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لقػػد عػػاش العػػرب قبػػل نػػزوؿ القػػرآف حيػػاة متلللػػة يسػػودها التلػػم و الق ػػر و واالسػػتبداد فلمػػا بعػػث اهلل رس ػوله
زلمػػدا صػػلى اهلل عليػػه و سػػلم برسػػالة اإلسػػبلـ تغػػةت أحػواؿ ا زيػػرة العربيػػة رأسػػا علػػى عقػ و غػػدا ادلسػػلموف بػػالقرآف
الكػرمي يلتوػػوف القلػػوب و األمصػار و يشػػيعوف السػػبلـ و األمػػاف و العػدؿ و االحسػػاف يف كػػل مكػاف فكػػانوا حبػػق ػػة
أمة أ رجػت للنػاس ،فشػيدوا بػجملا رلػدا ح ػاريا عتيمػا عاػزت عػن ا رتاقػه كػل أشػكاؿ االسػتعمار و التغريػ القػدمي
من ا و احلديث
لكن ادلبلحظ يف القروف األ ةة أف األمة حدثت ذلا انتكاسة طػةة فقػدت مع ػا كػل ادلكتسػبات الػه أرسػاها
السلف الصاحل و شيدوها؛ شلا جعل العقبلء و أهل العلػم و اللكػر يتسػاءلوف عػن أسػباب هػجمك االنتكاسػة الػه تسػببت يف
هػجما الرتاجػع احل ػاري و الػػرتدي األ بلقػي فمػا الػجمي حػػدث لنػا ضلػن أهػػل هػجما الزمػاف ألػي القػػرآف آّيػد الػجمي نتلػػوك
اليوـ هو عينه القرآف الجمي تبلك أولئا من قبل
هػػجمك هػػي مشػػكلة هػػجما ادلوكػػوع و تلػػا ق ػػيته؛ مشػػكلة مػػن ن التعامػػل مػػع القػػرآف الكػػرمي ادلتم ػػل يف تلقػػي القػػرآف
آية آية و حكمة حكمة على سبيل التللق الوجداين و التم ل الرتبوي حلقائقه اإلديانية العمر كله حىت يصػة القػرآف يف
قلػ ادلػػؤمن نلسػػا ،بيعيػػا ال يتصػػرؼ إال مػػن بللػػه و ال ينطػػق إال حبكمتػػه فػػوذا بتبلوتػػه علػػى نلسػػه و علػػى مػػن حولػػه
غة تبلوة الناس و إذا حبركته يف التاريخ غة حركة الناس"
و هنػػاؾ زلػػاوالت ك ػػةة لئلجابػػة علػػى هػػجما اإلشػػكاؿ تبناهػػا العديػػد مػػن العلمػػاء ادلعاصػرين مػػن م مػػن ق ػػى ضلبػػه
و مػػن م مػػن ينتتػػر؛ ومػػن هػػؤالء األعػػبلـ األسػػتاذ الػػدكتور فريػػد األنصػػاري رضبػػه اهلل الػػجمي عػػا هػػجمك الق ػػية مػػن ػػبلؿ
1
مشروعه الدعوي  -الجمي نجمر له ووقته  -ادلكوف من ثبلث اركاف هي :اللطرية و العادلية و رلال القرآف
و رلال القرآف )مدرسة شعبية لنشر ثقافة القرآف وبناء أ بلؽ القرآف ودعوة لتداوؿ القرآف يف السلوؾ اللػردي
واالجتماعي من بلؿ اإلقبػاؿ العػاـ الشػعيب علػى تعلػيم القػرآف وتػدارس القػرآف وفػت “ صػالونات القػرآف” دا ػل األسػرة
وبػني األصػواب لتقػدمي كػؤوس الػجمكر لؤلهػل واألحبػاب واألقػارب وا ػةاف 2،وهػي أي ػا) :مشػروع دعػوي تربػوي بسػي
سػ ل التطبيػق والتنليػجم سػل االنتشػار غايتػه ذبديػد الػدين وإعػادة بنػاء ملاهيمػه يف الػنل وآّتمػع بعيػدا عػن جػدؿ
ادلتكلمني ا دد وبعيدا عػن تعقيػدات التنتيمػات واذليئػات وبعيػدا كػجملا عػن االنتمػاءات السياسػية ال ػيقة والتصػنيلات
3
احلزبية ادلربكة،
وقد أكػد األسػتاذ االنصػاري علػى أف مشػاريع االصػبلح يف االمػة لػن يػؤا أكل ػا إال بػالرجوع إىل القػرآف الكػرمي و
التمسيا به تبلوة و تدبرا و جعل من اه يف هجمك الدعوة هو من ن القرآف نلسه يف عرض ق ايا القرآف! ومػن ن الرسػوؿ
ص ػػلى اهلل علي ػػه وس ػػلم يف تلقي ػػه ع ػػن اهلل! وم ػػن ن أص ػػوابه  -ركػ ػواف اهلل ع ػػن م  -يف تلقي ػػه ع ػػن رس ػػوؿ اهلل و تكم ػػن
 1فقه الدعوة عند الدكتور فريد األنصاري:تنسيق زلمد الربكة ص19 :
 2رلال القرآف :مدارسات يف رساالت اذلدى ادلن اجي من التلقي إىل الببلغ  :فريد األنصاري 49/0
 3رلال القرآف50 /0 :

ِِ
ػث فِػي ِ ْم
ني إِ ْذ بػَ َع َ
ذبليات هجما ادلن ن يف آيات وظائف النبوة ال بلث ادلجمكورة يف قوله جل ثناؤك :لََق ْد َم َّن اللّهُ َعلَى الْ ُمػؤمن َ
ٍ ِ ٍ 1
ِ
ِ
رسوالً ّْمن أَن ُل ِس ِ م يػْتػلُو علَي ِ م آياتِِه ويػَزّْكي ِ م ويػعلّْم م الْ ِكتَاب و ِْ
كبلؿ ُّمبني،
ْمةَ َوإِف َكانُواْ من قَػْب ُل لَلي َ
َُ ْ
احلك َ
َ َ
ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػاب
وقولػػه سػػبوانه وتعػػاىلُ :هػ َػو الَّػػجمي بػَ َعػ َ
ػث ِيف ْاأل ُّْميّْػ َ
ػني َر ُسػػوالً ّْمػْنػ ُ ْم يػَْتػلُػو َعلَػ ْػي ِ ْم آيَاتػػه َويُػَزّْكي ِ ْم َويػُ َعلّْ ُم ُ ػ ُػم الْكتَػ َ
ٍ ِ ٍ 2
ِ
ِ
و ِْ
كبلَؿ ُّمبني،
ْمةَ َوإِف َكانُوا من قَػْب ُل لَلي َ
احلك َ
َ
ِ
ِ
ػث فػي ْم َر ُسػوالً ّْمػْنػ ُ ْم يػَْتػلُػو
وتلا هي استاابة دعوة إبراهيم عليه السبلـ ذلجمك األمة دلا دعا ربه قائبلَ :ربػَّنَػا َوابْػ َع ْ
ِ 3
ا ويػعلّْم م الْ ِكتَاب و ِْ
ِ ِ
َنت َ ِ
يم،
ْمةَ َويػَُزّْكي ِ ْم إِن َ
َّا أ َ
احلك َ
َ َ
العز ُيز احلَك ُ
َعلَْي ْم آيَات َ َ ُ َ ُ ُ ُ

و مػػن ػػبلؿ هػػجمك اآليػػات اسػػتقى األسػػناذ فريػػد األنصػػاري رضبػػه اهلل من وػػه يف التعامػػل مػػع القػػرآف و أسسػػه علػػى
ركػػائز ثػػبلث تكػػررت يف اآليػػات السػػابقة و هػػي  :الػػتبلوة والتعلػػيم والتزكيػػة و" هػػي األصػػوؿ الكليػػة دل مػػة الرسػػالة وهػػي
ادلراحل األساسية لبناء النل ادلؤمنة وتكوين النسين االجتماعي اإلسبلمي إال أهنا مراحػل متدا لػة يف عمليػة االشػتغاؿ
بالقرآف الكػرمي ذلػجما الغػرض إذ يصػع القػوؿ بنهنػا منقطعػة مبتوتػة ادللاصػل بػل هػي متواصػلة يكمػل آ ُرهػا أوَذلػا ويرفػد
أوُذلػػا آ َرهػػا؛ إذ ذبػػد بػػدايات البلحقػػة من ػػا منػػجم الشػػروع يف السػػابقة وذبػػد آثػػار السػػابقة مسػػتمرة يف البلحقػػة! وإ ػػا تتميػػز
4
عن بع ا بالغلبة لي إال"
و انطبلقا من اهتمامي ّٔجما ادلوكوع و مسامهة مين يف التعريف دبشروع أستاذنا الدكتور فريد األنصاري رضبه
اهلل و بعد ا،بلعي على إعبلف ادلؤسبر العادلي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآف الكرمي يف أوربا عقدت العزـ على
ادلشاركة يف هجما ادللتقى العلمي دبوكوع ربث عنواف :التطبيقات العملية لتدبر القرآف عند الدكتور فريد األنصاري رضبه
اهلل :األس ادلن اية و ال واب العملية وقد قسمته إىل مقدمة و مبو ني و اسبة
ادلبوث األوؿ  :األس ادلن اية لتدبر القرآف عند األستاذ فريد األنصاري.
ادلطل األوؿ :التبلوة دبن ن التلقي
ادلطل ال اين :التعلم التعليم دبن ن التدارس.
ادلطل ال الث :التزكية دبن ن التدبر

