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افتتاحـيـة

�ام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله  �اة والسَّ احلم�د هلل رب العامل�ن، والصَّ
وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــد:

في�ر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري بدب��ي - إدارة 
م إصداَرها اجلديد » أثر القرآن يف سـلوك املجتمع املسـلم «  البحوث  « أن تقدِّ

جلمهور القراء من السادة الباحثن واملثقفن واملتطلعن إىل املعرف�ة. 

وهـو كتاب جمع صفحات مشـرقة في تعامل األمة المسـلمة مع القرآن 
الكريم، وأظهر في جوانب عديدة أثر فهمها الصحيح لتعاليمه، والسيما على 

سلوك الفرد واألُسرة اللَّذين بهما يتكّون المجتمع المسلم.

وهو مساهمة نافعة في سلسلة ما حّرره الّسلف يرحمهم الله، وإسهام في 
إحياء جذوة التمّسـك بكتـاب الله تعالى، والتعريـف بمنهج األوائل، وكيف 
ـابقة حياة قرآنية، تشـهد ذوقـًا وجدانيًا ، ومعرفـة بمعاني  كانـت حياتهـم السَّ

القرآن الكريم، وتأثرًا سلوكيًا في التعامل الـحّسي والمعنوي معه.

وهـو نافع ألبناء اجليل املسـلم، السـيام يف بعثهم عىل فهـم مراد اهلل تعاىل، 
وتربيـة الـّروح، وتنقيـة الَبَدن،وانتقاء املنهـج احلق يف السـلوك، والتعّرف عىل 
ابقني، وكيف كان أثر القرآن يف سلوك  بعض آثار أبناء املجتمع املسـلم من السَّ
أفراد األّمة وقادهتا وأعياهنا ، من حيث انتفاعهم بتوجيهاته الرتبوية، وتعاملهم 
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معه عىل أسـاس الفهم العميق آلياته، وصحيح سـنّة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وإمضاء 
أحكامهـام عىل النّفس واملجتمع؛ ليكون هلام الـدور الفاعل يف إصالح املنظومة 

اإلنسانية، وسائر الشؤون احلياتية.     

وهذه الصفحات المشـرقة ُتعد طاقة إيمانيـة وفكرية؛ تبعث أجيال األّمة 
على مواصلة المسـيرة على المنهج الحق الذي عليه أهل القرآن، وتدعو إلى 
تحكيمه في حياتهم، وسائر شؤونهم؛ لتظهر بركته فيهم، ويتجّلى أثره عليهم، 

وتفيد األرواح واألبدان واألسر والمجتمعات من نوره.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نق�دم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلسام والعروبة بكل 
س�خاء، ويف مقدمتها صاحب السـمو الشـيخ حممد بن راشـد بن سعيد آل 
مكتـوم، نائ�ب رئيس الدول�ة، رئيس جملس ال�وزراء، حاكم ديب الذي يش�يد 

جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وينهض بُطابه.

راج�ن من العيل القدي�ر أن ينفع األمة هب�ذا العم�ل، وأن يرزقنا التوفيق 
والسداد، وأن يوفق إىل مزيد من العط�اء من أجل خدمة اإلسام وأهله .

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم 
��د وعىل آله وصحبه أمجعن. سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

مدير إدارة البحوث 
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مقدمـــة

احلم�د هلل ، وس�ام عىل عب�اده الذين اصطف�ى، وأش�هد أن ال إله إال اهلل 
وحده ال رشيك له، ما ملع نوٌر واختفى، وأشهد أّن سّيدنا حممدًا عبده ورسوله، 

وس وكفى. فا ، وحسبي اهلل امللك الُقدُّ َ سّيد الشُّ

أما بع���د: 

فالقرآن الكريم دس�تور حلياة األمة اإلس�امية كّله�ا، واملصدر األول 
للهداي�ة يف توجي�ه هذه األّمة إىل حياة أساس�ها العدل وح�ّب اخلري وفعله، 
وك�ا قال اب�ن مس�عود ريض اهلل عن�ه )ت32ه��(: » إّن هذا القـرآن مأدبة 
اهلل، فتعلمـوا مـن مأدبة اهلل ما اسـتطعتم، وهو النور النّي، والشـفاء النافع، 
والعصمة ملن متّسك به، والنجاة ملن تبعه، ال يعوّج فيقّوم، وال يزيغ فُيْستعتب، 

 
وال تنقيض عجائبه « )�( .

