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 هللا الرمحن الرحيم بسم

 
 القرآن حق

نِ  أجلج  ) ِر اَّللَِّ وجمجا  َيج الَِّذينج أ وت وا ال ِكتجابج  ن جزجلج ِللَِّذينج آمجن وا أجن  َتج شجعج ق  ل وُب  م  ِلذِك  ِمنج اْل جقِ  ؟ وجال يجك ون وا كج
ه م   ب ل  ق ج ِمن    (؟!فجاِسق ونج فجطجالج عجلجي ِهم  االجمجد  ف جقجسجت  ق  ل وُب  م  وجكجِثري  ِمن  

 (16)اْلديد:

 القرآن نِع مجة  
ِمِنيج اَّللَّ  عجلجى  مجنَّ  )لجقجد   يِهم   ِفيِهم   ِإذ  ب جعجثج  ال م ؤ  تِِه وجي  زجكِ  ل وا عجلجي ِهم  ءاَيج  لِ م ه م  وجي  عج  رجس واًل ِمن  أجن  ف ِسِهم  ي جت  

مجةج ال ِكتجابج  ك   ضجالٍل م ِبٍي!( لجِفي وجِإن  كجان وا ِمن  ق جب ل   وجاْلِ 
 (164)آل عمران:

 ب  القرآنبج 
ب َّر ونج  أجفجالج ) فجاهل جا ق  ل وبٍ  عجلجى أجم   ال ق ر آنج  ي جتجدج  !؟(أجق  

 (24:حممد)
 

 
 فهرس احملتوَيت

 ......................................................... مقدمة
اِلُس القرآن)  ............................... مفتاح املشروع (َمج

 ................................................ ُجلجسجاُء املالئكة
 ...................... اخلطوة األوىل: تالوة القرآن مبنهج التلقي
 ...................... دارساخلطوة الثانية: التعلم والتعليم مبنهج الت

 ................................ 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

 
رِه( جـ  ُعـالهو وجعلـو نـورا بيـي بـو  هلل احلمد ِِ الذي أنزل القرآن العظيم )ُروحاً ِمن أْم

 القلوبو ويفرج بو ظلمات الكروبو وميسح بو اخلطااي، ويشفي بو البالايو موات
حممـد النـا األمـي،  وسلم وابرك علـى البشـري النـذير، والسـراج املنـري، سـيدا هللا وصلى

ً،   -مـذ أكرمـو هللا تعـاىل ابلنبـوة اخلامتـة  - هللا رمحـًة للعـامل ف ملـم يــزل أرسـلوالـذي  كوكبــاً ُررّيايّي
ــا ايج يف مســاء البشــرية وىل يــوم الــدينو ) متوقــدا ـــيُء  أجيُـّهج ــاِهًدا   ِواَّ النَِّب ــْلنجاكج اج ــرًاأجْرسج وجنجــِذيرًا  وجُمبجشّي

الصالة والسالم مبا  عليو. وومنا أارق نورُه (46-45:األحـزاب()ُمِنريًا وجِسرجاًجا ِبِِْذنِوِ  وجرجاِعًيا ِوىلج اّللَِّ 
هدايــة للعــامل .  بــذل  مكــانأنعــم هللا عليــو مــن جــالل الــوحي واالــو: هــذا القــرآن العظــيمو 

ــاءجُكْم  قـجدْ ) ُ مجــنِ  بِــوِ  يـجْهــِدي. اّللَِّ نُــورو وجِكتجـابو ُمِبــ و  ِمــنج جج ــالِم وجُهْــرُِجُهْم اّللَّ َج ِرْضــوجانجُو ُســُب ج السَّ  اتَـّبجـ
 (.16-15)املائدة:(ِوىلج النُّوِر ِبِِْذنِِو وجيـجْهِديِهْم ِوىلج ِصرجاٍط ُمْستجِقيمٍ  الظُُّلمجاتِ ِمنج 

ِونَّ  رجبّيِ ايج  الرَُّسـولُ  )وجقـجالج النور..و ولكْن أيـن مـن يرمـَ بصـره وىل السـماء..   هو ذل 
ا ُذواقـجْوِميج اّتَّج   (30)الفرقان:اْلُقْرآنج مجْهُجوراً(وو هجذج

 بعدف أما
العامل  .. وىل السارة املـربّي  .. وىل أهـ  الف ـ  والصـالح .. وىل رعـاة  العلماء مإىل

و.. الزمـانوالفالح .. وىل الشباب الباحث  عن وجارٍِر من نـور، هـرجهم مـن ظلمـات هـذا  اخلري
ـــــ  ـــــائب ، ا ئب جبـــــراح اخلطـــــااي  املثقلـــــ وىل مـــــنهج هللا وصـــــرا.و املســـــتقيم.. وىل  وىل اـــــوع الت

ـــ ّيِ والـــذنوب مثلـــيو الـــراطب  يف التطهـــر والتزكيـــة.. والعـــورة وىل  هللا، حتـــمح رمحـــة هللا .. وىل  صج
بـــ  هـــذا ا جتهـــار وذاك، مـــن مقـــو ت  مـــيررينالـــذين تفرقـــمح بـــم الســـُبُ  حـــريًة واضـــطرااب، 

 اإلصالحو
 ب أبعث رسالة القرآنواألحبا أيها وليكم
 أبعث ق ية القرآن، والسّيرُّ ك ُّ السّيرِّي يف القرآنو  ساريت وليكم

 وليو ولكن كي  السبي  
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عبـِد هللا  بـنج عجْبـدجُه حممـداً  -تـجقجدَّسجمْح أمسـاُُُه  -وحِبْكمجِة القرآن جع  هللاُ  ابلقرآن أليس
ومـا كـان يقـرأ كتـااب  آرم بشـرية وسـيد ولـد ُمعجلّيِـمج ال -عليـو صـلوات هللا وسـالمو  -النا األمـي 

 من قب  و  كان هطو بيمينوو
بـجعجــثج هللاُ احليــاةج يف عــرب ا اهليــة مــنقلهم مــن  -وابلقــرآن مقــطو  –ابلقــرآن  ألــيس مث

 أُمّيية ضالةف وىل أُمٍَّة متارس الشهارة على الناس ك  الناس  أُمَّةٍ 
ْلـــِ  وامللكــوت  أمل يكـــن هـــو الشـــفاء القـــرآُن يف جيـــ  القــرآن مفتاحـــا لعـــا يكــن أمل

ُ
مل امل

ـــــدواء وهـــــو  ـــــزّيِلُ ) ال ـــــوج ِاـــــفجاءو وجرجمْحجـــــةو  وجنـُنـج ـــــا ُه ـــــْرآِن مج ـــــنج اْلُق ِمِن ج ِم ِْ ـــــ ـــــُد الظَـّــــالِِم ج ِو   لِْلُم وج  يجزِي
مـن  -علـى احلقيقـة  -اهلواءف لك  )من كـان حيـا(  وهويكن هو املاء  أمل (82)اإلسراء:(خجسجارًاو

ـــــــاء  ) ي ـــــــا  نْ وِ األحي ـــــــانج حج ـــــــْن كج ـــــــِذرج مج ـــــــ و. لِتُـْن ـــــــوج ِو  ِذْكـــــــرو وجقـُـــــــْرآنو ُمِب ـــــــ َّ ُه ـــــــْوُل عجلجـــــــى  وجبِج اْلقج
و  (70-69)يس:(اْلكجاِمرِينج
مــن رجــ  قـرآط بســيط حُتْــِدُر انقــالاب رابنيــا عجيبــا،  -َمــرر تالوتــو  -تالوتــو  تكـن أمل

ْلـِ  وامللكـوت  أمل تتنــز  وخرقا
ُ
الثـراي لسـماع  مصـابيحل املالئكـة لـيالً مثـ  نورانيا طريبا يف أمر امل

( 1آبايت مـن بعـس سـوره ) ربـوالقرآن من رج  منهم، ابت يـجتـجبـجتَُّ  يف سكون الدُّججى، يناجي 
ـــُر ســـورةج الفاحتـــة علـــى لجـــِديٍ، مـــن بعـــس قبائـــ  العـــرب، اعتقلـــو ســـم أمعـــى  أمل  وىليقـــرأ رجـــ  آخج

                                     
ِعيٍد  عن  1 ا ُهوج  اخْلُْدرِيّي أجيب سج نجمج لجةً رضي هللا عنو أجنّي أُسجْيدج ْبنج ُح جرْيٍ رضي هللا عنوف بـجيـْ يـجْقـرجأُ يف ِمْربـجِدِهف  لجيـْ

ـــرجأجف مثّي جج  الجــمْح مـجرجُســُو. مـجقج ِشـــيمُح أجْن تجطـجـ ج أُْخـــرج ج الجــمْح ِوْذ جج ــْيدو: مج ج الجـــمْح أجْي ــاًو قجـــالج أُسج  بجْـــ؛ججفو مـجقجــرجأجف مثّي جج
ـا، مجــِإذجا ِمثْـُ  الظّيلّيــِة مـجـْوقج  هج ـرُِجو رجْأِســي،]يعـ:: ابنــو الصـفريَ مـجُقْمــمُح وِلجيـْ ـا أجْمثجــاُل السّي ]اــَ ِسـراج: وهــي  ِميهج

ْوُت يف ا ْجوّي حجّتّي  عجرجججمحْ املصابيحَ  ـا أجاج  ايج مـجُقْلـمُح:  ،رجُسـوِل اّللّي  عجلجـىمجا أجرجاهجاو قجـالج مـجفجـدج نجمج رجُسـولج اّللّيِ بـجيـْ
ْوِف اللّيْيِ  أجقـْرجأُ يف  الجـمْح مـجرجِسـيو مـجقجـالج رجُسـوُل اّللّي  ِمْربجِدي،اْلبجارِحجةج ِمْن جج ـرجأ ابْـنج ُح جـرْيٍو: »ِوْذ جج : « اقـْ قجـالج

الجــمـجقجـرجْأُتف مثّي  ــرجأ : »أجْي ــاًو مـجقجـالج رجُســوُل اّللّيِ  محْ جج ــرْيٍو ابْـنج اقـْ الجــمْح أجْي ــاًو مـجقجــالج « ُح ج : مـجقجـرجْأُتف مثّي جج قجــالج
: « اقـْرجأ اْبنج ُح جرْيٍو: »رجُسوُل اّللّي  ِشـيمُح أجْن تجطـج جُه. مـجرجأجيْـمُح مجاْنصجـرجْممحُ قجالج ـا، خج هج ـانج بجْـ؛جج قجرِيبـاً ِمنـْ  ِمثْـ ج . وجكج

ــاو الظّيلّيــ ــا أجرجاهج ــّتّي مج ــمْح يف ا ْجــوّي حج ــرُِج. عجرججج ــا أجْمثجــاُل السّي ــالج ِة. ِميهج ــةُ تِْلــ ج : »رجُســوُل اّللّي  مـجقج انجــمْح   اْلمجالجِئكج كج
ـا النّيـاُس،  و وجلجـْو قـجـرجْأتج ألجْصـبجيجمْح يـجرجاهج َُ لجـ ج ُهْمو مجـاتجْسـتجِم رواه مسـلم. وقـد رو  الب ـاري  ــوه « تجْسـتجِيُ ِمـنـْ

 خمتصرا.
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 –( العــامل قُرِئجــمْح عليــو )احلمــد هلل رب األرض، ملبـث ينتظــر حتفــو يف ب ــَ رقــائ ، حــّت وذا 
 (2قام ك ْن مل يكن بو ايء قط ) -اليت بفظها اليوم ك  األ.فالو 

القـــرآن هـــو الـــذي صـــنَ التـــاريس وا فراميـــا للمســـلم ف مكـــان هـــذا العـــامل  هـــذا ألـــيس
ـــو هـــذا الرصـــيد احل ـــاري العظـــيم، املوطـــ  يف الوجـــدان  امليامـــياإلســـالمي  األ.ـــراف  وكـــان ل

 تنـ مبا أعجـز كـ  أاـكال ا سـتعمار القدميـة وا ديـدة عـن احتوائـو وه ـموو ملـم  إلسالميفا
رطـم ا ـراح  -منو معاول اهلدم وآ ت التـدمري بشـّت أنواعهـا وأصـنامها املاريـة واملعنويـة، وبقـي 

 متماس  الوعي بذاتو وهويتوو -العميقة جدا 
 مــن )سـورة العلــ ( اــيرا مــذكوراو األمــة اإلسـالمية قبــ  نــزول ا ايت األوىل كانــمح  ومـا

 (110)آل عمران:و(أُمٍَّة ُأْخرِججمْح لِلنَّاسِ  خجرْيج هذا القرآن مكانمح هذه األمةو وكانمح ) كانوومنا  
 الذي نتلوه اليوم هو عينو القرآن الذي تاله أولر  من قب   القرآن أليس
 حدر لنا  ن أه ج هذا الزمان وذن  الذي مما
ِالو وتل هو ذل     هي الق يةوالس
ِال العصــرو وقــد   اــ    أن الســر كــاِمنو يف مــنهج التعامــ  مــَ القــرآنو وذلــ  هــو ســ
 (3من أه  العلم والف   حول واكال: )كي  نتعام  مَ القرآن () واحدكتب طري 

ــــو حممــــد أاــــَ ولقــــد  الســــابقون والالحقــــون علــــى أن املــــنهج ومنــــا هــــو مــــا كــــان علي
آيــًة،  آيــةً ليــوم يسـتطيَ الصــه عليــو  وومنـا هــو تـجلجــ ّي للقـرآن مــن أمــر القـرآن. ممــن ذا ا وأصـيابو

ـــًةو علـــى ســـبي  الت لـــ  الوجـــداط،  ـــًة ِحْكمج اليبـــوي حلقائقـــو  والتَّمجثُّـــ ِ وتـجلجـــ ّي عـــن القـــرآن ِحْكمج
ِمناإلميانيـــة الُعُمـــرج كلَّـــوو حـــّت يصـــري القـــرآن يف قلـــب  نـجفجســـاً .بيعيـــا،   يتصـــرف و  مــــن  املـــ

                                     
م تتنـا امـرأة مقالـمح: ون سـيد احلـي سـليم لُـدِمج مهـ  مـن رجاٍق    منـز أيب سعيد اخلـدري قـال: )نزلنـا  عن  2

يجــًةو  مقــام بفاحتــة الكتــابف مــهأو مــ عطوه طنمــا وســقوا لبنــا.  مـجرجقجــاهُ معهــا رجــ و منــا، مــا كنــا نظنــو بســن رُقـْ
بو قال: مقلـمح:   حتركوهـا )يعـ: الفـنم( حـّت : ما رقيتو و  بفاحتة الكتامقالمقلنا: أكنمح حتسن رقية  

كـان يدريــو أرـا رقيــة  اقسـموا، واضــربوا   بســهم   مــاذلـ  لــو، مقـال:  مــذكرا  ،النـا م تينــا  النـاأنيت 
وقال: وما أرراك أرا رقية  خذوها واضربوا   بسهمو(  م ي ،معكمو( ويف صيفة الب اري: )مس لوه، 

 متف  عليو.
 هللا، والدكتور يوس  القرضاوي حفظو هللا. رمحوحممد الفزا  الشيس  منهم  3
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نفسو وعلى مـن حولـو طجـرْيُ تـالوة النـاس، ووذا  علىو  حبكمتوو مإذا بتالوتو  خاللو، و  ينط 
 حبركتو يف التاريس طري حركة الناسو

منجـــاِذجج حوَّلـجـمْح َمجْـــرج   -مبــا أُنْـــزِلج عليــو مـــن القــرآن آيـــًة آيــًة  - الرســـول صــنَ وهكــذا
تكـن لـو  ملـم (106()اإلسـراء:تـجْنــزِيالً لجى ُمْكـٍث وجنـجزَّْلنجـاُه مـجرجقْـنجاُه لِتـجْقرجأجُه عجلجى النَّاِس عج  وجقـُْرآاً التاريسو )
و  أجهزة معقدةو وومنا هي ِاعجابو بـ  ا بـال، أو بيـوتو بسـيطة، مث مسـاجُد  ض مةوسائ  
و بـــدءا ابلقـــرآنمطمرنـــةو ُعْمرارُـجـا: صـــالةو وَمــالُس للقـــرآنو وبراَمهـــا: تــالوةو وتعلـــمو وتزكيــة  آمنــة

عاصـــمة اإلســـالم  املنـــورة،ألرقـــم بـــن أيب األرقـــم، وانتهـــاًء مبســـجد املدينـــة بشـــعاب مكـــة، ورار ا
كـــ  اـــيء، وومنـــا   .ـــابَاألوىل، علـــى صـــاحبها أم ـــ  الصـــالة والســـالمو كانـــمح البســـا.ة هـــي 

 والقرآنروحج  -بعد ذل   –العظمة كانمح يف القرآن، وملن تجشجرَّبج 
ده، عليـو السـالم َمـالسج قرآنيــًة، َمـالُس أصـيابو يف عهــده، ومـن بعـ مث كانـمح َمالُسـو  هكـذا

وتناســلمح بصــورة .بيعيــةف إلقامــة الــدين يف الــنفس ويف ا تمــَ معــا علــى  وهنــاك،انعقـدت هنــا 
النسيج ا جتماعي اإلسالمي من ك  ا وانب، بصورة كلية مشوليةف مبا كان من  وبناءالسواء، 
أمــر   بتــاج وىل برهــانو هــذا القــرآن، ووحا.تــو بكــ  اــيء مــن عــامل اإلنســانو وذلــ   مشوليــة
بَـّْرهجا .ويالو وِقْ   واقرأ بَـّْرو تجدج مجِليّيـاًو حـّت  عليهاون ارمح ا ية املعجزةو ولكن بشرطو اقرأ وتجدج

ِمن السـائر وىل  و الباحـث بكـ  اـوق عـن مـو هبعد .جيِّي صـفيات هـذه الورقـاتو ميـا أيهـا املـ
ِمِن ج  مجنَّ  )لجقجدْ تعاىل:  قولجو -وْن كنمحج من املبصرين  –نوره وهداهو أْبِصْر بقلب   ِْ ُ عجلجـى اْلُمـ اّللَّ

لُـوارجُسـو ً ِمـْن أجنـُْفِسـِهْم  ِميِهمْ  ِوْذ بـجعجثج  يِهمْ  يـجتـْ تِـِو وجيـُـزجكِّي ِوْن  وجيـُعجلِّيُمُهـمُ  عجلجـْيِهْم ءاايج اْلِكتجـابج وجاحلِْْكمجـةج وج
 (164و()آل عمران:ضجالٍل ُمِب ٍ  لجِفي ِمْن قـجْب ُ  كجانُوا

 بـجعجــثج  الَـِّذي ُهـوج : )تعــاىل قولـو وهـي عـديلتها، خــالل مـن العظمـى اْلِمنَّــةج  هـذه تشـاهد أن لـ و 
ُهمْ  رجُســو ً  اأْلُمّييِّيــ ج  يف  ــنـْ ــ مّي ُل تِــوِ  عجلجــْيِهمْ  ويـجتـْ يِهمْ  آايج ــةج  اْلِكتجــابج  وجيـُعجلِّيُمُهــمُ  وجيـُــزجكِّي ــانُو   وجِون وجاحلِْْكمج  ِمــن اكج
 .(2:ا معة()مُِّب ٍ  ضجالجلٍ  لجِفي قـجْب ُ 

 وأيُّ عالمةو مال تـجْنسج الشرطو لعجالجمجةو و هذه هي ا ية، وورا نعم
 كانمح رسالة القرآن، وتل  كانمح رسالة حممد عليو الصالة والسالمو  وذن تل 

اـــباب اإلســـالمو واي كهولــو واـــيوخوو اي رجالــو ونســـاءهو أمل يـــرن األوان  ايو أتبـــاع حممــد ميــا
ن  أمل يــرن األوان بعــد لتجديــد عهــد القــرآن  وومنــا ق ــية األمــة كــ  القــرآ رســالةبعــد لتجديــد 
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ِن لِلَّــِذينج  أجملجْ : جتديــد رسـالة القــرآنو )ههنــاق ـيتها  ــا نـجــزجلج  آمجنُـواايج َج قـُلُــوُبُْم لِـذِْكِر اّللَِّ وجمج ــ أجْن ّتجْشج
مـجقجسجـمْح قـُلُـوُبُْم وجكجثِـريو  ا جمجـدُ مجطـجالج عجلجـْيِهُم  يجُكونُوا كجالَِّذينج أُوتُوا اْلِكتجابج ِمْن قـجْب ُ  وج ِمنج احلْج ّي   

ُهْم مجاِسُقونج   (16)احلديد:( وِمنـْ
وىل مدرســة القــرآنو وَمــالس  لنعــدو األحبــابو لنعــد وىل مدرســة رســول هللا أيهــا ميــا

هللاُ جـ َّ جاللُـو يف جيـ  القـرآن،     عليهـاالقرآنو على منهج القـرآنو صـامية نقيـةو كمـا اـهد 
 التاريسو يفكما تلقيناها مشوهة من عصور اْلمجوجاِت 

هــذا وذاك وذنف كانــمح هــذه الورقــات القليلــة. طايتهــا بيــان مــنهج ا اــتفال  أجــ  مــن
وكيفيـــة وعـــارة بنـــاء األنفـــس علـــى ِوَجانِـــو، وجِوْمـــ ج مقـــاييس تصـــميموو مـــال تت ـــذها  هللا،بكتـــاب 
 آلــــةج ن مكنــــون ُررّيِِه الكـــرذو بــــ  خـــذها لـــ  عــــن القـــرآن العظــــيمو و  حاجبـــًة لــــ  عـــ مجْشـــفجلجةً 

 آايتاستبصــاٍر ميســبو كســـائر آ ت مقــو الـــدين، مســتقاة مـــن كتــاب هللا رأســـاًو مإمنــا هـــي 
أخــــي  -تربطــــ  آبايت، علــــى نــــوع مــــن التــــدريج وىل خــــوض حبــــر القــــرآنو حــــّت وذا وصــــلمحج 

 اإلميـانحقـائ  وىل الفاية، وحص  لـ  اإلبصـار اب ايت ُمبااجـرجًة، وبـدأت تكتسـب  – احلبيب
ًةف مدع عن  هذه الوريقات وأمثاهلا جانباو مما كان ليكون ب   وعبده ِمْن وسـيطو   هللاُمشجاهجدج

ِوذجاكيــ     وقــد قــال ملــن هــو خــريو مــ: ومنــ : ) . ُأِجيــُب  وج ــ جلج ج ِعبجــاِري عجــ:ّي مجــِإطّيِ قجرِيــبو سج
ِمُنوا يبج لجعجلَُّهْم  ِوذجا رجعجاِن. مـجْليجْستجِجيُبوا ِ   الدَّاعِ رجْعوجةج  ِْ ْليُـ  .(186)البقرة:(ويـجْرُاُدونج وج

ههنــا مــا كتبنــا مــن كلمــاتف اســتجابًة لرطبــٍة مليــٍة مــن بعــس حمــا القــرآن  كتبنــا  وومنــا
َمالسو العامرةف من بعدما صدر كتيبنا السـاب : )بـالم الرسـالة القرآنيـة(ف مكـان  وروارالعظيم، 

 الرابنيـــةر يف لفـــمح ا نتبـــاه وىل مـــنهج القـــرآن، ومدرســـتو مـــن األ ـــ –بف ـــ  هللا  –مـــا كـــان  لـــو
مـن  املتدمقـةالعظيمةف ميد مح يقظة لد  بعس أه  اخلري، نبهمح أرواحهم وىل حياض الروح 

(ف ملسـاعدة مـن   عمليـااالل القرآنو مرطبوا م: كتابة ورقات قالئ ، تشبو أن تكون )رليال 
بصــورة مبسـطة، وســهلةف  املنهجيـةشـرح اخلطــوات خـهة لــو سـابقة يف تــدارس القـرآن وتــدبره، وت

ابلقــرآن، والرجــوع وليــو ليبيــة الفكــر  ا اــتفالحــّت يجِعيجهــا كــ ُّ قــار؛ ومســتمَف رطبــًة يف تعمــيم 
 اإلميان. وكذل  كان، وهللا املستعانو ِمْنسجججةِ والوجدان، ومتت  نسيج ا تمَ على 
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مـــــن قبـــــ ، اعتهـــــا مـــــن هنـــــا    تعـــــدو أن تكـــــون اعـــــا لفقـــــرات كتبتهـــــا مهـــــي وهلـــــذا
ــلجمْح بصــورة )تقنيــة(  وومنــا(. 4وهنــاك) ــا، وُمصّي َُ  متدرجــة،ا ديــد ميهــا هنــا هــو أرــا رُتّيِبجــمْح خطوا

وضـامة  مـَمَ اروح وتوضـييات جديـدة، قابلـة للتصـري  العملـي يف ا تمـَ بصـورة تلقائيـة، 
ايرة بيــان ممــا ،بعــس النصــو  مــن كتــاب هللا وســنة رســولو نهج التطبيقــي إلقامـــة للمــ  ميــو 

مـا تكـون بـــ)الدلي  املراـد( وىل َمـالس القـرآن الكــرذ.  أاـبو)َمـالس القـرآن(. ولـذل  جــاءت 
عليها ورقة هذا املشروع، مإن أصبمُح يف منهج التدلي  على التزور  انبنمحتل  هي الفكرة اليت 

واضــيةو وأســـتففر لتجديــد الـــدين واإلميــان ماحلمـــد هلل، وون أخطــ ُت مالفايـــة  هللافمــن كتـــاب 
يكـن  مـالاملقصور هو العورة وىل القرآنو وومنا ا جتهار يف منهج التوظي  والتنـزي و  وومناهللاو 

و العظــيمخطرــي يف مــنهج التوجيــو والبيــان صــارما لــ  عــن حــ  اليقــ ، الــذي هــو هــذا القــرآن 
ا ِونَّ )  .(9)اإلسراء:(أجقْـوجمُ  ِهيج  لِلَّيِت  ِيْهِدي اْلُقْرآنج  هجذج

و املصـريتوكلنـا، ووليـو أنبنـا، ووليـو  –ججـ َّ وعجـال  -وهللا ولينا، عليو وحـده  طايتنا،  تل
ـبـجُقواج  رجبَـّنجا)  ِونَـّ ج وج  جتجْعجـْ  يف قـُُلوبِنجـا ِطـالً لّيِلَّـِذينج آمجنُـواْ رجبَـّنجـا  اِبإِلميـجانِ اْطِفْر لجنجا وجإِلْخوجانِنجـا الَـِّذينج سج

ُِ رَِّحيم  .(10)احلشر:(رجءوُف

 

 
 عبُد ربو، راجي عفوه وطفرانو:  -الزيتون  مبكناسة - وكتـجبجوُ 

 فريد بن اْلسن األنصاري اخلزرجي

 هللا عنو، وطفر لو ولوالديو ولسائر املسلم و آم و عفا 

 هللا  حبمد تنقييووكان متام تصنيفو و  

 م.05/08/2004:لـ املوام  هـ،1425الثانية:  اار  18يوم: اخلميس 

 

                                     
 .، مث اإلضامات والشروحالقرآنية( ومن )ميثاق العهد( الرسالةذل  من كتيبنا )بالم  كان   4
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 إىل القرآن العظيم احاجتن
 أنمح  من
ِال الــذي قلمــا ننتبــو وليــوو والعــارة أن اإلنســان بــب أن وأنــمح أا، و.. ذلــ  هــو الســ

ِا  واحــدا    ممــايعـرف كــ  اـيء  يـدور حولــو يف هـذه احليــاة، ميسـ ل عــن هـذه وتلــ ، و  سـ
 ارراو هو: من أا  نعم، مه  س لمح يوما نفس  عن نفس : من أنمح  و هطر ببالو 
األسباب يف وبعار ذل  وومهالو يرجـَ يف الفالـب وىل معطـى ومهـي، وذ نظـن  أهم ولع 
ِالو تفـــرا وجـــاابت ا نتمـــاء وىل األنســـاب واأللقـــاب،  أنفســـناأننـــا نعـــرف  مـــال حاجـــة وىل الســـ
.لـب معرمــة الـنفس الكامنـة بـ  أضـلعنا، الــيت هـي حقيقـة )مـن أا ( و)مــن  عـنوتنيـرف بنـا 
ِال يف عــامل اخلــوا.رف وبــذل  يبقــى اإلنســان أجهــ  اخللــ  بنفســو، ال وجهــاضأنــمح ( ويــتم  ســ
 و  األاباحو األرواحمليس رون 
ِا  عـــن حقيقتهـــا الوجوريـــة  أنـــ  ولـــو ســـ لمح نفســـ  بعقلـــ  ا ـــرر: مـــن أنـــمِح  ســـ

 يشفي الفلي و ووذنف تدخ  يف حبر من احلرية الوجوريةو جبوابالكاملةف ملا ظفرت 
، أا ن منــذ بــدء اخللــ  وىل يــوم النــاس هــذا.. وىل آخــر مشــهد تلــ  قصــة اإلنســا وأنــمحج

 رحلة هذه األرضو وهي قصة مثرية ومريرةو يفمن مصول احلياة 
كانـمح رسـالُة القـرآن هـي رسـالة هللا وىل اإلنسـانف لتعريفـو بنفسـو عسـى   أساسا ولذل 
 هللا. ولــيس .ريــ  املعرمــة ابهللف وْذ معرمــة الــنفس هــي أول مــدارج التعــرف وىل يفأن يبــدأ الســري 

ــانج ِمــْن  اِبْســمِ  اقْـــرجأْ يكــون أول مــا نــزل مــن القــرآن: ) أنصــدمة  . خجلجــ ج اإِلنسج رجبّيِــ ج الَّــِذي خجلجــ ج
يف القرآن، يف طري مـا آيـة وسـورة، مـن  -بـجْعُد  –. مث تواتر التعري  ابإلنسان (2-1)العلـ :(عجلج ٍ 