ادلبوث ال اين  :ال واب العملية للتدبر عند األستاذ فريد األنصاري.
ادلطل األوؿ :مل وـ رلال القرآف
ادلطل ال اين  :ال واب العملية لتدبر القرآف

اسبة:
 1آؿ عمراف064:
 2ا معة9:
 3البقرة099:

 4رلال القراف :ص34 :

املبحث ألاول  :ألاسس املنهجية لتدبر القرآن عند ألاستاذ فريد ألانصاري.
المطلب األول :التالوة بمنهج التلقي.
أوال :أهمية التالوة.

تعػػد الػػتبلوة ادللتػػاح األسػػاس للػػد وؿ إىل رحػػاب القػػرآف اللسػػيوة فػػبل غػػرو أف يكػػوف العمػػل الػػجمي كػػاف يقػػوـ بػػه

النيب صلى اهلل عليه و سلم يف مكة قبل نزوؿ أحكاـ العبادات و ادلعػامبلت هػو تػبلوة القػرآف علػى النػاس وهػو مػا ورد يف
كتاب اهلل عند قوله تعاىل على لساف رسوله صلى اهلل عليػه وسػلم :إِ َػا أ ُِمػرت أَ ْف أَعبػد ر َّ ِ ِ ِ ِ
ُْ
ب َهػجمك الْبَػ ْل َػدة الَّػجمي َحَّرَم َ ػا َولَػهُ
ُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِِ
ك َّػل فَػ ُق ْػل إََِّػا أَنَػا م َػن
ني َوأَ ْف أَتْػلَُو الْ ُق ْرآ َف فَ َم ِن ْاهتَ َدى فَِو َػا يػَ ْ تَػدي لنَػ ْلسػه َوَمػن َ
ت أَ ْف أَ ُكو َف م َن الْ ُم ْسلم َ
ُك ُّل َش ْيء َوأُم ْر ُ
1
ِِ
ا بِغَافِ ٍل َع َّما تَػ ْع َملُو َف،
ين َوقُ ِل احلَ ْم ُد هللِ َس ُِةي ُك ُم آيَاتِِه فَػتَػ ْع ِرفُونػَ َ ا َوَما َربُّ َ
الْ ُمنجمر َ

و ال شػػا أف الػػتبلوة وحػػدها  -بػػدوف أف يتبع ػػا أي بيػػاف أو تلسػػة -كافيػػة للتػػنثة يف ادلتلقػػي بػػل ردبػػا ذُكػػرت
التبلوة يف آّاؿ الدعوي ملردة بجماهتا علػى أهنػا أسػاس الػدعوة يف اإلسػبلـ! وعلػى أهنػا الوظيلػة األـ للػببلغ النبػوي 2فػتبلوة
ػا ِمػػن كِتَػ ِ
ِ ِ
ػا ال
ػاب َربػّْ َ
القػػرآف دعػػوة لػػجملا أمرنػػا ّٔػػا يف م ػوا،ن ك ػػةة مػػن الق ػراف الكػػرمي قػػاؿ تعػػاىلَ :واتْػ ُػل َمػػا أُوحػ َػي إلَْيػ َ ْ
َّ ِ
ِ ِ ِِ
مبد َ ِ ِ ِ ِ
ين يػَ ْدعُو َف َربػَّ ُ ْػم بِالْغَػ َداةِ َوالْ َع ِش ّْػي يُِري ُػدو َف َو ْج َ ػهُ َوال تَػ ْع ُػد
اص ِ ْػرب نػَ ْل َس َ
ّْؿ ل َكل َماتػه َولَ ْػن َذب َػد م ْػن ُدونػه ُم ْلتَ َو ًػدا َو ْ
َُ
ػا َم َػع الػجم َ
3
ِ
ِ
ِ
احلَيَاة ُّ
الدنْػيَا َوال تُط ْع َم ْن أَ ْغ َل ْلنَا قَػ ْلبَهُ َع ْن ذ ْك ِرنَا َواتػَّبَ َع َه َواكُ َوَكا َف أ َْم ُركُ فُػ ُرً،ا!،
يد ِزينَةَ ْ
َعْيػنَ َ
اؾ َعْنػ ُ ْم تُِر ُ
َّ ِ
ِ
ِ
الصػبلََة َوأَن َل ُقػوا
ػاموا َّ
ين يػَْتػلُػو َف كتَ َ
ػاب اللَّػه َوأَقَ ُ
وهي من أف ل العبادات اله يتقرب ّٔا العبػد إىل اهلل تعػاىل ﴿إف الػجم َ
ِ
ػاب أ َُّمػةٌ قَ ئِمػةٌ يػْتػلُػو َف آي ِ
اهم ِسِّرا و َعبلَنِيةً يػرجو َف ِذبَارًة لَّػن تَػبػور  4وقػاؿ :لَْيسػواْ سػواء ّْمػن أ َْه ِػل الْ ِكتَ ِ
ػات اللّ ِػه آنَػاء
َ
َ َ
ُ ََ ً ْ
ُ
شلَّا َرَزقْػنَ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
َ
5
اللَّْي ِل َوُه ْم يَ ْس ُا ُدو َف،
ويف احلديث أف رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه وسػلم قػاؿ" :ومػا اجتمػع قػوـ يف بيػت مػن بيػوت اهلل يتلػوف كتػاب اهلل
ويتدارسونه بين م إال نزلت علي م السكينة وغشيت م الرضبة وحلت م ادلبلئكة وذكرهم اهلل فيمن عندك"6

 1اسبة سورة النمل
 2اللطرية بع ة التاديد ادلقبلة :فريد األنصاري
 3الك ف98-97:
 4فا،ر99:
 5آؿ عمراف003:
 6صوي مسلم :كتاب الجمكر والدعاء والتوبة واالستغلار باب ف ل االجتماع على تبلوة القرآف وعلى الجمكر -و سنن الرتمجمي :كتاب
الدعوات باب ما جاء يف القوـ جيلسوف فيجمكروف اهلل عز وجل.

وعػن أيب أمامػة ركػي اهلل عنػه قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل عليػه وسػلم":تعلمػوا القػرآف فونػه يػنا يػوـ القيامػة شػافعاً
ألصوابه وعليكم بالزهراوين  :البقرة وآؿ عمراف فوهنمػا تنتيػاف يػوـ القيامػة كنهنمػا غمامتػاف أو كنهنمػا غيايتػاف أو فرقػاف
1
من ،ة رباجاف عن أصوأّما وعليكم بسورة البقرة فوف أ جمها بركة وترك ا حسرة وال يستطيع ا البطلة "
هجمك األحاديث وغةها دعوة إىل ،رؽ باب القرآف للتبلوة ألهنا ملتاح الد وؿ إليه لتلقي معانيه الربانية.
وتػبلوة القػرآف سػنة مػن سػنن اإلسػبلـ وهػي وسػيلة إىل ف ػم كتػاب اهلل والعمػل بػه فناػد الصػوابة ركػواف اهلل
علي م حيافتوف على تبلوة القرآف فمن م من كاف خيػتم يف اليػوـ والليلػة ومػن م مػن كػاف خيػتم يف ثػبلث .روى البلػاري
ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو ركي اهلل عن مػا قػاؿ :قػاؿ يل رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه وسػلم"" :اقػرأ القػرآف يف شػ ر "
2
قلت :إين أجد قوة قاؿ"  :إقرأك يف عشر "قلت :إين أجد قوة قاؿ" :اقرأك يف سبع وال تزد على ذلا"
ويندرج ربت مطلػ الػتبلوة مػا وجػ أف يصػاحب ا مػن اآلداب اإلسػبلمية الدالػة علػى تعتػيم القػرآف كػو بلص
النية والتارد عن األهواء وربسني اذليئة واستقباؿ القبلة والتط ر والتطي وتػرؾ العبػث واستو ػار القلػ واالسػتعاذة
باهلل عند القراءة مث اخلشوع وربسني الصوت وذبوديه وترتيله ترتيبل حسنا لقوله تعاىل  ﴿:و رتل القػرآف تػرتيبل
اآلداب ذبعل ادلسلم مستعدا لتلقي كلمات اهلل تعاىل ورساالته