وباهل�دي الق�رآين بن�ى املس�لمون حضارهت�م الش�اخمة، التي امت�دَّ نفُعها 
إىل البشي�ة قاطبة، وبه جتّس�د كياهنم بن األمم؛ فهو َس�داد حياهتم، وش�هود 
حضارهتم، وقّوة شوكتهم، وإليه مفزُعهم يف امُللّات كّلها. ومن املعلوم أنَّ أوىل 

)�( رواه س�عيد ب�ن منص�ور يف س�ننه: �/43، برق�م )7(، وج�اء يف مصن�ف ابن أيب 
ش�يبة �25/6، برقم )30008(، والدارمي يف ُس�ننه: 523/2، برقم )33�5(، ويف 
املستدرك عىل الصحيحن �/�74، برقم )2040(، ويف السنن الصغرى �/�54، 

برقم )983(.
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ما ُصفت فيه نفائس األيام، وأعىل ما ُخّص بمزيد االهتام: االشتغال بالعلوم 
الشعي�ة املتلّقاة عن خ�ري الربّية، وال يرتاب عاقٌل يف أّن مداَرها عىل كتاب اهلل 
ا آالت لفهمها وهي  املقتفى وُس�نَِّة رس�وله املصطفى �، وأّن باقي العلوم إمَّ
الّضالة املطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضاّرة املغلوبة كا قال احلافظ ابن حجر 

العسقاين رمحه اهلل.

ولّما كان القرآن العزيز أرشَف العلوم، كان الفهم ملعانيه أوىف الفهوم ألّن 
رشف العلم بشف املعلوم .

، والعم�ل يف خدمته من أرفع  وعليـه: فإنَّ العل�م بكتاب اهلل عزَّ وجلَّ
األع�ال، وإّن اهلل عزَّ وجلَّ ال يمنح ه�ذا الفضل - أعني فضل فهم كت�ابه 
وتفهي�م�ه- إال َم�ْن أراده لذل�ك ك�ا ق�ال جماهد رمح�ة اهلل علي�ه: » أَحبُّ 
 اخللـق إىل اهلل أعلُمهم بام أنـزل « ؛ لما عليه مآل عالِمِه من اإليان، واليقن 
بموع�ود اهلل تعاىل، وما يتذّوقه من مواطنة اجلنَّات، وهو يتفيأ ظال آي�ات 
كت�اب اهلل الوارفات، وملا فيه من االلتحاق بزمرة س�يد الس�ادات ومنهجه 

وسلوكه �.

ولما تقّدم وغريه جاءت صفحات هذا الكتاب مشقة بُش�ُعٍع ُتظهر فهم 
�ابقن يف األّم�ة رمحهم اهلل تعاىل للقرآن الكري�م، وتعاملهم معه ومع أهله،  السَّ
وكيف حّولوا الفهم والتعامل إىل منظومة متكاملة يف العلم واألخاق والعمل، 
وش�ملت هذه الصفحات إرشاقات مهمة يف باهبا، ونافعة ل�َمْن وعاها، وتدّبر 
آثارها، وأحسن اإلفادة منها، والسيا يف التعامل مع القرآن الكريم، وما يلحق 
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به من املعارف ، وحّث السلف عىل تعلم القرآن، وإكرامهم ألهله، وإفاضتهم 
بجملة من الفوائد ، والتجارب التي وقفوا عليها أثناء العناية والرعاية والعيش 

يف ظال كتاب اهلل تعاىل . 

