ
مح ِبخال هلذه الفاية الرميعةو
اليت نُصبج ْ
العْبـ ِـد بـ جم جسـالِ ِك ِو و وذا أخــذه
وأمـا بيـان الشــرط الثـاط :مـإن القــرآن يسـتقيم جس ْـريُ ج
ِ
الص ـ ّيِـد ِيق  .ق ــال هللا ج ـ جالل ــو لرس ــولو موس ــى علي ــو الس ــالم:
بق ــوةو ذل ـ م ــنهج األنبي ــاء و ّي
ٍ
(وجكتـبـنــا لجـو ِيف األجلْــو ِاح ِمــن ُكـ ِ اــي ٍء مو ِعظجــةً وتجـ ْف ِ ِ
ٍ
صــيالً ل ُك ـ ِّي جاـ ْـيء مج ُ ـ ْذ جها بُِقـ َّـوة جوأْ ُمـ ْـر قجـ ْوجم ـ ج
ج جْ ج ُ
ج ْ ّي ج ْ ج ْ
ج
وْخ ـ ُذوا ِأبجحســنِها س ـ وِري ُكم رار الْ جف ِ
اسـ ِـق ج )(األع ـراف ،)145:وقــال لنبيــو بــ؛ عليــو الســالم ( :جاي
جُ
ْ ج ج ج ْ ْ جج
ِ ِ
ـاب بُِقـ َّـوةٍو)(مـرذ )12:وقــال خلــا األنبيـاء ســيدا حممــدَّ :
(وا جسـنُـْل ِقي جعلجْيـ ج قجـ ْـو ً
جْب جـ؛ ُخــذ الْكتج ج
ِ
ِ
ُوحـي وِلجْيـ ج ِمـن كِتج ِ
ـاب جربِّيـ ج ُمبج ّيِـد جل لِ جكلِ جماتِ ِـو جولج ْـن جِجت جـد
ْ
جقيالً)(املزمـ  .)5:مث قال لـو ( :جواتْـ ُ جمـا أ ج
َّ ِ
ِمــن ُرونـِ ِـو مْلتجيـ ًـدا .و ْ ِ
ين يجـ ْد ُعو جن جرَّبـُ ْـم ِابلْفجـ جـداةِ جوالْ جع ِشـ ّيِـي يُِريـ ُـدو جن جو ْج جهــوُ جو
ْ
اصـ ْـه نـج ْف جسـ ج جمـ جـَ الــذ ج
ُ ج ج
احلجيجـاةِ ال ُّـدنْـيجا جو تُ ِط ْـَ جم ْـن أج ْط جفْلنجـا قجـْلبجـوُ جع ْـن ِذ ْكـ ِرجا جواتـَّبج جـَ جه جـواهُ جوجكـا جن
اك جعـْنـ ُه ْم تُِري ُـد َِينجـةج ْ
تجـ ْع ُد جعْيـنج ج
أ ْجمرهُ مُـرً.او)(الكه .)28-27:
ُ ُ
مـ ـ(األخذ بق ــوة) ه ــو :األخ ــذ بع ــزم وحب ــزم ،والصــه عل ــى مح ـ األمان ــة و ق ـ الرس ــالةو
والصه على .ول الطري و والثبات على احل و مالشيطان ل ابملرصار ،يثبط  ،ويبطر عـن

 73رواه أمحد ،وأصياب السنن ،وابن حبان ،وصييو األلباط يف صييح ا امَ الصفري ،ويف تعليقاتـو
على سننهم.
 74رواه الب اري ابلصيفت معاً ،عن عثمان رضي هللا عنو مرموعا وىل النا.
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ومعِيَّـ ِـة الـرابني ،
ـه َّ
امل ـي يف .ريـ هللاف َّ
ـه علــى روام ذكــر هللا يف صـيبة الصــاحل  ،ج
الص ْ ج
مالصـ ْ ج
مبنهج القرآن ،وبرامج القرآن .وومنا املوم من ومقو هللاو
ـمح
عزم ـ  ،وأبرمـ ج
مــالقرآن العظــيم هــو عهــد هللا وىل النــاس أاعـ  ،مه ـ عقــدت عليــو ج
عليــو ميثاقجـ ف أم أن ـ مــا ت ـزال مــن املــيررين نعــم ل ـ أن تنظــر مــاذا تــر ف ولكــن اعلــم أن
العمر ينتظرك ،و هو ينتظر أحداً من العـامل و وأن األرض جتـري يف رورَـا الفلكيـة لتلقـي
ب عن كاهلها قريباً ،هناك لد وصول حمطت األخريةو مالبِ جد جار البِ جد جار قب موات األوانو
ِِ ِ
ين جآمنُ ـوا أج ْن
ملن ــتم ه ــذه الورق ــات مب ــا ب ــدأاها ب ــو :ق ــول هللا ج ـ ن ــاُه( :أججملْ جاين للَّــذ ج
َّ ِ
جّتْشــَ قُـلُـ ِ ِ
ِ
اّللِ وجمــا نجـ جـزجل ِمــن ْ ِ
ـال
ـاب ِمـ ْـن قجـْبـ ُ مجطجـ ج
جج ُ
ين أُوتُـوا الْكتجـ ج
احلجـ ّي جو يج ُكونُـوا جكالــذ ج
ج
ـوبُ ْم لــذ ْك ِر َّ ج
وبم وجكثِري ِمْنـهم مج ِ
ن) و (احلديد)16:
اس ُقو ج
جعلجْي ِه ُم ا ججم ُد مجـ جق جس ْ
مح قـُلُ ُُ ْ ج و ُ ْ
مـ ــاللهم وط عب ـ ــدكو وابـ ــن أمت ـ ـ  ،اصـ ــييت يف يجـ ـ ِـد جك ،جمـ ـ ٍ
يف
ْم ـ ـ ج  ،جع ـ ـ ْد ول َّ
ـاض َّ
يف ُحك ُ
ـمح بـو ن ْف جسـ ج  ،أو أنْـجزلْــتجوُ يف كِتجابِـ ج  ،أو علَّ ْمتجـوُ أحـداً
ق اُك .أس ل بك ِّي اسـ ٍم هـو لجـ ج  ،جمسَّْي ج
ِ
ِ
ِِ
ـور
اســتج ْر ج
مــن خلقـ ج  ،أو ْ
ـيم ربيـ جـَ قلــا ،ونـُ ج
ت بــو يف عْلـم الفجْيــب عنـ جـد جكف أ ْن جتعـ ج القــرآ جن العظـ ج
وذهاب جِمهّيي و جط ّيِميو
ص ِري ،و ججالءج حزط،
بج ج
ج
وصلى هللا على سيدا حممد وعلى آلو وصيبو وسلمو
انتهى حبمد هللا وتوفيقه تعاىل.
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