3

ف ػجمك

لكن السؤال الذي عرضه األستاذ فريد األنصاري رحمه اهلل بعد تحقيق هدد الدتالوة هدو :كيدن نَ ِّحصد

الذكر بالقرآن؟

كي ػػف صلع ػػل م ػػن القػ ػراءة للقػ ػراف الك ػػرمي قػ ػراءة م م ػػرة تغ ػػة واق ػػع الق ػػارئ و ربس ػػن و ك ػػعه اإلدي ػػاين و الرتب ػػوي و
اال بلقي كيف ديكن ذلجمك التبلوك أف تتنتن االنساف الصاحل الناجي من اخلسراف هجما هو السؤاؿ و تلا هي الق ية

ثانيا  :أخذ القرآن بمنهج "التَّدلِّقي.
و مل ػػوـ التلقػػي هػػو ادللتػػاح الػػجمي ركػػز عليػػه أسػػتاذنا رضبػػه اهلل يف مػػن ن تػػدارس القػػرآف الكػػرمي وهػػو مػػن الناحيػػة
ػاه ُم الْ َم َبلئِ َكػةُ َه ػ َجما يَػ ْػوُم ُك ُم الَّػ ِػجمي
اللغويػػة يعػػين االسػػتقباؿ عمومػػا كمػػا يف قػػوؿ اهلل تعػػاىلَ :ال َْحيػ ُػزنػُ ُ ُم الْ َلػ َػزعُ ْاألَ ْكبَ ػ ُػر َوتَػتَػلَ َّقػ ُ
4
وع ُدو َف،
ُكنتُ ْم تُ َ
إف تلقي القرآف عند األستاذ األنصاري يعين أف يستقبل القل الوحي كننه يتنزؿ عليه هو ليلا،به فيشػتغل لػيبل
وهنارا لتنزيل حقائقه اخللقية والشرعية على أفعاله

 1رواك مسلم كتاب صبلة ادلسافرين وقصرها باب :ف ل قراءة القرآف وسورة البقرة.
 2رواك البلاري كتاب ف ائل القرآف باب :يف كم يقرأ القرآف.
 3ادلزمل4:
 4انتر ذلا ملصبل يف ملردات الراغ مادة :لقي ،و االية من سورة :األنبياء013:

فوذا أدرؾ العبد أف القرآف خيا،به فوينئجم تقع اليقتة مث يقع التللق على ضلو ما هو مػجمكور يف وصػف رسػوؿ
1
اهلل عليه وسلم قالت عائشة" :فوف لق نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم كاف القرآف"
و الشػا أف القػرآف الكػرمي إ ػا نػزؿ للتػجمكر والعمػل ومل ينػزؿ للػتبلوة فقػ فالنػاس بوزائػه صػنلاف؛ صػنف تػاؿ
للقرآف فبل يتااوز تلا ادلرحلة وهم اللئة الغالبة وتندرج ربت م فئة ادلستمعني له .وصنف متلػق للقػرآف كننػه يتنػزؿ عليػه
وهجما الصنف هو ادلستليد من القرآف وهو احملقق للجمكر وللتجمكر.
فالصػنف األوؿ مل حيقػق مقصػد نػزوؿ القػرآف وهػو التػجمكر والعمػل ألنػه يتلػوك علػى سػبيل التػربؾ وابتغػاء األجػر
وهجما البد منه لكن االقتصار عليه ال حيقق لؤلمة هن ة وال رقيا
إف التلقػػي للقػػرآف آّيػػد – عنػػد الػػدكتور فريػػد رضبػػه اهلل  -يتوقػػق حػػني يتعامػػل العبػػد معػػه بصػػورة ش ػ ودية أي
كن ا هو يش د تن ػزله اآلف غ ػا ،ريػا! فيتػدبرك آيػةً آيػةً باعتبػار أهنػا تن ػزلت عليػه لتلا،بػه هػو يف نلسػه ووجدانػه فتبعػث
قلبه حيا يف عصرك وزمانه! ومن هنا وصف اهلل تعاىل العبػد الػجمي "يتلقػى القػرآف" ّٔػجما ادلعػه؛ بننػه يػُْل ِقػي لػه السػمع بشػ ود
ِ
الس ْػم َع َوُهػ َػو َشػ ِ ي ٌد 2،ذلػػا هػو الػػجماكر حقػا الػػجمي
ػا لَػ ِػجم ْكَرى لِ َمػن َكػػا َف لَػهُ قَػ ْلػ ٌ أ َْو أَلْ َقػى َّ
القلػ ! قػاؿ تعػػاىل :إِ َّف ِيف َذل َ

حيصل الجمكرى وال يكوف من الغافلني
أف تتلقى القرآف :معناك إذف أف تصغي إىل اهلل خيا،با! فتبصػر حقػائق اآليػات وهػي تتنػػزؿ علػى قلبػا روحػا
َّللُّ ُق بالقرآف على ضلو ما هو مجمكور يف وصف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه وسػلم مػن
ؤّجما تقع اليقتة والتجمكر مث يقع الت َ
حديث أـ ادلؤمنني عائشة ركي اهلل عن ا دلا سئلت عن ُ لُ ِقه صلى اهلل عليه وسلم؛ فقالت :كاف ُ لُ ُقهُ القرآ َف!،3 ،
وأ ْف تتلقى القرآف :معناك أي ا أف تتنػزؿ اآليات علػى مػو،ن احلاجػة مػن قلبػا ووجػدانا! كمػا يتنػػزؿ الػدواء علػى
مو،ن الداء! ف دـ عليػه السػبلـ دلػا أكػل هػو وزوجػه مػن الشػارة احملرمػة؛ ظ ػرت علي مػا أمػارة الغوايػة؛ بسػقوط لبػاس ا نػة
ِ
ت َذلمػػا سػػوآتػُ ما! وَِ،ل َقػػا َخيْ ِ
ص ػ َل ِ
اف
عػػن جسػػدي ما! فتػػل آدـ عليػػه السػػبلـ كئيبػػا حزينػػا قػػاؿ تعػػاىل :فَػنَ َكبلَ مْنػ َ ػػا فَػبَػ َػد ْ َُ َ ْ ُ َ َ
ِ ِ ِ
آد ُـ َربَّهُ فَػغَ َػوى 4،ومل يػزؿ كػجملا حػىت َّ
تلقػى ،كلمػات التوبػة مػن ربػه فتػاب عليػه؛ فكانػت
صى َ
َعلَْي ِ َما من َوَرؽ ا َْنَّة َو َع َ
5
له بجملا شلاء! وذلا قوله تعاىل :فَػتػلَقَّى ِ ِ ِ ٍ
ِِ
الرِحيم،
اب َّ
َ
َ
اب َعلَْيه إنَّهُ ُه َو التػ ََّّو ُ
آد ُـ من َّربّْه َكل َمات فَػتَ َ
ً
فعنػػدما تقػرأ القػػرآف إذف اسػػتمع وأنصػػت! فػػوف اهلل جػػل جبللػػه خيا،بػػا أنػػت! واد ػػل بوجػػدانا مشػػاهد القػػرآف
6
فونا يف كيافة الرضبن! هناؾ حيث ترى من ادلشاهد ما ال عني رأت وال أذف مسعت وال طر على قل بشر!،
 1رواك مسلم كتاب صبلة ادلسافرين وقصرها باب :جامع صبلة الليل ومن ناـ عنه أو مرض

 2ؽ37:

.

 3رواك مسلم

، 4ه090:
 5البقرة37:

 6رلال القرآف من التلقي إىل التزكية  :فريد األنصاري ص 38:و ما بعدها

و لقد جسد السلف الصاحل معين التلقي مػن الناحيػة العمليػة فل مػوا أف القػرآف رسػائل مػن اهلل للعمػل و االمت ػاؿ
فكػػانوا يتلقػػوف القػػرآف و ليس ػوا ق ػراء فقػ كمػػا هػػو حالنػػا اليػػوـ فك ػػةوف يتلػػوف القػػرآف أو يسػػتمعوف لػػه علػػى أشػػكاؿ
وأغراض سلتللة ولكن قليل من " يػَتَػلَقَّى" القرآف!
وإ ػا يػػؤا القػػرآ ُف شبػ َػار الػػجمكر حقيقػةً دلػػن تَػلَ َّقػػاكُ! وإ ػػا كػاف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه وسػػلم يػَتَػلَ َّقػػى القػػرآف مػػن ربػػه
2
َّا لَتُػلَقَّى الْ ُق ْرآ َف ِمن لَّ ُد ْف َح ِكي ٍم َعلِي ٍم 1،وال يزاؿ القرآف معروكا دلن يتلقاك ولي دلن يتلوك فق !
قاؿ تعاىلَ :وإِن َ
وإذا رجعنػا إىل حيػاة السػػلف الصػاحل وجػدناهم أك ػػر تلقيػا للقػرآف وليسػوا قػراء فقػ وقػػد وصػلوا إىل تلػا ادلرحلػػة