 وال�ذي ينفعن�ا يف مث�ل هذه الصفحات ه�و تذكري أنفس�نا واألمة بعظيم 
املس�ؤولية جت�اه القرآن الكريم، وحماول�ة بعث اهلّمة يف أجي�ال األمة املتاحقة 
املتج�ددة الت�ي ه�ي بأمس احلاج�ة إىل النظ�ر يف صفح�ات آبائه�ا وصنائعهم 
اخلالدة، وإىل كل عبارة وإش�ارة ترش�دهم إىل خريي الدنيا واآلخرة، وتبعثهم 
ع�ىل حّث اخلطى بيق�ن وقناعة وثبات، وتنطلق هبم با ريب يف طريق الدعوة 
إىل اهلل تعاىل ودينه احلق، وتصربهم عىل مشاق نشه، والدفاع عنه وعن رموزه 
ومقّدس�اته ، ولتم�ي األمة الي�وم يف تقديم كل غاٍل ونفيس يف س�بيل ذلك ، 
�ابقن يف التعامل مع القرآن العظي�م، وتّطلع عىل نتاج  ولتق�ف عىل مناهج السَّ
فهمه�م آلياته الكريم�ة، وتتعّرف عىل الكيفّية التي اس�تطاعوا هبا ومن خاهلا 
الوص�ول إىل م�ا وصل�وا إليه ؛ م�ن الّصدق يف عه�د اهلل ورس�وله، واملصاحلة 
�اح واإلص�اح يف ضوء ه�دى القرآن الكري�م قراءة، وفه�ًا، وتفهيًا،  والصَّ
وعم�ًا باألحكام، وأثرًا يف األرواح والقلوب واألجس�اد، والفرد واملجتمع، 

والبناء واحلضارة.

  وُقّسمت صفحات هذا الكتاب إىل ثالثة حماور:

األول: إرشاقات يف تعامل األمة مع القرآن الكريم.

والثاين : أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن الكريم يف الّسلوك العام.
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والثالث: شعع يف أثر تعاليم القرآن يف سلوك الفرد واألرُسة واملجتمع.

وكل واح�د من هذه املحاور اندرجت حتته عدة فقرات تعالج موضوعه، 
وق�د تع�ّزز هذا اجله�د كّله بناًء ع�ىل النَّظر والتأم�ل يف الفك�رة ، والرجوع إىل 
�ة الت�ي تتعّلق بالق�رآن الكريم، تفس�ريًا ولغة، وما جاء يف ِس�رَي  املص�ادر املهمَّ
�ابقن، وصفحات تارخيهم املشق يف ظال متّس�كهم باملنهج  رجال األمة السَّ

احلق يرمحهم اهلل تعاىل .  

  واألم�ل أن تك�ون هذه الصفحات مس�امهة نافعة يف سلس�لة ما ُكتب يف 
ه�ذا املوض�وع، وعس�ى أن ُتسهم يف إحياء اجلذوة، والتعريف بمنهج األولن 
�ابقة مراحل حياة قرآنية، وتذوق  رمحة اهلل عليهم، وكيف كانت مراحلهم السَّ
وج�داين ملع�اين القرآن الكري�م، ومجال بديع�ي يف التعامل ال�ح�ّ� واملعنوي 
مع�ه، وأن َتنَْفع أش�عتها اجليل فه�ًا ، وتربية ، ومنهج�ًا ، وُينَْتفع من خاهلا يف 
�ر بمكانة  التع�رف ع�ىل بعض آثاره�م ولطائفهم م�ع الق�رآن، ولتحفظ وُتذكِّ
�ابقن األولن من أه�ل القرآن، وكيف كان تعامل ق�ادة األمة وأعياهنا مع  السَّ
 القرآن وأهله، وكيف كان أثر القرآن فيهم ويف سلوكهم ؛ لنكون معًا يف طريق 

معرف�ة اهلل تعاىل، والوصول إىل مرضاته جّل جاله. 