ـاِن  أجتـجى هجـ ْ مثـ  قولـو سـبيانو: ) ْهِر ملجْ  ِحـ و عجلجـى اإِلنسج ًرا  يجُكـنْ  ِمـنج الـدَّ ـيـْ . ِواَّ خجلجْقنجـا مجـْذُكورًااج
تجِليـــِو  ـــاٍج نـجبـْ ــانج ِمـــْن نُْطفجــٍة أجْمشج ـــاِكرًا  مجججعجْلنجــاهُ اإِلنسج ـــِبي ج ِومَّــا اج يـْنجاُه السَّ ـــدج يًعـــا بجِصــريًا. ِواَّ هج ـــامسِج ِومَّ  وج

ال ـاربة يف عمـ  الفيـب، مـن  ن،لإلنسـاآايت السيماء الوجوريـة  وكذل  (3-1()اإلنسان:كجُفورًا
ــنج   ذجلِــ ج قولــو تعــاىل: ) ــهجارجِة اْلعجزِيــُز الــرَِّحيُم. الَّــِذي أجْحسج أج  ُكــ َّ عجــاملُ اْلفجْيــِب وجالشَّ ــُو وجبجــدج ــْيٍء خجلجقج اج

ُروِحـِو  ِمـنْ  فجسج ِميـوِ سجوَّاُه وجنـج  مُثَّ  ِمْن ُساللجٍة ِمْن مجاٍء مجِهٍ . نجْسلجوُ خجْل ج اإِلنسجاِن ِمْن ِ.ٍ . مُثَّ ججعج ج 
َج وجاألجْبصجارج وجاألجْمِردجةج قجِليال  (.9-6()السجدة:تجْشُكُرونج  مجا وجججعج ج لجُكْم السَّْم
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وضــاللو عــن  هــي -مبــا هــو عــدو لإلنســان  -أساســا كانــمح ق ــية الشــيطان  هنــا ومــن
نفسـو، والكااــفة وىل ربـوو بـدءا ِبتــالف العالمـات واخلصـائف املعرمـة ب سـريهمعـامل الطريـ ، يف 
و.بيعة وجورهو حّت وذا انقطعمح السب  بينو وب  ربوف ألَـّوج نفسجـو، ومتـرر  هويتو،لو عن حقيقة 

 خالقوو على
اإلنسان يف قصة احلياة ي طرب بـ  متـرر وخ ـوع، يف صـراع أبـدي بـ  احلـ   يزل ومل

و مـَ الشـيطان و مكانمح لقصتو تلـ  عـه التـاريس مشـاهُد ومصـولو وكانـمح لـا نوالبا.  وىل 
 ميها كجرٌّ ومـجرٌّ، ووقبالو وورابرو ضارية،ومعسكره معارُك 

ـْرتجِ: ِوىلج  أجرجأجيـْتج ج  قجالج وج  حكايًة عن وبليس: ) عز قال ا الَِّذي كجرَّْممحج عجلجيَّ لجِرْن أجخَّ هجذج
ـ اْلِقيجامجةِ يـجْوِم  ـزجاًء  تجِبعجـ ج ْن ألجْحتجـِنكجنَّ ُذرّيِيَـّتجـُو ِو  قجلِـياًل. قـجالج اْذهجـْب مجمج ُُُكْم جج ـزجا ـنَّمج جج ُهْم مـجِإنَّ ججهج ِمـنـْ

ـــْوِت ج وجأجْجِلـــْب عجلجـــْيِهْم  وجاْســـتـجْفِزَْ مجْومُـــورًا.  ُهْم ِبصج ـــْن اْســـتجطجْعمحج ِمـــنـْ ـــارِْكُهْم يف  ِِبجْيِلـــ ج مج وجرجِجِلـــ ج وجاج
ـْيطجاُن ِو  ُطــ وجمجـااألجْمـوجاِل وجاألجو ِر وجِعـْدُهْم  ُســْلطجانو  عجلجـْيِهمْ ُرورًا. ِونَّ ِعبجـاِري لـجْيسج لـج ج يجعِـُدُهْم الشَّ

 .(65-62)اإلسراء:(وجكجفجى ِبرجبّي ج وجِكيالً 
َمان قصةو مَ القرآن، وقصةو مَ الشيطانو أج  من  ذل  كان لإلنسان يف ك  
  مليظـــة، حلظـــةً  يـــوم، كـــ   يتنـــا ر الفـــاط عمـــرك هـــذاو اإلنســـان أيهـــا يـــا حســـرة عليـــ م
 أن كيــ   لتــدرك يــومف كــ   الشــمس طــروبج  اُْرقُــبْ و تجــْيج  الثــر  علــى ملتهاويــةا اخلريــ  كــ وراق
 بعـد بـ  مـإذاو األخـرية حمطتـ  عنـد بقوة كاهلها  عن لتلقي  هائلةف بسرعة ب  جتري األرض
 مت ـــي.. تبـــا    رك ـــها يف األرض ومت ـــيو وقمامتهـــا ترابـــا مـــن حقـــري جـــزءو  صـــاخبة حيـــاة
 وكيـ  واملـوت  احليـاة لفـز حتـ  مكيـ و األخري موعدها وىل - تْ أُِمرج  كما  –  هية طري جارةً 
 كلهـا   الكتـب ضاعمح قد وها كي   جتهلو  ولكن  منو جزء أنمح الذي الوجور .لسم تفسر
 (والكتاب) هذا سو  يدي  ب  يب  ومل

 تـــدرك وأيـــن القـــرآن  يف جتـــدها مل ون جتـــدهاف وأىن آرم، ابـــن اي وذن اهلدايـــة جتـــد مـــ ين
 يف ومبشـــرات عالمـــات – نفســـها يف نفـــس لكـــ  - املنصـــوبة آايتـــو يف تـــدركها مل ون الســـكينة
ا ِونَّ ) هللا  وىل الطريــــ  ــــذج ـــــرُ  أجقْـــــوجمُ  ِهــــيج  لِلَّــــيِت  ِيْهـــــِدي اْلُقــــْرآنج  هج ِمِن ج  وجيـُبجشّي ِْ لُـــــونج  الَـّـــِذينج  اْلُمــــ  يـجْعمج

ُمْ  أجنَّ  الصَّاحِلجاتِ  ِمُنونج يُـ   ج  الَِّذينج  وأجنَّ . كجِبريًا  أجْجرًا هلج ُـمْ  أجْعتجْداج  اِب ِخرجةِ  ِْ اابً  هلج  - 9:اإلسـراء)(أجلِيًمـا عجـذج

10). 
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َا أبــداي، بــي املــوتى، ويــه؛ املرضــى، ويقصــم قلــوب  بقــي نـجعجــم، القــرآن العظــيم وعجــا
عندما   -املست عف  يف العامل ، وبول َمر  التاريسو وك  ذل  كان  هاماتا بابرة، ويرمَ 

ُن مـن موعــد واب ابلقـرآن، -كـان  ــ َّ اإلابَّ لقــرآن مقـطو وهـو بــو يكـون ا ن، وبــو يكـون كلمـا حج
ورورة الزمــانو علــى يــد أي كــان مــن النــاسو بشــرط أن وخــذه برســالتو، ويتلــوه حــ   التــاريس،
 و وتل  هي الق يةوتالوتو

ِ ء املسلم   أين عقوهلم  أيـن قلـوبم  ألـيس ذلـ  هـو القـرآن  ألـيس  حدر ماذا هل
عبيده .وعا أو كرهـا   -ك  اخلل    -أليس هللا رب العامل   أليس اخلل   هللا م ذل  هو كال

وا ضـــطراب وذن  ملـــاذا   ينطلـــ  املســـلم املعاصـــر يشـــ  الظلمـــات بنـــور الـــوحي  الـــيررمفـــيم 
 لألنفس وا ماق  اخلارقالسا.َ، 
ا اأجنزجْلنجـ لـجوْ )هللا يف القرآن عن القرآن، ابلـنف الواضـح القـا.َ:  يق  أمل  عجلجـى اْلُقـْرآنج  هجـذج

بجـــــــ ٍ  ًعا خجاِاـــــــًعا لَّرجأجيـْتجـــــــوُ  جج ـــــــدِّي ـــــــنْ  مُّتجصج ْشـــــــيجةِ  مّي  لجعجلَُّهـــــــمْ  لِلنَّـــــــاسِ  نجْ ـــــــرُِبجا اأْلجْمثجـــــــالُ  وجتِْلـــــــ ج و اّللَِّ  خج
. مه  هذه خاصية ماتـمح مبـوت حممـد رسـول هللا  أم أن معجـزة القـرآن (21:احلشر) (يـجتـجفجكَُّرونج 

ىل يـــوم القيامـــة  ورطـــم أن ا ــواب هـــو مـــن املعلـــوم مـــن ريـــن اإلســـالم و خصائصـــهاابقيــة بكـــ  
البشـر  وىل هـذه األمـة، نـورا مـن األمـ  السـا.َ  يلقـي مسـلمف مـإن رسـول هللا لكـ ابل رورة 

 عليــــو الصــــالة والســــالم املســــجدج يومــــا علــــى أصــــيابو مث قــــال: رخــــ املمتــــد وىل األبــــدو مقــــد 
مــإن  :بلــى، قــال  :قــالوا  ولــو و  هللا وأط رســول هللا  تشــهدون أ  ألــيس)أبشــروا.. أبشــروا..و 

، .رمُو بيد هللا، و.رمو أبيديكم، متمسكوا بوو مإنكم لن ت ـلوا، ولـن  القرآنهذا   َلكـواسجبجبو
 مـــن املمـــدور   هللا حبـــ  هـــو هللا كتـــاب: )أخـــر  بصـــيفة أي ـــا قولـــو ومثلـــو( 5بعـــده أبـــداًو()

 يده  ميد من أين ولكن اخلالدة، القرآن قيقةح تل (. 6()األرض وىل  السماء

                                     
صيييو، والبيهقي يف اعبو، وابن أيب ايبة يف مصنفو، والطهاط يف الكبري، وعبد  يفابن حبان  رواه   5
. نشـر مكتبـة املعـارف 713. وصـييو األلبـاط يف السلسـلة الصـييية: ب مـن املسـندمحيـد   املنت ـ بن

 .1995هـ/1415. .بعة جديدة بتاريس: الراادابلرايض، لصاحبها سعد بن عبد الرمحن 
 صـييح يف األلبـاط وصـييو. هــ1405رار الفكر بريوت لبنـان:  نشر ،4/31:تفسريه يف الطهي رواه   6

 .4473:الصفري ا امَ
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 القـرآن  هـذا وىل يلتفتوا أن – خاصة منهم الدعوي الش ن وأه  – للمسلم  ون أمل
 مشـاهدة عـن أعمـاه الـذي ومـا الـرمحن  كلمـات  مسـاع عـن اإلنسـان هـذا أصم الذي ماو عجبا
ُه جــ  – هللا ألــيس العالمــات  ا ايت هــذه عــه املتجلــي االــو  الكــون هــذا خــال  هــو –  نــا
 ومليكــو  اــيء كــ   رب – وعــال جــ  – هــو ألـيس الشــهارة  عــامل وىل الفيــب عــامل مــن املمتـد
 العـــزة ذو وامللكـــوت  امللـــ  مالـــ  هـــو هللا أوجلـــيس هـــد   مث خلقـــو اـــيء كـــ   أعطـــى الـــذي

 كلهــم  اخللــ  أوجلــيسو ووذنــو بعلمــو و  يكــون اــيء و و أبمــره و  يكــون اــيء   وا ــهوت 
 ذا ومـــن األرض  روران ويقـــاف علـــى قـــدير ذا ممـــن وســـلطانو  ورارتـــو حتـــمح مقهـــورين ونأاعــ
َون، قـدر علـى هللا سـوَّاها مـا بعـد مـن السـماء  يف األمالك نُُظم تفيري على قدير  هلجـجا مـجقجـالج ) مـو

ْرهـــاً   أوْ  .جْوعــاً  ويِتيجــا وجلِــالجْرضِ  نجــا قجالجتجــا كج ـــرين الشــيو  ِمــنج  ذا ومـــن (10:مصــلمح) (.ـجـائِِع ج  أتـجيـْ  املعمَّ
 جلـــده  وجيعـــد عظمـــو، ين ـــر أن الـــوجهجنِ  منـــَ أو جســـده  وىل رب وذا اهلـــرم رمـــَ علـــى قـــديرو 
 وهيهاتو هيهات ولكنو واملوت اهلرم يصارع أن اإلنسان وباول

 والوجِع ُ  قـجْرنجوُ  وجأجْوهجى يجِ ْرهجا مـجلجمْ ***  لُِيوِهنـجهجا يـجْوماً  صجْ رجةً  كجنجاِ.حٍ 
ِمنهم كامرهم  اخلل ، اَ ب  املشيكة الكونية اليقينية هو ناءوالف املوت  ووم

 عجـدّيٍ  يف عمـره يبـدأ الـدنيا هـواء مـن األول نفجِسـو التقاط ومبجرر.. ما يوما اإلنسان يولد
 من وم ة وبعد اإلنسان يولد هكذاو اخلتام آية هو البدءُ  مكان..و الرحي  موعد  و عجْكِسي
ــــــــنْ  ُكــــــــ ُّ و )وماتــــــــو تكــــــــون األرض َمــــــــن ــــــــا مج هج ــــــــى. مجــــــــانٍ  عجلجيـْ قج  ا ْجــــــــالجلِ  ُذو رجبّيِــــــــ ج  وجْجــــــــوُ  وجيـجبـْ

 .(25-24:الرمحن)(وجاِ ْكرجامِ 
 بــذا وحيــا ميكلمــو العبــد، اإلنســان هــذا وىل رســالتو يرســ  العــامل ، رب هللا هــو ذلــ 

 أمــر مــن عجبــا وايو اإلنســان هــذا علــى مواأســفاهو وكفــورا متــررا و  النــاس أكثــرُ  ووىبو القــرآن
ِ ء حجْسـرجًة عجلجـى اْلِعبجـاِرو  ايج )و مـيهم يكـن مل الرسـول وكـ ن يعنيهم،   الكتاب ك نو  املسلم  ه

ْتِيِهْم ِمْن   (30)يس:(ِو  كجانُوا ِبِو يجْستـجْهزُءونو رجُسولٍ مجا وج
 أمــة خــري مــنهم مــ خرج ا اهليــةف عــرب يف هللا نف ــو الــذي الــروح هــو القــرآن هــذا ون
 ا مـاق، يف حتلـ  حيـة .يـوراً  احل ـاريف املـوت رمـار مـن القـرآن بـروح وانبعثـوا وللنـاس أخرجمح
 العـامل ويـُبجصّيـرون هللا بنـور يـُْبِصـرون هللا، علـى أِر َّءج  العمى ومتاهات ا ه  ظلمات من وخرجوا
 يـنفس روحـاو هـو هـو يزال   العظيم، الرابط الروح القرآن، سر هو ذل و احلياة حقائ  ال ال
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 حقــائ  أضـ م مــن حقيقـة وتلـ و جديــد مـن متييــا وا تمعـاتف النفـوس مــن املـوتى يف اةاحليـ
ُه ج  قالو ا يد القرآن ِل ج ):  نا نجا وجكجذج يـْ  اْلِكتجـابُ  مجـا تـجْدرِي ُكنمحج   مجا أجْمرِاج  مّينْ  ُروًحا ِولجْي ج  أجْوحج
ميجـــانُ  وج  ـــوِ  رَّْـــِدي نُـــورًا ججعجْلنجـــاهُ  وجلجِكـــن. اإْلِ ـــنْ  ِب ـــاء مج ـــنْ  نَّشج ِونَّـــ ج . ِعبجـــاِراج  ِم  ِصـــرجاطٍ  ِوىلج  لجتـجْهـــِدي وج

ـــــــــا لجـــــــــوُ  الَّـــــــــِذي اّللَِّ  ِصـــــــــرجاطِ . مُّْســـــــــتجِقيمٍ  ـــــــــمجاوجاتِ  يف  مج ـــــــــا السَّ  تجِصـــــــــريُ  اّللَِّ  ِوىلج  أج . األجْرضِ  يف  وجمج
 .(53-52:الشور )(األُمورُ 

لبـدء وىل املصـريو الوجـور ال ـ م الرهيـب، مـن ا نبـ أنمح  تل  قصة النب  العظـيمو  من
أجْبصجـاُر الَـِّذينج  اجاِخصجـةو اْلوجْعـُد احلْـج ُّ مـجِإذجا ِهـيج  وجاقْـيججبج : )ا ايتالنب  الذي جاءت بو النُُّذُر من 

ــــُروا: ايج وجيـْلجنجــــا قجــــْد ُكنَّــــا يف طجْفلجــــٍة  ــــنْ كجفج و ِم ا بجــــْ  ُكنَّــــا ظجــــالِِم ج ــــذج  –. وقريبــــا جــــدا (97)األنبيــــاء:(هج
ـا لِْلُكتُـبِ نجْطِوي السَّمجاءج كجطـجيِّي السّيـِج ّي  يـجْومج و )والسماواتتنفجر بو األرض  –واحسراتهو  و كجمج

نجا ِواَّ   ْأاج أجوَّلج خجْلٍ  نُِعيُدُه وجْعًدا عجلجيـْ  (.104)األنبياء:(مجاِعِل ج  ُكنَّابجدج
العظـيم  أعذر من أنذرو وما بقـي ملـن بلفـو النبـ  ولقدهو النذير القرآط الرهيبو  ذلكم

ِوليتو  ويت ــذ القـرار، قـراراً واحــدا مـن بـ  احتمــال   الوجوريـة،مـن حمـيفف و  أن يتيمــ  مسـ
العجمجـىو ومـا أنـزل هللا القـرآن وْذ أنزلـو و  هلـذاو ولقـد صجـرَّمجو علـى  أوا ن ،   اثلث هلمـا: النـور 

ـاقـجُهم سنةف آيًة آيـًة، كـ  آيـة يف ذاَـا هـي بصـرية للمستبصـري وعشرينمد   الر  ن، الـذين اج
بــاًف عســى أن يكونــوا مــن املهتـدين. وبقــي القــرآن بــذا  احلــ نـوُر   التيــديمبيثــوا عنــو رجطجبـاً ورجهج

ــاءُكم قـجدْ ا ستبصـاري ها.ــب الُعْمـيج مــن كـ  جيــ  بشــريو قـال احلــ ُّ جـ  وعــال: ) ــِئِرُ  جج  بجصج
 (.104:األنعام)(حِبجِفيظٍ  عجلجْيُكم أجاج  وجمجا لجيـْهجامـجعج  عجِميج  وجمجنْ  مجِلنـجْفِسوِ  أجْبصجرج  مجمجنْ  رَّبّيُكمْ  ِمن

ُهارسالة هللا،  وىلذل ف نرجَ آئب    أج  من من جديد، نستففره تعاىل على ما  نقر
الــيت مل تكــن يف كــ  جتلياَــا  الزكيــة، بســنتو هللامر.نــا وقصــراو قــدوتنا يف هــذه الســبي  رســول 

ِمن ، يف  للقرآنسريا و  تف -قو  ومعال وتقريرا  –النبوية  العظـيمو وكفـى بكلمـة عائشـة أم املـ
ـــا ا امعـــة املانعـــة:  مقالــمح فســـرلمح عـــن ُخُلِقـــو ملــا –عليـــو الصـــالة والســـالم  –وصــفو  بعباَر

 ض  وخاب من عزل السنة عن الكتابو ولقد( 7)كان ُخُلُقو القرآنو()
خنوض با حتـدايت  – هللا أمر كما  –وىل القرآن،  م  رسالتو ون ااء هللا  وذن نرجَ

و وأن بينهما  رابنية و  اب مَ  وأن   وصالح و  ابلصالحو أبنالعصر، بدوا اليق  التام 
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جـ   -و وهو قول احلـ  ا يدو  ابلقرآن  - ورابنيةً  صالحاً ووصالحاً  –  ومكان لك  ذل  
ُها  كـ  عالمـة هـداايت. ول –العالمـات  يقـرأملـن  –ذات عالمـات  آيـة يف آيـة عجيبـة، – نا

ــ وجالَّــِذينج ) :قــال تعــاىل ِذْكــرُه ــالجةج  وجأجقجــاُمواْ  اِبْلِكتجــابِ  ُكونج ميُجسّي َُ   ج  ِواَّ  الصَّ  أجْجــرج  ُنِ ــي

 وىل املسلم برمَ كفيالن أمران :الصالة ووقامُ  ابلكتاب، التَّْمِسي ُ  (170:األعراف()اْلُمْصِلِي ج 

َُ نُ   ج  ِواَّ : )هكذا واملصلي  منـزلة  :تعاىل قولو ومثلها و ية تل  وون (.اْلُمْصِلِي ج  أجْجرج  ِ ي
نِيّيِـ ج  ُكونُـواْ  وجلـجـِكن)   وقـد. (79:عمـران آل)(تجْدُرُسـونج  ُكنـُتمْ  وجمبـجا اْلِكتجـابج  لجُمـونج عْ تـج  ُكنـُتمْ  مبـجا رجابَّ

 والتعلـيم، الـتـَّعجلُّم وظيفـيت بـ  للجمـَ ف(اْلِكتجـابج  لِّيُمـونج عج تُـ )و (اْلِكتجـابج  لجُمـونج عْ تـج )  :قُرِئـجمحْ 

 رالة عالمات هي مبا العظيم، القرآن  ايت التدارس يكون بذل  وذْ  واإلصالح، والصالح

 السـبي  هـي وتلـ . وا مـاق األنفـس يف وعـال، جـ  وليـو التعـرف لطريـ  ورامسـة هللا، علـى
: ا يـة يف ا سـتدراك مـن املسـتفارة احلصـر ر لـة مـن واضـح هـو كمـا للرابنيـة، األسـاس

 (.رابني  كونوا ولكن)
  

 القرآن مفهوم

 ا ن: ما القرآن  ولنس ل
 ب  الكون كلو  كلوفهذا الكتاب الذي هز العامل   ما

(، واختلفــــوا بعــــد ذلــــ  يف خصــــائف هللاالعلمــــاء يف تعــــريفهم للقــــرآن علــــى أنــــو )كــــالم  أاــــَ
َمـو، و  نقـول يف ذلـ  و  مبـا قـال بـو  السـل  الصـا . وومنـا املهـم احلـ  مـن  أهـ التعري  ولوا

املسـلم : )القـرآن كـالم هللا(. هـذه حقيقـة  بـ عندا ا ن ههنا بيان هذا األص  ا مَ عليـو 
 عظمى، ولكن لو تدبرت قليال..

تســـتطيَ أن تســـتوعب ِبيالـــ  امتـــدار هـــذا  هـــ جــ  جاللـــو خـــال  الكـــون كلـــو..  هللا
لــ  و  خـــال  الكــون ســـبيانو وتعـــاىل. ذ علـــىالكــون يف ا مـــاق .. .بعــا   أحـــد لــو القـــدرة 
مســـتيي  احلصـــر علـــى العقـــ  البشـــري  احلـــدور،ما متـــدار الـــذي ينتشـــر عـــه الكـــون َمهـــول 

وتلـــــ  النجـــــوم والكواكـــــب  و.بقاَـــــا،احملـــــدور. هـــــذه األرض وأســـــرارها، وتلـــــ  الف ـــــاءات 
يف طيـب  وأ.باقها... ونو ل ـرب السبَوأمالكها، وتل  السماء وأبراجها، مث تل  السماوات 
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ا ن  اسـ ل نفسـ .. أنـمح هنــا يف  أنـمحرهيـب   حتصـره و  ماليـ  السـنوات ال ـوئية. أيــن 
. وربـــ  الـــذي خلقـــ ، وخلـــ  كـــ  األرضذرة صـــفرية جـــدا، اتئهـــة يف م ـــاء الســـماء الـــدنيا: 

العظـيم، قـدَّر برمحتـو أن يكلمـ   ا ليـ ايءف هو حميط بك  ايء قـدرة وعلمـا.. هـذا الـرب 
رب العــامل . أوج تــدري مــا تســمَ  هللا ذو  هللاســانف مكلمــ  ابلقــرآن.. كــالم أنــمح، أيهــا اإلن

 َْ يُوحجى(. أي وجدان، وأي قلبف يتدبر هذه احلقيقـة  لِمجاا الل رب الكون يكلم  )ماستجِم
القهــار رطبــا ورهبــا  اللهــم و  وذا كــان صــ را أو حجــرا.   الواحــدالعظمــى مــال هــر ســاجدا هلل 

ا أجنزجْلنجــا لـجـوْ أخشــَ اخللـــ  هلل  ) مــنجــر كيــ ف وهــا الصــ ر واحل ــذج  لَّرجأجيـْتجـــوُ  ججبجــ ٍ  عجلجــى اْلُقــْرآنج  هج
ًعا خجاِاًعا  وهـي (21:احلشـر)(يـجتـجفجكَّـُرونج  لجعجلَُّهمْ  لِلنَّاسِ  نجْ رُِبجا اأْلجْمثجالُ  وجتِْل ج  اّللَِّ  خجْشيجةِ  مّينْ  مُّتجصجدِّي
ــ َّْراج  ِواَّ : )الســالم عليــو راور حــ  يف عــاىلت هللا قــول تقــرأ أمل َمــاَ،   حقيقــة أمثــال  اْ ِبجــالج  سج
ـبِّيْينج  مجعجـوُ  ْاـرجاقِ  اِبْلعجِشـيّيِ  ُيسج : تعـاىل وقولـو ،(19-18:  سـورة()أجوَّابو  لَـّوُ  ُكـ ٌّ   حمجُْشـورجةً  وجالطَـّرْيج  وجاإْلِ
 وجأجاجْ  ِولجْيـ ج  تـُْبـمحُ  ُسـْبيجانج ج  قـجالج  أجمجاقج  مـجلجمَّا صجِعًقا وسجىمُ  وجخجرَّ  رجك ا ججعجلجوُ  لِْلججبج ِ  رجبُّوُ  جتججلَّى مـجلجمَّا)

ِمِن ج  أجوَّلُ  ِْ  (.143:األعراف()اْلُم
 ألنـو مـوقف مـن أي: عجـ ُ  من تكلم سبيانو تكلم ووذا الكون، رب كالم  هو هللا كالم

 رب ونـــو. وقـــدرة علمـــا اـــيءف بكـــ  حمـــيط اـــيء، كـــ   مـــوق وتعـــاىل، ســـبيانو العظـــيم العلـــي
ـُـمْ  أج ج : )تــدبرم.. الكــون ــاء مّيــن ِمْريجــةٍ  يف  ِورَّ ِــمْ  لّيِقج ــْيءٍ  ِبُكــ ّيِ  ِونَّــوُ  أج ج  رجبّي ــيطو  اج  ومــن. (54:مصـلمح()حمُِّ
 الكـالم سـياق يف تعاىل قال. عجائبو من كثري  عن متيداث كلو،  ابلكون حميطا القرآن جاء هنا
َِ  أُْقِسمُ  مجالج : )القرآن عظمة عن وِ . النُُّجومِ  مبجوجاِق  يف . كجِرذو   لجُقْرآنو  ِونَّوُ . عجِظيمو  تـجْعلجُمونج  لَّوْ  لجقجسجمو  نَّوُ وج

ا. اْلعجالجِم ج  رَّبّيِ  مّين تـجْنـزِي و . اْلُمطجهَُّرونج  ِو َّ  ميججسُّوُ   َّ . مَّْكُنونٍ  ِكتجابٍ   مُّـْدِهُنونج  أجنـُتم احلْجِديثِ  أجمجِبهجذج
بُ  أجنَُّكمْ  ِرَْقجُكمْ  وججتجْعجُلونج   .نكذبربنا و  أبي من آايت   سبيان  .(82-75:الواقعة)(ونج ُتكجذِّي

النجـــومف خلقـــا، وأمـــرا، وعلمـــا، وقـــدرة،  مبواقـــَهـــو القـــرآن.. كـــالم مـــن أحـــاط  ذلـــ 
هيـ ه لـذل ، وصـنعو علـى  بعـدمامـن  ،على حممـد أنزلوووبداعا. مجاء كتابو بثق  ذل  كلو، 

نُـْلِقي  ملـا كـذب  هنا. ومن (5)املزمـ :قـجْو ً  جِقياًل( عجلجْي ج عينو سبيانو ج  وعال، مقال لو: )واَّ سج
عــن أن  بصــرهم،الكفــار ابلقــرآن، نعــى هللا علــيهم ضــِلة تفكــريهم، وقصــور ورراكهــم، وضــع  

ـاِ.ريُ  وجقـجالُوايستوعبوا بعده الكـوط ال ـارب يف حبـار الفيـب، مقـال تعـاىل: ) ـا وَّلِـ ج األج  أجسج  اْكتـجتـجبـجهج
 طجُفـورًا كجـانج   ِونَـّوُ  وجاأْلجْرضِ  السَّـمجاوجاتِ  يف  السّيرَّ  يـجْعلجمُ  الَِّذي أجنزجلجوُ  ُق ْ . وجأجِصيالً  ُبْكرجةً  وِ عجلجيْ  مُتْلجى مجِهيج 
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 يف الســـر مـــن كثـــري  عـــن متيـــداث جـــاء هنـــا ومـــن. جـــدا عميـــ  لـــرر وونـــو. (6-5:الفرقـــان)(رَِّحيًمـــا
ــرَّمْـنجا وجلجقجــدْ ): وجــ  عــز قــال. واألرض الســماوات ــ يف  صج اهج ــانج . مجثجــ ٍ  ُكــ ّيِ   ِمــن لِلنَّــاسِ  اْلُقــْرآنِ  ذج  وجكج
ــانُ  نسج ــْيءٍ  أجْكثـجــرج  اإْلِ ــدج ً  اج ــُنرِيِهمْ : )وقــال. (54:الكهــ )(جج تِنجــا سج ــّتَّ  أجنُفِســِهمْ  وجيف  اْ مجــاقِ  يف  آايج  حج
ج  ُمْ  يـجتـجبج َّ ُـمْ  أج ج . اجِهيدو  اجْيءٍ  ُك ّيِ   عجلجى أجنَّوُ  ِبرجبّي ج  يجْك ِ  أجوجملجْ . احلْج ُّ  أجنَّوُ  هلج ِـمْ  لّيِقجـاء مّيـن ِمْريـجةٍ  يف  ِورَّ  رجبّي
يطو  اجْيءٍ  ِبُك ّيِ  ِونَّوُ  أج ج   (.54-53:مصلمح()حمُِّ