بنمور:3

 -0رسوخ عتمة القرآف قلوهتم:
فػػوذا كػػاف تعتػػيم القػػرآف الكػػرمي مرتسػػلا يف القلػ كػػاف ذلػػا أدعػػى إىل العمػػل بػػه واالهتػػداء ّٔديػػه فمػػن عػػرؼ
قيمة شيء اعته بػه واهػتم بػه ويت ػر ذلػا مػن أقػواؿ السػلف ادلػنثورة يف بيػاف عتمػة القػرآف فقػد قػاؿ ابػن مسػعود ركػي
اهلل عنه" :إف هجما القرآف مندبة اهلل فتعلموا من مندبته ما استطعتم إف هجما القػرآف هػو حبػل اهلل الػجمي أمػر بػه وهػو النػور
4
ادلبني والشلاء النافع عصمة دلن اعتصم به"
وقاؿ اإلماـ البلاري يف ترصبتػه لبػاب قػوؿ اهلل تعػاىل قػل فػنتوا بػالتوراة فاتلوهػا :،وقػاؿ أبػو رزيػن" :يتلونػه" يتبعونػه
ويعملوف به حق عمله يقاؿ:يُتلى يُقرأُ َح َسػن الػتبلوة َ :ح َسػن القػراءة للقػرآف ال ديسػه:ال جيػد ،عمػه ونلعػه إال مػن آمػن
5

بالقرآف وال حيمله حبقه إال ادلوقن"
 - 9حسن تلقي م للقرآف بننه رسائل من رّٔم للعمل واالمت اؿ
لقد أدرؾ السلف رضب م اهلل أف الغاية من القرآف إ ا هي العمل به فساروا على هجما الطريق حىت بلغوا مػا بلغػوك
6

قاؿ ابن مسعود" :كاف الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ال يتااوزهن حىت يعرؼ معاني ن والعمل ّٔن"
و يقوؿ ابن عمر ركػي اهلل عن مػا" :كػاف اللاكػل مػن أصػواب النػيب صػلى اهلل عليػه وسػلم يف صػدر هػجمك األمػة
ال حيلظ من القرآف إال السورة أو ضلوها ورزقوا العمل بالقرآف وإف آ ػر هػجمك األمػة يرزقػوف القػرآف مػن م الصػيب واألعمػى
وال يرزقوف العمل به"

7

 1النمل6:
 2رلال القرآف من التلقي إىل التزكية  :فريد األنصاري ص 37 :بتصرؼ
 3انتر :من ن تدبر القرآف عند األستاذ فريد األنصاري رضبه اهلل :سعيدأحوزي حبث لنيل ادلاسرت بكلية اآلداب جامعة ابن زهر ادلغرب
سنة  9104باشراؼ الدكتور عبد الواحد االدريسي و هو غة منشور،
 4أ رجه احلاكم يف "ادلستدرؾ" برقم6000 :
 5صوي البلاري :كتاب التوحيد باب قوؿ اهلل تعاىل قل فنتوا بالتوراة فاتلوها،
" 6تلسر القرآف العتيم" :ابن ك ر ص66:
 7ا امع ألحكاـ القرآف" للقر،يب

وقػػاؿ احلسػػن البصػػري رضبػػه اهلل " :إف هػػجما القػػرآف قػرأك عبيػػد وصػػبياف ال علػػم ذلػػم بتنويلػػه ومل يػػنتوا األمػػر مػػن قِبػل
ِ
ػا مبػارٌؾ لّْي َّػدبػَّروا آياتػِ ِػه ولِيتَػ َجم َّكر أُولُػوا ْاألَلْب ِ
ػاب أ َ ِ
ػاب 1،ومػا تػدبُّر آياتػه إال اتّْباعُػه؛ مػا هػػو
أولػه قػاؿ اهلل تعػاىل :كتَ ٌ
َنزلْنَػاكُ إلَْي َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
َ
حبلظ حروفه وإكاعة حدودك حىت إف أحدهم ليقوؿ :قد قػرأت القػرآف كلػه فمػا أسػق منػه حرفػاً وقػد – واهلل  -أسػقطه

كلػه؛ مػػا تػػرى القػػرآف لػه يف لػػق وال عمػػل وحػػىت إف أحػدهم ليقػػوؿ :إين ألقػرأ السػػورة يف نلػ واهلل مػػا هػػؤالء بػػالقراء وال
2
العلماء وال احلكماء وال الورعة ومىت كانت القراء تقوؿ م ل هجما ال أك ر اهلل يف الناس م ل هؤالء"
ويؤكد ذلا أي ا وصاياهم حلملة القرآف والتنكيد على ظ ػور األثػر فػي م كمػا قػاؿ ابػن مسػعود " :ينبغػي لقػارىء
القػػرآف أف يعػػرؼ بليلػػه إذا كػػاف النػػاس نػػائموف و بن ػػارك إذ النػػاس ملطػػروف و ببكائػػه إذ النػػاس ي ػػوكوف و بورعػػه إذ
3
الناس خيلطوف و بصمته إذ الناس خيوكوف و خبشوعه إذ الناس خيتالوف و حبزنه إذ الناس يلرحوف"
ف ػػجما ادلػػن ن يف التعػػا،ي مػػع القػػرآف الكػػرمي هػػو ال ػجمي ػرج جيػػل الصػػوابة و بػػه اسػػتطاع الن ػيب صػػلى اهلل عليػػه
و سػػلم أف يبػػين دولػػة امتػػدت أ،راف ػػا شػػرقا و غربػػا وبػػه ديكػػن إصػػبلح أحػواؿ األمػػة اليػػوـ بشػػرط القػراءة الػػه حي ػػر مع ػػا

القلػ و ا ػوارح فػػالتبلوة أوؿ منػازؿ السػالا اىل اهلل عػػرب تػبلوة اآليػات ف ػػي" نػور يف نلسػ ا إهنػػا  -لػو أبصػرهتا حقػػا -
صلة مباشرة برب العادلني؛ ذكرا ومناجاة إف العبد التايل لكتاب اهلل متكلم بكبلـ اهلل وهجما وحدك معػه عتػيم يف نلسػه
4
فتدبر! "
المطلب الثاني :التعلم و التعليم بمنهج التدارس.
إف تػػبلوة القػػرآف دبػػن ن التلقػػي تعػػد طػػوة م مػػة لت يئػػة القل ػ دلواصػػلة بػػاقي اخلط ػوات الرتبويػػة الػػه
أشارت الي ا آيات وظائف النبوة و اله جعل ا األستاذ فريد األنصاري رضبة اهلل عليه زلور مشروعه الرتبوي
و التعلم والتعليم ألحكاـ القرآف الكرمي وحكمه مرحلػة جػد م مػة حبيػث إف إغلاذلػا وعػدـ إعطائ ػا مػا تسػتوق
من االهتماـ أدى إىل عدـ االنتلاع بالقرآف الكرمي على الوجه ادلطلوب فاللئة الغالبة من الناس إ ا تتلػو القػرآف وال تػتعلم
أحكامه؛ وإ ا تتطل من تلا التبلوة أجرا وبركة ويف ذلا بلؼ دلا كاف عليه هدي النيب صػلى اهلل عليػه و سػلم؛ فمػع
،لػ األجػػر يقصػػد الػػتعلم و العمػػل و َ ْي ػ ُػر العلػػم إ ػػا هػػو العلػػم بالكتػػاب فعػػن عقبػػة بػػن عػػامر ا ػػين قػػاؿ :ػػرج علينػػا
الصػػل َِّة فقػػاؿ :أيُّ ُكػػم حي ػ أف يػ ْغػػدو ُكػ َّػل ي ػػوٍـ إىل بطْوػػا َف أو ِ
ِ
رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه وسػػلم وضلػػن يف ُّ
العقيػ ِػق؛ فيَػنِْاَ مْنػػهُ
َ
ُ َ
َ َُ َ ْ
ْ

 1سورة ص99:

" 2الزهد والرقائق " البن ادلبارؾ 906 /0
 3ا امع ألحكاـ القرآف"60 /0 :
4رلال القرآف من التلقي إىل التزكية  :فريد األنصاري ص41-39 :