هـذا .. وإّن كّل ش�عاع من أش�ّعة أولئك الّصادقن ليس�تحق أن ُيستضاء 
ب�ه، ويس�تفيد منه جيل الي�وم ، وأن ُتتتّبع أقواهلم ، وِحَكمه�م ، ومناهجهم يف 
التعام�ل مع الق�رآن، وجُتمع وُتدرس لتظه�ر آلية فهمهم لكت�اب اهلل وما جاء 
 ب�ه، وتنتف�ع األُم�ة بتوجيهاهت�م الرتبوي�ة القائم�ة عىل أس�ايس الفه�م العميق 
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لكتاب اهلل تعاىل، وصحيح سنّة رسوله � ؛ واالتباع احلقيقي بتفعيل أحكامها 

ع�ىل النّف�س واملجتمع، وليتع�ّرف اجليل ع�ىل حقائ�ق معانيها، وإرش�اداهتا 

الش�املة لس�ائر اخلليق�ة ، وُتقّع�د ع�ىل الواقع ، ويك�ون هلا دوره�ا الفاعل يف 

إص�اح املنظومة اإلنس�انية واالجتاعية والفكرية وس�ائر الش�ؤون احلياتية ، 

وهبذا كّله تتضح معامل األثر القرآين يف سلوك األمة. 

 وال ش�ك أّن م�ن غاي�ات حترير ه�ذه الصفحات تعريف األم�ة وأجياهلا 

ين من خال تزكية الّروح، وتنقية البدن، واجلمع  بالفهم الوس�طي املعتدل للدِّ

�عي يف حتقيق التوازن بن عي�ش الدنيا وطلب عيش  ب�ن العلم والعمل، والسَّ

اآلخ�رة ، الس�يا واألّمة الي�وم تعيش مرحلة م�ن مراحل اجلف�اف الّروحي ، 

وتعاين من تفّش ظاهرة ضعف االرتباط اإلياين بن أبنائها ، وداخل منظومتها، 

والذي انعكس سلبًا عىل سلوكها احليايت . 

�ائرين يف طري�ق معرف�ة اهلل تعاىل من  �ر نف�� والقراء والسَّ  وأخـيًا ُأذكِّ

 ط�اب العل�م والدع�اة والكّت�اب واملعّلم�ن واملرّب�ن ب�ا قاله اإلم�ام الفقيه 

أب�و صالح محدون بن أمحد القّصار النَّْيَس�اُبوري )ت�27ه��( رمحة اهلل عليه، 

ُم تكلَّموا  مّل�ا قي�ل له: َم�ا َباُل كاِم الّس�َلف أْنَفع من كامن�ا ؟! ، فق�ال: » ألهنَّ

ـُم لِِعزِّ النَّـْفِس،  لعزِّ اإلسـالم، ونجاة النفوس، ورضـا الرمحن؛ ونـحن نـتـكلَّ

 وَطَلـِب الدنـيـا، وقُبــول اخَلْلـق «؛ فهذه تذك�رة جتعلنا بح�ق إذا تكلَّمنا نذكر 

أّن اهلل تع�اىل معن�ا يس�مع ويرى وه�و الس�ميع العلي�م، وإذا نظرن�ا إىل الغاية 
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العظم�ى من اخللق واإلجي�اد نذكر نعمة َمْن له اخللق واألم�ر، فتبارك اهلل رّب 

العامل�ن س�بحانه، وأّن�ه مل خيلقن�ا إال للعب�ادة: ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ ﴾ )�(، ث�ّم تك�ّرم علين�ا فاس�تعمرنا يف األرض: ﴿.. ىئ  ی  
 ،)2(﴾ ىب  مب   خب   حب  يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی  

واس�تخلفنا عليها، وهو س�بحانه ذو الفضل العظيم: ﴿ مب  ىب  يب   

جح   حجمج   يث   ىث   مث         جث   يت   ىت   مت   خت   حت   جت  
مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  ﴾ )3( . 