 بكـ  الفيـب، مبيـزان ومـ جورا الفيـب، ببيـر متصـال القـرآن ات  يكـون أن عجبا مليس
 نعـم اللفـة، يف هلـا معـى   صـوتية وحـدة هـو ومنـا واحلـرف أمثاهلـا، بعشـر واحلسـنة حسـنة حرف
 الـرابط ابملعـى ولكـن املنيـرف، البـا.: ابملعـى لـيس معـى، لـو مـاحلرف القرآن يف أما اللفة، يف

. ر لــة وأي ر لــة ذلــ  يكفيــو وذنف هللا  بــو تكلــم قــد القــرآط احلــرف هــذا لــيس أوج . املسـتقيم
 مـن): اّللَِّ  رجُسـول قـال: قـال عجنـوُ  اّللَُّ  رجِضيج  مسعور ابن معن. عظمة وأي عظمة ذل  ويكفيو

 ألــ  ولكــن حــرف،( أمل) أقـول   أمثاهلــا، بعشــر واحلسـنة حســنة، ملــو اّللَّ  كتـاب  مــن حرمــاً  قـرأ
 .(8()حرف وميم حرف، و م حرف،

َل يف ا نــان العاليــة، ومــا  هللاكــان لقــار؛ القــرآن مــا وعــده   ولــذل  وايه، مــن رميــَ املنــا
و ورجتّيِـْ  كمـا   :: )يقال لصـاحب القـرآن هللا رسولأسب، عليو من حل  ا مال. قال  اقـرأ وجاْرقج
ُهــاو() منــزلت كنـمح ترتــ  يف رار الــدنياو مــإن  أي ــا: )جيــيء  وقــال( 9عنــد آخــر آيــة كنـمح تقر

ــبجُس اتجج وِ اي رب، حجلِّيــ :القــرآن يــوم القيامــة ميقــول ــبجُس  مث يقــول: الكرامــة،و ميُـْل َِْرُهو ميُـْل اي رب 
و ويـُــزجاُر بكــ  آيــة  :عنــوو مريضــى عنــو، ميقــول ِاْرضج اي رب  :مث يقــولُحلَّــةج الكرامــة،  ــرأ، وجاْرقج اِق

ِتيو هللا م   ذل )( 10حسنةو()  .(4:ا معة)(العظيم الف   ذو وهللا يشاء من ي
 األمســاء لــو خبــري، علــيم، بصــري، مسيــَ، مــتكلم، وتعــاىل ســبيانو وهــو تكلــم، تعــاىل ونــو
 لقـــد. تشـــبيو و  تعطيــ  و  أتويـــ  بـــال الســل ، أ بتهـــا كمـــا  هــانثبت العلـــى، والصـــفات احلســى

                                     
ِمِذيُّ  رجوجاهُ    8  ما ابب القرآن، م ائ  كتاب) اليمذي، سنن انظر. صييح حجسجنو  حجِديثو  وجقجالج  اليّي

 .املستدرك يف أي ا احلاكم رواه كما(.  األجر من لو ما القرآن من حرما قرأ ميمن جاء
 صييح يف األلباط وصييو كم،واحلا  حبان، وابن راور، وأبو والنسائي، واليمذي، أمحد، رواه   9

 .8122:الصفري ا امَ
 8030يف صييح ا امَ الصفري: األلباطاليمذي واحلاكم وحسنو  رواه  10
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 عليــو حممــد أمــة املشــرمة، األمــة هــذه بــو خــف الــذي كالمــو  مــن القــرآن وكــان وجــ ، عــز تكلــم
 الســماء مــن املمــدور احلبــ  مثــ  متينــة، صــلة وربــم، العبــار بــ  صــلة مكــان.  والســالم الصــالة

 .الصاحل  من بو أخذ من بيد األرىن و.رمو هللا، بيد األعلى .رمو األرض، وىل
 هـو هللا كتـاب: )سـب  حـديث من املعى، هذا خصو  يف والسالم الصالة عليو قال

)أبشــروا.. مــإن : أي ــا ذلــ  مثــ  يف وقــال( 11()األرض وىل  الســماء مــن املمــدور   هللا حبــ 
لـن ت ـلوا بعـده  َلكـوا، و لـنهذا القرآن .رمو بيد هللا و .رمو أبيديكم، متمسكوا بـو، مـإنكم 

ايرة ألطـ ، قـال وروي .(12أبدا() )أبشـروا.. أبشـروا..  :بصيفة أخر  صييية أي ا ميهـا 
 سـبب،مـإن هـذا القـرآن  :بلـى، قـال  :قـالوا  أن   ولـو و  هللا وأط رسـول هللا  تشـهدونأليس 

 (13و()أبداده .رمو بيد هللا و.رمو أبيديكم، متمسكوا بو، مإنكم لن ت لوا، ولن َلكوا بع
أيهـا اإلنسـان، ماحـذر أن تظنـ  طـري معـ:  ولي الرسالة وصلمح من رب العامل   هي

  والبشـر،   يُـْدرج  لـ  موقـَ مـن بيـنهم، كـال ماليـريبا يف خاصة نفسـ ، أو أنـ  واحـد مـن 
خطاب رب الكون، ميـو كـ  خصـائف الكـالم الـرابط، مـن كمـال وجـالل، أعـ: أن  ونو وكال
الكــ  وا ــزء يف وقــمح واحــد، وبصــي اــعور الفــرر وا ماعــة يف وقــمح واحــد،  ها.ــب بــو هللا
ـــمجاوجاتِ  يف  مجــا وجيـجْعلجـــمُ . اّللّيُ  يـجْعلجْمــوُ  تـُْبـــُدوهُ  أجوْ  ُصـــُدورُِكمْ  يف  مجــا ُّتُْفـــواْ  ِون قُــ ْ ) ـــا السَّ . األْرضِ  يف  وجمج

ــْيءٍ  ُكــ ّيِ   عجلجــى وجاّللّيُ  ،   يشــفلو هــذا عــن ذاك، وو  جــ  جاللــو ســبيانو (29)آل عمــران:(قجــِديرو  اج
كمـا أنـو قـدير علـى وجابـة كـ  راع، وكـ  مسـتفيث، مـن ايـَ   متامـامما معى الربوبية وكماهلـا  

األرض، ويف  ـــج البيـــر، وحتـــمح .بقاتـــو، ويف مـــدارات  وحتـــمحأصـــناف اخللـــ ، مـــوق األرض 
يشـفلو اـيء    -وهو تعاىل موق الزمان واملكـان  - واحدالسماء... وخل. ك  ذل  يف وقمح 
على ك  ايء قدير، مبذل  املنط  نفسـو أنـمح وذ تقـرأ  وهوعن ايء، لو املل ، ولو احلمد، 
وك نــو   ها.ــب أحــدا ســواك. احــذر أن ّتطــ  هــذا  ابلــذات،القــرآن جتــد أنــو ها.بــ  أنــمح 
 و.. مث أبصروتدبراملعى.. تذكر أنو كالم هللا، 

                                     
 .ّترجيو سب    11
 34: صييح ا امَ الصفري يفوهو . الطهاط ِبسنار صييح رواه  12
 ّترجيو. سب   13
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بَـُّرونج  أجمجــــالج ) جــــ  جاللــــو: قــــال  أجمجــــالج ) ،(24:حممـــد()أجقْـفجاهلُجــــا قـُلُــــوبٍ  عجلجــــى أجمْ  ْرآنج اْلُقــــ يـجتجــــدج
بَـُّرونج   ومتدبر.. (82:النساء()كجِثريًا  اْخِتالجمًا ِميوِ  لجوجججُدواْ  اّللّيِ  طجرْيِ  ِعندِ  ِمنْ  كجانج   وجلجوْ  اْلُقْرآنج  يـجتجدج

 حكمــة منــو كلمــة  كــ   مــوراء وتــدبر، اقــرأه العظــيم، الكــوط الكتــاب: القــرآن هــو ذلــ 
 مــن ومفتــاح واملصــري، احليــاة حقــائ  مــن وحقيقــة واألرض، الســماوات أســرار مــن وســر لفــة،اب

 تكـون أن تريـد ألسـمح. تريـد مـا كـ   ميـو ون.. متـدبر. رايتهـا  ـو كرهـا  السائرة نفس  مفاتيح
 أهــ ) مــن تكــن حياتــ ف .ــول ورميقــ  صــاحب  اجعلــو ابلقــرآن، عليــ  وذنف هللا  أهــ  مــن
: )ون هلل تعـــاىل أهلـــ  مـــن والســـالم الصـــالة عليـــو قـــال. الصـــييح النبـــوي التعبـــري يف كمـــا(  هللا

 .(14()القرآن هم أه  هللا، وخاصتو أه  :الناس
 

تجاح   « القرآنِ  َمججاِلس   » ر وع ِمف   ال مجش 
 

اُرِس القــرآن  مــنهجُ  كــان لــذل  الزمــان، وهــو هلــذا الزمــان، مــنهجو الق  رآن  اِلسِ ِبججج  تجــدج
ايرة و  هــو نفُســو يتقــارم أبــداو ألنــو ببســا.ة  و ى رائــمو متجــدر،   يبلــ مــنهج القــرآنو بــال 
هللا، وومنــا القــرآن كــالم احلــ  جــ  عــالهو وكفــى ابلقــرآن منهجــاً ملــن   حبــولنقصــانو كمــا ســي  

ــاِبًا نـجــزَّلج  اّللَُّ ربــوو ) مــنكــان علــى نــور  ــنج احلْجــِديِث ِكتجــااًب ُمتجشج ــِعرُّ ِمْنــمجثجــاِطج  أجْحسج ُو ُجُلــوُر . تـجْقشج
ُــمْ  ــْونج رجبَّ ــْن  اّللَِّ  تجِلــُ  ُجُلــوُرُهْم وجقـُُلــوُبُْم ِوىلج ِذْكــِر اّللَِّ. ذجلِــ ج ُهــدج  مُثَّ  الَّــِذينج هجْشج يـجْهــِدي بِــِو مج

ُ مجمجا لجُو   (.23)الزمر:(هجارٍ  ِمنْ يجشجاُء. وجمجْن ُيْ ِلِ  اّللَّ
 قامة القرآن، وبناء أخالق القـرآن، )َمججاِلس القرآن(: مدرسة اعبية لنشر  مشروع هذا

 علـىلتـداول القـرآن يف السـلوك الفـرري وا جتمـاعي، مـن خـالل اإلقبـال العـام الشـعا  ورعـوةو 
 األصـــيابف( راخـــ  األســـر، وبـــ  الق   رآن ص   الو تتعلــم القـــرآن، وتـــدارس القـــرآن، ومـــتح )

ِوس الذّيِْكِر لأله  واألحباب واألقارب وا ريانو و  أحل من موائـد القـرآن،  ألذى و  لتقدذ ك
 وَمالس التدارس امليسَّر لسوره وآايتو ب  يدي الرمحنو

)صالوات القرآن( أو )َمالس القـرآن(: مسـل و تربـوي مبجسَّـطف لسـلوك .ريـ   مشروع
وىل هللاو مشـروعو لــيس لنـا ميـو مــن ا جتهـار و  ا مــَ واليتيـب، ومراعــاة  التعــرفالنـورف قصـد 

                                     
 .2165لباط يف صييح ا امَ الصفري:وصييو األ واحلاكم،أمحد والنسائي وابن ماجو  رواه  14
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ألحـد،  ميـوَ جديـدو أنخـذه كمـا هـو مـن القـرآن والسـنة النبويـة. مشـروعو   ِمنَّـةج يف واقـ التنـزي 
لقائــد أو رائـــد، و   ميـــوو  هللو و  م ــ  ميــو ملبـــدع أو خمــيع، وومنــا هـــو كــالم هللاو و  انتمــاء 

أا وأنـمح، ومـن اـرح  - ايعـالتنظيم أو ااعةو ب  هو انتسـاب تعبـدي هللو طايتـو أن نسـعى 
 (وهللاُمسجمَّى: )عبد  قةلالستظالل حبقي –ه للقرآن هللاُ صدرج 

ا يــــد أمامــــ  ا نو ماحبــــث ميــــو عــــن نفســــ ف جتــــدها مشــــاركة يف بنــــاء  القــــرآن هــــذا
ـــة القـــرآن)َمججــاِلِس  (ف مســـجَّلجة(و ونـــو وذنف مشــروعو   ِمْلِكيَّـــةج ميـــو ألحــد، و  ه ـــَ ألي )مجارْكج

فجةج وومنا هو يتوسم ) فجًة وج جُْن لجُو عجاِبُدونج  وجمجنْ اّللَِّ.  ِصبـْ  (138)البقرة:(و أجْحسجُن ِمنج اّللَِّ ِصبـْ
 اي صاحا األاكال واأللقاب جانباو ولنطرق ابب هللا متذلل  متواضع و عن  رع

ــُو حممــدو رســول هللاالقــرآن)َمــالُس  ميــو أصــيابو علــيهم  واخنــرط ،( مــنهج تربــوي أسَّسج
تربويــًة ُّتجــرّيُِج أمــواجج التــابع و ومل يــزل بعــد ذلــ   مدرســةً  فرضــوان هللا، واســتمروا بــو بعــد موتــو

 للعلماء العامل ، وللمجدرين الرابني و - التاريسعه  –منوذجا مقصورا 
( عجــْرضو متجــدر ملوائــد الــروحو مهــذا القــرآن العظــيم أمامــ  ا نو هــذا  القــرآن)َمــالُس 

ن خلفـوو هـذا نـور الـوحي، و.ريـ  اهلـد و   وتيـو البا.ـ  مـن بـ  يديـو و  مـ الذيكالم هللا 
 ون –عن هللاو مهذه السور وا ايت ّتا.ب  أنـمح ابلـذاتو أنـمح، نـجعجـم أنـمحو ورـا  وامْـقجوْ ماقرأ 

ـــــــمحَّ بصـــــــدق  َمانـــــــ   ّتا.بـــــــ   -أْنصج ـــــــا  هـــــــذا،ا ن يف  َْ لِمج ويف ظرومـــــــ  هـــــــذهو )مجاْســـــــتجِم
ِمن و استمَ ون كنمح من (13().و:يُوحجى  اطب  يف التلقي عنو تعاىل ِصْدقاًوابهلل حقا، الر  امل

و ولنـــا الق   رآن إىل العم   ران( م   ن) –كعارتنـــا   -( مشـــروع ننطلـــ  ميـــو القـــرآن)َمـــالُس 
ِمنــة يف  -وذا ُأِخــذج بشــرو.و وضــوابطو  –كــاٍف ون اــاء هللا   مــنهجاليقــ  أنــو  لبنــاء الــنفس امل

يج ا جتمـــاعي اإلســـالمي ا ديـــد، ووعـــارة تشـــكيلها تربيـــًة وتزكيـــًة، مث بنـــاء النســـ العصـــرهـــذا 
هـو  وومنـاوعمرااو وتل  ليسمح رعو  ندعيها، و  متٍن نتمناه علـى طـري ُهـدج ، كـالو  ح ارةً 

اإلنســاُن  جرَّبــامنطـوق القــرآن احلكــيم، وحقيقتــو العمرانيــة الشــاهدة، كمــا هــي يف نصــو، وكمــا 
ــ ج يف  صــار حُمجرّيِكــاً يشــتف  بنفســوو  ا تمــَمــرارا يف التــاريسو وذلــ  ببســا.ةف ألن القــرآن وذا مـُعِّي

لت ــريج األجيــال وصــناعة األنفــس علــى  تلقائيــةفومعمــال مهَمــا مــن عنــد هللا، يشــتف  بصــورة 
 ع  هللا ووجْحِيوو
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( مش  روع دع وي ترب  وي بس ي ا س هل التنفي  ذ والتطبي قا سلس  ل الق رآن)َمالس  ف  
 ع  ن بعي  دا..  اجملتم  ع!وإع  ادة بن  اء مفا يم  ه س ال  نفس وس ال  دينااالنتش  ارغ يايت  ه  دي  د 

ج    دل )املتكلم    ي اجل    دد(ا وبعي    دا ع    ن تعقي    دات التنظيم    ات واهلي     ت!.. بعي    دا ع    ن 
 السياسية الضيقةا والتصنيفات اْلزبية امل ر ِبكجة! االنتماءات

مــن م ـاء القـرآن الكــرذ، بـ  يف حبــر االـو النـوراط العظــيمو وحتـمح اــالل  قريبـا لكـنف
 الكرذو الرابطروحو 

حلقـــات املدارســـات، وصــــفوف الصـــلوات، وحصـــون املســـاجد وأمــــالك  مـــن قـــاوانطال
 رون سواه، خملص  لو الدين، راطب  راهب ف حّت وتينا اليق و وحدهاألوقاتف سريا وىل هللا 

م ــاء )َمــالس القــرآن( .ريقتــان أو صــوراتن، ميكــن اعتمــار وحــدامها أو  يف وللــدخول
 :، وهو أم  معاً ا مَ بينهما 
( وتقــوم علــى أتســيس ا لــس راخــ  َم  الس الق  رآن األس  ريةمهــي صــورة ) األوىل م مــا

َين احليـــاة بينكمـــا راخـــ   ن، نتمـــا أيهـــا الزوجـــان أو األبـــوام. الواحـــدةاألســـرة  عنـــدما ّتتـــ  مـــوا
ُه، مـال تصـفو املـورة، و  ّتلـف احملبـةو مهـذه  البيمح، ِونو، و  يستقيم بنـا  وجْصـفجةُ وت طرب ا

و نعــم القــرآنصــيدلية الــرمحنف رواء كامــ ، واــفاء اــام    يفــارر ســقما: اإلميــان جــاهزة مــن 
قج القرآن    يكـون  -خاصـة  اأُلسـريللجسم  -القرآن. مه  مكرمتا يف وجْصفجِة القرآن  ون تِْرايج

ا مــاعي، كمــا ســنبينو  والتــدبرمبــنهج الــتالوة التهكيــة مقــط، بــ  يكــون أساســا مبــنهج التــدارس 
كتـاب هللاف تـالوًة وتدارسـا وتـدبراف   مـندما جيتمَ الزوجان على آايت بينـات بعُد حبول هللا. عن

و واسـتعدت أ  ا سـتعدارف إلعـارة ترتيـب هللاممعى ذل  أن القلوب قد انفتيمح للتلقي عن 
َين القــرآن ومفــاهيم  مــإذا ابلنــور ينـــزل ليطهــر اخلــوا.ر مــن وســاوس  القــرآنفالوجــدان علــى مــوا

عن األبصار والبصائر، ويعيد بناء الثقة ب  الزوج ، على  الت ليليةة الشيطان، ويطرر الفشاو 
 يف أي وقمح م ى ِب.القو وجرب تـجرج النتيجة بعين  ون ااء هللاو عليوأحسن مما كانمح 

األســـرية( هـــي لبنـــاء األســـرة علـــى مفـــاهيم اإلســـالم،  القـــرآنهـــذا وذاك )َمـــالس  قبـــ 
د اإلميـان، وقـيم الـدين، والت لـ  جبمالـو وأنـواره. علـى مواجيـ أعمـارهموتكوين األبنـاء مب تلـ  

علــى مــنهج القــرآن هلــي أيســر الوســائ  اليبويــة، وأضــمنها للوصــول ابألبــوين  القائمــةون اليبيــة 
 القـرآنوىل ا سـتفارة الفعليـة مـن مقاصـد  -راخ  األسرة الواحدة  -واألبناء معهما  أنفسهما
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  كلفـة ميهـا و   تلقائيـة،أن القرآن يريب النفس بصورة العالية، والت ل  أبخالقو الراقيةو ذل  
( راخـ  البيـمح. مـإذنف بصــدان القـرآنتعقيـدو بشـرط أن يقـور األبـوان أنفُسـُهما ورارةج )َملـس 

هـو )مــنهج  -ببسـا.ة  -علـى ابلو ألن ذلـ   هلمــانتـائج اخلـري والهكـة ِبذن هللا، مبـا   هطـر 
يف أعمــاق األنفــسف متامــا كمــا ينبــمح الــزرع يف  إلميانيــةاالفطــرة(، حيــث تنبــمح القــيم واحلقــائ  

أمهيـــة ح ــور األبــوين يف العمليــة اليبويــة. قــال عليـــو  عــن هللااحلقــ و وتــدبَـّْر حــديثج رســول 
علـــــــى الفطـــــــرة، مـــــــ بواه يهورانـــــــو، أو ينصــــــــرانو، أو  يولـــــــدالصـــــــالة والســـــــالم: )كـــــــ  مولـــــــور 

أن القـرآن هـو ريـوان الفطـرةو ومـن هنـا أن اإلسـالم هـو ريـن الفطـرة، و  ومعلـوم( 15ميجسـانوو()
كتــاب هللا تعــاىل علــى بنــاء األنفــس وا تمعــات علــى الفطــرة، أو وعــارة بنائهــا   مــنملــيس أقــدر 

َينها،على   أو ترميمهاف وذا كان قد حص  ميها ا راف أو ضاللو موا
أبنــاءهم وأهلــيهم مبعــزل عــن القــرآن، بــ  كــانوا  جيعلــون هللاكــان أصــياب رســول   ومــا

ــــو، ويشــــركورم ب ــــدجه، ــــرورم َمالسج ــــواره، وأوقــــات  موائ ويعيشــــون معهــــم حلظــــات اســــتدرار أن
 القــرآن خـتم وذا كـان)أنـس بــن مالـ  رضـي هللا عنــو  ا ليـ التعـرض ألسـراره. مهـذا الصــيايب 

 (16()وهلم مدعا وولده أهلو اَ
نــاء والبنــات، أٍب، أو أمّي تعبــمح وراء الســرابف حبثــاً عــن مــنهج قــوذ ليبيــة األب مــن وكــم
 التلفزيونيــةمــا اــاء هللا مــن األايم، يف املطالعــات للكتــب اليبويــة، واملتابعــات للــهامج  متســتفرق

لليصــول علــى  هنــاكفواإلعالميــة، مســائلًة هــذا العــامل أو ذاك، وقاصــدًة األخصــائي  هنــا أو 
َوجهـا،  ا... وخلو حـّت وذا محاَـ وقسـوةوصفة تداوي با ا راف أبنائها ومترر بناَـا، أو تعنـمح 

ذات ألـوان وبريـ ف أخـذَا  والكلمـاتقي  هلا ما قي ، وكانمح النظـرايت ذات اصـطالح أنيـ ، 
تشرع يف التطبي  والتجريب   جتد مـن  عندمامرحة مسرورة ك منا عثرت على كنز مث ، لكنها 

من و  تفـ: كلمات جوماء، ونظرايت خرقاءو   تسـ  هيمفهوم اليبية ميها و  السرابو وومنا 
 من جوعو

                                     
 عليو. متف   15
: رواه الطــهاط ورجالــو  قــات. وقــال( الــدعاء عنــد خــتم القــرآن ابب) مبجمــَ الزوائــد يف اهليثمــي أورره 16

 .11713َممَ الزوائد: احلديث رقم: 
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يطلب العالج النفسي، واحل  ا جتماعي، يف أقصى الدنيا وأبعد احلدورف  ملن وعجبا
مــا معــى  -حقيقــة  –الــرابط أقــرب وليــو مــن حبــ  الوريــدو القــرآنو مهــ  عرمــمح  الشــفاءوهــذا 
و الـذي يظـن أطلـب  القرآن  ِال اْلُمـرُّ  النـاسه  حاولمح اكتشـاف عـامل القـرآن  ذلـ  هـو السـ

عـن  يكونـونأبعـد مـا  -مـَ األسـ   -أرم على قدرة لإلجابة عنـو ابإلجيـاب، ولكـن أكثـرهم 
 الصوابو

لتمت  العالقـات  -يف العامل كلو  -القرآن وتالوتو ايء أنفَ وأجد   كتدارس  وليس
ُــوج  ورعايــةالزوجيــة،     بيـــمحو الطفولــة، وتربيـــة الشــبابو وون بيتــا يـُتجــدارجُس ميـــو القــرآن ويتلــىف هلج

 .هللايسكنو الشيطان أبداو ولذل  بيانو سه و بسيطو يف هذه الورقات، ويت حبول 
)ص   الو ت الثانيـــة مـــن صـــور الـــدخول وىل م ـــاء القـــرآنف مهـــي صـــورة:  الصـــورة وأمـــا

مــتح صــالون البيـمح لألحبــاب واألصـيابف مــن أجـ  الفايــة نفســها،  بـذل . ونقصــد الق رآن(
. وهـــذا أم ـــ  مـــا (17)إلنصـــات وىل حقائقـــو وِحكجِمـــووتـــدبره، وا الكـــرذ،وهـــي تـــدارس القـــرآن 
ألن بـو تتكـون الش صـية اإلسـالمية املتماسـكة علـى املسـتوي :  اخلـريفجيتمَ عليـو النـاس مـن 

وبـو بصـ  )التعـارف( مبعنـاه القـرآط الـذي يبـ: الثقـة بـ  النـاسف قصـد  وا جتماعي،النفسي 
ممــا  والــياحم،لقائمــة علــى التعــا.  والتــوار العمــراط، وربــط العالقــات ا جتماعيــة، ا التواصــ 

احلـــديث  يف هللايعطـــي للييـــاة راخـــ  ا تمـــَ اإلســـالمي معـــى اـــيال. وهـــو مـــا بينـــو رســـول 
ِمن  يف توارهم، وترامحهم، وتعا.فهمف مجثـجُ   وذا ااـتكى منـو  ا سـد،النبوي املشهور: )مجثجُ  امل

ـــو   ـــهجِر واحلُْ  ســـائرع ـــوو تـــداعجى ل ـــىو()ا ســـد ابلسَّ ـــا حصـــ  بيـــنهم مـــن  ومـــا( 18مَّ ذاك و  لِمج
ا تمـَ اإلسـالمي األساسـية، هـو  مقومـات)التعارف( على اخلري. مـ)التعارف( الذي هـو أحـد 
ــا  ايج هنــا قــول هللا تعــاىل: ) ومــنمنبــَ وجــور )املعــروف( الــذي هــو ضــد )املنكــر(و  ِواَّ  النَّــاسُ أجيُـّهج

 اّللَّج لِتـجعجـارجمُوا ِونَّ أجْكـرجمجُكْم ِعْنـدج اّللَِّ أجتْـقجـاُكْم ِونَّ  وجقـجبجائِـ ج عجْلنجـاُكْم ُاـُعواًب خجلجْقنجاُكْم ِمْن ذجكجٍر وجأُنثجى وججج 
ِبـــــريو  وســـــيلة هامـــــة جـــــدا لبنـــــاء التقـــــو   - املعـــــىبـــــذا  -. مــــــ)التعارف( (13()احلجـــــرات:عجلِــــيمو خج

 على التقو .الِه، والتعاون  يفوالصالح راخ  ا تمَ، مبا يتييو من التنامس 
                                     

اخـر هـذه لصالوات القرآن أاكال مرعية أخر ، وصور تنـدرج ضـمنها، سـنعرض هلـا حبـول هللا يف أو   17
 الرسالة.
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كلو ومنا هو هذا املفهوم اإلسالمي األصي ف لبناء األخـوة ا جتماعيـة يف   ذل  وأساس
بــ   ا جتمــاعيأ  وهــو: )احملبــة يف هللا(و ونظــرا ألمهيــة هــذا املعــى يف تقويــة النســيج  اإلســالم،

و مـا بيـان أ ـره الكبـري يف ميـزان اإلميـان واحلسـناتو علـى  ـ علـى الناسف مقـد حـر  الرسـول
: )خجـرججج رجُجـ و يـزور أخـاً لـو يف هللا عـز وجـ ، الصالة والسالم يف قصة احملبة، قال عليوحكاه 

]أي: بطريقوَ مجلجكاً، ملما مجرَّ بو قال: أيـن تريـد   مبجْدرجججِتوِ يف قرية أخر ، مج ْرصجدج هللا عز وج  
ــةٍ  مــالا،قــال: أريــد  : مجِلـــمج قــال لــو عنــدك تـجُربُّجـــا  قــال:  و قـــال: لِقجرابـجـٍة  قــال:  و قـــال: مِلِنْعمج

(. ويف 19وايه ميـوو() حببـ أتتيو  قال: وط أحبو يف هللاو قال: مإط رسوُل هللا ولي و ونو بب  
 جعـ : )قال: مإط رسول هللا ولي : أبن هللا قد أحبَّ ج كما أحببتجـو ميـوو( ومـن هنـا مسلمرواية 

و وهـو مـا نــفَّ جاللُـووم القيامـة، يـوم   ظـ  و  ظلُّـُو جـ َّ هللا املتيـاب  ميـو تعـاىل حتـمح ظلـو يـ
: )ســبعةو يظلهـم هللا يف ظلِّيــو، يــومج   ظـ َّ و  ظلُّــو: اإلمـاُم العــارل، واــابٌّ عليـو النــا يف قولـو

عليــو وتفرَّقجــا  اجتمعــاعبــارة ربــو، ورجُجــ و قلُبــو معلَّــ و يف املســاجد، ورجُجــالن حتججــاابَّ يف هللا،  يفنشــ  
هللاو ورجُجــ و تصــدق بصــدقة  أخــافعليــو، ورُجــ و .لبتــو امــرأةو ذاُت منصــٍب واــالف مقــال: وط 