1
ِ
ػوؿ اهلل! قػػاؿ :فَػؤلَ ْف يػَ ْغػ ُد َو
ػاويْ ِن َزْهػ َػر َاويْ ِن يَن ُ ػ ُجم ُمهَا بغػػة ٍْإمث بػػاهلل عػػز وجػػل وال قَطْػ ِع َرِحػ ٍم قػػالواُ :كلُّنَػػا يػػا رسػ َ
بنَػػاقَػتَػ ْني َك ْوَمػ َ
كل يػوٍـ إىل ِ ِ
ػبلث ػة لػه مػن ث ٍ
ِ
ِ ِ
ػبلث و ْأرب ٌػع
ادلساد؛ فيَتَػ َعلَّ َم آيتني من كتَاب اهلل ع َّػز وج َّػل؛ َ ْيػ ٌػر لَػهُ م ْػن نػاقتني! وثَ ٌ ٌ
أح ُد ُكم َّ َ ْ
ْ
ِ 2
يػر لَه ِمن أرب ٍع! ِ
أع َد ِاد ِه َّن ِم َن اإلب ِل!،
وم ْن ْ
ٌَْ ُ ْ ْ
إف ادلنطلػػق الػػجمي انطلػػق منػػه أسػػتاذنا األنصػػاري رضبػػه اهلل لبيػػاف مل ػػوـ التػػدارس هػػو قولػػه تعػػاىل ولَػ ِ
ػكن ُكونُػواْ
َ
ِ
ربَّانِيّْ ِ
اب َوِدبَا ُكنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َف 3،فقاؿ رضبه اهلل:
َ َ
ني دبَا ُكنتُ ْم تػُ َعلّْ ُمو َف الْكتَ َ
ػاب نلسػه علػى اعتبػار أف
فادلقصود بقوله تعاىل :تَ ْد ُر ُسوف - ،من آية آؿ عمراف ادلجمكورة  -يعػين تدرسػوف الكت َ
الدراسػة والتػػدارس أو ادلدارسػة هػػي مػن ن الػػتعلم كمػا ذهػ إليػػه اإلمػاـ الطػػربي رضبػه اهلل  ،4والتػػدارس للقػرآف الكػػرمي هػػو
ادلن ن التعليمي الكليل بالوصوؿ بالدارس إىل احلكمة اله دبقت اها يصة ربانيػا ،وقػد روى ابػن جريػر الطػربي رضبػه اهلل
– عن ابن عباس وعدد من التابعني  -تلسة ربانيني ،يف اآلية؛ بنهنم :احلكماء اللق اء،5 ،
و يزيػػد هػػجما ادلل ػػوـ توكػػيوا فيقػػوؿ ":فالتػػدارس :هػػو عمليػػة تعليميػػة ذهنيػػة تشػػتغل مػػن دا ػػل الػػن القػػرآين الَ
ارجػػه وينتا ػػا العقػ ُػل يف عبلقتػػه بػػن اخلطػػاب القػػرآين مباشػػرًة ويف ارتبا،ػػه بلغتػػه وأسػػاليبه علػػى قَػ ْد ِر مػػا تتيوػػه تلػػا
6
عاف ِ
اللغةُ من م ٍ
وح َك ٍم ودالالت"
َ
و يقوؿ :فالدراسة والتدارس إذف :هو تتبع صيغ العبارات ووجوك ادلعاين والدالالت للمقاصػد والغايػات مػن كػل
آية وسورة وتعلُّم ذلا كله ترتيبل وتلسةا دبا فيه كب أللاظػه وآياتػه وسػورك؛ للتعػرؼ علػى أسػرارك ِ
وح َك ِمػه وذلػا صبػاع

ما كػاف يلعلػه جربيػل عليػه السػبلـ مػع رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه وسػلم يف ليػايل رم ػاف فعػن ابػن عبػاس ركػي اهلل عن مػا
قػػاؿ :كػػاف رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه وسػػلم أجػػود النػػاس! وكػػاف أجػػود مػػا يكػػوف يف رم ػػاف حػػني يلقػػاك جربيػػل وكػػاف
7
أجود باخلة من الري ادلرسلة!،
رس ُ
وؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُ
يلقاك يف كل ليلة من رم اف فَػيُ َدا ِر ُسهُ القرآ َف فَػلَ ُ
و اسػػتطاع األسػػتاذ رضبػػه اهلل أف يسػػة علػػى هػػجما الطريػػق و أف يسػػلا هػػجما ادلػػن ن يف التعلػػيم و الػػتعلم فسػػعى يف
ا انػ العملػػي إىل تنسػي رلػػال القػرآف يف ادلسػػاجد وفػق اإل،ػػار النتػري الػػجمي نتوػدث عنػػه يف هػجما البوػػث و غػػدت
تلا احللقات قبلة لطلبة العلم و العلماء و العامة على السػواء ين لػوف مػن معين ػا و ديتػاحوف مػن بركاهتػا و الػجمي يرجػع

اىل كتاباتػه يػػرى هػػجمك احلقيقػػة كما سػػعى رضبػػه اهلل إىل عقػػد العديػػد مػػن احملاكػرات ػػارج مدينتػػه لشػػرح تلاصػػيل ادلشػػروع و
1
الصل َِّة :هم فقراء ادل اجرين كانوا يبيتوف بادلساد النبوي وأما بُطْ َواف ف و :اسم واد قرب ادلدينة ادلنورة وكجملا العقيق م له
أهل ُّ
الس َم ِن
السنَ ِاـ العالية وزهراء :يعين مسينة سبيل إىل البياض من ّْ
وناقتاف َك ْوَم َاو ِاف :ت نية كوماء وهي :الناقة العتيمة ّْ
 2رواك مسلم وأبو داود وأضبد وابن حباف والبي قي والطرباين

 3آؿ عمراف79:

 4جامع البياف398/3 :
 5جامع البياف396 -395/3 :
 6رلال القرآف من التلقي إىل التزكية  :فريد األنصاري ص51:
 7رواك البلاري

ملاهيمػػه و كػوابطه مؤكػػدا علػػى أمهيػػة رلػػال ادلدارسػػة للقػػرآف الكػػرمي باعتبارهػػا رلػػال ذكػػر رب ػػرها مبلئكػػة الرضبن فلػػي
احلػػديث ادلتلػػق عليػػه :إف هلل مبلئكػػة سػػياحني يف األرض ف ػػبل عػػن كتػػاب النػػاس يطوفػػوف يف الطػػرؽ يلتمسػػوف أهػػل
الػ ّْػجم ْكر يفويف روايػػة مسػػلم :رلػػال َ الػ ّْػجم ْكرو فػػوذا وجػػدوا قومػػا يػػجمكروف اهلل يفويف روايػػة مسػػلم :فػػوذا وجػػدوا َْرللِس ػاً فيػػه ِذ ْكػ ٌػرو
تنادوا :هلموا إىل حاجػاتكم! فَػيَ ُو ُّلػونػَ ُ ْم بػنجنوت م إىل السػماء الػدنيا فيسػنذلم رّٔػم وهػو أعلػم مػن م :مػا يقػوؿ عبػادي

فيقولػػوف :يسػػبوونا ويكربونػػا وحيمػػدونا ودياػػدونا فيقػػوؿ :هػػل رأوين? فيقولػػوف :ال واهلل مػػا رأوؾ فيقػػوؿ :كيػػف لػػو
رأوين فيقولوف :لػو رأوؾ كػانوا أشػد لػا عبػادة وأشػد لػا سبايػدا وأك ػر لػا تسػبيوا فيقػوؿ :فمػا يسػنلونين فيقولػوف:

يسػنلونا ا نػة فيقػػوؿ :وهػل رأوهػا فيقولػػوف :ال واهلل يػا رب مػا رأوهػػا فيقػوؿ :فكيػف لػػو أهنػم رأوهػا فيقولػػوف :لػو أهنػػم
رأوها كانوا أشد علي ا حرصا وأشد ذلا ،لبا وأعتم في ا رغبة قاؿ :فمم يتعوذوف فيقولػوف :مػن النػار فيقػوؿ اهلل :هػل
رأوهػػا فيقولػػوف :ال واهلل يػػا رب مػػا رأوهػا فيقػػوؿ :فكيػػف لػػو رأوهػػا? فيقولػػوف :لػػو رأوهػػا كػػانوا أشػػد من ػػا ف ػرارا وأشػػد ذلػػا
سلافة فيقوؿ :فنش دكم أين قد غلرت ذلم! فيقػوؿ ملػا مػن ادلبلئكػة :فػي م فػبلف لػي مػن م إ ػا جػاء حلاجػة! فيقػوؿ:
هم ا لساء ال يشقى ّٔم جليس م!،