فلنطل�ب النجاة من�ه به وإليه تعاىل، والّرضا منه وعنه بفضله س�بحانه، 

والع�ّز لدينن�ا العظيم الذي ه�و صلتنا به جلَّ جال�ه. ولنحرص عىل جتديد 

�عي ال�دؤوب يف أن ُت�شق صفحات س�لوكنا يف ضوء  اإلخ�اص مع السَّ

املنه�ج القرآين يف س�فر أبناء اجلي�ل القادم، وأن نتفاعل م�ع القرآن يف الفكر 

واألخاق والسلوك. 

ويف ساف مداد هذا التقديم: أبتهل إىل اهلل تعاىل أن حيفظ قلوبنا وأرواحنا 

وأبداننا وجوارحنا، وأن يمتعنا هبا، وجيعلها الوارث منا. وأن يلهمنا الصواب 

والسداد يف أمورنا كلها.ويكتب لنا اإلخاص والقبول. وأن يبعثنا عىل جتديد 

تنا،  التوكل عليه س�بحانه تع�اىل يف مجيع أمورنا، ونربأ فيها إليه م�ن حولنا وقوَّ

)�( سورة الذاريات، اآلية 56.
)2( سورة هود، اآلية �6.

)3( سورة األنعام ، اآلية �65.
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ونسأله أن يعيننا عليها، وعىل كّل خري، ويوّفقنا لصالح األعال، ويتفّضل علينا 

بقبوهلا، وجيعلنا ممن س�مت أخاقهم فكانت ُتنْس�ب للقرآن وأهله وخاّصته، 

وممن ظهر أثره فيهم ويف جمتمعاهتم.

وص�ىل اهلل وس�ّلم وب�ارك ع�ىل س�ّيدنا حمم�د ب�ن عب�د اهلل، وع�ىل آل�ه 

الدي�ن،  ي�وم  إىل  بإحس�ان  تبع�ه  وَم�ْن  األكرم�ن،  وأصحاب�ه   الطاهري�ن، 
واحلمد هلل رب العاملن.

كتبه

امرائي الكليدار وس بن أسامة احُلَسْينّي السَّ د. عبد الُقدُّ

ديب / اإلمارات العربية املتحدة





احملـور األول

إشراقات يف تعامل األمة

مع القرآن الكريم
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احملـور األول

إشراقات يف تعامل األمة مع القرآن الكريم

من حيث: 

أ( التمسك بكتاب اهلل تعاىل والتزامه قراءة وتعّهدًا .
ب( انبثاق املدارس لتعليم القرآن الكريم ، وُحسن تفهيمه .

ت( تنّوع املناهج يف فهم القرآن والتعامل معه .
ث( هتيئة األجيال وتأهيلها للتعامل مع القرآن الكريم . 

***

 ال ش�ك أن م�ن أعظ�م نع�م اهلل تع�اىل علينا ه�ي نعمة اإلس�ام، ونعمة 
القرآن ، ونعمة س�يدنا حممد � ؛ فاإلس�ام أخرجنا اهلل تعاىل به من الظلات 
إىل الن�ور؛ والقرآن الكري�م عّلمنا اهلل تعاىل به كيف نوّح�ده، وكيف نفهم عنه 
تعاليمه السامية، وكيف نجمع بن عّزي الدنيا واآلخرة، وهو املصدر املقروء؛ 
وسيدنا حممد � رسول اهلل ونبّيه اخلاتم هو الذات املجّسدة لصاحية التعاليم 
ال�واردة يف الق�رآن الكري�م، وهو الق�رآن العميل؛ فهو � اجلام�ع بن املنظور 
واملحس�وس، وهو واسطة اهلداية املوحى إليه من اهلل عّز وجّل، واملجّسد لنور 
القرآن الكريم بس�لوكه وهديه � ، ومرجع الشفاء ملا يف الصدور وبركته )�(، 