 (.20هللا خالياًف مفاضمح عيناهو() ذجكجرج م خفاهاف حّت   تعلم مِشالُو ما تنف  مييُنو، ورج و 
يف هللا.  املتيـــاب  الصــن  الـــرابط الرميــَ مــن العبـــار وذنف يجْســُلُ  رســول هللا هــذا يف

 والصدقما ذاك و  لِمجا هلذه احملبة من اإلخال ، ولِمجا ميها من و 
مـــة يف )صـــالوات القـــرآن(، هـــي الكفيلـــة  موائـــد وومنـــا يف هـــذا العصـــر  –القـــرآن املقدَّ

بتفذيـــة روح التعــا.  والـــياحم بــ  املســـلم ، ومتتــ  عمـــران احملبــة العـــا و  -بشــك  خــا  
َل اإلميانية، وأا  املعاط الروحانيةوعجيبةف للفَو أبم   املن متفررةبصورة   ا

ـاِء  -ون َمالس القرآن  لجُتشجـكِّيُ   -مبا تصنعو من أخـوة صـارقة، وحمبـة عاليـة بـ  اْ ُلجسج
اــبكًة روحيــة ذات خطــوط عموريــة وأخــر  أمقيــة. تتواصــ  ابنســجام ميمــا بينهــا أمقيــا، علــى 

ْتجـدُّ  و نسجامعلى أرق وألط  ما يكون ا -من جهة  –املستو  ا جتماعي  مـن جهـة  -ومتج
موصـولة القلـوب حببـ  هللا مـن املـدر الروحـي، املتنــزل  ووىل أعلى عمـوراي  ـو السـماء –أخر  

وأتجمَّـْ  صـورج هـذه األحاريـِث  وعليها من لدنـو تعـاىلف ِذْكـراً يف املـأل األعلـى، ورعايـًة يف األرض
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ابكةج الروح املمتدة من ا تمَ اإلنساط وىل هللا تـجرج كي  يصوم القرآن ا يُد و التاليِة تـجرج عجبا
 وىل الســــــــماء مــــــــن املمــــــــدور هللا حبــــــــ  هــــــــو هللا كتــــــــاب): قــــــــال رســــــــول هللا ورب العــــــــامل 

)أبشـــروا.. مـــإن هـــذا القـــرآن .رمـــو بيـــد هللا و.رمــــو : أي ـــا ذلـــ  مثـــ  يف وقـــال( 21و()األرض
بصـيفة أخـر   وروي( 22و()..دالن َلكوا، ولن ت ـلوا بعـده أبـ مإنكم وأبيديكم، متمسكوا بو

ايرة ألطـ ،  ألـيس تشـهدون أن   ولـو و   وأبشـروا.. و)أبشـروا.. :قـالصييية أي ا ميهـا 
ــ قــال: بلــى، قــالوا: هللا وأط رســول هللا  ، .رمــو بيــد هللا و.رمــو أبيــديكم، بو بج مــإن هــذا القــرآن سج

ال ضــالل وذنف مبـا وجضجــحج مــن مـ (23ت ـلوا، ولــن َلكــوا بعـده أبــداو() لــنمـإنكم  ومتمسـكوا بــو
ج مــن نســيج األمــة وتـجقجــوَّ  مــن ع ــدها والطريــ  الســالكة وىل هللا ــةج مبــا متجـجـ َّ ومــا طــري  وو  هجلجكج

 ومنهاج القرآن العظيم بذل  كفي  
ِمن  ولكـن  بـد مــن بيـان أن القـرآن   يشــتف  حقيقـًةف و  وذا حتـرك بــو قلـب العبـد املــ

ماملعااة اإلميانية النابعة من صدق اإلقبال  وَي  كيانُو كلُّو لالاتعالو  ووااتع  لو وجدانُو ونعم
على هللا، وادة ا متقار وليو تعاىلف هي وحدها الكفيلة بتهيرة النفس وتصفيتهاف حـّت تصـلح 
 ومرآَـا لــتعكس أنــوار حقــائ  اإلميــان، الكامنــة يف القـرآن، وتســتدر أســرار العرمــان املكتنـــزة ميــو

َيتــو الوقــارورــا هــي وحــد َار القــرآن، وواــعال  ذلــ  أن هللا  وها تتــيح للعبــد الصــارق تفجــري 
ــرّيِك ــفِّيُ  قــا.رة اإلميــان، و  حركــة و  مبُيج ِمن هــو احملــرّيِك الــذي ُيشج مكيــ   وجعـ  قلــب العبــد املــ

 ينطل  النور  وكي  يتوهج القرآن  وهذا القلب جامد هامد،   َب بو رايح األاواق 
الس القرآن(ف مبا تت منو مـن أسـرار هـذا املـنهج، ومبـا تتييـو مـن َيـيج وعليوف مإن )َم

ــاِب القلــِب هــذه الصــفةج احلركيــةج الوجدانيــة، صــفًة ذاتيــًة ومهــارًة حيويــًةف  الشــوق وىل هللا، ووْكسج
ـــاءج( اْلُمتجيجلِّيقـــ ج بـــا أْاــــبجوج  ـــابيِح املع -معـــال  –جتعـــ  )اْ ُلجسج ـــرُِج واْلمجصج لقـــة يف مـــا يكونـــون ابلسُّ

ــِدُح يف قلـوبم مــن نــور  والسـماء قج تشــَ ابلنـور وهــي تـدور أبمالكهــا سـرياً وىل هللا.. وذلــ  مبـا يـجنـْ

                                     
 .ّترجيو سب    21
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وورـا  وآيـة النـور مـن سـورة النـور -علـى هـذا الـِوَجان  –واقـرأ ون اـرمح  ووأسرار القرآن واإلميان
 وم ْبِصْر .. و يةو وأيُّ آية
ـا كجِمْشـكجاةٍ   نُورِهِ  مجثج ُ  .ضِ وجاألجرْ  السَّمجاوجاتِ  نُورُ  اّللَُّ ) - ـةٍ  يف  اْلِمْصـبجاحُ  ِمْصـبجاحو  ِميهج  َُججاجج
ـــةُ  ـــبو   كج جرَّجـــا  الزُّججاجج ـــنْ  يُوقجـــدُ  ُررّيِيٌّ  كجوْكج ـــججرجةٍ  ِم ـــةٍ  اج ـــْرِقيَّةٍ    َجيـُْتونِـــةٍ  ُمبجارجكج ـــارُ  طجْربِيَّـــةٍ  وج  اج ـــا يجكج  َجيـْتُـهج
ْســـوُ  ملجْ  وجلجـــوْ  ُيِ ـــيءُ  رو  متجْسج ـــورِهِ  اّللَُّ  يـجْهـــِدي .نُـــورٍ  عجلجـــى نُـــورو  اج ـــنْ  لُِن ـــاءُ  مج  األجْمثجـــالج  اّللَُّ  وجيجْ ـــِربُ  .يجشج
 (35()النور:.عجِليمو  اجْيءٍ  ِبُك ّيِ  وجاّللَُّ  لِلنَّاسِ 

ِمن عنــدما يتــوهج وميانــو،  ما يــة مجثـجـ و ضــربو هللا جــ  جاللــو للقــرآن يف قلــب العبــد املــ
 ومــذل : نــورو علــى نــور وَيــمح القــرآن وهــو آايتــو البينــاتويـجتَِّقــُد وجدانــوف مبــا يتــدم  عليــو مــن 

ِمن. مكلمـــا  ِمن. واملصـــباح هـــو: القـــرآن. والزجاجـــة هـــي: قلـــب املـــ ماملشـــكاة: هـــي صـــدر املـــ
مهو لذل  كالكوكـب  وااتف  العبد ِبوجارِِر القرآن تـجوجهَّجج اإلميان بقلبو وااتع ف متدم  منو النور

مإىل  و هذا املعى ذهب اإلمام أبـو جعفـر  ويف علياء السماءالدُّرّيِيّي النابِس ابحلسن وا مال 
الطـهي رمحـو هللا يف تفسـري ا يــةف نقـال عـن عــدر مـن سـل  الصــيابة والتـابع ، مـنهم ُأيبجّي بــن  

 (24كعب، وابن عباس رضي هللا عنهما)
ووذا أررت أن تشاهد كي  يفيس نوُر هللا علـى عبـاره وأوليائـوف مشـاِهْد قـولج هللا جـ  

ــمجاوجاتِ  نُــورُ  اّللَُّ عــال: )و  بَـّْر أبعارهــا الكونيــةج العظمــىووجاألجْرضِ  السَّ َْ مشــاهدج ا يــة  و( وتجــدج مث اتبِــ
كمـا صـح عنـو عليـو الصـالة والسـالم يف حـديٍث   بـجْعُد ُمتجسجْلِسلجًة من خالل حديث رسـول هللا

ــدُّ وليــو الرّيِحــالُ  رســول هللاف الصــيايبُّ ا ليــُ  اــعاع مــن نــور هللا، يرويــو عــن  وصــييٍح ملــيٍح، ُتشج
 أبـــوقـــال  ومـــا أحـــب أن   بـــو الـــدنيا ومـــا ميهـــا.. أبـــو موســـى األاـــعري رضـــي هللا عنـــو.. وهللا

ــاٍت،   ِِبجْمــسِ  : )قجــامج مينــا رســوُل هللاقــالموســى األاــعري رضــي هللا عنــو،  إن هللا »: مقــالكجِلمج
بجِغ  ي لج  ه  أن  ي جنج   وجي جر ف جع   ه . ي  ر فج  ع  إلي  ِه عجمج  ل  اللَّي   ِل  ال ِقس    ج امج! َيج ِف     عج  زَّ وججج  لَّ الج ي جنج  ام ! والج ي جن  

اب   ه  النُّ  ور !.. لج  و  كجشج  فجه   وعجمج  ل  ق جب   لج عجمج  ِل الن َّهج  اِرا  رجقج  ت  الن َّهج  اِر ق جب   لج عجمج  ِل اللَّي   ِل! ِحجج  ألجح 
ِه  ِه مج  ا ان  ت جهج  ى إلجي   ِه بجصج  ر ه  ِم  ن  خجل ِق  هِ ب  س    تجهــي وليــو ( 25و()حجات  وجج  ْلِقــِو   يـجنـْ وأيُّ اــيٍء مــن خج

ــُبيجاُت: هــي بـــاُء النــوِر ومـجــْيُس احُلْســِن، مــن ا مـــال  بجصجــرُُه  و.. أ ج ســبيانوو ســبيانوو والسُّ
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هو النور وحجابـو  و( مسبيانو وتعاىل من ربّي عظيم26)ووا الل املتجلي عن ذاتو ج َّ جاللُو
 والنور

ــاُء متيل قــ  مبجــالس القــرآن، ويشــرعون يف ا اــتفال بكتــاب هللا معنـدما جيتمــَ اْ ُلجسج
جــ  عــالهف مإمنــا هــم يف احلقيقــة يجِصــُلونج أرواحجهــم حببــ  هللا النــوراط مبااــرًة، ويربطــون مصــابيح 

وذلــ  مبــا  ومــإذا بــم يســتنريون بصــورة تلقائيــة، وبقــوة   نظــري هلــا وقلــوبم مبصــدر النــور األكــه
ووذا بـــم ييقـــون مبجعجـــارِِج القـــرآن ومجدارِِجـــو وىل مشـــاهدة حقـــائ   واقتبســـوا مـــن نـــور هللا العظـــيم

ـــاُمونج ميهـــا اـــيراً  ومـــا كـــان للزجـــاج البلـــوري وذا أاـــرقمح عليـــو أنـــوار  واإلميـــان، مشـــاهدًة   ُي ج
وذلــ  هــو مجثجــُ  أهــ  اخلــري املصــلي  يف األرض، وجرج ـجـِة  واحلقــائ  القرآنيــة و  أن يكــون ُمِشــعّياً 

يق األنبياء من ا  ولرابني  والصّيدِّي
مبــــا ذكــــرا هلــــا مــــن ومكــــاات  –مـجلجــــ ج أن تقــــول وذن: ون َمــــالس القــــرآن وصــــالواتو 

 وهي مدارُس لت ريج مصابيح القرآن يف األمة -وخصائف 
)َم  الس الق  رآن(غ م  ن أج  ل  بتص  ميمس بن  اء عم  ارة ال  روح  نش  رعوذنف  هنــا ممــن

أخص  ر يري  ق وأقرب  ه! وم  ن أج   ِل  ع  ربهللا   دي  د اإلن  انا وتص  فية الوج  دانا والس  ري إىل
ش   املغ للمعل  وم م   ن مواني   ق ال   دين  اجتم   اعيت  داوٍل اجتم   اعيٍ  للق   رآن العظ  يما والت   زاٍم 

اــاملة، ِبذن هللاو مــا نــر  و  أن  عجمجِليَّــةٍ وســالمية  ر ــة أن نســهم يف بنــاء عســى !لض  رورةب
ــــا احل ــــاري قــــد آن، وأنَّ  رج ــــ َّ  مومسهــــاوابَّ  بعــــامل اإلنســــانو مهــــذه آماهُلــــا القدميــــُة الكــــوط قــــد حج

ابلت مــ ، عــه آ م كــ  العــامل اإلســالمي، تنبــمح ابلبشــر  يف كــ    تــتم س اليــوم ابلفعــ  
 مكانو

 –نعـوذ ابهلل السـميَ العلـيم منـو  –واحـدة، قـد تكـون مـدخال للشـيطان  مسـ لة بقيمح
لـ  أنـو رمبـا يتسـل  وىل اخلـا.ر عـن املبـاررة وىل ونشـاء َمـالس القـرآنو وذ ويثقلهـاميثبط الـنفس 

ِال: مـــن لــو األهليـــة لبنـــاء َملـــس قـــرآط  وســرعان مـــا تتوجـــو أصـــابَ ا َـــام وىل  هـــذاعــه  الســـ
 الرابنيــون: أا لســمح أهــالف ووذن ملننتظــر املهــديو ومــن هنــا مإننــا نقــول: نعــم، العلمــاء الــنفس

اخلـــهة  أهـــ م ويت أو ، هـــم أوىل بـــذا املشـــروع مـــن طـــريهم، ولكـــن لـــيس وحـــدهمو بـــ  بعـــده
ِ ء من ماق أولر و خاصة وأن  يشـتف  ابملعلـوم  املشروعاليبوية من الرابني و ورمبا كان من ه
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لــو ميـدان آخــر طـري مــا  مـذل مـن الــدين ابل ـرورة، ولــيس موضـوعا لت ــريج الفقهـاء واملفتــ ، 
 .أساسا ن ميو، وومنا َمالس القرآن َمال للصناعة اليبوية 

ِ ء بعد مث وأولر  ويت أه  الصالح وحما اإلصـالح مـن املسـلم  عمومـا. وذلـ   ه
تجه و   وحصــلناه ابملشــاهدة والتجربــة:  يقــ بنــاء علــى  و وهــذا أن    ذا املش  روع يص  نع أس  اِتذج
القـرآن العجيبـةو ون مدارسـة القـرآن العظـيم مبـا هـي تعبـد حمـس، وسـري قلـا وىل  أسـرارِسرٌّ من 

تُــوو وكـــان  وذا أقبــ  عليهـــا العبــد هللاف  مـــنِبخـــال  حقيقــي ماضـــمح عليـــو أنــوار القـــرآن وِحْكمج
ـِة الرابنيـة، بصـورة  ذاتيـةو كمـا  تلقائيـةا نو ما كان، من جتليات الروح، وحتصـي  التزكيـة واحِلْكمج

املوكـول ولـيهم  الـرابني ،سي  مفصاًل أبرلتو بـجْعُد حبول هللاو وتل  لعمـري هـي أهـم خصـائف 
واســـتمرار انبعا ـــو وىل يـــوم  الـــدين،ةو وونَّ مـــن أســـرار اإلعجـــاَ يف هـــذا تربيـــة اخللـــ  بـــذه األمـــ

مـن أمعـال هللا تبـارك امسـو، وذ يتجلـى علـى  معـ الدينف أنَّ جتديده متعل  بِسرٍّي وهلي، يتمث  يف 
: )البعــث(و متجديـد الــدين   يكـون و  )بعثــا(، وهـوبعـس عبـاره مــن نـور ورارتــو وقدرتـو، أ  

  مــن معــ  اإلنســان، وومنــا اإلنســان ميــو مســتجيب  وورارتــو،مــن قــدرة هللا  وومنــا )البعــث( معــ و 
بَـّْر   هلـذه يبع ث)ون هللا تعـاىل : كبرٍي احلديثج النبوي املشـهور، حيـث قـال  بِتج نّيٍ إلرارة هللاو متجدج

اليــوم  النــاس. وقــد جــرت العــارة أن (27)رينهــا( هلــاجي  دد  م  ناألمــة علــى رأس كــ  مائــة ســنة 
وىل معـــــ   ينتبهـــــونوىل معـــــ  )التجديـــــد(، الـــــذي ماعلـــــو هـــــو اإلنســـــان، وقلَّمـــــا  ينتبهــــون أكثـــــر

طـري صـييحو  والعكـس)البعث(، الذي ماعلو هو هللا جـ  جاللُـوو وومنـا ذلـ  اتـج عـن هـذا، 
 مال جتديد و  ببعثو

النفــوس، ببيــاات واضــية مــن   يف روح التجدي  د يبع  ثوعــال بــ  لنــا كيــ   جــ  وهللا
مـن  كـانو ممن أقب  عليو بصدق  ذلك الروح  و: القرآن وإمنا. هللا رسولكتاب هللا وسنة 

ِْتج احلِْْكمجـةج  وجمجـنْ أه  هللا وخاصـتوو كمـا سـي  حبـول هللا. مـإن مل يكـن عاملـا كـان حكيمـا. ) يـُـ
 (269)البقرة:(ِو ج أُْولُوا األجْلبجاِبو يجذَّكَّرُ مـجقجْد أُويتج خجرْيًا كجِثريًاو وجمجا 
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مثلي عن .ري  هللاو براَمجُ  العملـي وميثاقُـ  الـدعويف كتـاب واحـد،  تبيث من ميا
 هـو: هو القرآن العظيمو وايُ   الراعي وأستاذك الداعيف ُمرجبّي واحدو   نظري لو: لو  اثط 

مجقجرُّك احلركي، ومنطلقـ  )ا سـياتيجي(  وأما ورسول هللا حممد( 28من )كان ُخُلُقُو القرآن()
ــْد وجــوج هللاو وارخــ   واحــد   ممكــان  م ــاءج بــدي  لــو: هــو بيــمح هللاو مــا.رق ابب املســجد جتِج

َْ كالمج هللاو  القرآن تجْسمج
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 ! اْلَمالئَِكة ُجلََساءُ 

 

)اْ ُلجسجاُء(: اَ )ججِليس(، وهو الش ف الذي جيلس ولي  يف َملس واحدف بقصد 
 ما. ولذل  قال الشاعر: مع ا جتماع على حديث ما أو 

 الزَّمجاِن ِكتجاُبو يفججِليٍس  وجخجرْيُ 
ابلنسـبة ألي كتــاب. ممـا ابلــ  وذن مبجلـس يكــون ميـو كتــاب هللا  قيلــمححكمـة  تلـ 

ُه  –  هــــمهللا وخاصــــتو   أهــــ و مث مــــا ابلــــ  مبجلــــس يكــــون ميــــو   جليســــ هــــو  –جــــ   نــــا
َواره وُح َّارهو وذا كان املالئكةُ  –بعد هذا وذاك  - بو ابل جلساءكو مث ما   هم 

منـا ألَملس تشد وليـو الرحـال، وتقطـَ يف سـبيلو املسـامات واألميـالو  ذل أن  ا   
ا تـجنجـــزَّلج عليــو مــن مبجــا ح ــره مــن أهــ  هللا ومالئكتــوو و مبجــ فِمْســُ  الــروح منــوهــو َملــس يت ــوع 

ــــو ــــو رمحت وونَّ قومــــاً مــــن بــــ: آرم ب ــــرون َملســــاً تشــــهده املالئكــــُة هــــم يف احلقيقــــة  و..وبركات
مجثجٍ  ضجرجبُو  لسـاء  يف وما أا  تعبري النا وومجْن ججالجسج قوما مهو منهم واْلمجالِئكجِة()ُجلجسجاُء 

السـوء كيامـ  املِْسـِ  وامــس  وا لـيس: )ومنـا مجثـجُ  ا لـيس الصـا  وجلسـاء الشـر، قـال اخلـري
، وومــا  .يبـةو وامــُس  تبتـاع منــو، وومـا أن جتــد منـو ربــا أنالكـري، حامــُ  املسـ  ومــا أن ُبْـِذيج ج

جيتمــَ ميــو النــاس علــى  سو ِلــجْ مج ولج ( 29جتــد ربــا خبيثــةو() أنالكــري ومــا أن بــرق  يابجــ ، وومــا 
م بشــروا )ُجلجســاءج املالئكــِة( ابخلــريات  القــرآن خــريو مــن الــدنيا ومــا ميهــاو كمــا ســي  حبــول هللا.

 ووالهكات
 األرلـةاليت ت امرت  هناف كانمح )َمالس القرآن( هي خري أنواع )َمالس الذكر(، ومن

ملرـو األعلــى، تشــهدها  يفأرــا حمبوبــة عنـد هللا، مــذكورة  علـى مـن كتــاب هللا وسـنة رســول هللا
يف مـن عنـده. ولـيس اـيءو أميـدج  هللااملالئكة، وتنـزل عليها السكينة، وتفشاها الرمحة، ويذكرها 

وســائ  اليبويــة الــيت   . وهــي مــن أهــم الوالفــالحمنهــا يف تربيــة اإلنســان املســلم علــى الصــالح 
األرلــة املتــواترة ابملعــى، عــه األحاريــث الــومرية  وىلميهــا و  طبــار، مــن حيــث اســتنارها  شج بج طجــ

: ميـو والـذي ،النـا وىل مرموعـا هريـرة. نذكر منها احلديث املشهور، الذي رواه أبو املستفي ة
 علــيهم نزلــمح و  فبيــنهم ســونوويتدار  ،هللا كتــاب  يتلــون هللا بيــوت مــن بيــمح يف قــوم اجتمــَ مــا)
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 مل عملـو بـو أبطـ  ومـن. عنـده مـيمن هللا وذكـرهم ،املالئكـة وحفـتهم ،الرمحـة وطشيتهم ،السكينة
 (30()ونسبو بو يسرع

: )ون قـال عليو، الذي رواه أبـو هريـرة أي ـا، مرموعـا وىل النـا املتف احلديث  وكذل 
يف الطــرق، يلتمســون أهــ   يطومــون، هلل مالئكــة ســياح  يف األرض، م ــال عــن كتــاب النــاس

 مـإذاقومـا يـذكرون هللا ]ويف روايـة مسـلم:  وجـدواالذّيِْكر، ]ويف رواية مسلم: َمالسج الـذّيِْكرَ مـإذا 
ُْم  :َ تنارواِذْكرو  ميو َمجِْلساً  وجدوا وىل السـماء الـدنيا،  أبجنيـتهمهلموا وىل حاجاتكمو مـجيجُيفُّـورج

يسـبيون  ويكهونـ  وبمـدون   :ميقولـون ?مـا يقـول عبـاري :ميس هلم ربـم وهـو أعلـم مـنهم
 :ميقولـون ?كيـ  لـو رأوط  :وهللا مـا رأوك. ميقـول   :ميقولون ?ه  رأوط :وميجدون . ميقول

 ?ممـا يسـ لون: :وأاد ل  متجيدا، وأكثر ل  تسبييا. ميقول عبارة،لو رأوك كانوا أاد ل  
 :  وهللا اي رب مـــا رأوهـــا. ميقـــول ميقولـــون: ?وهـــ  رأوهـــا :ا نـــة. ميقـــول يســـ لون  :ميقولـــون
وأعظـم  .لبـا،لو أرم رأوها كانوا أاد عليها حرصا، وأاد هلا  :ميقولون ?لو أرم رأوها مكي 

وهللا    :ميقولـون ?رأوهـا هـ  :مـن النـار. ميقـول هللا :ميقولـون ?ممم يتعـوذون :ميها رطبة. قال
لو رأوهـا كـانوا أاـد منهـا مـرارا، وأاـد هلـا  :ميقولون ?مكي  لو رأوها :اي رب ما رأوها. ميقول

مـــيهم مـــالن، لـــيس  طفـــرت هلـــمو ميقــول ملـــ  مـــن املالئكـــة: قـــدم اـــهدكم أط  خمامــة. ميقـــول:
 (31هم ا لساء   يشقى بم جليسهمو() :ميقول ومنهم، ومنا جاء حلاجة

وماتـــو عليـــو  بعـــد املـــنهج هـــو أســـاس اليبيـــة لـــد  أصـــياب رســـول هللا هـــذايـــزل  ومل
 مقدسواء يف تزكية أنفسهم وتذكريها، أو يف تربية ا ي  الناا  من التابع .  والسالم،الصالة 

عنــو يقــول أليب موســى ]يعــ:: األاــعري رضــي هللا عنــوَ،  هللا)كــان عمــر بــن اخلطــاب رضــي 
ـــْرا رجبَّنـــاو يقـــرأ عنـــده أبـــو موســـى، وهـــو جـــالسو يف  أاب ايوهـــو جـــالس يف ا لـــس:   موســـى، ذجكِّي

أيب رجــاء العطــارري رمحــو  وعــن: التفــ: ابلقــرآن والتيبــري. والــتَّالُحنُ ( 32ا لــس، ويـجــتجالحجنوو()
قـــال متيـــداث عـــن اـــي و أيب موســـى األاــــعري رضـــي هللا عنـــو: )تعلمنـــا القـــرآن يف هــــذا  هللا،

  ــــوب وكنـــا جنلِـــُس ِحلجقـــاً، ِحلجقـــاً، وك منـــا أنظـــر وليـــو بـــ   -يعـــ: مســـجد البصـــرة  - املســـجد

                                     
 رواه مسلم  30
 عليو. متف   31
َاقابن حبان يف صيييو، والدارمي يف سننو، وعبد  رواه  32  يف مصنفو. الر
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 ســورةقـال: وكانــمح أول «. اقـرأ ابســم ربـ  الــذي خلــ »أبي ـ ، وعنــو أخـذت هــذه الســورة: 
 وا اثر يف هذا املعى كثري. واألحاريث(. ()33أنزلمح على حممد 
ــ ج  مُاْســُل ْ  . هللا وىل اللــوخ مــن وِســرْ  ،(القــرآن َمــالس) مــن َملــس يف وصــاحبج ج  نفسج

 .اإلصالح ومقومات الصالح، صفات صيابتو تلق  يف النا منهج مذل 
 َْ  اإلاـال علـى – وهوو القرآن عرضو كما  القرآن منهج - وتربيتها النفس لبناء - تـجتـجبَّ

 مبـــــنهج والتعلــــيم والــــتعلم التلقــــي، مبــــنهج الـــــتالوة: وهــــي للتفصــــي ، قابلــــة خطــــوات  ــــالر -
بُّر مبنهج ةالتزكي مث التدارس،  حتديد عند ِباال، – وتعاىل سبيانو - هللا ذكره ما مذل . التَّدج
ُه ج  قولو يف املذكورة وهي. الثالر النبوة وظائ  ِِمِن ج  عجلجـى اّللّيُ  مجـنَّ  لجقجـدْ : ) نـا  بـجعجـثج  ِوذْ  اْلُمـ
لُــو أجنُفِسـِهمْ  مّيــنْ  رجُسـو ً  مِـيِهمْ  تِــوِ  عجلجـْيِهمْ  يـجتـْ يِهمْ  آايج ــةج  اْلِكتجـابج  وجيـُعجلِّيُمُهــمُ  وجيـُـزجكِّي ـانُواْ   وجِون وجاحلِْْكمج  ِمــن كج
ــ ُ   اأْلُمّييّيِــ ج  يف  بـجعجــثج  الَـّـِذي ُهــوج : )وتعــاىل ســبيانو وقولــو (164:عمــران آل)(مُِّبــ ٍ  ضجــاللٍ  لجِفــي قـجْب

ُهمْ  رجُســو ً  لُــ مّيــنـْ تِــوِ  عجلجــْيِهمْ  ويـجتـْ يِهمْ  آايج ــةج  اْلِكتجــابج  وجيـُعجلِّيُمُهــمُ  وجيـُــزجكِّي ــانُو   وجِون وجاحلِْْكمج  لجِفــي قـجْبــ ُ  ِمــن اكج
األمـة، مبـا ورر يف  هلـذه. وتل  هي اسـتجابة رعـوة وبـراهيم عليـو السـالم (2:ا معة)(مُِّب ٍ  ضجالجلٍ 

ُهمْ  رجُســو ً  مِــيِهمْ  وجابـْعجــثْ  رجبَـّنجــا)قولــو تعــاىل:  ــنـْ لُــو مّي تِــ ج  عجلجــْيِهمْ  يـجتـْ ــةج وجاحلِْ  اْلِكتجــابج  وجيـُعجلِّيُمُهــمُ  آايج  ْكمج
يِهمْ   .(129:البقرة)(احلجِكيمُ  العجزِيزُ  أجنمحج  ِونَّ ج  وجيـُزجكِّي

 األساســية املراحــ  وهـي الرســالة، ملهمـة الكليــة األصـول هــي والتزكيـة والتعلــيم، الـتالوة،
ِمنـــة، الــــنفس لبنـــاء  يف متداخلــــة مراحــــ  أرـــا و . اإلســــالمي ا جتمـــاعي النســــيج وتكــــوين امل
 املفاصـ ، مبتوتـة منقطعـة أبرـا القـول يصـعب وذ الفـرض، هلـذا الكـرذ نابلقـرآ ا اتفال عملية
ـا، آخُرهـا يكمـ  متواصـلة، هـي بـ   منــذ منهـا الالحقـة بـداايت جتـد وذ آخرجهـاف أوهُلـا ويرمــد أوهلج

 ابلفلبــة بع ــها عــن تتميــز وومنــاو الالحقــة يف مســتمرة الســابقة آاثر وجتــد الســابقة، يف الشــروع
 :يلي كما  وبيارا. و  ليس