1

المطلب الثالث :التزكية بمنهج التدبر.
يعد مل وـ التزكية من أهم ادللاهيم اله يسػتلدم ا األسػتاذ فريػد األنصػاري رضبػه اهلل  -باعتبارهػا احللقػة األ ػةة
من حلقات تدبر القرآف -يف حسن التعامػل مػع القػرآف العتػيم وهػي تلػي التعلػيم و الػتعلم فػبل تزكيػة بغػة تعلػيم ابتػداء
إذ التزكية نتياة للتعليم و التعلم وقد أصل ذلجما ادلعه اإلمػاـ البلػاري رضبػه اهلل يف ترصبتػه يف كتػاب العلػم حػني قػاؿ :بػاب
ّْـ ِذ ْك ُر التعليم على التزكية  -بنػاء علػى األصػل  -يف قولػه تعػاىل مػن دعػوة إبػراهيمَ :ربػَّنَػا
العلم قبل القوؿ والعمل ،وقد قُد َ
ِ 2
ا ويػعلّْم م الْ ِكتَاب و ِْ
ِ ِ
وابْػ َع ْ ِ ِ
َنت َ ِ
يم،
ْمةَ َويػَُزّْكي ِ ْم إِن َ
َّا أ َ
احلك َ
َ َ
َ
العز ُيز احلَك ُ
ث في ْم َر ُسوالً ّْمْنػ ُ ْم يػَْتػلُو َعلَْي ْم آيَات َ َ ُ َ ُ ُ ُ
و التزكية يف اللغة مشػتقة مػن زكػى ،فػالزاء والكػاؼ واحلػرؼ ادلعتػل أصػل يػدؿ علػى ػاء وزيػادة .ويقػاؿ الط ػارة
زكػاة ادلػاؿ .قػاؿ بع ػ م :مسيػت بػجملا ألهنػا شلػا يرجػى بػه زكػاء ادلػاؿ وهػو زيادتػه و ػاؤك .وقػاؿ بع ػ م:مسيػت زكػاة ألهنػا
 ،ارة …واألصل يف ذلا كله راجع إىل هجمين ادلعنيني ومها النماء والط ارة ".3
ويف" اللسػاف  :زكػا ،الزكػاء شلػدود النمػاء والريػع زكػا يزكػو زكػاء وزكػوا ...وأصػل الزكػاة يف اللغػة الط ػارة والنمػاء
والربكػة وادلػدح  ...وهػي مػن األمسػاء ادلشػرتكة بػني ادللػرج واللعػل فيطلػق علػى العػني وهػي الطائلػة مػن ادلػاؿ ادلزكػى ّٔػا
وعلى ادلعه وهي التزكية"

4

 1متلق عليه
 2البقرة099:
 3معام مقايي اللغة "ج 8/ص  19كتاب الزاي والكاؼ وما ي ل ما.
 4لساف العرب "باب الزاي) زكا(.

وعلى هجما فالتزكية يف اللغة مصدر َزكى الشيء يزكيه وذلا معنياف:
ادلعه األوؿ :التط ر يقاؿ :زكيت ال وب إذا  ،رته.ادلعه ال اين :الزيادة يقاؿ :زكى ادلاؿ يزكو إذا ا ومنه الزكاة ألهنا تنمية وزيادة له.ومن الناحية االصطبلحية عرف ا األستاذ فريد األنصاري فقاؿ" :عملية التط ػر للػنل
1
من مراعاة غة اهلل للوصوؿ ّٔا إىل منزلة اإل بلص "
ف جما التعريف االصطبلحي للتزكية مشل عنصرين أساسيني:

والرتبيػة ذلػا دبػا خيلصػ ا

 األوؿ :تط ر النل من األرداف واألوساخ. ال اين :تنميت ا بزيادة األوصاؼ احملمودة في ا.اهػا
وعلى هجما ادلعػه جػاءت اآليػات القرآنيػة بػاألمر بتزكيػة الػنل وهتػجميب ا .قػاؿ اهلل عػز وجػل :قَػ ْد أَفْػلَػ َ َمػن َزَّك َ
ػاها 2،وقػ ػػاؿ ابػ ػػن عبػ ػػاس رك ػػي اهلل عن مػ ػػا يف قولػ ػػه تعػ ػػاىلَ :ويُػ ػَزّْكي ِ ْم :،يعػ ػػين بالزكػ ػػاة، :اعػ ػػة اهلل
ػاب َمػ ػػن َد َّس ػ َ
َوقَػ ػ ْد َ ػ ػ َ
3
واإل بلص،
ا ويػعلّْم م الْ ِكتَاب و ِْ
ِ ِ
وقاؿ سبوانه ﴿:ربػَّنَا وابْػ َع ْ ِ ِ
ػت
ْمةَ َويػَُزّْكي ِ ْم إِن َ
َّا أَن َ
احلك َ
َ َ
َ َ
ث في ْم َر ُسوالً ّْمْنػ ُ ْم يػَْتػلُو َعلَْي ْم آيَات َ َ ُ َ ُ ُ ُ
ِ
َِ
ػيم  4قػاؿ الطػربي رضبػه اهلل" :فمعػه قولػه}  :ويػزكي م {يف هػجما ادلوكػع :ويط ػرهم مػن الشػرؾ بػاهلل وعبػادة
العزي ُػز احلَك ُ

األوثاف وينمػي م ويك ػرهم بطاعػة اهلل .عػن ابػن عبػاس}  :يتلػو علػي م آياتػا ويػزكي م { قػاؿ  :يعػين بالزكػاة ،اعػة اهلل
5
واإل بلص .وقاؿ ابن جرين  :قوله}  :ويزكي م { قاؿ  :يط رهم من الشرؾ وخيلص م منه "
إف التزكيػة عمليػة تربيػة وتط ػر وتنميػة لعناصػر اخلػة يف نلػ اإلنسػاف حػىت يكػوف التوجػه إىل اهلل الصػا ومػع
كوهنا مرحلة أ ةة من مراحل التدبر فوف ذلا ال يعين أهنا ال تُستصو يف ادلراحل السػابقة كػبل بػل هػي" وإذا كانػت
التزكية تربيػةً وتنميػة لعناصػر اخلػة واإلديػاف يف اإلنسػاف حػىت يصػلو القلػ هلل وحػدك؛ فوهنػا إذف ربصػيل مرتبػة الػنل الزكيػة
ادلتللقػػة بػػالقرآف وهػػجما أمػػر يبػػدأ يف احلقيقػػة منػػجم اللوتػػات األوىل لشػػروع العبػػد يف االشػػتغاؿ بكتػػاب اهلل تعبػػدا أي منػػجم
بدء عملية التبلوة أو عملية االستماع للقرآف الكرمي دبن ن التلقي مث عمليػة الػتعلم دبػن ن التػدارس وليسػت التزكيػة متوقلػة
على الد وؿ يف مرحلة منلصلة سباـ االنلصاؿ كما بيناك قبل وإ ػا التزكيػة هػي عمليػة متواصػلة تنطلػق بػانطبلؽ الػد وؿ

 1رلال القرآف مرجع سابق ص44:
 2الشم 01-9:
 3رواك اإلماـ الطربي وكل ما رواك من األقواؿ يف اآلية ال يكاد خيرج عن هجما ادلعه م ل قوله عن ابن جرين :قاؿ :يط رهم من الشرؾ
وخيلص م منه ،جامع البياف558/0 :
 4البقرة099:
 5جامع البياف 33/8 :

يف العتبات األوىل للقرآف الكرمي تبلوًة وترتيبل مث تعلما وتعليما وتدارسا وتدريسا مث يكوف مػن ادلػؤمن آنئػجم مػا يكػوف مػن
1
التزكية ادلنمية لعناصر اخلة فيه"
من بلؿ ما سبق ذكرك يتبني أف االنتلاع بالقرآف الكرمي وتزكية النل بتعاليمه أمػر البػد منػه وال يكػوف ذلػا
إال بشرط أساس وهو ربقق التلقي والتزكية دبن ن التدبر" فاحلقائق االديانية واحلِ َكم القرآنية ال تصػطبغ ّٔػا الػنل إال عنػد
التدبر والتلكر !وذلا هو معه التللق بن بلؽ القػرآف حيػث تصػب تلػا احلقػائق وتلػا احلِ َك ُػم ُ لُقػاً ،بيعيػا للمسػلم .
2
على ما جاء يف حديث عائشة ركي اهلل عن ا يف وصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه وسلم بننه) :كاف ُ لُ ُقه القرآف"(
أما ت َدبُّر اآليات عند أستاذنا رضبه اهلل هو :فتػدبر القػرآف هػو " النتػر إىل م الهتػا وعواقب ػا يف الػنل ويف آّتمػع
وذلػػا بػػنف تق ػرأ اآليػػة مػػن كتػػاب اهلل فتنتػػر  -إف كانػػت متعلقػػة بػػالنل  -إىل موقع ػػا مػػن نلسػػا وآثارهػػا علػػى قلبػػا
وعملا تنتر ما مرتبتا من ا وما موقعا من تطبيق ا أو سلاللت ا وما آثار ذلػا كلػه علػى نلسػا ومػا تعانيػه مػن قلػق
واكطراب يف احلياة اخلاصة والعامة رباوؿ بجملا كله أف تقرأ سةتا يف كوئ ا باعتبارهػا مقياسػا لػوزف نلسػا وتقودي ػا
وتعا أدواءؾ بدوائ ا وتستشلي بوصلاهتا"3