)�( وقد جاءت اآلثار تبّن بركة ذاته � كنبي ورسول، حتى عىل جسده الشيف؛ منها ما 
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده �04/6 ، برقم)24772( ، بسنده إىل عروة بن الزبري عن 
عائشة ريض اهلل عنها : » أن النبي � كان يقرأ عىل نفسه املعوذات وينفث، قالت أم 

املؤمنن عائشة: فلا اشتكى � جعلت أقرأ عليه وأمسحه بكفه رجاء بركة يده «.
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وهو نور القرآن الساعي ب�ه، ومشكاته يف اخلائق بأمر اهلل عزَّ وجلَّ ، وباعتبار 
مجع�ه بن املنظور واملحس�وس يف ش�خصه �، وكونه الش�مس املنرية يف بث 
روح الوح�ي ولفظ�ه يف األمة، وبعثها ع�ىل النهوض باحل�ّس واملعنى ؛ نلحظ 
انتش�ار شعع شمسه يف س�ائر العصور وتأثريها عىل األجيال منذ مبعثه � إىل 
أن ي�رث اهلل األرض وَم�ْن عليها ؛ كا نلحظ أن ثّل�ة الصادقن يف األمة حتتفظ 
بربكات إرثه، وتقتبس لنفس�ها ولألجيال الاحقة بركبها شيئًا من شعع نوره، 
ويظه�ر أثر ذلك من خال س�لوك األمة وعلائها وصاحليه�ا يف التعامل العام 
م�ع غريها أو اخلاص فيا بن أبنائها ، ويمكننا أن نتعّرف عىل ذلك من خال:

حثِّ السـابقني عىل تعّلم القرآن، وإكرامهم ألهلـه، وتدّبرهم آلياته، والعيش 
يف ظاِللـه، ومبارشهتـم الدعـوة إىل اهلل تعـاىل عـىل ضوئه، وعملهـم بأحكامه، 

وإظهارهم لقيمه اإليامنية والرتبوية والعلمية احلضارية. 

ث اإلم�ام اجل�ّد ع�يل ب�ن أيب طال�ب ريض اهلل عن�ه:   ف�كان �ّ ك�ا ح�دَّ
» ال حيجزه عن قراءة القرآن إال اجلنابة « )�(.

 وكان الّس�ابقون رمح�ة اهلل عليه�م ع�ىل أث�ره ، وم�ن أش�ّد الناس متّس�كًا 
عين،  بكتاب اهلل تعاىل وسنَّة رسوله � ، ويف الوقت نفسه من أشّدهم عىل الُمدَّ
وكان فهمهم ينبع من عظمة هذا الدين، واختيار اهلل تعاىل هلم يف محل رس�الته 
إىل النّاس كافة، وحتّمل أعباء تأس�يس دولة اإلس�ام اخلاتم؛ فرس�ول اهلل � 
إّنما ُأرس�ل إىل الناس كافة بش�ريًا ونذي�رًا وداعيًا إىل اهلل بإذن�ه ورساجًا منريًا ، 

)�( أخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده �/436، برقم )597(. وهذا ما عليه مجهور العلاء. 
ينظر رشح الزرقاين �/356 .
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وال شك أن الّصاحلن من أمته، والّراسخن با جاء به عن اهلل تعاىل من تعاليم 
وقيم إيانية وُخُلقّية إّنا هم ُشعع عنه � إىل سائر اخلليقة، ويمكنك أن تلحظ 

ه�ذا املعنى من خال قوله تع�اىل: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ ..﴾ )�(، وهب�ذا الفض�ل 

ألُّمة الّرس�ول اخلاتم �، وكوهنا احلكم عىل الناس، والس�يا يف إرساله تعاىل 
للّرس�ل، وإنزال�ه الكتب وما فيها من اهلداية والنور واحلكمة ، والش�هادة عىل 
س�ائر األم�م األخ�رى يف إقامة حجج اهلل تع�اىل عليهم إىل ي�وم القيامة ؛ تظهر 

مكانتها احلقيقية بن األُمم، وهو فضل ساٍر فيها إىل يوم الدين.