                                     
 احلاكم، وقال: )هذا حديث صييح على ارط الشي   ومل هرجاه(. رواه  33
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 التلقي ِبنهج القرآن تالوة: األوىل اخلطوة
 

نفســها، مقــد  بــمح  يف: وهــي بركــة وَكــاة فه  ي ال  تالوة األوىلفأم  ا اخلط  وة  - 
 قــال: قــال عجنــوُ  اّللَُّ  رجِضــيج  مســعور ابــن معــنالكــرذ،  األجــر  علــى كــ  حــرف تتلــوه مــن القــرآن

 (أمل) أقــول   أمثاهلــا، بعشــر واحلســنة ة،حســن ملــو اّللَّ  كتــاب  مــن حرمــاً  قــرأ مــن): اّللَِّ  رجُســول
كــان لقــار؛ القــرآن مـــا   ولــذل  .(34)(حــرف ومـــيم حــرف، و م حــرف، ألــ  ولكــن حــرف،

َل يف ا نان  ا مـال. قـال رسـول   ِ لج وما أسب، عليو من حُ  العالية،وعده هللا وايه، من رميَ املنا
زلت  ـمــإن منــ وكنــمح ترتــ  يف رار الــدنيا  كمــا   ْ تّيِــورج  وقج ارْ اقــرأ وج  :القــرآن  لصــاحب: )يقــال هللا

ُها  آيةعند آخر   .هذا. مال تنس (35()وكنمح تقر
ِولجْيـ ج  أُوِحـيج وهللا عز وج  أمر ابلتالوة للقرآن يف طري ما آية. قال سـبيانو: )وجاتْـُ  مجـا 

دج  . وقـال سـبيانو: )ِونَّ (27كهـ :)الُرونِِو ُمْلتجيجًدا( ِمنِمن ِكتجاِب رجبّي ج   ُمبجدِّيلج ِلكجِلمجاتِِو وجلجن جتِج
ـــونج ِكتجـــابج اّللَِّ وجأجقجـــاُموا  ُل ـــوا ممَّـــا رجَجقْـنجـــاُهْم ِســـر ا وجعجالجنِيجـــًة يـجْرُجـــونج  الصَّـــالجةج الَّـــِذينج يـجتـْ لَـّــن  جِتجـــارجةً وجأجنفجُق

ــةو وقــال .(29()مــا.ر:تـجبُــورج  ئِمج ــةو قِج ــْن أجْهــِ  اْلِكتجــاِب أُمَّ ــوجاًء مّي ء اللَّْيــِ   لُــونج يـجتْـ : )لجْيُســواْ سج ِت اّللّيِ آاج آايج
مث قـال: )مـجاقْـرجُُوا  ،(4()املزَّمّيـ :. وقـال تعـاىل: )وجرجتّيِـِ  الُقـْرآنج تـجـْرتِيالً (113)آل عمـران:وجُهْم يجْسـُجُدونج(

ـــرج ِمـــنج اْلُقـــْرآنج  مـــَ الســـفرة الكـــرام  ابلقـــرآن. ويف احلـــديث الصـــييح: )املـــاهر (20()املزمـــ :مجــا تـجيجسَّ
ُه ويتعتَ ميو، وهو عليو ااقف لو الهرة،   (.36()أجرانوالذي يقر

اإلميـــاطف وذا ُأِخـــذجْت مبـــا  والتـــ  ريأن الـــتالوة ومنـــا تكـــون مبـــا ُوِصـــفجمْح بـــو مـــن الهكـــة  و 
ِخذأمسيناه بـ)منهج التلقي للقرآن العظيم(، حيث  لجى آايتُو على أرا  ي القرآن حب ور قلا، وتـُتـْ

ر    ن ذل  هو كما يلي:جاللو. وبيا ج  هلل ِذك 

                                     
ِمِذيُّ  رجوجاهُ    34  .املستدرك يف أي ا احلاكم رواه كما.  صييح حجسجنو  حجِديثو  وجقجالج  اليّي
 صييح يف األلباط وصييو واحلاكم، حبان، وابن راور، وأبو والنسائي، واليمذي، أمحد، رواه   35
 .8122:الصفري امَا 
 عليو. متف   36
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واتج الذكر. ب  القرآن هـو الـذكرو  الذكر،ا  أن القرآن العظيم رأس الذّيِْكر، ومفتاح   
ِونقـــال ســـبيانو: ) ـــارُ  وج ـــُروا  الَـّــِذينج  يجكج ـــارِِهمْ  لجيُـْزلُِقونجـــ ج  كجفج ـــا أبِجْبصج ـــوا لجمَّ ُع  ِونَـّــوُ  وجيـجُقولُـــونج  الـــذّيِْكرج  مسِج

 .(52-51)القلم:(ولّيِْلعجالجِم ج  ِذْكرو  ِو َّ  ُهوج  وجمجا. لجمجْجُنونو 
. (1)ســورة  :(الــذّيِْكرِ  ِذي وجاْلُقــْرآنِ   أي ــا بــو يكــون الــذكرو قــال ســبيانو: ) والقــرآن

بــا البصــائر، مــييفظ هللا الــذاكرينو  يعمــيوالفتنــة حينمــا يطــوف بــا الشــيطان يف كــ  مكــانف 
ــــــــواْ  الَّــــــــِذينج  ِونَّ قــــــــال ســــــــبيانو: ) ــــــــهُ  ِوذجا اتَـّقج ــــــــنج  .جــــــــاِئ و  مْ مجسَّ ــــــــْيطجانِ  مّي  ُهــــــــم مجــــــــِإذجا تجــــــــذجكَُّرواْ  الشَّ

 .(201)األعراف:(مُّْبِصُرونج 
 ا ن هو: كي  ُ جصّي  الذكر ابلقرآن  اإلاكال

ِال األهم ا نف ألنو ليس ك  قار؛  هذا  هو بذاكرو للقرآنهو الس
 : يف أخذ القرآن مبنهج )التـَّلجقِّيي(تبصرة
يتلـون القـرآن اليـوم، أو يســتمعون لـو علـى اإلاـال، علــى  الــذينهـم أولرـ  النـاس  كثـريون

 قلي  منهم من )يـجتـجلجقَّى( القرآنو ولكنأاكال وأطراض خمتلفة. 
يت القرآُن مثارج  وومنا القرآن من ربـو.  يـجتـجلجقَّى حقيقًة ملن تـجلجقَّاُهو وومنا كان رسول هللا الذكري

ِونَّ ج : )تعاىل قال  .(6:النم ) (عجِليمٍ  حجِكيمٍ  لَُّدنْ  ِمن اْلُقْرآنج  لجتُـلجقَّى وج
 ملن يتلوه مقطو وليسيزال القرآن معروضا ملن يتلقاه،  و 

 اأْلجْكــهجُ  اْلفجــزجعُ  بجْــُزُرُمُ   ج : )تعــاىل هللا قــول يف كمــا.  عمومــا ا ســتقبال هــو: اللفــة يف والتلقـي
ِئكجةُ  وجتـجتـجلجقَّاُهمُ  ا اْلمجالج  (.37)(103:األنبياء)(تُوعجُدونج  نُتمْ كُ   الَِّذي يـجْوُمُكمُ  هجذج
 الشــ ن هــو كمــا  النبــوءة، ســبي  علــى ومــا. للــوحي القلــب اســتقبال مهــو: القــرآن تلقــي وأمــا
ِونَّـــ ج : )تعـــاىل هللا قـــول يف مـــا  ـــو علـــى. للرســـول ابلنســـبة ـــى وج ـــن اْلُقـــْرآنج  لجتُـلجقَّ  حجِكـــيمٍ  لَّـــُدنْ  ِم
 قولــو مـن األصـفهاط الراطـب مسـره كمـاو  املعــى بـذا القـرآن عليـو هللا ألقـى وذ. (6:النمـ ) (عجلِـيمٍ 
ــ وا: )تعــاىل  النبــوة مــن مُحّيــ ج  مــا وىل واــارة: )هللا رمحــو قــال (5:املزمــ )( قــيال قــو  عليــ  نُـْلِقيسج

 .(38()ووالوحي
 .الذّيِْكرِ  سبي  على للوحي، القلب استقبال: مبعى( القرآن تلقي) يكون أن ووما

                                     
 (.لقييف مفررات الراطب، مارة: ) مفصالذل   انظر  37
 مارة: )لقي(. ،املفررات  38
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ِمن كــ   يف عــام وهــو  مــذل . هللا حبــول بعــدُ  ســنبينو مــا علــى  التلقــي مبــنهج القــرآن أخــذ مــ
. الــرمحن لــدن مــن( روحـا) القــرآن آنرــذ تتلقــى ألرـا. القلــوب حيــاة تنبعــث بـو الــذي هــو املـنهج
ِل ج : ): تعــاىل قـال نجــا وجكجـذج يـْ ــا. أجْمـرِاج  مّيــنْ  ُروًحــا ِولجْيـ ج  أجْوحج . ميجــانُ اإْلِ  وج ج  اْلِكتجــابُ  مجـا تجــْدرِي ُكنـمحج   مج

ُــــــــورًا ججعجْلنجــــــــاهُ  وجلجِكــــــــن ْــــــــِدي ن ــــــــوِ  رَّ ــــــــنْ  ِب ــــــــاء مج ــــــــنْ  نَّشج ِونَّــــــــ ج . ِعبجــــــــاِراج  ِم ــــــــِدي وج  ِصــــــــرجاطٍ  ِوىلج  لجتـجْه
 .(53-52:الشور )(مُّْستجِقيمٍ 
 يتعامـ  حبيـث يكـون ومنا الذّيِْكِرف سبي  على للوحي، القلب استقبال مبعى( القرآن تلقي)و
ــــزلو يشـــهد هـــو  منـــاك  أي اـــهورية، بصـــورة العبـــد معـــو ـــًة، ميتـــدبرهو .ـــراي ط ـــا ا ن تن ـــًة، آي  آي

َمانــو عصــره يف حيــا قلبــو متبعــث ووجدانــو، نفســو يف هــو لت ا.بــو عليــو تنـــزلمح أرــا ابعتبــار و و
 الســـمَ لــو( يـُْلِقــي) أبنــو املعــىف بــذا( القــرآن يتلقـــى) الــذي العبــد تعــاىل هللا وصــ  هنــا ومــن

ـــن لجـــذِْكرج  ذجلِـــ ج  يف  ِونَّ : )تعـــاىل قـــالو القلـــب بشـــهور ـــانج   لِمج ـــى أجوْ  قـجْلـــبو  لجـــوُ  كج َج  أجْلقج ـــْم  وجُهـــوج  السَّ
 .الفامل  من يكون و  الذكر  بص  الذي حقا، الذاكر هو ذل . (37:ق)(اجِهيدو 
و متبصــر حقــائ  ا ايت وهــي تتنـــزل ها.بــ تتلقــى القــرآن: معنــاه وذنف أن تصــفي وىل هللا  أن

يقَ التَّ جلُّـُ  ابلقـرآن، علـى  ـو مـا هـو مـذكور  مثاليقظة والتذكر،  على قلب  روحا. وبذا تقَ
ِمن   ،يف وص  رسول هللا  فرضي هللا عنها، ملا سرلمح عـن ُخُلِقـو عائشةمن حديث أم امل
 (.39و()القرآنج مقالمح: )كان ُخُلُقُو 

مـــــو.ن احلاجــــة مــــن قلبـــــ   علــــىتتلقــــى القــــرآن: معنــــاه أي ـــــا أن تتنـــــزل ا ايت  وأنْ 
َوجــو مــن  الســالمجــدان و كمــا يتنـــزل الــدواء علــى مــو.ن الــداءو مــِرم عليــو وو  ملــا أكــ  هــو و

عــن جســديهماو مظــ  آرم  ا نــةالشـجرة احملرمــةف ظهــرت عليهمــا أمــارة الفوايــةف بسـقوط لبــاس 
ـــا مجـــ جكجالج عليـــو الســـالم كريبـــا حزينـــا. قـــال تعـــاىل: ) هج ـــا مـجبجـــدجتْ  ِمنـْ ُمج ُمجا هلج َُ ـــْوآ ـــاو سج  ِصـــفجانِ هجْ  وج.جِفقج

. ومل يزل كذل  حّت )تلقَّى( كلمـات (121).ـو:(مـجفجوج  رجبَّوُ  آرجمُ  وجعجصجى. ا ْجنَّةِ  وجرجقِ  ِمن عجلجْيِهمجا
 رَّبّيِــوِ  ِمــن آرجمُ  مـجتـجلجقَّــىمتــاب عليــوف مكانــمح لــو بــذل  اــفاًءو وذلــ  قولــو تعــاىل: ) ربــوالتوبــة مــن 
ـــاتٍ  ـــوِ  مـجتجـــابج  كجِلمج ـــ ُهـــوج  ِونَّـــوُ  عجلجْي ـــرَِّحيم وَّابُ التـَّ . مهـــو عليـــو الســـالم كـــان يف حاجـــة (37)البقـــرة:(ال

 -أو يقولـــوف ليتـــوب وىل هللا، لكنـــو   يـــدري كيـــ   مـــ نزل هللا عليـــو  يفعلـــواـــديدة وىل اـــيء 
َوجــــو وىل هللا تعــــاىل. وهــــي   - تعــــاىلبرمحتــــو  كمــــا يقــــول   –كلمــــات التوبــــةف ليتــــوب بــــا هــــو و

                                     
 مسلم. رواه  39
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ــــنجا ظجلجْمنجـــــا ارجبَـّنجــــ قجـــــا ج قولـــــو تعــــاىل: ) - املفســــرون  ِمـــــنج  لجنجُكــــونجنَّ  وجتـجْرمحجْنجـــــا لجنجــــا تـجْفِفـــــرْ  ملَّْ  وجِون أجنُفسج
مـــا أن تنـــــزلمح ا ايت علــــى مــــو.ن احلاجـــة مــــن قلبــــوف حــــّت  مبمجــــرر (23)األعــــراف:(اخلْجاِســـرِينج 

مكانـمح لـو التوبـة ُخُلقـاً وىل يـوم القيامـةو وكـان آرم عليـو السـالم  واألاواقفنطقمح با ا وارح 
ـــىالتـــواب و وذلـــ  أخـــذه كلمـــات التوبـــة علـــى ســـبي  )التلقـــي(: ) أولذا بـــ  رَّبّيـــوِ  ِمـــن آرجمُ  مـجتـجلجقَّ

 (وكجِلمجاتٍ 
و مـإن هللا جـ  جاللـو ها.بـ  أنـمحو وارخـ  وأنصـمحتقرأ القرآن وذنف اسـتمَ  معندما

و هنـاك حيـث تـر  مـن املشـاهد مـا   عـ  الـرمحنبوجدان  مشـاهد القـرآن، مإنـ  يف ضـيامة 
 وبشرت، و  أذن مسعمح، و  خطر على قلب رأ

. مقـــد رأيـــمح أن تتزكـــىوذن كمـــا اســـتطعمح وتعلـــمف لكـــن حب ـــور قلـــا اتمف كـــي  مـــاقرأ
يِهْم   والتزكيــة،التعلــيم  مــن الــتالوة بــدء معلــو تِــِو وجيـُــزجكِّي لُــو عجلجــْيِهْم آايج كمــا مــر يف قولــو تعــاىل: )يـجتـْ

الـو  -مـالتالوة نـور يف نفسـها. ورـا اْلِكتجـابج وجاحلِْْكمجـةج(.  وجيـُعجلِّيُمُهمُ  صـلة مبااـرة  -حقـا  أبصـَر
بكـالم هللا. وهـذا وحـده معـى  مـتكلمبرب العامل ف ذكرا ومناجـاة. ون العبـد التـا  لكتـاب هللا 

 اليبوية التالية. لل طواتعظيم يف نفسو، متدبرو وهو ميهد القلب ويهيرو 
 

 تدارسالثانية: التعلم والتعليم ِبنهج ال اخلطوة
 
. وِحكجِمـو العظـيم القـرآن ألحكام وذل : والت َّع ِليم الت َّعجلُّم فهي الثانية اخلطوة وأما -

 بن عامر ا ه: قال: )خرج علينا رسول هللا عقبة معن ابلكتاب، العلم هو ومنا العلم خجرْيُ  وذْ 
ميجـْ يتج ِمْنـُو بنجـاقـجتجْ ِ  العجِقيـِ فيجـانج أو يف الصُّفَِّة مقال: أيُُّكْم بب أن يـجْفُدوج ُكـ َّ يـجـْوٍم وىل بُطْ  و ن

كجْومجـاوجْيِن َجْهــرجاوجْيِن)
ُخـُذمهُجا(، 40 َِ رجِحــٍم  قـالوا: ُكلُّنجــا اي  وج  رســولج بفــري ومثٍْ ابهلل عـز وجــ ، و  قجطْـ

ــتـجعجلَّمج  ــْوٍم وىل املْســِجِدف ميـج  هللا عــزَّ وجــ َّف مــن ِكتجــابِ  آيتــ هللاو قــال: مجــألجْن يـجْفــُدوج أحــدُُكم كــ َّ يـج

                                     
كانوا يبيتون ابملسجد النبوي. وأما بُْطيجان مهو: اسم وار قرب   املهاجرينالصُّفَِّة: هم مقراء  أه   40

ْومجاوجاِن: تثنية كوماء، وهي: الناقة وكذل  العقي  مثلو. و  املنورة،املدينة  السّينجاِم العالية.  العظيمةاقتان كج
َهراء: يع: مسينة، متي  وىل البياض من السّيمجِن.  و
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ــرْيو لجــُو ِمــْن اقتــ و و جــالرو خــريو لــو مــن  ــالٍر،  َو خج اِرِهنَّ ِمــنج  وأْربــ و وِمــْن أْعــدج ٍَ ــرْيو لجــُو ِمــْن أْربــ خج
 (41اإلِبِ و()

 والتــدارس الدراســة مبــنهج يكــون ومنــا للفــري، تلقينــو أو للـنفس بلكت  اب العل  م وحتصـي 
نِيّيِـ ج  ُكونُـواْ   وجلـجِكن: )ىلتعا هللا لقول ومعىف مبى وسوره  ايتو  وجمبـجا اْلِكتجـابج  تـُعجلِّيُمـونج  ُكنـُتمْ   مبـجا رجابَّ
 ا مــَ مزروجــة، عمليـة مهــي( تـُعجلِّيُمــونج )و( تـجْعلجُمـونج ) قُرِئجــمحْ  مقــد (.79:عمـران آل()تجْدُرُســونج  ُكنـُتمْ 
ــيم الــتـَّعجلُّم: أوىل والعمــ  الفهــم يف اــقيها بــ  ــدجمها تكــون أن ذلــ  وأقــ . والتـَّْعِل  أو معلمــا: أحج

 أن: الشــريعة مقاصــد علمــاء قاعــدة علــى. العمــ  أمــار مــا هــو ومنــا ههنــا العلــم أن بيــد. متعلمــا
 مـا ملعـون ملعونـة الـدنيا ون: )قولـو بمـ  هـذا وعلـى(. اب.ـ  مهـو عم  حتتو ليس علم ك )

 مل هللا ون: )والســالم الصــالة عليــو وقولــو( 42و()متعلمــا أو وعاملــا وا ه، ومــا هللا ذكــر و  ميهــا
ــراً  ُمعجلِّيمــاً  بعثــ: ولكــن ُمتـجعجنِّيتــاًف و  ُمعجنِّيتــاً  يبعثــ:  والصــالح اخلــري أعمــال معلمــا: أي(. 43()ُميجسّي

 .حكيم مبنهج للعامل ،
ـــو ماملقصـــور   تدرســـون يعـــ: - املـــذكورة عمـــران آل آيـــة مـــن -( تجْدُرُســـون: )تعـــاىل بقول

 ذهــب كمــا  الــتعلم، مــنهج هــي املدارســة أو والتــدارس اســةالدر  أن اعتبــار علــى نفســو، الكتــابج 
ــــو  الكفيــــ  التعليمــــي املــــنهج هــــو الكــــرذ للقــــرآن والتــــدارس(. 44)هللا رمحــــو الطــــهي اإلمــــام ولي

 رمحـو الطهي جرير ابن رو  وقد(. رابنيا) يصري مبقت اها اليت احلكمة، وىل ابلدارس ابلوصول
 احلكمــــاء: )أبرــــم ا يــــةف يف( رابنيــــ ) فســــريت - التــــابع  مــــن وعــــدر عبــــاس ابــــن عــــن – هللا

 (.45()الفقهاء
 للمقاصـد والـد  ت املعـاط ووجـوه العبـارات، صـي، تتبَ هو: وذن والتدارس مالدراسة

 وآايتــو ألفاظــو ضــبط ميــو مبــا وتفســريا، تــرتيال كلــو  ذلــ  وتعلُّــم وســورة، آيــة كــ   مــن والفــاايت،
 مـــَ الســـالم عليــو جهيـــ  يفعلـــو كــان  مـــا اـــاع وذلــ . وِحكجِمـــو أســـراره علــى للتعـــرف وســورهف

                                     
 .بن حبان والبيهقي والطهاطوا وأمحدمسلم وأبو راور  رواه  41
 1609كما يف صييح ا امَ الصفري:  حسناليمذي وابن ماجو بسند  رواه  42
 مسلم. رواه  43
 .3/328 البيان: جامَ  44
 .326 -3/325البيان:  جامَ  45
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 أجـور هللا رسـول كـان: )قـال عنهمـا هللا رضـي عبـاس ابـن معـن رم ان، ليا  يف هللا رسول
 مــن ليلــة كــ   يف يلقــاه وكــان جهيــ ، يلقــاه   حــ  رم ــان، يف يكــون مــا أجــور وكــانو النــاس

اِرس ه   رم ان،  ذكـرا مـا وهـو( 46و()املرسـلة الـريح مـن ريابخلـ أجـورُ  هللا مـجلجرُسـولُ  ،القرآنج  ف جي دج
نِيِّيــــ ج  ُكونُــــواْ   وجلجـــــِكن: )تعــــاىل قولــــو مــــن ــــُتمْ   مبجــــا رجابَّ  آل)(تجْدُرُســــونج  ُكنــــُتمْ   وجمبجــــا اْلِكتجــــابج  تـُعجلِّيُمــــونج  ُكن

 اْلِكتجـــــابج  وجيـُعجلِّيُمُهـــــمُ ) - النبــــوة وظـــــائ  آايت مــــن - تعـــــاىل قولــــو تفســـــري وذلــــ . (79:عمــــران
 (.47و()بو لو ينور القلب يف هللا جيعلو ايء: )أبرا احلكمةُ  وُمسّيرت(. وجاحلِْْكمجةج 

 مـا( التـدارس مبـنهج والتعلـيم الـتعلم مث الـتالوة،) :أع: قب ، املذكورت  املرحلت  وجيمَ
 اْلُقـْرآنج  يـُعجلّيُمواج  رِججا ً  مجعجنجا ابـْعجثْ  أجنِ  مـجقجالُوا النّيِاّي  وىلج  اجسو  ججاءج : قجالج  مجاِل ٍ  ْبنِ  أجنجسِ  عجنْ  جاء

ـنّيةج  ـْبِع ج  ولجــْيِهمْ  مـجبـجعجـثج . وجالسّي ـُـمُ  يـُقجـالُ . األجْنصجـارِ  ِمــنج  رجُجـالً  سج ــاِ   مِـيِهمْ . اْلُقـرّياءُ  هلج  يـجْقــرجُُونج . حجـرجامو  خج
، ارجُســـونج  اْلُقــْرآنج  يف كمـــا  الــتعلم أســـاس هــو مالتـــدارس(. 48)احلــديث(... يـجتـجعجلّيُمـــونج  اِبللّيْيــ ِ  وجيـجتجدج

 أحكامهــا لتـتعلم وتتدارسـهاف املعـاط وجـوه عـن تبيــث م نـمح بـو، و  علـم   وذ احلـديث، ذاهـ
: والسـالم الصالة عليو قولو من الشري ، النبوي احلديث يف أي ا التدارسُ  وذُِكرج . ومقاصدها

 مـن بيـمح يف قـوم اجتمـَ ومـا. ا نـة وىل .ريقـا لـو هللا سـه  علما ميو يلتمس .ريقا سل  من)
 الرمحــة، وطشــيتهم الســكينة، علــيهم نزلــمح و  بيــنهمف ويتدارســونو هللا، كتــاب  يتلــون هللا بيــوت
 (.49()نسبو بو يسرع مل عملو بو أبط  منو . عنده ميمن هللا وذكرهم املالئكة، وحفتهم

 

 

 
دجبُّر ِبنهج التزكية: الثالثة اخلطوة َج  التَّ

 
دجبُّر ِبنهج التزكية فهي الثالثة اخلطوة وأما - َج  :التَّ

                                     
 الب اري. رواه  46
َيد،  رواه  47  1/557البيان:  جامَالطهي عن ابن 
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واليبيـــة هلـــا مبـــا هلصـــها مـــن مراعـــاة طـــري هللا،  للـــنفس،: هـــي عمليـــة التطهـــري التزكيـــةو 
ـــــن أجمْـلجـــــحج  قجـــــدْ و قـــــال تعـــــاىل: )اإلخـــــال للوصـــــول بـــــا وىل منــــــزلة  ـــــا مج ـــــابج  وجقجـــــدْ . َجكَّاهج ـــــن خج  مج

ــاهجا يِهْم(: )يعــ:تعــاىل. وقــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا يف قولــو (10-9()الشــمس:رجسَّ  : )وجيـُــزجكِّي
حريصــــا علــــى تطهــــري  كــــان  مالرســــول الكــــرذ ولــــذل (. 50ابلزكــــاة: .اعــــة هللا واإلخــــال ()

 أحسـنمن األهواء، وا رتقاء بم عه مدارج اإلميان، وىل ما هو )أحسن عمـال(. و   صيابتو
 من ّتليف العبورية هلل الواحد القهار، وتعبيد القلب لو وحده رون سواه.