 1رلال القرآف :مدارسات يف رساالت اذلدى ادلن اجي من التلقي إىل الببلغ 71 /0 :
 2ادلرجع السابق 79/0
 3ادلرجع السابق 73/0

املبحث الثاني :الضىابط العملية لتدبر القرآن عند ألاستاذ فريد ألانصاري رحمه
هللا
المطلب األول :مفهوم مجالس القرآن.
لقد خل األستاذ فريد األنصاري – رضبه اهلل – مشروعه الدعوي " :ال ربرير لؤلمة اليوـ يف معركة هجما العصر
إال بالقرآف؛ ألف ،بيعة ادلعركة ا ديدة قائمة على "الكلمة" والقرآف العتيم هو الكبلـ القاهر فوؽ كل كبلـ" .
و لػػجملا دعػػا اىل الرجػػوع إىل الق ػراف الكػػرمي لكػػن دبػػن ن ادلدارسػػة و التلقػػي حلقائقػػه الربانيػػة و نشػػر فكػػرة رلػػال
القرآف ليعم نلع ا و يتوقق التداوؿ االجتماعي للقرآف الكرمي الجمي سيم د لبع ة التاديد ادلقبلة
و قد عرؼ األستاذ رضبه اهلل رلال القراف قائبل:
"فماػال ُ القػػرآف :مشػػروع دعػػوي تربػػوي بسػػي سػ ل التنليػجم والتطبيػػق سلسػػل االنتشػػار؛ غايتػػه ذبديػػد الػػدين
وإعػػادة بن ػػاء ملاهيمػػه يف ال ػػنل ويف آّتمػػع! بعي ػػدا ع ػػن جػػدؿ ادلتكلم ػػني ا ػػدد ،وبعي ػػدا عػػن تعقي ػػدات التنتيم ػػات
واذلي ت! بعيدا عن االنتماءات السياسية ال يقة والتصنيلات احلزبية ادل ْربِ َكة"!1
ُ
يقسم األستاذ فريد األنصاري – رضبه اهلل – رلال القرآف إىل قسمني أو صورتني؛ مها:
رلػال القػرآف األسػرية الػه يعقػدها الرجػل يف بيتػه مػع أسػرته مث صػالونات القػرآف وهػي الػه ت ػم ،ائلػة مػن
األصواب جيتمعوف يف بيت من البيوت لتدارس القرآف الكرمي.
أ – الصورة األولى :مجالس القرآن األسرية.
ال خيلى على أحد ما لؤلبوين من دور م م يف حياة أبنائ ما وما حل ورها يف العملية
الرتبوية من أمهية لجملا كػاف الزمػا مػن وج ػة نتػر األسػتاذ رضبػه اهلل أف يعقػد الوالػداف مػع أبنائ مػا رلػال حػوؿ
القػػرآف ألهنػػا تسػػاعدهم علػػى " تكػػوين األبنػػاء دبلتلػػف أعمػػارهم علػػى مواجيػػد اإلديػػاف وقػػيم الػػدين والتللػػق جبمالػػه
وأن ػوارك إف الرتبيػػة القائمػػة علػػى مػػن ن القػػرآف ذلػػي أيسػػر الوسػػائل الرتبويػػة وأكػػمن ا للوصػػوؿ بػػاألبوين أنلس ػ ما واألبنػػاء
مع مػػا  -دا ػػل األسػػرة الواحػػدة  -إىل االسػػتلادة اللعليػػة مػػن مقاصػػد القػػرآف العاليػػة والتللػػق بن بلقػػه الراقيػػة! ذلػػا أف
أنلسػ ُ ما إدارةَ رللػ القػػرآف ،دا ػػل
القػػرآف يػػريب الػػنل بصػػورة تلقائيػػة ال كللػػة في ػػا وال تعقيػػد! بشػػرط أف يقػػود األبػواف ُ
البيت
ب  -الصورة الثانية :صالونات القرآن.
ويقصػػد بػػجملا فػػت صػػالوف البيػػت لؤلحبػػاب واألصػػواب؛ مػػن أجػػل الغايػػة نلسػ ا وهػػي تػػدارس القػػرآف الكػػرمي
وتدبرك واإلنصات إىل حقائقه ِ
وح َك ِمه وهجما أف ل ما جيتمػع عليػه النػاس مػن اخلػة؛ ألف بػه تتكػوف الشلصػية اإلسػبلمية

ادلتماسػػكة علػػى ادلسػػتويني :النلسػػي واالجتمػػاعي وبػػه حيصػػل "التعػػارؼ" دبعنػػاك القػػرآين الػػجمي يبػػين ال قػػة بػػني النػػاس؛ قصػػد
 1رلال القرآف :مدارسات يف رساالت اذلدى ادلن اجي من التلقي إىل الببلغ 50 /0 :

التواصػػل العمػراين وربػ العبلقػػات االجتماعيػػة القائمػػة علػػى التعػػا،ف والت ػواد والػرتاحم شلػػا يعطػػي للويػػاة دا ػػل آّتمػػع
اإلسػػبلمي مع ػػه صب ػػيبل وه ػػو مػػا بين ػػه رس ػػوؿ اهلل ص ػػلى اهلل عليػػه و س ػػلم يف احلػػديث النب ػػوي ادلش ػ ورَ :م َػ ُػل ادل ػػؤمنني يف
1
احلُ َّمى!،
بالس َ ِر و ْ
تداعى له سائر ا سد َّ
توادهم وتراضب م وتعا،ل م؛ َم َ ُل ا سد إذا اشتكى منه ع ٌو َ

المطلب الثاني  :الضوابط العملية إلقامة مجالس القرآن.

يتم ل من ن إقامة هجمك آّال يف ال واب اله ذكرها األسػتاذ رضبػه اهلل ليكػوف آّلػ القػرآين ناجوػا ومؤديػا
لدورك ادلنشود.2
أوال  :الضوابط العامة إلنجاح المجلس القرآني:
–ال اب األوؿ :إ بلص النية.
–ال اب ال اين :ربيني أوقات االنشراح النلسي
–ال اب ال الث :مراعاة أدب آّل
–ال اب الرابع :عدـ اإل بلؿ دبواعيد آّال
–ال اب اخلام :عدـ ،وؿ وقت آّل .
–ال اب السادس :احرتاـ قواعد التدارس.
–ال اب السابع :تسية آّل من قبل أحد ا لساء.
ثانيا :الضوابط التي يجب أن يراعيها المسير:
–ال اب ال امن :إشراؾ صبيع ا لساء يف عملية التدارس والتدبر.
–ال اب التاسع :احلرص على عدـ ك رة ا لساء.
–ال اب العاشر :ذبن ا دؿ العقيم
–ال اب احلادي عشر :اإلعراض عن اللغو
–ال اب ال اين عشر :التجمكة بنهداؼ آّل
–ال الث عشر :التبلوة.
–ال اب الرابع عشر :عرض بلصة تلسة اآليات موكوع الدرس.

 1متلق عليه
 2لتلصيل هدك ال واب راجع  :رلال القرآف  76 /0و ما بعدها و انتر :من ن تدبر القرآف عند األستاذ فريد األنصاري رضبه اهلل:
ذ سعيد أحوزي مرجع سابق

ثالثا :ضوابط الدخول العملي في التدارس.
–ال اب اخلام عشر :االقتصار على قدر من اآليات ادلت منة دلعه موحد.
–ال اب السادس عشر:
إيػراد ادلعػه العػاـ لآليػات حػىت يػدرؾ ا لسػاء ادلقصػود من ػا دوف االسػتغراؽ يف التلاصػيل وذلػا بنسػلوب سػ ل
يسر.
–ال اب السابع عشر:

زلاولة التعرؼ على اذلدي ادلن اجي الوارد يف اآليات أي :احلِكم واحلقائق اإلديانية واأل بلؽ الػه ترشػد إلي ػا
وترسيل ا يف القلوب.
–ال امن عشر:
الػد وؿ يف التػدبر لآليػات والتلكػر يف لػق األنلػ والسػماوات واألرض بغيػة التللػق بػن بلؽ القػرآف
واالتصاؼ حبكمه.
–التاسع عشر:
بعد إسباـ مدارسة السورة البد من التعرؼ على الق ايا األساسية اله تعا ا وهػي احلقػائق اإلديانيػة الػه تػدور
حوؿ الللا الرئيسي للسورة.
رابعا :الضابط الجامع.
احللاظ على مي اؽ القرآف الكرمي وااللتزاـ به بقوة وهجما ادلي اؽ يشتمل على ع دين:
أوال :عهد فع ؛ ويتلخص في ثالث التزامات:

–احللاظ على أوقات الصلوات بادلساد إال ل رورة شرعية.
–احللاظ على تبلوة جزء من القرآف الكرمي كل يوـ يف السلر واحل ر.
–االجت اد ل م جلي جديد إىل رلال القرآف وإنشاء رلل آ ر.