)التزكيـــة( قبــ  )التعلــيم( يف ا يتــ  مــن آل عمـــران  ذكــركيــ    -رمحــ  هللا  - وانظــر
تعلــيم ابتـــداء، علـــى مــا تـــرجم لـــو اإلمــام الب ـــاري رمحـــو هللا يف   بفـــريوا معــة، مـــَ أنــو   تزكيـــة 

مج ِذْكـُر التعلـيم علـى  صـيييوكتاب العلـم مـن  قـال: )ابب العلـم قبـ  القـول والعمـ (. وقـد قُـدِّي
ُهمْ  رجُسـو ً  مِـيِهمْ  وجابـْعجـثْ  رجبَـّنجـا)تعاىل من رعوة وبـراهيم: يف قولو  -بناء على األص   -التزكية   مّيـنـْ
ُلو ِت ج  عجلجْيِهمْ  يـجتـْ يِهمْ  وجاحلِْْكمجةج  اْلِكتجابج  وجيـُعجلِّيُمُهمُ  آايج  (.129:البقرة)(احلجِكيمُ  العجزِيزُ  أجنمحج  ِونَّ ج  وجيـُزجكِّي

اليتيـب، لكـن  يفيـد   - العربيـةيف ا ايت كمـا هـو يف  -العطـ  ابلـواو  أن صـييح
ا يتـ  األوليـ  مقدمـة  يف التقـدذ والتـ خري يف البالطـة يفيـد األمهيـةف ومـن هنـا جـاءت التزكيـة

وعلوهــاف وحــّت   يفتــ   الفايــة ذكــر املقاصــد قبــ  الوســائ ف لشــرف اببعلــى التعلــيمف مــن 
 .اخلاسرين الفايةف مي   عنها، ويكون من عنالسائر ابلوسيلة 

لعناصــر اخلــري واإلميــان يف اإلنســان حــّت يصــفو القلــب  وتنميــةلتزكيــة تربيــًة كانــمح ا  ووذا
مرتبــة الـنفس الزكيـة، املت لقـة ابلقــرآن. وهـذا أمـر يبـدأ يف احلقيقــة  حتصـي هلل وحـدهف مإرـا وذن 

 الـتالوةاألوىل لشروع العبد يف ا اتفال بكتاب هللا تعبدا. أي منـذ بـدء عمليـة  الليظاتمنذ 
. وليســـمح التـــدارسســـتماع للقـــرآن الكـــرذ مبـــنهج التلقـــي، مث عمليـــة الـــتعلم مبـــنهج أو عمليـــة ا 

قب . وومنا التزكيـة هـي  بيناهالتزكية متوقفة على الدخول يف مرحلة منفصلة متام ا نفصال، كما 
للقــرآن الكــرذ تــالوًة وتــرتيال، مث  األوىلعمليــة متواصــلة، تنطلــ  ابنطــالق الــدخول يف العتبــات 

ِمن آنرذ ما يكون من التزكية املنميـة لعناصـر  منليما، وتدارسا وتدريسا، مث يكون تعلما وتع امل
َق الـــومري والهكـــاتو ومـــا أرق وصـــ   الصـــا اخلـــري ميـــوف مـــإذا بـــو كيقـــ  القمـــح  يفـــيس ابلـــر

                                     
رواه من األقوال يف ا ية   يكار هرج عن هذا املعى، مث  قولو عن ابن  مااإلمام الطهي، وك   رواه  50

 .1/558ال: يطهرهم من الشرك وهلصهم منو(. جامَ البيان: جريج: )ق
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َاء اهلـُــدج ، ميمـــا ضـــربو لـــذل  مـــن مثـــ  عجيـــبو قـــال عليـــو الصـــالة  ألحـــوال النـــا النـــاس و
ــانج  بــوبعثــ: هللا )مجثجــُ  مــا والســالم:  ــابج أرضــاً مكج ــِث الكثــري، أصج مــن اهلـُـدج  والِعْلــِم كجمجثجــِ  الفجْي

ـاءج مج جنـْبـجتجـمِح الكجـأل والُعْشـبج الكثـري.  .جائِفجةو منها  ـاِرُب أْمسجـكجمِح  وكانـمحْ .جيِّيبجةو قجِبلجمِح اْلمج منهـا أججج
، مشجرِبُوا وسجقجْوا  َج هللاُ با الناسج . وأصـابج منهـا .ائفـًة أخـر  ومنـا هـي ِقيعجـانو   وَجرجُعـوااملاءج، منـجفج

ــمُح   ــألً متُِْســُ  مــاًء، و  تـُْنِب ــُو مــا بعثــ: هللا بــوف مـجعجلِــمج  كج و مــذل  مجثجــُ  مجــْن مـجُقــوج يف ِريــِن هللا ونـجفجعج
َْ بذل  رجْأساً، ومل يـجْقبجْ  ُهدج  هللِا الذي  وعجلَّم،  (51بوو() أُْرِسْلمحُ وجمجثجُ  مجْن مل يـجْرمج

األول منهــا: هـــو حــال مـــن قجبِــ ج اهلـــد  وتفقـــو يف  الصـــن وذن أصـــناف  ال ــة:  هــذهم
لنفســو واإلصـالح للنــاسف مـانتفَ هــو ونفـَ هللا بــو  الصـالحالـدينف حـّت كــان منـو مــا كـان مــن 

أوعـى قلبـا، وأبـْعجـُد أ ـرا، وأْروجُم م ـال. والصـن  الثـاط: هـو  ألنـوطريهو وهو أحسن األصـنافف 
وىل النــاس،  -ممــا مســَ وتعلــم  –يف الــدين، لكنــو أســهم يف نقــ  اخلــري  تفقــويحــال مــن آمــن ومل 

يتدارســونو ويتفقهــون ميــو. وأمــا الصــن  األخــري مهــو حــال مــن أعــرض عــن  الــذينمكــان مــنهم 
 هد  هللاف مكان من اخلاسرينو يقب الوحي، ومل 

ــاءج  مجثـجُ  األرض الطجيِّيبجــة الــيت قجِبلجـمحِ  مجثـجلُــواألول وذنف الــذي  مالصـن   القــرآنيعــ:  –اْلمج
بـوف  هللاوالُعْشبج الكثريو وذل  بسبب أنـو )مـجُقـوج يف ِريـِن هللا ونـجفجعجـُو مـا بعثـ:  الكجألمج جنـْبـجتجمِح  -

مـنهج القـرآن ممـا  علـىمـجعجِلمج وعجلَّمو( كما يف احلديثف هو الصن  الذي سار يف تلقيـو عـن هللا 
رج يف وظــائ  النبـوة مــن مراحـ ، مــن تــال الفقــو يف الــدين أو  يكـونوة وتـدارسف ألن بــذل  ُحـدِّي

مــن املعرمــة ابألحكــام  ال ــي ،  يكــونو والـــ)مقو( هنــا يف احلــديث لــيس ابملعــى ا صــطالحي 
ك  معـاط العلـم ابهلل، وابحلقـائ    جيمَالشرعية التكليفية، ب  هو مبعناه القرآط الشام ، الذي 

مقصــور قولـــو تعــاىل يف ا يــة: )وجيـُعجلِّيُمُهـــُم  وهــو اإلميانيــة، ومــا يقت ــيو ذلـــ  كلــو مــن احلكمـــة.
ـــةج(. ذلـــ   الفقـــو يف الـــدين. وهـــذا كمـــا تبـــ  ومنـــا هـــو نتيجـــة التفاعـــ  مـــَ  هـــواْلِكتجـــابج وجاحلِْْكمج

 النبوة. وهو ع  التزكية. وظائ املراح  األوىل من 
أن هــذه  بنتيجــة للــتالوة والتــدارس لكتــاب هللا. و  تكــونوذنف هــي أاــبو مــا  مالتزكيــة

احلقيقــــة، و  حتصــــيلها علـــى التمــــام و  وذا اْلُتِقطجــــمْح مبــــنهج  علــــىالنتيجـــة لــــن يــــتم اســـتثمارها 
بُّرف وذ  هــو الــذي يــورر القلــب ا عتبــار، وميــنح الــنـَّْفسج  -كمــا ســي  حبــول هللا   – التَّــدبُّرالتَّــدج

                                     
 عليو. متف   51
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الـنفس و   بـايـة   تصـطب، على الدخول يف األعمـال. ماحلقـائ  اإلميانيـة واحِلكجـم القرآن العزميةج 
احلقــائ   تلــ عنــد التــدبر والتفكــرو وذلــ  هــو معــى الت لــ  أبخــالق القــرآن، حيــث تصــبح 

عنهـا يف وصـ   هللاوتل  احِلكجُم ُخُلقاً .بيعيا للمسلم. على مـا جـاء يف حـديث عائشـة رضـي 
 (52و()القرآن: )كان ُخُلُقو أبنو رسول هللا

حصــولو مــَ اخلطــوت  الســابقت ف و  أنــو  بــد لتيصــي   اممكنــوون كــان أمــرا  والتَّــدبُّر
صييية، تورر َكاة النفس وااهلاف من أن تكون لو يف الـنفس  تربويةنتائجو الت لقية بصورة 

و يتفرم القلب هلا جبامَ اعوره وكام  ح ورهف  ست ال  اهلـداايت خاصةوالوجدان خطوة 
ل  باو خطوة خاصة تلي عملية التالوة والـتعلم واست ال  ُسُبِ  الت  ا ايت،اليت وررت با 

لكنهــا   تنتهــي بنهايــة ا لــس الــذي عقدتــو هلــذه الفايــة، بــ  تســتمر يف الــنفس  التــدارس،أو 
و وهـي حقـاوجدانيًة   تتوق  أبداو وتل  هي مثرة القـرآن الكـرذ الـيت يتـذوقها الرابنيـون  حركةً 

يِهْم(.طاية الوظيفة النبوية من البالم الرسا  يف   قولو تعاىل: )وجيـُزجكِّي
 يكون  وكي  وذن  التدبُّر مما

بَـّرج الشـــيء يف تقـــول َج رجوجابِـــرجه، أي نظـــر وىل أواخـــره  – اللفـــة -: تجـــدج يـجتجـــدبَـّرُه مبعـــى: تـجتـجبَّـــ
 األجْمـرج  ورجبَـّـرج كي  هو وذا صار وليها  وكي  يكـون  جـاء يف لسـان العـرب: )  ومِ تو،وعواقبو 
بَّره بُّراً  األجْمــرج  وعجــرجفج  صـدرهف يف يــر مل مــا عاقبتــو يف رأج : واْسـتجْدبـجرجه عاقبتــو، يف ظــرن: وتـجدج  أجي تجــدج
ُِول ما ِوىل تنظر أجن: األجمر يف والتَّْدِبريُ ( ...) أبجخجرجةٍ  بُّر. عاقبتو ِوليو تـج  (53()ميو التفكر: والتَّدج

بُّر أما  وىل تنظـر وتـدرسف وتـتعلم ا ايت، تقرأ وذْ  أن : مهو القرآط ا صطالح يف التَّدج
حقائقهــا اإلميانيــة وبصــاراف متكتســب بــذل   متبصــرمِ َــا، وعواقبهــا يف الــنفس ويف ا تمــَف 

قـــدم  يف .ريـــ  املعرمـــة الرابنيـــة،  ويثبـــمحمـــن الصـــفات الوجدانيـــة، مـــا يعمـــر قلبـــ  ابإلميـــان، 
 كما يلي: . وبيان ذل  هو  القرآنوي ع  على صراط السري وىل الت ل  أبخالق 

الرابنيــة هــو: أن تتعــرف علــى القــرآن، بــ  أن  املعرمــةمنطلقــ  األســاس، يف .ريــ   ون
بمــ  أْمــرج القــراءِة للقــرآنف تــالوًة وتــرتياًل، وأْمــرج الــتعلِم  القــرآطتكتشــفو. ولــذل  جــاء اخلطــاب 

 وتدبرا. مدارسةً للقرآن 
                                     

 مسلم. رواه  52
 العرب، مارة: )ربر(. لسان  53
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 ُمبجارجكو  ِولجْي ج  أجنزجْلنجاهُ  بو ِكتجاولذل  قال عز وج : ) ونتيجتوفهو طاية ك  ذل   والتدبر
بَـُّروا تِـوِ  لّيِيجـدَّ للقـرآن التـدبر والتــذكر،  إلنـزالا طايـة مجعـ  (29)سـورة  :(اأْلجْلبجـابِ  أُْولُـوا وجلِيـجتجـذجكَّرج  آايج

وعمـران الوجـدان ابإلميـان. مالتـدبر هـو  القلـب،ولو  التدبر ملا حصـ  التـذكر الـذي هـو يقظـة 
َجـره تعـاىل للنـاس الـذين   يتدبرونـو.  القـرآنر بو لقراءة املنهج القرآط امل مو  العظـيمف ومـن هنـا 

بَـُّرونج  أجمـجالج )قـال سـبيانو:  بَـُّرونج  أجمـجالج ) ،(24:حممـد)(أجقْـفجاهلُـجا قـُلُـوبٍ  عجلجـى أجمْ  اْلُقـْرآنج  يـجتجـدج  اْلُقـْرآنج  يـجتجـدج
 .(82:النساء)(كجِثريًا  الجمًااْختِ  ِميوِ  لجوجججُدواْ  اّللّيِ  طجرْيِ  ِعندِ  ِمنْ  كجانج   وجلجوْ 

النظــر وىل مِ َــا وعواقبهــا يف  -كمــا ذكــرا   –: هــو وذنالقــرآن وآايت القــرآن  متــدبر
 -ون كانـمح متعلقـة ابلـنفس  -ا ية من كتاب هللا، متنظر  تقرأالنفس ويف ا تمَ. وذل  أبن 

  ومـا موقعـ  مـن على قلبـ  وعملـ ، تنظـر مـا مرتبتـ  منهـا وآاثرهاوىل موقعها من نفس ، 
آاثر ذل  كلـو علـى نفسـ  ومـا تعانيـو مـن قلـ  واضـطراب يف احليـاة  وماتطبيقها أو خمالفتها  

َن نفسـ   حتـاولاخلاصة والعامـة   بـذل  كلـو أن تقـرأ سـريت  يف ضـوئها، ابعتبارهـا مقياسـا لـو
 أرواءك بدوائها، وتستشفي بوصفاَا. وتعاجلوتقوميها. 

متنظر يف سنن هللا ميو كيـ  وقعـمح  وكيـ  تراهـا اليـوم  مَفاب تون كانمح تتعل   وأما
وصريورتو يف ضوئها  عند امل الفة وعند املوامقة.. مث تنظر ما  ا تمَتقَ  وكي  تر  سريورة 

 من هذا كلو  -نفس  أنمحو  –ابلكون واحلياة واملصري  مث ما موقَ النفس  كلوعالقة ذل   

 

 
 الفرق بي التدارس والتدبر: س
ج متـج  هنـــاك مرقـــا أساســـيا بـــ  التـــدارس والتـــدبر، رطـــم وجـــور  أنمـــن ذلـــ  كلـــو وذنف  بجـــ َّ

. مالتـدارس: هـو عمليـة تعليميـة ذهنيـة، تشـتف  واخلطـواتتداخ  منهجي ب  ايَ العمليـات 
وينتجهـا العقـُ  يف عالقتـو بـنف اخلطـاب القـرآط مبااـرًة،  خارجـو،من راخ  النف القرآط  ج 

ــٍم ور  ت. بينمــا  وأسـاليبو،و ويف ارتبا.ـو بلفتــ علــى قـجْدِر مــا تتييـو تلــ  اللفـُة مــن مجعـاٍن وِحكج
بُّر يف   واقعــةو يف الـــنفس  -وون صــاحبمح التـــدارس  -: عمليـــةو قلبيــة ذوقيـــة حم ــة. مهـــي التَّــدج

مـن التـدارس،  واحِلكجـمج النفو ورا حركة وجدانية جتري خارج النف القـرآط، ورـا تتلقـى املعـاط 
ا تمــــَف لياقــــب الــــنفس  أحــــوالْدُخُ  بــــا وىل أعمــــاق الــــنفس، أو ّتــــرج بـــا وىل مطالعــــة مث تـجــ
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ــ ّيُف األمــراضج  َينهــا. ُتشج الواقعــة بمــا، مث تنظــر وىل وصــفات  واألســقاموا تمــَ معــاً علــى موا
معهـــا  وكيـــ  تستشــفي بـــا  وذلـــ  هـــو عـــ   تتعامـــ العــالج الـــيت قـــدمها هلـــا القــرآن: كيـــ  

. مهذا عمـ و يف الـنفس ويف ا تمـَ،   يف الـنف القـرآط أبنوارهالقرآن والتزكية  الت ل  أبخالق
بَـُّرونج عليو. وذل  هو املقصور ابلتدبر للقرآن يف قولو تعاىل: )أمجال  مجدارُهُ أساسا، وون كان   يـجتجدج

 القرآنج أْم عجلجى قـُُلوٍب أقْـفجاهلُجا (.. وهللا تعاىل أعلم.
القـــرآن رريـــ  للتـــدبر، بـــ  هـــو منـــو. ذلـــ  هـــو:  أبـــوابمـــن نلـــج وىل ابب آخـــر  وهنـــا

ــرج  ــُر. ون التـَّفجكَّ مــا يــرر مــذكورا يف القــرآن يف ســياق النظــر يف خلــ  هللا، والت مــ  يف  طالبــاالتـَّفجكُّ
ـــو تعـــاىل: ) مـــنبـــديَ صـــنعو  ـــِ  واْلمجلجُكـــوت، كمـــا يف قول ـــ ِ  يف  ِونَّ اْلُمْل ْل ـــمجاوجاتِ  خج  وجاألجْرضِ  السَّ
تٍ  وجالنـَّهجارِ  اللَّْي ِ  وجاْخِتالجفِ  ُْوِ    ايج  .ْ ُجنُـوِبِم وجعجلجـىج  وجقـُُعـوًرا ِقيجاًمـا اّللّيج  يجْذُكُرونج  الَِّذينج . األْلبجابِ  ألِّي
ـــُرونج  ْلـــ ِ  يف  وجيـجتـجفجكَّ ـــمجاوجاتِ  خج ـــا رجبَـّنجـــا: وجاألجْرضِ  السَّ ـــذا خجلجْقـــمحج  مج ِ.ـــالً  هج  عجـــذجابج  مجِقنجـــا ُســـْبيجانج ج  ابج

ْعنجـا ِونَـّنجـا رَّبَـّنجـا. أجنصجـارٍ  ِمـنْ  لِلظَـّالِِم ج  وجمجـا أجْخزجيـْتجـوُ  مـجقجـدْ  النَّـارج  تُـْدِخ ِ  مجـن ِونَـّ ج  بَـّنجارج . النَّارِ   ُمنجـاِرايً  مسِج
مجنَّا ِبرجبّيُكمْ  آِمُنواْ  أجنْ  ِلإِلميجانِ  يـُنجاِري يِّيرجاتِنج  عجنَّا وجكجفِّيرْ  ُذنُوبـجنجا لجنجا مجاْطِفرْ  رجبَـّنجا. مِج َج  وجتـجوجمَـّنجا اسج . األبـْرجارِ  مج
-190()آل عمـران:اْلِميعجـارج  ُّتْلِـ ُ   ج  ِونَّ ج . اْلِقيجامجةِ  يـجْومج  ُّتْزِاج  وج ج  ُرُسِل ج  عجلجى وجعجدتَـّنجا مجا وجآتِنجا رجبَـّنجا

ومنـــا هـــي ابعــة عـــن اإلحســـاس  الباكيــةفهـــذه األرعيـــة العابــدة، احلـــارة، اخلااـــعة،  مكــ  (194
ِمن ملــا يســـيح يف  ا ايت مــاقرأعبــد بـُعجيــد التفكـــر يف خلــ  هللا، احلاصــ  لل وتــدبر.. جتـــد أن املــ

القهــار، وأتخــذه الرهبــة مــن جــالل ملكــو  الواحــدجنبــات الكــون الفســيح، يشــعر بعظمــة هللا 
 واال طفرانو. رمحتو،وعظمة سلطانوف ميسرع هاراب وىل مساكن 

الكون وامتداره الفسيح، ويرجَ بو وىل   لو على سعة املتدبرأن القرآن كتاب بي   ومبا
وطرائـب اخللــ ف مـإن )التـدبر( الـذي هـو املـنهج الـرابط لقــراءة  الوجـور،كشـ  كثـري مـن أسـرار 

على )التفكر( الذي هو املنهج الرابط لقراءة الكون. ميكـون كـ  متـدبر  اإلنسانالقرآنف بي  
 .سواء آايت هللا املنظورة واملقروءة ك َّ   -بقراءة القرآن  -يف الكون. متقرأ  متفكراللقرآن 

 : اإلبصار.هوكلو يتم ل  ايء آخر،   وبذل 
مبثابــة ال ــوء، أو الشـــعاع املســلط علــى األاـــياء،  يعتـــهانالتــدبر والتفكــر كليهمــا،  ون

علــى املوجــورات، متبصــرها  -يف اليــوم الصــيو  - املشــرقةمتامــا كمــا تســلط الشــمس أاــعتها 
حقـــائ  ا ايت القرآنيـــة، والتفكـــر يكشـــ  حقـــائ   يكشـــ لتـــدبر األعـــ  النـــاظرة. مكـــذل  ا
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وتل ف أبصرها املتدبرون واملتفكرون. وكانـمح هلـم ميهـا  هذها ايت الكونية، حّت وذا استنارت 
ــاءُكم قجــدْ . ولــذل  قــال عــز وجــ : )لفــريهمبصــائر ومشــاهجدات   تكــون  ــِئِرُ  جج  رَّبّيُكــمْ  ِمــن بجصج

ــنْ  ــرج  مجمج ــنْ  مجِلنـجْفِســوِ  أجْبصج ــا عجِمــيج  وجمج ــا مـجعجلجيـْهج  :ســبيانو وقــال. (104:األنعــام)(حِبجِفــيظٍ  عجلجــْيُكم أجاجْ  وجمج
 .(2:احلشر()اأْلجْبصجارِ  أُوِ   ايج  مجاْعتجِهُوا)

.. عسـى أن تـر  مـا مل تـر، وأبصـر مثآيـًةف اقـرأ وتـدبر  آيـةوجب أن تقـرأ القـرآن  هكذا
 ولو متدبرا حقا تدرك من قب ف متكون  ملوتدرك من حقائقو ما 

التصفية، ومنهاج اليبية، وسلم العروج وىل رضى  ومقياسكلو هو أساس التزكية،   ذل 
 .. حّت وتي  اليق .ووتدبر مث أبصر وتدارس،الرمحن. ماقرأ القرآن، 

لـ  ابب أسـرارها وأنوارهـاف  وتفتح هذا املنهجف مإن ك  آية تسلم  وىل األخر ، على ماصه
بنفس  وبرب ، وتبـ: لـ  مـن ا صـيت  مـا مل تسـتطَ أنـمح بنـاءه مـن  دةً جديمتهب  معرمًة 

 -عنـــد تدارســـها  –ملـــانَ مـــاو ذلـــ  أن النـــور اإلهلـــي املتفجـــر مـــن ا ايت  أوقبـــ ف لعلـــة مـــا، 
 اإلميـان،واملتدبرينف يتدم  مباارة على مـرااي نفوسـهم، مـإذا بـا ُمِشـعَّةو بنـور  للمتدارس بصائرج 

 .هللارآن ِبذن هللاو متتبَ مسال  النور حّت تص ، ون ااء ُمْبِصرجةو بهكة الق
 

 املنهج العملي إلقامة )َمالس القرآن( س

اليبـوي  وأ رهـاوذن هـي الصـورة العامـة  ـالس القـرآن العظـيم، مـن حيـث م ـلها  تلـ 
. وسـنة رسـول هللا هللايف النفس وا تمَ، ومن حيث وظائفهـا النبويـة، كمـا تقـررت يف كتـاب 

خنلـف حبـول هللا وىل وعطـاء صـورة تطبيقيـة عـن كيفيـة عقـد َملـس قـرآط وورارتـو،  ههنـاد أننا بي
حــّت رايتــو ون اــاء هللا. وذلــ  مــن خــالل عــرض َمموعــة مــن ال ــوابط املنهجيــة،  بدايتــومــن 
 التنـزيلي العملي يف الفالب. وبيان ذل  هو كما يلي: الطابَذات 

 
 َملس التدارس إلجناح ضواب 

 
القصـــــد هللو هــــذا أول الشــــروط إلجنــــاح ا لـــــس  جتريــــد ــــابط األول:  بــــد مــــن ال - 

، وتفشــاه الرمحــة ،وتتنـــزل عليــو الســكينةِبذن هللاف  املالئكــةالقــرآطف حــّت يكــون َملســا حت ــره 
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أن القـرآن الكـرذ   يفـتح بصـائره و  للمقبلـ  عليـو ِبخـال و  واعلـم يذكره هللا ميمن عندهوو 
 َملـسج لنيـة كلمـا مهمـمح ابخلـروج وىل مكـان ا لـس، مهـو َملـُس تـجعجبُّـٍد ولـيس جتديد ا منمالبد 

الطـارر  الشـيطان،تـجعجوٍُّرو و  تنس استي ار معى احلـديث النبـوي الشـري ، الشـايف لوسـاوس 
وىل هللا ورســولو  هجرتـوخلبائثـو: )ومنـا األعمـال ابلنيـات، وومنـا لكـ  امـر؛ مـا نـو و ممـن كانـمح 

وىل مـا   مهجرتـوينكيهـاف    امـرأةورسولوو ومن كانمح هجرتو لدنيا يصيبها، أو  مهجرتو وىل هللا
أن مــا كــان هلل خالصــا تقبـَّلجــُو هللا، وحجِفــظج صــاحبجو  -بعــد ذلــ   – وتــيقن(. 54وليــوو() هــاجر

أن هللا خبــري مبــا توســـوس بــو نفســ ، وأنــو أقــرب وليـــ  مــن حبــ  الوريــدو مـــال  وتــيقنوتــو هو 
وا.رك اــيءو مــإذا أخلصـــمح لــو وحــده مبــا تســـعى وليــو مــن التـــدارس تعــاىل مـــن خــ عنــويفيــب 
متح ل  من أنوار القرآن ما يشرق على قلب  مبعرمة هللِا جـ َّ جاللُـو، وي ـيء  لكتابوفوالتدبر 
  مبيبتــو تعــاىلو وذقــمحج حقــا: مــا اــال القــرآن العظــيمو واــاهدتج مــن ملكوتــو مــا  وجــدانج ج 

 ر على قلب بشروع و رأْت، و  أذنو مسعمح، و  خط
الـنفسج علـى ورارة  ويـُوج.ّينُ يساعد )ا لساء( على جتريد القلب من طري قصد هللا،  ومما

ممــا  –وذا  ـجُقــ ج  –مــإن ذلــ   والشــراب،خصــو  وجهــو الكــرذف عجــدُم و قــال ا لــس ابلطعــام 
نجـاُل الفايـة ووذن ي ـيَ القصـد احملمـور، و  تُـ  ميـوفيذهب بهكة ا لـس، وُيْ ـِعُ  قجْصـدج التعبـد 

حقيقية. مإن كان و بدف مشاي وحلو  قليلة، أو ماكهة،  تربويةاملرجوةف مال تكون منو نتيجة 
نـجةج أو مـا اــابو ذلـ  ممــا    ِْ ميــو و  كجلجفجـة. ومــن أرار أن يكـرم أصــيابو ملـيكن يف طــري موعــد  ُم

 التدارسو
ُ أوقـــاِت ا نشـــراح النفســـي للقـــرآن، - الوجـــداط علـــى  واإلقبـــال ال ـــابط الثـــاط: حتججـــ ُّ

يف يـوم مكـدور، مـزرحم ابألاـفال  التـدارسالذّيِْكر، ومجظجانّي اليقظـة اإلميانيـة. مـال جتعـ  مواعيـد 
صـــفاء الـــذهن وخلـــو البـــالو وِذ  ضـــمانمـــن أمـــور الكســـب وأعبـــاء احليـــاة، ممعـــى ذلـــ  عـــدم 

ي ب  اليقظـة والنـومو والتدبر و  وه التدارسالنفوس املرهقة واألجسام املكدورة لن تشارك يف 
ُ يــوم الراحــة، وســاعات الفــرام، وحلظــات  جيــبمت ــع  الفائــدة جــدا، ون مل تنعــدمو بــ   حتججــ ُّ

 الصباح واملساء.  مناحل ور الذه: واليقظة القلبية، 

                                     
 عليو. متف   54
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ـــُدوِّي  أوقـــاتأاـــار القـــرآن الكـــرذ وىل منـــاذج مـــن أحســـن أوقـــات الـــذكر، وهـــي  وقـــد الُف
ــال. مالفجــُدوُّ أو الفجــ اُة: هــي ســاعات أول النهــار، مــن وا صج وىل أوائــ  وقــمح ال ــيى.  الفجــردج

آخـــر  اتعويهـــو ســـم مـــا بـــ  العصـــر وىل الفـــروب. وهـــو وقـــمح وأمـــا ا صـــال ممفـــرره: أصـــي ،
ُها، وتطول الظالل ومتتد. و  النهار، حيث يهر حر دأ أاعتها، وتل  أضوا   لذل الشمس، َو

الفــداة واألصــي (، أو )اإلاــراق والعشــي( مهــا وهــذان الوقتــان ) مــن أاــ  أوقــات النهــار. كــان
وانشراح الصدر، وا ستعدار للتدبر والتفكر. ولذل  نبـو عليهمـا هللا  من حلظات وقبال النفس

تج جرُّعاً وجِخيفجًة وجُرونج ا ْجْهِر  يف نـجْفِس ج  هلذا الفرض. قال عز وج : )وجاذُْكر رَّبَّ ج  تعاىل يف كتابو
ــْوِل اِبلْ  ــالِ  ُفــُدوّيِ ِمــنج اْلقج ــنج اْلفجــاِمِل ج  وجا صج بـُُيــوٍت  يف وقــال ســبيانو: ) (.205()األعــراف:وج ج تجُكــن مّي

َج  ُ أجن تـُْرمج ـا اِبْلفُـُدوّيِ  أجِذنج اّللَّ ـبِّيُح لـجُو ِميهج ـا امْسُـُو ُيسج جِتجـارجةو وج ج  رِججـالو  َّ تـُْلِهـيِهمْ . وجاْ صجـالِ  وجيُْذكجرج ِميهج
ـــن ِذْكـــِر اّللَِّ  َو عج ـــ ِويتجـــاءِ بـجْي ِة وج ِوقجـــاِم الصَّـــالج ـــاةِ   وج ـــوُب وجاأْلجْبصجـــارُ  الزَّكج ـــِو اْلُقُل . هججـــامُونج يـجْوًمـــا تـجتـجقجلَّـــُب ِمي

ُ يـجْرَُقُ  لِيجْجزِيـجُهمُ  ُهم مّين مجْ ِلِو وجاّللَّ ُ أجْحسجنج مجا عجِمُلوا وجيجزِيدج -36النـور:)ِبفجرْيِ ِحسجـاٍب( مجن يجشجاء اّللَّ

ُه: )ج   ن قال. و (38 َج الَـِّذينج يـجْدُعونج ا اِة وجاْلعجِشـيّيِ  وجاْصـِهْ نـجْفسجـ ج مجـ ُـم اِبْلفجـدج ـُو  رجبَّ يُرِيـُدونج وجْجهج
َِينجــةج احلْجيجــاةِ  وج ج  ــُد  ُهْم تُرِي نجــاكج عجــنـْ نـْيجا تـجْعــُد عجيـْ ــوجاُه  الــدُّ َج هج ــْن أجْطفجْلنجــا قـجْلبجــُو عجــن ِذْكــرِاج وجاتَـّبجــ َْ مج وج ج ُتِطــ

 (.28()الكه :ْمرُُه مـُُر.ًاأج  وجكجانج 
بعــد املفــرب،  ملــيكنمل يكــن ســبي  وىل عقــد َملــس القــرآن أبحــد هــذين الــوقت ف  مــإذا

(ف ألن  يف األصــ  مــن  العجِشــيَّ أي بــ  العشــاءين، وهــو وقــمح راخــ  أي ــا يف مســمى )العجِشــيِّي
ُر مــا  بُ ويـُتجججنَّــ(. 55)النهــارالعجْشــوجِة وهــي: بدايــة الظلمــة، عنــد وقبــال الليــ  وورابر  ــهج الليــُ  والسَّ

وّتلــد وىل النــوم، وتســ م ميــو النفــوس  األبــدانأمكــن، و  ل ــرورةو مــإن الليــ  وقــمح تنهــد ميــو 
ــرّيُِم لــوو ممــن مل جيــد عنــو بــدا مــال  ا ــامَومتيــ  وىل ا رّتــاء. وومنــا الليــ  هــو  لتعــب النهــار واْلُمفج

                                     
َهرييف لسان العرب: )قال  جاء   55 َوال الشـمس وىل وقـمح طروبـا، كـ  األ : يقَ العجِشيُّ على ما بـ  

 . ــ مــإذاذلــ  عجِشــيّي و وىل  املفـــرباُء )...( وقيــ : العجِشــيُّ والعجِشــيَُّة: مــن صــالة طابــمح الشــمس مهــو الِعشج
 العجتجمجة.()ن. مارة: عشا(
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والـتعلم والتعلـيم، وهـذا  الدينلتفقو يف كره السهرف و  لفرض ا  قد النا أنأبس بوف لِمجا  بمح 
 (.56منو)
 ح ر روار ا لس، وح َّ وقمح التدارس املعلومف مال بد من: مإذا

ا لــوس مبــا  هيــ ةال ــابط الثالــث: وهــو مراعــاة أرب ا لــس، وذلــ  اب عتــدال يف  -
علــــى حســــن  تســــاعدبفــــظ للعلــــم وقــــارجه، وللقــــرآن جاللجــــو. وينبفــــي أن يكــــون ذلــــ  بصــــورة 

ذي عــذرف أو  أوسـتماع، وكمــال اإلنصــاتو مــال يصــح التمــدر، و  ا ســيخاء، و  ملــريس ا 
 ا لوس بي ة ّتال  ا راب اإلسالمية واألذواق العامة.