ثانيا :عهد الترك؛ ويتلخص في أربع التزامات:
–ترؾ الشركيات واخلرافات.

–ترؾ ادلاؿ احلراـ وعلى رأسه الربا.
–ترؾ الزنا وأسبابه.
–ترؾ اخلمر.

خاتمة :
لقد استطاع األستاذ فريد األنصاري رضبه اهلل أف حيي على السؤاؿ الجمي شغل فكر عدد من العلماء و الدعاة
القرآف" الجمي سلر إلصلاحه

ادلعاصرين؛ و هو :كيف نتعامل مع القرآف و ذلا من بلؿ مشروعه الدعوي" رلال
كل ما حباك اهلل به من صدؽ النية و قوة يف التوليل و عجموبة الكلمة و دقة ادلن ن
لقد اشتغل االستاذ رضبه اهلل بتاديد الصلة بالوحي تبلوة وتعلما و تزكية وزبلقا و ذلا بتنسي

رلال

القرآف يف

ادلساجد وفق اال،ار النتري السابق و غدت تلا احللقات قبلة لط لبة العلم و العلماء و العامة على السواء ين لوف
من معين ا و ديتاحوف من بركاهتا كما سعى رضبه اهلل اىل عقد العديد من احملاكرات ارج مدينته لشرح تلاصيل ادلشروع
و ملاهيمه و كوابطه
و أح يف األ ة أف أسال بعض النتائن و اخلبلصات السريعة:
أف تبلوة القرآف الكرمي حق التبلوة أمر غائ يف األمة اال القليل وقراءة القرآف بتدبر هو اخلطوة األوىل يف ،ريق ربقيقاألمة لجماهتا وتبليغ رسالت ا.
أف من ن التدبر هو ادلن ن األسلم يف التعامل مع القرآف الكرمي وال يستقيم اخلطو يف ذلا ادلن ن اال بتبلوة القرآفعلى أنه وحي.
-كل مسلم مطال

بلري ة التدبر ألف النتر يف كتاب اهلل لي

موج ا فق اىل أهل التلص

من ادللسرين

والباح ني بل اخلطاب عاـ يف كل مسلم ومسلمة.
-القرآف الكرمي لن يؤا شبرته ادلرجوة يف قل ادلسلم اال إذا تدبرك وربقق دبقاماته وزبلق بن بلقه وزكى به نلسه.

و احلمد هلل أوال و ا ةا

(ملحق)
ترجمة موجزة لألستاذ فريد األنصاري رحمه اهلل:
مغريب ُولد بوقليم الراشدية بادلغرب عػاـ  0381هػػ0961 /ـ يف كنػف أسػرةٍ ملتزم ٍػة فوالػدك ّػرين جامعػة
فقيهٌ أصويلّّ ّّ
وجل ف ي اله غرست فيه بجمرة التّديّن
القرويّْني ووالدته مش ورة بصبلح ا وإدامت ا لجمكر اهلل ّ
عز ّ

مسيرتَه في طلب العلم:

الرابعػػة عشػػرة عػاـ 0974ـ متػػن راً بعػػامني دراسػيني عػػن أقرانػػه بسػب رغبػػة والػػدك يف
أكمػل ادلرحلػػة االبتدائيػػة يف عمػر َّ
الش ػػعر
االرتق ػػاء بتنهيل ػػه
العلمي ك ػػاف ش ػػغوفاً ب ػػالقراءة فعن ػػدما ك ػػاف يف ادلرحل ػػة اإلعداديَّػػة قػ ػرأ كت ػػاب  ،ػػه حس ػػني يف ّْ
ّ
بجمور نزعته األدبيّة اله ظلّت مبلزمةً له عرب مسةته
ا ّْ
اهلي ،وروايات ادلنللو،ي وروايات جرجي زيداف فكانت هجمك َ
زبصػ ػ أص ػػوؿ اللق ػػه م ػػن جامع ػػة زلم ػػد اخل ػػام بالرب ػػاط ع ػػاـ
حص ػػل عل ػػى درج ػػة ادلاجس ػػتة يف الدراس ػػات اإلس ػػبلمية ُّ
َّلص من جامعة احلسن ال اين بكلية اآلداب احملمدية عاـ 0998ـ
0989ـ مث دكتوراة الدولة يف نل الت ُّ
ٍ
حبدث كب ٍة مؤثر يف حياته أال وهو تتلمجمك على يدي الشػيخ الػدكتور الشػاهد البوشػيلي
وسبيّزت مرحلة دراسته ا امعيّة
دلػػدة تتاػػاوز عقػػداً مػػن الزمػػاف مػػن سػػنة 0985ـ إىل سػػنة 0998ـ فػػاجتمع يف هػػجما اإلشػراؼ الرتبيػػة الروحيػػة واإلفػػادة
العلمية والت لع يف ادلن اية األصولية

مسيرتَه العمليّة:
تقلد الوظائف التّالية:
أستاذاً زائراً بدار احلديث احلسنية للدراسات اإلسبلمية العليا بالرباطاألئمة وادلرشدات بوزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية بالرباط.
أستاذاً دبركز تكوين َّرئيساً لوحدة الدراسات العليا :االجت اد ادلقاصدي :التاريخ وادلن ن جبامعة موالي إمساعيل دبكناس.أستاذاً دلادة أصوؿ اللقه ومقاصد الشريعة جبامعة موالي إمساعيل دبكناسع واً مؤسساً دلع د الدراسات ادلصطلوية التابع لكلية اآلداب والعلوـ اإلنسانيةرئيساً لوحدة اللتوى وآّتمع ومقاصد الشريعة لقسم الدراسات العليا جبامعة ادلوىل إمساعيل دبدينة مكناسالعلمي األعلى بادلغرب.
ع واً يف آّلّْ
العلمي:
إنتاجه
ّ

صبع بني :أصوؿ اللقه وفقه الدعوة وفنوف األدب وعلوـ الرتبية واخلطابة والوعظ واإلرشاد
فمن مؤلفاته الفقهيّة األصوليَّة:
للشػػا،يب  /أجبػػديات البوػػث يف
ػويل يف كتػػاب ادلوافقػػات َّ
األصػػوؿ و األص ػوليُّوف ادلغاربػػة :حبػػث ببلػػوغرايف /ادلصػػطل األصػ ّالعلوـ الشرعية :زلاولة يف التنصيل ادلن اي

من مؤلّفاته القرآنيّة:
تلسة سورة البقرة وسوٍر أ رى قليلة  /رلال القرآف جبزءيه :النتري والتطبيقيومن مؤللاته ال ّدعويّة:
التوحيػػد و الوسػػا،ة يف الرتبيػػة الدعويػػة  /اللطريػػة :مػػن احلركػػة اإلسػػبلمية إىل دعػػوة اإلسػػبلـ  /مي ػػاؽ الع ػػد :يف مسػػالاالتعرؼ إىل اهلل  /ملات النور :يف ملاهم رسائل النور  /ببلغ الرسالة القرآنية :من أجل إبصار آليات الطريق
ومن أعماله األدبية:

ديواف القصائد  /كشف احملاوب رواية / ،ديواف ادلقاماتوللشيخ فريد األنصاري عدد كبة من احملاكرات والدروس الصوتية وادلرئية
قالوا فيه:
قاؿ فيه أستاذك ومربيه ف يلة الدكتور الشاهد البوشيلي:
البار فريد ف و كامسه فريد وقد قلت له هػجما غػة رلامػل يف أوؿ عم ٍػل علم هػي قدمػه وأقولػه لػه اليػوـ بتوكي ٍػد أك ػر
أما ابين ُّ
ألف هػجما العمػل ال َّػػاين أعمػق وأدؽ وأك ػر عطػػاء وأبعػد أثػراً إف شػػاء اهلل تعػاىل مث َّ
َّ
إف فريػدا اللريػػد مل يكػد ُخيلػق إال للعلػػم
والبوػػث العلمػػي يف حػػدود عشػػرا لػػه ولػػجملا فػػوين أهنئػػه مػػن سػػويداء القلػ وأدعػػو لػػه دبزيػػد مػػن التَّوفيػػق وأح ػػه علػػى
الرسالة،
السة يف هجما آّاؿ بنل ا د وبنل العناية وباحلرص الشَّديد الجمي كاف له قبل اصلاز هجمك ّْ
وف ػػاته :تويف رضبه اهلل يوـ اخلمي  5نوفمرب 9119ـ دبستشػلى مسػاء باسػتنبوؿ برتكيػا ول نقػل ج مانػه إىل ادلغػرب ليُػدفن
دبدينة مكناس
األنصاري وتقبل منه شبرة اجت ادك وج ادك
رحم اهلل الشيخ فريد
ّ
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