ِوذجا: )ســبيانوومنــا هــو َملــُس قــرآٍن وِذْكــٍر هلل تعــاىل، وقــد قــال  مــا لسُ  ــْرءاُن  وج قُــرِ؛ج اْلُق
ُـونج  عجلَُّكمْ لج مجاْستجِمُعوا لجُو وجأجنِصُتوا  ـاُء (204)األعـراف:(تـُْرمحج . وممـا يسـاعد علـى ذلـ  أن يعمـد اْ ُلجسج
أي جلوســهم علــى هيــ ة حلقــة، والتقــارب بع ــهم مــن  -أمكــن  مــا –وىل التَّيجلُّــِ  يف ا لــس 

 التَّيجلُِّ  لطلـب العلـم والـذّيِْكر، ممـن ذلـ  أن رسـول هللا م  بعسف ملا  بمح يف احلديث من 
 وعــن (.57ا نــة  قــال: ِحلجــُ  الــذّيِْكِر() رايضمــرر  بــرايض ا نــة مــارتعواو قــالوا: ومــا : )وذا قــال

ــــذّيِْكرو(  ســــيارةً : )ون هلل قــــال أنــــس رضــــي هللا عنــــو عــــن النــــا مــــن املالئكــــة يطلبــــون ِحلجــــ ج ال
 (58احلديث)

أي ـــا صــورة جلســـة التـــدريس، وهيــ ة حلقـــة التعلـــيم لــد  الصـــيابة رضـــوان هللا  وتلــ 
 أيبمتيـداث عـن  -سب  وص و لذل  مما رواه التابعي ا لي  أبو رجاء العطارري  . وقدعليهم

 البصـرةيعـ: مسـجد  -قال: )تعلمنا القرآن يف هذا املسجد  -موسى األاعري رضي هللا عنو 

                                     
من ذل  ابب : أوهلما: )ابب ما يكره من السمر بعد العشاء(،  صيييواإلمام الب اري يف  ترجم  56

تج عنو كراهة . مما ينيف الفقو واخلري(. وأخرج حتمح ك  منهما أحاريث عن النا السمرواثنيهما: )ابب 
 يف الدين والذّيِْكِر، و و ذل . التفقوالسهر بعد صالة العشاء و  يف اخلري من 

 الصييية. السلسلةأمحد واليمذي والبيهقي. وصييو األلباط يف  رواه  57
اير النمريي، وكالمها و   على  رواهاهليثمي: ) قال  58 َائدة بن أيب الرقار عن   ضعفوفالبزار من .ري  
 (.10/77هذا وسناره حسنا()َممَ الزوائد:  معار
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هــذه الســورة:  أخــذتوكنــا جنِلــُس ِحلجقــاً، ِحلجقــاً، وك منــا أنظــر وليــو بــ   ــوب  أبي ــ ، وعنــو  -
 (.()59قال: وكانمح أول سورة أنزلمح على حممد «.   الذي خل اقرأ ابسم رب»

 املكـانمن مراعاة املرونة يف ذلـ  .بعـا، علـى حسـب هندسـة البيـمح، أو .بيعـة  و بد
لتيصـــي    األجســـاما تمـــَ ميـــو. مـــإن مل ميكـــن التَّيجلُّـــُ  مـــال حـــرج، مإمنـــا القصـــد التقـــارب بـــ  

ن مـيس القـرآن، وا سـتفارة مـن األنـوار اللطيفـة، يف النهـ  مـ ايعـاالقلوب، وااياكها  تقارب
 رمحًة وسكينًة من عند هللاو املتنـزلةِ والهكات اخلفية، 

األكثــر يف  علــىال ــابط الرابــَ: عــدم عقــد أكثــر مــن لقــاء واحــد، أو لقــاءين ا نــ   -
جعــ  يف املوعظـة، أي  التَّ جـوُّلِ األسـبوع الواحـد، مــن لقـاءات َمـالس القــرآنف بنـاء علـى مــنهج 

ــ َّ و  ميججــ َّ. معــن أيب  متتابعــة،فتــزور القلــب مــن اإلميــان علــى مــيات منتظمــة وطــري  حــّت   يجكج
ُر النـاسج يف كـ  فـيس، مقـال  مسـعوروائ  قال: )كان عبد هللا ]يع: ابن  رضـي هللا عنـوَ يُـذجكِّي

ْرتـجنجــا كـ َّ يــومو قــال: أمـا  لجــوجِرْرتُ لـو رجــ : اي أاب عبـد الــرمحنو  ونــو مينعـ: مــن ذلــ  أط أنـ  ذجكَّ
خمامــــــةج الســــــِمِة  بـــــاف يـجتج جوَّلُنجــــــا و ووط أّتجـجــــوَُّلُكْم ابملوعظــــــة كمـــــا كــــــان النـــــاأُِملَُّكــــــمْ أْكـــــرجُه أن 
 (60عليناو()

                                     
 احلاكم، وقال: )هذا حديث صييح على ارط الشي   ومل هرجاه(. رواه  59
 عليو. متف   60
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مبـا هرجـو  الواحـدعن هذا ال ابط ضابط آخر، هو: عـدم .ـول وقـمح ا لـس  ويتفرع
مـن الزمـانف  سـاعت لـس وذا تعـد  عن حده. مقـد أ بتـمح التجربـة أن الوقـمح امل صَّـفج للمج

والفيبـةو وتلـ   اللفـوانصرف النـاس عـن قصـده األصـلي وىل طـريه، ورمبـا وىل ضـده مـن ضـروب 
التـجعجـــبو  ا ـــالسخســارة للمجتمعـــ  وأي خســـارةو وأقـــ  مـــا بصـــ  للنـــاس عمومـــا عنـــد .ـــول 

، وا ستثقال الذي يزهدهم يف لقاء احلصة املقبلةو  ُِم ّي و
أْكمجـ ج وقـمُح اللقـاء قرابـةج مـإذا  وعليوفامل

ختمو، وا نصراف عـن املكـان ا تمـَ ميـو،  ميجبساعت ف ما ب  التالوة والتدارس والتدبرف 
من اخلـريف إلبقـاء نـبس الشـوق متواصـال وىل لقـاء  املزيديف  رطبةً على أحسن ما تكون القلوُب 

 أسبوع قارم.
مفصــال مــن  بيانــويم ممــا ســب  ال ــابط اخلــامس: احــيام قواعــد تــدارس القــرآن العظــ -

التـدبر. وبـذا نفـتح ابب  مبـنهجاليتي  مبنهج التلقي، والـتعلم والتعلـيم مبـنهج التـدارس، والتزكيـة 
 ال وابط اخلاصة إلرارة ا لس وهي:

 لتســــيريأحــــد ا لســـاء مــــن أهـــ  العلــــم أو أهـــ  احلِْلــــمف  مبـــاررة الســــارس: ال ـــابط -
وا رجتـال،  للفوضـىف ينظم سريه، ويرتب أولوايتوف جتنبـا ا لس. مال بد  لس اخلري من ا 

مـن أهـ  العلـم، أو  املسـريّي أو ا نز ق وىل طري أهـداف َمـالس القـرآن العظـيمو وقـد يكـون هـذا 
 ،سارة املتقون)هللا عنو قولو:  رضيمن أه  الصالح والورع عموما. وقد صجحَّ عن ابن مسعور 

 (61)(وايرة وَمالستهم قارة، والفقهاء
وانعقـاره هـو مـن يتـوىل ذلـ ف مببـاررة منـو  ا لـسيكون مجْن كان سـببا يف اجتمـاع  وقد

ــاحَّةج  األمـرأو بطلـب مــن وخوانـو، أو رمبــا هـو يوكــ   وىل مــن يـراه أصــلح أو أقـو  عليــو. و  ُمشج
تجوو مبعــد ب ــَ حلقــات مــن لقـــاءات  الــهامجيف هــذا، مقــد ســب  بيــان أن هــذا  يصـــنَ أســاِتذج

ـــِة التوجيـــوف مبـــا  - هللاِبذن  -ســـيكون مـــن أهلـــو ا لـــسف  مـــن تفقـــو يف صـــناعة اليبيـــة، وِحْكمج
 ونتاج أهلوو ويكون اإلنسان قد سلكمح لو الطري  وىل الرابنية. علىللقرآن من قدرة ذاتية 

                                     
رواه ابن النجار عن أنس  كما  اهليثمي يف َممَ الزوائد: رجالو مو قون. قالو الطهاط يف الكبري.  رواه  61

العجلوط يف كش  اخلفاء: رجالو  قات. كما رو   وقالقهاء(. رضي هللا عنو بلفظ: )العلماء( بدل )الف
 .وجهو وه الديلمي عن علي كرم هللا 
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 ابْلُمسجريّيِف يف ورارة َمالس القرآن ما ويت: املتعلقةأن من أهم ال وابط األساسية  و 
يف عمليـة التـدارس والتـدبر. مي ـوره  ا ميـَلسـابَ: أن يعمـد وىل واـراك ال ابط ا -

لــو أن يتفــرر ابلكــالم و  وذا آلــمح األســرلة وليــو  ينبفــييف الفالــب ومنــا هــو منهجــي وراري. مــال 
والتمييـز بـ  َملـس الـوعظ، أو الـدرس، أو احملاضـرة، أو  التفريـ وكان من أه  العلم. وْذ جيـب 

. مالتـــدارس مشـــاركة كمـــا تـــدل عليـــو صـــيفة )التفاعـــ ( مـــن التـــدارس ـــو ذلـــ ف وبـــ  َملـــس 
: )ومـا اجتمـَ قـوم النبـوي الشـري ، ممـا سـب  ويـراره مـن قولـو احلـديثعبارتو. وذل  منطوق 

املســريّي  مــدور(. 62...( احلــديث)بيــنهم يتدارس  ونهيف بيــمح مــن بيــوت هللاف يتلــون كتــاب هللا، و
يف ونتـاج  تشـاركوحمـرك للقلـوب واملشـاعرف عسـى أن ههنـا مسـاعد وموجـو للق ـااي واألمكـار، 

ــــا  جتاههــــا،اخلــــريف مبــــا تتذوقــــو مــــن ا ايت، ومــــا جتــــده مــــن املشــــاعر واألحاســــيس  بعــــد تالَو
َار وميـــاط بعـــد  . ومـــا يـــدري   مـجلجُرمبَّجـــا رجـــَ تجـــدبُّرِهجاوتفســـريها ومدارســـتها، مث مـــا ترجـــَ بـــو مـــن 

 واليق و وومنا املومَّ  من ومقو هللاو مياناإلبعُ هم أبكثر مما رجَ بو هو من حقائ  
ا ميـَ: احْلِـْرُ  علـى عـدم اسـتفيال عـدر  واراكالقواعد اليبوية املساعدة على  ومن

هنال  وجب أن يُولـجدج َملـسو قـرآط جديـدو مـرع عـن  وذْ ا لساءف حّت   يكون اهوراً طفرياًو 
ِ.ره احملاضــرُة،  ومنــااألولف ألن ا مهــور الكثــري  ْرُسف   )التَّــداُرُس(و مهــذا تــ أو اخلطبــُة، أو الــدَّ

و واحلْجلجقجـُة   يتصـور انعقارهـا و  أبعـدار السـابقةكما تب  يف النصـو    اِبحْلِلج ِ   خا و ومنا هو 
 -يف مـنهج التـدارس  - نعقـار احللقـة بصـورة امعـة  اجتماعـوفمعقولة. وأحسب أن ما ميكن 

 جليسا على األكثرو وأق  ا مَ  ال ة. والثال  ما ييرر ب  العشرين 
ِل العقــيمو ممــا أهلــ ج كثــريا مــن  يفال ــابط الثــامن: جتنيــب ا لســاء الــدخولج  – ا جــدج

: )وذا أرار هللا بقــوم سـوءا ســلَّط علــيهم الصـا النـاس و  ا ــدُلو ويف األ ـر عــن بعـس الســل  
ــا  ة علــى صــاحبها مــن ا ــراف النيــة، املناقشــُة ا دليــ جتلبــوا ــدل، ومــنعهم العمــ و( وذلــ  لِمج
النصــح هلل ولرســولو وللمســلم ، ومــا تور ــو ابلقلــب مــن  يفومســار الطويــة، وعــدم اإلخــال  

ِمن و  بذل  مدخال خطريا من مـداخ  الشـيطانو ملـيكن املسجـريّيُ  وكفىالِف ّي وال فينة على امل
ن علـى ضـبط هـذا املعـى   ت ـيَ جهـور اخلـري ُسـدً و ويسـتعا حـّتعلى ابٍل مـن هـذا األمـرف 
 ب ابط منهجي آخر، هو:

                                     
 احلديث بنصو خمرجا. سب   62
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مطلقــا، والتنــزه عــن  عنــوالتاســَ: اإلعــراض عــن اللفــو مــن القــول وا بتعــار  ال ــابط -
ِمن ،سجفجاِسِ  الكالم. مقد وص  هللا تعاىل خوا  املفلي  من  ُه:  امل مقال ج  ِذْكـرُه و نـا

. الَّـــــــــِذينج ُهـــــــــْم  ِمنُـــــــــونج ِْ ـــــــــ يف )قـجـــــــْد أجمْـلجـــــــــحج اْلُم الَِِْم خجاِاـــــــــُعونج. وجالَّـــــــــِذينج ُهـــــــــْم عجـــــــــِن اللَّْفـــــــــِو صج
ِمنـــون:ُمْعِرُضـــونج(  العلـــم،. مـــال ينبفـــي أن هـــالط َملـــسج التـــدارس و  مـــا كـــان مـــن قبيـــ  (3-1)امل

و ماسـتعذ وعبارتـج والذّيِكر، والتدبر، والتفكر، وا عتبار. وو  أمسـد الشـيطان عليـ  َملسجـ  
مـــن ذلـــ  مـــن أحـــد  اـــيءوتفـــرم لـــذكر هللا وحـــدهو ووذا بـــدر ابهلل منـــو، واتـــرك لفـــو احلـــديثو 
 جلسائ  منبهو أبرب وحكمة.

حـــ   مــنال ــابط العااــر: حتديـــد أهــداف ا لـــس مــن التـــدارس، والتــذكري بـــذل   -
مــن  العظــيم، خــر. وهــو حتصــي  التزكيــة للقلــب بكتــاب هللا تعــاىل، والت لــ  أبخــالق القــرآن 

بُّر والتفكــر.  هامــة جــدا هلــذا  منهجيــةوههنــا  بــد مــن التنبيــو علــى قاعــدة خــالل مســال  التَّــدج
ُر مـــن اســـتفراق الوقـــمح كلـــو يف التفســـري، وتتبـــَ  املفســـرين مـــن رقـــائ   أقـــوالاألمـــرو وهـــي احلـــذج

األحكــام الفقهيــة ...وخل.  وتفــاريَاللفـات والبالطــة واإلعــراب، وتفاصــي  اخلالمــات الكالميــة، 
الفــرض ممـــا  ـــن ميــو مإمنـــا هـــو  وأمـــاا ختصـــا .  مكــ  ذلـــ  ومـــا يف معنــاه ومنـــا بتاجـــو أهــ 

للوصـول وىل اهلُـدج  املنهـاجي، أي  والتفكـرفحتصي  احِلْكمجِة مـن ا يـة، وواتحـة الفرصـة للتـدبر 
.رائــ  الت لــ  بــو، وكــ  مــا مــن اــ نو أن تنــتج عنــو  ومــنمــا ت ــمنتو ا يــة مــن اهلـُـدج  الــرابط، 

لــيت مــن أجلهــا أساســا أنــزل هللا هــذا القــرآن يف رايــة وا النبويــة،التزكيــة الــيت هــي طايــة الوظــائ  
ُه:  بيانواملطافو مما ا.رر  يف كتاب هللا بياا واضيا، يف ك  سياق وك  مناسـبة. قـال جـ   نـا

ــْن أجْمــرِاج ) نجــا ِولجْيــ ج ُروًحــا مّي يـْ ِل ج أجْوحج ــذج ــا ُكنــمحج  وجكج ــا اْلِكتجــابُ  مج ميجــاُن. تجــْدرِي مج نجــاُه وجلجِكــن ججعجلْ  وج  اإْلِ
ِونَـّ ج  . وج لجتـجْهـِدي ِوىلج ِصـرجاٍط مُّْسـتجِقيٍم. ِصـرجاِط اّللَِّ الَـِّذي لـجُو مجـا  نُورًا رَِّْدي ِبِو مجْن نَّشجاء ِمْن ِعبجاِراج

 .(53-52()الشور :وجمجا يف األجْرِض. أج  ِوىلج اّللَِّ تجِصرُي األُمورُ  يف السَّمجاوجاتِ 

عليــو املفســرون  أاــَصــي  املعــى العــام لميــة، ومــا مإنــو يكفــي يف ذلــ  كلــو حت وهلــذا
ِخـذ مـن املعـاط اللفويـة  وكـذا الفقهيـةف و  مـا  بـد  والنيويـةمنها، أو ما عليـو اهـورهم. مـال ي

أن طايــة )َمــالس القــرآن( ومنــا هــو اليبيــة  ننســىمنــو لفهــم املعــى الكلــي لميــة. مــال ينبفــي أن 
نِيَّـة حتصــي  )العالِِميَّـة(. ويكفيــ  مـن العلــم لتيصـي  الرابنيــة مــا   ( والتزكيـة، أي حتصــي  )الرابَّ

 بــرامجو وأمــا )العالِِميَّــُة( ملهــا ُســبُـُلها املعرومــة عنــد أهلهــا. وومنــا هــذا العــامل يعرمــ  ابهلل رب 
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ال ـابطة هلـذا  وا يـةمقصور بو سجواُر األمة واهورها العام.   خصو  .لبة العلوم الشرعية. 
ـْراج اْلُقـْرآنج لِلـذّيِْكِر  وجلجقجـدْ : )القمرقول هللا تعاىل، الذي تكرر أربَ مرات يف سورة  املنهاج هي يجسَّ
ــْ  ِمـــْن  للـــذّيِْكِر والــذكر  واليبيـــة والتزكيــةف مإمنـــا ســـبيلو  القــرآنج أرار  ممـــن (17)القمــر:( وُمــدَِّكرٍ مـجهج

  ويكفيــوالُيْســُر والبســا.ة، 
ُ
َُ مــن األروات اللفويــة األمــُر العــام امل ْشــيججكف ألمنــا املقصــور هــو وضــ

 ابلتــدبرهــد  ا يــة واجتاههــا الصــييح. مــإذا صجــحَّ لــو ا جتــاه مقجــْد أُِذنج لــو آنرــذ  علــىالقلــب 
بَـُّرونج )والتفكـــر. قـــال جـــ  وعـــال:  ، وقـــال (24()حممـــد:اْلُقـــْرآنج أجْم عجلجـــى قـُلُـــوٍب أجقْـفجاهلُـجــا أجمـجــال يـجتجـــدج

ٍة أجْن تـجُقوُمــوا ّللَِّ ِومنَّجــا أجِعُظُكــ قُــ ْ ) ســبيانو: ــاِحِبُكْم ِمــْن  مجْثــىج ْم ِبوجاِحــدج ــا ِبصج ــُروا مج وجمـُــرجارج  مُثَّ تـجتـجفجكَّ
اٍب اجِديدٍ  ِو ِجنٍَّة ِوْن ُهوج   (.46)سبا:(نجِذيرو لجُكْم بجْ ج يجدجْي عجذج
ـــنِة للمجلـــس مـــن آمـــة تبـــذير الوقـــمح،  و وطراقـــو بدراســـة  أومـــن القواعـــد اليبويـــة احملصّي

ٍَن للوقـمح بـ   علىلوسائ  رون الفاايت، أو ابخلالميات وا دل العقيم: ا عتماُر ا ٍَ متـوا َي تو
التدارس مالتـدبرف بصـورة تعطـي  حّتسائر موار ا لس، على حسب أمهيتها، بدءا من التالوة 
يكـون ذلــ  بصــور اـّت. مــالعهة ومنــا  أنلكـ  مــارٍة حقَّهـا رون أن تطفــى علــى طريهـا. وميكــن 

يف اـــال القـــرآن تدارســـا وتـــدبراف  الـــذايتلنتيجـــة. وهـــي الوصـــول ابلقلـــوب وىل الـــدخول هـــي اب
ــريّيُ لتيصــي  التزكيــة. ومــن هنــا وجــب أن يتيلــى  َن  -وابلدقــة أي ــا  -ابملرونــة  اْلُمسج بــ   ويــوا

 الوسائ  والفاايت يف تنظيم الوقمحف لتيقي  هذا اهلدف النبي و
ـــدج  هـــوياح األومـــ  للمقصـــور ومنـــا ال ـــابط احلـــاري عشـــر: ومـــن هنـــا مـــا ق - أن يـُْعتجمج

ــرو مــن ذلــ  كلــو، ممــا تلقتــو األمــة ابلقبــول وأاــَ علــى  ــلجُ  واخلجلجــُ .  صــيتوتفســريو خمتجصج السَّ
اـَ  تفسـري( رمحـو هللا أو  ابملقصـور. مهـو هـ310وليس كتفسري اإلمام أيب جعفر الطهي)ت:

ومـا أُ ِـرج عـن الصـيابة والتـابع ، ممـن ُعـِرفج  ت،ا ايبيان  من ميو صاحبو ما أُ ِرج عن الرسول
ـــُد خمتصجــرُه مقـــط رون األصـــ ف ملـــا امتـــاَ بـــو  اعـــاعــنهم ا اـــتفاُل بكتـــاب هللا  وتفســـريا. ويـُْعتجمج

مـا ذهـب وليـو اإلمـام الطـهي، ممـا أاـَ عليـو أهـ  الت ويـ  لميـة،  خالصـةامل تصر الذي اَ 
مل  مـإن(. 63و هللا من القول والبيان عند ا خـتالف)أو ما رجيو هو رمح اهورهم،أو ما عليو 

اعتمـار  مـنيكن ميلتجـ  وىل طـريه مـن امل تصـرات ا يـدة، كم تصـر تفسـري ابـن كثـري. والفايـة 
                                     

املصنَّ  الذي خلصو الشيس حممد علي الصابوط رمحو هللا  الطهيأحسن امل تصرات لتفسري  من  63
 علمية ببريوت يف جزأين.رضا. وقد نشرتو ررا الكتب ال أمحدمبعية الدكتور صا  
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لـمايت  األساسـيهو احلصول علـى املعـى  -رون املطوَّ ت من كتب التفسري  -امل تصرات 
علـــى حســـاب  اب لـــسلعمليـــة التفســـريية رون الفـــرق يف التفاصـــي  الكثـــريةف حـــّت   تت ـــ م ا

 التدارس والتدبر.
ابلتــدارس لــذل   مقصــورال ــابط الثــاط عشــر: وهكــذا مْليُـْقــرجأ القــرآُن أو و ممــا هــو  -

كمــا ميكــن أن ُيْكتـجفجــى   أطلــبهم،ا لــس. وميكــن أن تـُتجــداولج الــتالوُة بــ  ايــَ احل ــور أو بــ  
الــــتالوة بــــ  ا ميــــَ  تــــداولو  اــــ  أن  بــــتالوة أحــــدهم مقــــط، حســــب ظــــروف ا تمعــــ .

تكـرار ا ايت نفسـها الـيت هـي  أنوونصات بع هم لبعس أمْـيجُد يف التعلم، وأَكى للتدبر، كما 
 -ب وابطها املذكورة من قبـ  –. والتالوة التفقومقرر املدارسة لتل  احلصة أْعوجُن للقلب على 

َهـا يف َمـالس  عن هللاو للتلقيعبارة رميعة جداف وْذ َيء القلب  مال ينبفي ا ستهانة با وجتاو
 القرآنو

تعلـم مـا  علىكان اب لس من لو حظ من علوم التجويد ميجْيُسُن أن يجِق ج الناسج   ووذا
مــا ُيْشـــِبُو أن يكــون مـــن  ابلتـــدريجيـجْقــُبُح جهلُــو لتـــا  القــرآن العظـــيم وُمرجتّيِلِــو، ميـــتعلم مــن ذلــ  

ذلــ  العلـــم. لكـــن رون وطـــراق  قواعـــدرة، أي األســـاس مـــن املعلــوم مـــن علـــوم التجويـــد ابل ــرو 
وهو عليو  -أن ننسى أن لتا  القرآن  ينبفيا لس ابلقواعد اليت قد تستفرق الوقمح كلو. و  

تســــتفرْق ج الوســــائُ  رون الوصــــول وىل  مــــالأجــــرا م ــــاعفاو كمــــا ســــب  يف احلــــديث.  -اـــاق 
 الفاايت، وومنا هي ألجلها ُوِضعجمْحو
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وىل كتــاب  واإلنصــاتلثالــث عشــر: مــإذا متــمح حصــة الــتالوة وا ســتماع ال ــابط ا -
مســموعة هارئــة مفصَّــلجًةف  قــراءةً هللا، كمــا يليــ  بكــالم هللاف مليشــرع يف قــراءة خالصــة التفســري 

بعــد ذلــ  يف تــدارس اخلطــاب  ُيْشــرجعحــّت يســتوعب أهــُ  ا لــس مقاصــدج الكــالم ومراميــو، مث 
 لمايت. واالية يف الذهن من معاٍن القرآط من خالل ما حتججصَّ ج 

 :ا تيةالعملي يف التدارس بسن اتباع اخلطوات املنهجية  وللدخول
ــكِّي ُ ال ــابط الرابــَ عشــر: تـجنجــاُوُل قجــْدٍر قليــ  مــن ا ايت  - معــى بســن الســكوت  ُيشج

ط أ  أو فجْسـاً، أو سـبعا. بشـر  آايت،عليو، والوقوف عنده. سواء كان آية واحـدة، أو  ـالر 
احلـزب، ابلتيزيـب املتــداول للقـرآن الكــرذ،  مُثـُـنيتعـد  املقـدار املــدروس مـن ذلـ  كلــو ِنْصـ ج 

 ما ورر ميها من التفسري. مـجيُـْقرجأُ (. 64)املعرومةاملطبوع يف املصاح  بعالماتو 
وررت بـا، وأن أهــ   الـيتال ـابط اخلـامس عشـر: يـُتجيجقَّـُ  مـن الفهـم العـام للمعـاط  -
أاـك  منهــاف للوصــول  مــاى ورراك حسـن للمقصــور. وميكـن أن تثــار األســرلة حـول ا لـس علــ

ابلدراسـة أكثـر مـن مــرةف  املقصــورةوىل بيـاٍن أمشـ  وأوضـح. وهلــذا ميكـن مراجعـة تفسـري ا ايت 
يف التفاصــي ف ألن الفايــة هــي  ا ســتفراقون اقت ــى احلــال. مــإذا تبــ  املعــى العــام مــال ينبفــي 

 ريو كما سي  حبول هللا. أبعد من َمرر التفس
مــن التنبيــو وىل أمــر أســاس، وهــو: أن علــى املســريّي أن بــر  علــى ويصــال    بــد ولكــن

ايـــَ ا لســـاء. خاصـــة وذا تبـــ  لـــو أن  وىلالســـليم لـــمايت أببســـط العبـــارات وأســـهلها  الفهـــم
ـــة اـــرور،    كة علـــى وجهـــو أمـــارات ا هتمـــام واملشـــار  تبـــدوهنـــاك ا صـــا منعـــز ، أو يف حال
بواسـطة طـريه مـن جلسـائو بصـورة حواريـةف وْذ  أوالنفسية علـى األقـ و ميقـوم بـذل  هـو بنفسـو 

 يف راية املطافو وهللا و  التومي . املقصوربفري الفهم السليم   يكون ايء من 
الـدخول  -بعـد ذلـ  مبااـرة  -السارس عشر: مإذا ات ح املعـىف وجـب  ال ابط -
 تعلُُّمهــا،دج  املنهــاجي لميـة أو ا ايت، وهــو عجــْ ُ احِلكجـم املطلــوب علـى اهلـُـ التعــرفيف حماولـة 

مج   ةج  ال ِكتج    ابج  وجي  عجلِ م ه    م  )ممـــا ورر يف آايت وظـــائ  النبــــوة:  ك   اســــتنباط. وذلــــ  مبياولـــة (وجاْلِ 
ان، وحماولــة عــدها ابللســ وليهــا،احلقــائ  اإلميانيــة الــيت تت ــمنها، واألحــوال اخلُُلِقيَّــة الــيت تـُْرِاــُد 

                                     
نص  صفية، من صفيات املصي  املطبوع يف األحجام العارية  -يف الفالب  –ما يقارب  وهو  64

 املتداولة اليوم. 
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ا مبـا  اْ ُلجسجاِءفووحصائها ابلوجدان، وتداول ذل  ب  سائر  حّت ترسس ابلقلب وتت ح صوَر
بُّرِها.  يساعد على تجدج

ـــم واملقاصـــد نفـــتح ابب التـــدبر  ال ـــابط - الســـابَ عشـــر: ومبعرمـــة مـــا تيســـر مـــن احِلكج
ق القـرآن يف خل  األنفس واألرض والسـماوات. وذلـ  لفايـة الت لـ  أبخـال والتفكرلمايت، 
ِمــــو العظيمــــةو والتفكــــر والتــــدبر  وا تصــــافالكــــرذ،   -وذا خلــــف كالمهــــا هلل –الســــلوكي حِبِكج
ون  مثالت ل  أبخالق القـرآن بصـورة تلقائيـة، وبـال كلفـة، كمـا بينـاه مـن قبـ  بشـواهده.  يوراثن

علـــى معرمـــة  يســـاعدان -(65مبـــا ينطـــواين عليـــو مـــن وبصـــار لـــمايت) –التـــدبر والتفكـــر أي ـــا 
أو ذاك، والتيلـــي بتلـــ   الـــرابطلســب  الكفيلـــة بتـــذلي  الـــنفس وتروي ـــهاف لقبـــول هـــذا اخلُلُـــِ  ا

 اخلصلة النبوية أو تل .
ـــزّيِِ؛  ال ـــابط - ُجج

الثـــامن عشـــر: مـــإذا متـــمح مدارســـة الســـورة أبكملهـــا، بـــذا املـــنهج امل
ا، أو أو الفقرات من ك  سورة، يف َملـس واحـد، ون كانـمح مـن السـور القصـرية جـد للوحدات

مــن  -بعــد ذلــ   -عــدة َمــالس ون كانــمح مــن الســور املتوســطة أو مــن الطــوالف مــال بــد  عــه
 قط  الثمرات التالية من مثار املدارسة، وهي: حماولة
اإلاـــال، وهـــي حقائقهـــا  لـــىالســـورة ع تعا هـــاالتعـــرف علـــى الق ـــااي األساســـية الـــيت  -أ

 السـورة. مث مـن خـالل معرمـة تلـ  الق ـااي يف الـرئيساإلميانية الكه ، اليت تـدور بفلـ  احملـور 
 واحلقائ  ميكن: 

. ملك  سورة من سور القرآن العظيم اإلاالالتعرف على احملور الرئيس للسورة على  -ب
يف نظمهــا الســالِ  هلــا ِبعجْقــِد الكتــاب احلكــيمف  طريهــاا صــيتها املســتقلة، الــيت بــا تتميــز عــن 

نُـــ ج   - هللا ِبذن -ألن هــذا وذاك هــو ممـــا يســاعد  يف   -علـــى التَّْمِســيِ  ابلكتـــابف ألنــو ميُجكِّي
خِلُُلِقــــ ج وســــلوك ، وملســــتواك  والتقــــوذمــــن املراجعــــة  -كـــ  وقــــمح وحــــ ، ابلليــــ  أو ابلنهــــار 

ــ ج لــدي  مــن  ــماليبــوي عمومــا، يف ضــوء مــا حتججصَّ واحلقــائ  اإلميانيــة، مــن هــذه الســورة أو  احِلكج
يـدور حولـو مـن ق ـاايها األساسـيةف يسـاعد علــى  مــامـَ تلـ . م ـبط احملـور الـرئيس للسـورة، 

ابسـتمرارف حـّت بعـد انف ـاض ا لـس، حيـث  اإلميانيـة.ول التدبر لمايت، والتذكر حلقائقهـا 
املتجـــرِر هلل جتـــررج امتقـــاٍر ووخـــال . مـــإذا اكتمـــ  لـــدي   الصـــايفتنطبــَ املعـــاط الرابنيـــة ابلقلـــب 

                                     
 ارمح كتابنا: بالم الرسالة القرآنية. ونمعى )اإلبصار( انظر  لتفصي   65
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صــارت خريطتــو الكليــة مرســومة علــى قلبــ  ِبذن  املــنهج وتكــررف بــذاتــدارس القــرآن العظــيم 
ُه، يف َمالس املالئكـةو مـَ جلسـائ  مـن  حقائقوهللاف لِمجا تلقيمح من  اإلميانية عن هللا ج   نا

هللا وخاصـــتو(ف مـــال تتصـــرف يف ســـلوك  وخلقـــ  بعـــدها ون اـــاء هللا و   أهـــ )أهـــ  القـــرآن: 
 مقاصد التدارس لكتاب هللا تعاىل. أهمِبريو وهذا من 
ـــــِم وىل الســـــلوك  الكـــــ ،جنـــــد أنفســـــنا ننطلـــــ  مـــــن ا ـــــزء وىل  وهكـــــذا ومـــــن املعـــــاط واحِلكج

وىل العمرانو وذل  هو عـ  التزكيـة النبويـة،  القرآنواألخالق، مث من النفس وىل ا تمَ، ومن 
والصـــديق ، والـــيت هـــي طـــايتهم مـــن تـــدارس القـــرآن  الـــرابني الـــيت هـــي مقصـــد أهـــ  هللا مـــن 

 . وهللا املوم  للصواب واملع  عليو.وا صالابلفدو  العظيم، وتدبره
 ال ابط التاسَ عشر، وهو: -
  

 اجلامع الضاب 
 

علـى ميثـاق  احلفاظالكلي، ا امَ ل مان سري َمالس القرآن وجناحها هو:  وال ابط
طـــريه. وومنـــا برهـــاُن  مـــنالقـــرآن العظـــيم، وا لتـــزام بـــو بقـــوةو وذ بـــذل  يعـــرف ا لـــيس الصـــارق 

(، ومصـــداقية ذلـــ  كلـــو املالئكـــة ا لـــيس، وحقيقـــُة انتســـابو وىل أهـــ  هللا مـــن )جلســـاء ِصـــْدقِ 
: عجْهُد ِمْعٍ  وعجْهُد تـجْرٍك. م ما عهد عجْهدجانمتوقفة على مد  التزامو مبيثاق القرآن العظيم. وهو 

 :التزاماتالفع  مهو يتل ف يف  ال ة 
 وىلفروضــة ابملســجد، مــن الفجــر ا لتــزام األول: احلفــاظ علــى أوقــات الصــلوات امل -

 العشــاء،العشــاءف و  ل ــرورة اــرعية. مــَ أتكيــد الــنفس وتو.ينهــا علــى صــالة الفجــر وصــالة 
 مالصــالة( 66وا جتهـار يف ذلـ  كلـو إلرراك تكبـرية اإلحـرام مــَ اإلمـام، علـى قـدر اإلمكـان.)
 الوحيـــدةرة هــي خـــري أعمــال املســـلم علــى اإل.ـــالق كمــا تـــواتر معنــاه بطـــرق اــّتو وهـــي العبــا

                                     
يــدرك  ااعــة، : )مــن صــلى هلل أربعــ  يومــا يفأنــس بــن مالــ  قــال: قــال رســول هللا عــن  66

و( رواه اليمذي يف سننو، والبيهقـي يف النفاقالتكبرية األوىلف ُكِتبجمْح لو براءاتنو براءةو من النار، وبراءةو من 
َاق يف مصـنفو. وصـييو  يف السلسـلة الصـييية، بينمـا حسـنو مقـط يف صـييح  األلبـاطاعبو، وعبد الر

 ا امَ الصفري.
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ِمن   حقيقُتهـــااحلاكمـــة علـــى مـــا ســـواها مـــن األعمـــال والعبـــارات ِب.ـــالقو وذا اســـتقاممح للمـــ
ــــاهو كمــــا مصــــلناه أبرلتــــو  ــــو كــــ  اــــيء مــــن رينــــو ورني  مبيلــــو،وانكشــــ  لــــو ِســــرُّهاف اســــتقام ل

ـــو ذلـــ ( ويكفيـــ  مـــن 67مت مـــ و) ولـــن حتصـــواو واعلمـــوا أن خـــري أعمـــالكم  اســـتقيموا): قول
ِمنوبا و الصالةو   (.68()مظ على الوضوء و  م
يوم، على الـدوام، يف  لك ا لتزام الثاط: احلفاظ على تالوة جزء من القرآن الكرذ  -

ا لـس عنـد رايـة كـ  اـهر.  أمـراراحلج جِر والسَّفجر سواءو حّت يكون ختم القرآن لك  مـرر مـن 
َارا وميانيــــا  لتــــذكر حقــــائ  اإلميــــان الــــيت  ومنهجــــا يوميــــا،وبــــذا ي ــــمن العبــــد الســــال  وىل هللا 

املسـتمرة تـذكريو وأيُّ تـذكريو ملـن ذاق حقيقتجهـا  مـالتالوةاستفارها من َمالس التـدارس القـرآط. 
 وااهد م يلتجها. 

َمــــالس  وىلوا لتــــزام الثالــــث: ا جتهــــار ل ــــم جلــــيس جديــــد، أو جلســــاء ُجــــُدرف  -
ون  – وميانيــةم. وتلــ  نعمــة القــرآن، مــّت ســنيمح الفرصــة، أو ونشــاء َملــس جديــد علــى التمــا

علــى نشــر اخلــري والــدعوة وليــوف مِسجــةو أساســيةو  مــاحلر ( 69و  كــ ي نعمــةو) -أكرمــ  هللا بــا 
ِمن الصارق، مهما لقي يف   ذل  ما لقي من احلرج والعنمح. سبي للم

َُ لــذل  كلــو مــن كتــاب هللا جــ   وا يــة ــعجاُر ا ــاِم ُه،الــيت هــي الشّي هــي مــا ســبقمح   نــا
ـــ وجالَّـــِذينج ) وليـــو مـــن قولـــو تعـــاىل:اإلاـــارة  ـــالجةج ِواَّ  ج  اِبْلِكتجـــاِب وجأجقجـــاُمواْ  ُكونج ميُجسّي َُ أجْجـــرج  الصَّ ُنِ ـــي

اإلميانيــة بقــوة، ووقامــة  متجِْســي و ابلكتــاب أو : وهــو األخــذ حبقائقــو (.170()األعـراف:اْلُمْصــِلِي ج 
مث انطــــالق وىل اإلصــــالح  واقيتهــــا،للصــــالة اثنيــــا: وهــــو وحســــان أرائهــــا والســــري وىل هللا عــــه م

َُ أجْجرج والدعوة وىل اخلري. )  اْلُمْصِلِي ج(. ِواَّ  ج ُنِ ي
أم ــــ  يف تلــــ  مــــن خدمــــة كتــــاب هللا تعــــاىل عمومــــاو مث   أم ــــ  يف هــــذه مــــن  و 

ـــرِ  خدمتـــو ِبقامـــة  )َمـــالس القـــرآن(، والـــدعوة وىل بنائهـــا وتكثريهـــا يف األمـــة، ونشـــرها بـــ  اأُلسج

                                     
 ن كتاب )بالم الرسالة القرآنية(و( مالرابَون ارمح )البالم  انظر  67
واحلــاكم، والــدارمي، والبــزار، والبيهقــي، والطــهاط. وصــييو  حبــان،أمحــد، وابــن ماجــو، وابــن  رواه  68

 .952 :رقمالصفري  ا امَاأللباط يف صييح 
تـجيِّيب على م   هذه األعمال الثال ة يف اإلسالم مبا ميو الكفاية يف كُ  الدالة  تفصي  األرلة  لقد  69

 القرآنية. ضمن )البالم السابَ(. الرسالةبالم 
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 ب، وبــــ  األحبــــاب واألصــــياب، ســــواء يف صــــورة )ا ــــالس األســــرية(، أو يف صــــورةواألقــــار 
 )صالوات القرآن(.
ِمن وذا اسـتفار مـن )صـالون القـرآن( مبجلـس عـامف وجـب أن يفكـر يف  واحلقيقة أن املـ
وأ  بــرمهم مـن هـذا اخلــري العظـيم، ويتفـرر هــو مـن رورـم ابلتــزور مـن نـوره. وومنــا  أبنائـو وأهلـو،

نبيــو  هللا ألنبيــاء والصــديق  أرــم كــانوا يــدخلون نــور اإلميــان وىل ذويهــم أو و وقــد مــدحا مــنهج
ُه: ) ـاِة وجكجـانج ِعْنـدج رجبّيِـِو  أجْهلجـوُ وجُْمـُر  وجكجـانج ومساعي  عليو السالم بذل  مقال ج   نـا اِبلصَّـالِة وجالزَّكج

 (.55()مرذ:مجْرِضي ا
أن ينقل  وا  جلس  ا ه   و ال  ذي اس  تطاع   ن  ا ف  اجمللس الق  رآين الن  اج  حقيق  ةا وم  ن

يك    ون  الك    ر االتجرب    ة اإلناني    ة إىل داخ    ل أس    ر مغ بتك    وين )َم    الس أس    رية( للق    رآن 
م ن بي ٍت ي ا ٍرا  ب هجلسا  ا: األيفال واملالئكة! فأن ِعم  به م ن َمل س مب ارذ إذن! وأن ِع م  

 أفاض عليه هللا بلنور واجلمال!
 مـثال –الس القـرآن وصـالواتو، وذلـ  بتنظيمهـا وميكن أن تتعدر صور وخـراج َمـ هذا

على حسب املهن، أو على حسب ا ختصاصات، أو علـى حسـب األحيـاء السـكنية، أو  -
 ( مثال.الشباب َمالساألعمار، كـ) حسبعلى 

: ونتاجهـــاأهـــم الصـــور ال ـــرورية  ـــالس القـــرآن الـــيت ينبفـــي أن تبـــارر األمـــة وىل  ومـــن
الـــذي  هـــوبـــ   ،علـــى عهـــد رســـول هللا ومطلـــواب  موجـــور (و وقـــد كـــان ذلـــالنس   اء َم   الس)

يف   الب ـــاريأسســها عليـــو الصـــالة والســـالم بنفســـو، وأاـــرف عليهـــا بذاتـــوو مقـــد تـــرجم اإلمـــام 
أخـرج بسـنده  مثكتاب العلم من صيييو: )ابب ه  جُيْعجُ  للنساِء يومو على ِحـدجٍة يف الِعْلـم ( 

: طجلجبـجنجـــا عليـــ ج للنـــا، قـــال: )قالـــمح النســـاء رمحـــو هللا عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري رضـــي هللا عنـــو
ــــْ  لنــــا يومــــا مــــن  ــــرجُهنَّو(.. نفســــ الرّيِجــــاُلو ماْجعج ُهنَّ يومــــاً لجِقــــيـجُهنَّ ميــــِو، مجــــوعجظجُهنَّ وأمج و موجعجــــدج

( بت ســيس َمــالس قرآنيــة هلــن خاصــةو هــو النســاء(. و  اــ  أن وحيــاء )َمــالس 70احلــديث)
 نطــالق األمــة، واســـترناف ســريها يف بعثـــة  املعاصـــرةوحيــاء للســنة، ووعـــي عميــ  ابل ــرورات 

 جتديد الدين.
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رام الـــدخول يف أنـــوار ا يـــة  ملـــن لـــدعوة لإلميـــان، وخدمـــة للقـــرآن، وأي خدمـــةو وورـــا
ـــُن قـجـــْو ً ممّيَّـــن رجعجـــا ِوىلج العظيمـــة: ) ـــْن أجْحسج ـــاحِلًا وجقجـــالج ِونَّـــِ: ِمـــنج اْلُمْســـِلِم ج. وج ج  وجمج  اّللَِّ وجعجِمـــ ج صج

ــُن مجــِإذجا الَـّـِذي تجْســتجِوي َْ اِبلَـّـيِت ِهــيج أجْحسج ــيِّيرجُة. اْرمجــ ــنجُة وج ج السَّ اوجةو كج جنَـّـُو وجِ ٌّ  احلْجسج نجــُو عجــدج نجــ ج وجبـجيـْ بـجيـْ
ـــا ِو َّ  ـــا يـُلجقَّاهج ـــيموو وجمج ـــظّي عجِظـــيٍمو محِج ـــا ِو َّ ُذو حج ـــا يـُلجقَّاهج ُوا وجمج ـــهج  . وهللا(34-32)مصـــلمح:(الَّـــِذينج صج

 لل ري واملع  عليو. املوم 
ِمن مبعاهـدة  عنـد تتيق )عهد اليك( مهو أي ا يتل ف يف  ال ة التزامات، وهي  وأما املـ

ــ َّ جاللُـــو  –هللا   وا نقطـــاع  -منهـــاو  ووايكـــمأعــاذا هللا  –علـــى تــرك املوبقـــات الـــثالر  -جج
لبسـا بـا أو ببع ـها، ومـا رام مل يصح سريو وىل هللا و  يستقيمف ما رام العبـد مت مالعنها بتااتو 

 منها توبة نصوحاو وعهده ميها هو كما يلي: يتب
ـــ َّ  –معاهـــدُة هللِا  - علـــى تـــرك املـــال احلـــرام، وعلـــى رأســـو الـــراب بكـــ  صـــوره،  - ججاللُـــوُ جج

 وأك  أموال الناس ابلبا. ، من راوة وطريها. حرام،وكذل  ك  كجْسٍب 
وأسبابو، ومقدماتو، وجتلياتو، مـن  .رقو،ا قياب من معاهدة هللا على ترك الزا، وعدم  -

اءجٍة، وُعـــْرٍي، وُمْيـــٍش  اللبـــاس والكـــالم واألخـــالق...وخل. وكـــذا َماهـــدُة الـــنفس  يفخُمجارجنـجـٍة، وبجـــذج
احلــرامو ألن النظــر احلــرام يطمــس البصــرية، ويــذهب ابحليـــاء،  النظــرعلــى طجــسّي البصــر، وتــرك 
سـ  جبمـالج الـورع يف الـنفس، مث ميسـس وجـو صـاحبوو وهـو وه القلـب،ويطف  نور التقـو  يف 
 والعياذ ابهللو مال تستهن بوو والبالء،سبب كثري من الفسار 

الوجـوه بتـاات: اـربا، وونتاجهـا،  كـ معاهدُة هللا تعاىل علـى تـرك اخلمـر، ومقا.عتهـا مـن   -
ا، وسائر اخلدمات القائمة عليها ِب.القو   سائر أنواع امل دراتومليقاَا من  وحماربةوجتاَر

وىل هللا، ومل ينكشــ  لـ  نــور القــرآن، ومل تتبـ  لــ  حقائقــو  ا نطالقــة قلــمح عليـ   مـإذا
أو مل تسـتقم لــ  الصـلواُت اخلمـس علــى مواقيتهـا وااعاَـا، أو مل يــت لف  مبجالسـو،اإلميانيـة 
و وانظــر: مــا وااهُلــاف مراجــَ نفســ  يف هــذه املوبقــات الــثالرو أو يف مليقاَــا خشــوُعهالــ  
ـرْيو وىل مـو هف مـا مل تـزل ميـو  مد  مـن هـذه  لجْو ـجةو أرائ  حل  هللا ميهـا  مإنـو   يسـتقيم للعبـِد سج

حبـ ، وتسـتي  صـفة  هللاللواثت الثالرو ملتتيرر من عبارة الشـيطان أو و حـّت تكـون عبـدا 
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  ا لسـاء  هـمهـم: )وملـن مع هلـم)جليس املالئكة(و مإمنـا )ا لسـاء( هـم األتقيـاءو وآنرـذ يقـال 
 (.71سب  بيانو يف احلديث مفصال) كما(  يشقى بم جليسهمو

 
 خج ري ٍ  خجاتِ مجة  

 
 وبعد،
معـراج  علـىمشروع القـرآن الكـرذ بـ  يـدي  ا ن.. وهـذا .ريُقـو السـيَّارو منفـتحو  مهذا

رآن أن القـ و الروح.. وحاجة النفس وىل بصائره مستصـرخة مسـتفيثةو خاصـة يف هـذا الزمـانو 
القصــد هلل  وخــال   يفــتح أبــواب أســراره و  ملــن أقبــ  عليــو بشــرو.و. وومنــا اــرو.و أمــران: 

 تعاىل، مث أخذ الكتاب بقوةو
َل القـــــرآن،  م مـــــا بيـــــان الشـــــرط األول: مبـــــإخال  القصـــــد عنـــــد بـــــدء الســـــري وىل منـــــا

 ا نــة، الصـدق يف .لـب َمالسـوف يفـتح هللا لــ  أبـواب اخلـري، وميهـد لـ  الطريـ  وىل وبتيقيـ 
ــلج ج : )مجـْن ويوكـ  بــ  مالئكـة الرضــىو وأتمــ  حـديث رســول هللا .ريقــاً يـجْلـتجِمُس ميــو ِعْلمــاً  سج

ـــهَّ ج هللا لـــو بـــو .ريقـــاً وىل ا نَّـــةو ومـــا  قـــومو يف بيـــمٍح مـــن بيـــوت هللا يتلـــون كتـــابج هللا،  اجتمـــَسج
ــكينجُة، وطجِشــيـجتْـ  بيــنهمويـجتجدارجُســونجُو    ــرجُهم  الرَّمْحجــُة،ُهم و  نـجزجلجــمْح علــيهم السَّ ــُة، وذجكج ُهم املالِئكج ــتـْ وحجفَّ

ُهو ومجـْن أْبطـجـ   ـُبوو() بِـوِ هللا ميمجْن ِعْنـدج عجمجلُـُو ملْج ُيْسـرِْع بـِو نجسج
عليـو الصـالة والسـالم يف  وقولـو(. 72

                                     
ُوِص ج يف احلديث املذكور بـذل ف أنـو  ممنينبفي أن يفهم أن هذا ا ليس الذي )  يشقى بم(،     71

صــار مـنهمو كــالو مهــذا املعـى   يســتقيم، وومنــا  ذلــ امـُر ســوء، أو أنــو اـ ف ماســ  أو مــاجرو مث مـَ 
]  ميقـول وميهم مالنو ليس مـنهم، ومنـا جـاء حلاجـة :املالئكةمجلج و من  ميقول: )احلديث هي قولو عبارة

  يشقى بم جليسهمو()متف  عليو( مليس ذل  مبعى أنو ا ف منيرف  ا لساءهم  أي هللا تعاىل َ:
 جيلـسيـة هـو أنـو اـ ف مل قطعاو وومنا طايـة مـا يسـتفار مـن العبـارة ومـن مقت ـياَا الد ل كالابل رورة،  

مهو ينتظره مـثال،  أحدهممَ ا لساء لقصد التالوة والتدارس، أو لقصد التعبد، وومنا جاء لفرض لو عند 
احلـديث   متنـَ أن يكـون الرجـ  مـن  وعبـارةأو  و ذلـ  مـن املعـاط الـيت   تقـدح يف صـالحو ومروءتـو. 

قصدهم يف هذه الساعةو وهذا  َملسهم، ولو لفري يف جالسالصاحل و ولذل  حل  بم، ما رام هو ا ن 
 ميها ابلتبَ   ابألصالة، كما يعه األصوليونو قصدهم  مينَ أن يقصد  -مَ ذل   -
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ــلج ج  ــل ج .ريقــاً يطلــب ميــو ِعْلمــاً سج نَّ بــِو .ريقــاً ِمــْن .ُــُرِق ا نَّــةو وو هللاحــديث آخــر: )مجــْن سج
َُ أجنيجتجهــا لطالِــِب  ــ ــِد كفجْ ــِ   الِعْلــمِ املالئكــةج لجتج ج ــاملِِ علــى العجاِب َُو وونَّ مجْ ــ ج العج ِرضــاً مبــا يجْصــنج

ـــِر  ـــُو ًمـــْن  ليلـــةج القجمج ـــْن يف  يفالبجـــْدِر علجـــى ســـائِر الكجوجاِكـــِبو وونَّ العجـــاملج ليجْســـتـجْفِفُر ل ـــماواِت وجمج السَّ
ـاءج  األْرِضو حّتَّ احْلِيتجاُن يف األْنِبيجـاءو وونَّ األنبيـاءج مل يـُوجرّيِ ُـوا رينجـاراً و   وجرج ـجةُ ججْوِف املاءو ونَّ الُعلجمج

اً، وومنا  ُه مقجْد أخجذج حِبجظّي وجاِمٍرو() وجرَّ ُواِرْرمهج اْلِعْلمجو ممجْن أخذج
73.) 

رسـول  اـهارةُ ِعْلمو أرقى  كـال قطعـاًو وهـذه  -تدارسا وتدبرا  -موق تعلم القرآن  وه 
على مراتب النـاس مـن سـائر العلـوم وىل يـوم القيامـةو قـال عليـو الصـالة والسـالم:  حاكمةو  هللا

ـــــُوو( ولـــــو صـــــيفة أخـــــر : )ونَّ  ـــــْرآنج وعجلَّمج ـــــْن تـجعجلَّـــــمج الُق ـــــرْيُُكْم مج ـــــلجُكمْ )خج ـــــْن تـجعجلَّـــــمج الُقـــــْرآنج  أْم ج مج
بعد ذل ف من )َمالس القـرآن( على العموم واإل.القو مال َملس أم    هكذا( 74وعجلَّمجُوو()

 ِبخال  هلذه الفاية الرميعةو ُنِصبجمحْ اليت 
ـرْيُ العجْبــِد بـ   وأمـا ـاِلِكوِ بيـان الشــرط الثـاط: مـإن القــرآن   يسـتقيم سج و  وذا أخــذه  مجسج

يِق . قـــال هللا جـــ   لرســـولو موســـى عليـــو الســـالم:  جاللـــوبقـــوةو ذلـــ  مـــنهج األنبيـــاء والصّيـــدِّي
نجــا) تـجبـْ ــْيٍء  يف ُو لجــ وجكج ــْيٍء مجْوِعظجــًة وجتـجْفِصــيالً ِلُكــ ّي اج ــ ج  مجُ ــْذهجااألجْلــوجاِح ِمــْن ُكــ ّي اج ــْر قـجْومج ِبُقــوٍَّة وجْأُم

ــ ْورِيُكْم  ــِنهجا سج  ايج : )الســالموقــال لنبيــو بــ؛ عليــو  ،(145()األعــراف:اْلفجاِســِق ج  رجارج وجُْخــُذوا أبِجْحسج
ـنُـْلِقي عجلجْيــ ج قـجــْو ً :حممــدخلــا  األنبيـاء ســيدا  وقــال (12)مـرذ:(بجْـ؛ج ُخــِذ اْلِكتجـابج ِبُقــوٍَّةو )واَّ سج

ـدج  ِلكجِلمجاتِـوِ مجـا أُوِحـيج ِولجْيـ ج ِمـْن ِكتجـاِب رجبّيِـ ج   ُمبجـدِّيلج  وجاتْـ ُ ) . مث قال لـو:(5()املزمـ : جِقيالً  وجلـجْن جتِج
َج  ــ ــ ج مج ــًدا. وجاْصــِهْ نـجْفسج ــُو  ينج الَّــذِ ِمــْن ُرونِــِو ُمْلتجيج اِة وجاْلعجِشــيِّي يُرِيــُدونج وجْجهج ُــْم اِبْلفجــدج  وج يجــْدُعونج رجبَّ

نـْيجا وج   َِينجـةج احلْجيجـاِة الـدُّ ُهْم تُرِيـُد  نجاكج عجـنـْ َْ تـجْعُد عجيـْ َج هجـوجاُه وجكجـانج  ُتِطـ مجـْن أجْطفجْلنجـا قـجْلبجـُو عجـْن ِذْكـرِاج وجاتَـّبجـ
 (.28-27)الكه :(مـُُر.ًاو أجْمرُهُ 

و الرســـالةاألخذ بقـــوة( هـــو: األخـــذ بعـــزم وحبـــزم، والصـــه علـــى محـــ  األمانـــة و قـــ  )مــــ
عـن  ويبطر على .ول الطري و والثبات على احل و مالشيطان ل  ابملرصار، يثبط ،  والصه

                                     
حبان، وصييو األلباط يف صييح ا امَ الصفري، ويف تعليقاتـو  وابنأمحد، وأصياب السنن،  رواه  73

 على سننهم.
 .عن عثمان رضي هللا عنو مرموعا وىل النا معاً،صيفت  الب اري ابل رواه  74

This file was downloaded from QuranicThought.com



 62من  62صفحة 

 

ــْهج الصَّـْهج علــى روام ذكــر هللا يف صـيبة  ومجِعيَّــِة الــرابني ،  الصــاحل ،امل ـي يف .ريــ  هللاف مالصَّ
 هللاو ومقوالقرآن، وبرامج القرآن. وومنا املوم  من مبنهج 

ــ ،  مــالقرآن  وأبرمــمحج العظــيم هــو عهــد هللا وىل النــاس أاعــ ، مهــ  عقــدت عليــو عزمج
اعلــم أن  ولكــنعليــو ميثاقـجـ ف أم أنــ  مــا تــزال مــن املــيررين  نعــم لــ  أن تنظــر مــاذا تــر ف 

ـاأن األرض جتـري يف العمر   ينتظرك، و  هو ينتظر أحداً من العـامل و و  الفلكيـة لتلقـي  روَر
ارج ب  عن كاهلها قريباً، هناك لد  وصول  حمطت  األخريةو  ارج قب  موات األوانو مالِبدج  الِبدج

 
ُه:  بـــدأاهاهـــذه الورقـــات مبـــا  ملن ـــتم نِ  أجملجْ )بـــو: قـــول هللا جـــ   نـــا ـــوا أجْن  ايج لِلَّـــِذينج آمجُن

َج قـُلُــوُبُْم لِــذِْكِر اّللَِّ  ــ ــا ّتجْشج مجطجــالج  قـجْبــ ُ ِمــنج احلْجــ ّي   وج  يجُكونُــوا كجالَّــِذينج أُوتُــوا اْلِكتجــابج ِمــْن  نـجــزجلج  وجمج
ُهْم   (16)احلديد: ( ومجاِسُقونج عجلجْيِهُم ا جمجُد مـجقجسجمْح قـُُلوُبُْم وجكجِثريو ِمنـْ

ـــــْدلو  مـــــاللهم ، عج ـــــ ج ـــــاٍض يفَّ ُحْكُم ، مج ـــــ ، اصـــــييت يف يجـــــِدكج ـــــدكو وابـــــن أمت  يفَّ  وط عب
، أو أنـْزجلْــتجُو يف   ، مسجَّْيـمحج بـو نْفسجـ ج ،ق اُك. أس ل  بك ّي اسـٍم هـو لـج ج أو علَّْمتجـُو أحـداً  ِكتجابِـ ج

، أو اْســتج  ْرتج بــو يف ِعْلــِم الفجْيــِب  فمــن خلِقــ ج َج قلــا، ونُــورج  عنــدجكج أْن جتعــ ج القــرآنج العظــيمج ربيــ
 يومهجّيي وطجمّيِ  وذهابج بجصجرِي، و ججالءج حزط، 

 آلو وصيبو وسلمو وعلىهللا على سيدا حممد  وصلى
 

 هللا وتوفيقه تعاىل. حبمد انتهى
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