وال ش�ك أّن حتكيم أمة الرس�الة اخلامتة ، وَجرأهت�ا يف الباغ واملراقبة 
ه�و س�رٌي يف قض�اء اهلل، ومتك�ٌن لس�نته، وأنَّ إقام�ة م�ا أراده اهلل تعاىل من 
احلج�ج والرباه�ن عىل غريها إنما س�يكوُن من خاهل�ا ، وأّن معرفة ذلك 
كّله ، يرجع إىل فهم صحيح وعميق للقرآن الكريم - رسالة اهلل اخلالدة -، 
ووض�وح قواعده ؛ فهو امليثاق الذي أضاء للبشية طريقها ، والَحَكم عىل 

سائر أقواهلا وأفعاهلا، والقايض بما هلا وما عليها .

وال ش�ك أّن أع�رف الن�اس باهلل تع�اىل أعرفهم بمضام�ن كامه، وأهل 
املعرف�ة باهلل س�بحانه هم أه�ل الق�رآن، وهم أهل ملحب�ة اهلل تع�اىل، والتقّرب 
إلي�ه، والقرب منه، با فهموه من كام اهلل تعاىل، وأيقنته قلوهبم من احلق؛ فقد 
ج��اء عن عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه، أّن�ه كان يقول:» َمْن كان حيّب أن 
 يعلـم أنَّه حُيِبُّ اهلل عزَّ وجلَّ فليعِرض َنْفَسـه عىل القـرآن، فإنَّما القرآن كالم اهلل 

)�( سورة البقرة ، من اآلية �43.
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... ال يسأل أحدكم عن نفسه  ، فَمْن أحبَّ القرآن فهو حُيِّب اهلل عزَّ وجلَّ  عزَّ وجلَّ
إال القرآن، فإن كان حيب القرآن ويعجبه فهو حيب اهلل سـبحانه ورسـوله �، 
 وإن كان يبغـض القـرآن فهـو يبغـض اهلل سـبحانه ورسـوله «)�(، وهب�ذا يبّن 
ريض اهلل عن�ه أن أه�م يشء يف منه�ج احلي�اة أن تع�رض عملك ع�ىل رشع اهلل 
تع�اىل، وجتعل القرآن َحَك�ًا عىل أقوالك وأفعالك وأحوال�ك وميزانًا يف احلق 
واخلري؛ ليسلم لك دينك، وتسلم نفسك، ويسلم منك الناس، وتنجو وأهلك 

من عذاب اهلل تعاىل وعقابه ووعيده. 

وقد جاء يف األثر عن ابن عباس )ت 68ه�( ريض اهلل عنها يف تفسري قوله 
تع�اىل: ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ أّن�ه قال : إال ليقروا بالعبودية 
طوع�ًا وَكرهًا  )2(. وُس�ئل رويم بن أمحد )ت303ه��( رمحه اهلل تعاىل عن أّول 

فرض فرضه اهلل عّز وجّل عىل خلقه، فقال:» املعرفة، لقوله جلَّ ِذْكُره: ﴿ ڄ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ )3(. 

وأهل القرآن - أهل املعرفة - هم أوىل الناس بالتس�ليم هلل تعاىل، والّرضا 

)�( أخرجه ابن سمعون يف أماليه �/38، برقم)��7( .
 )2( ينظ�ر تفس�ري الط�ربي 444/22. ويف روح املع�اين لآلل�ويس 50/�5  : أّن ابن عباس 
ريض اهلل عنه�ا ق�ال: إال ليعرف�ون .ويف األس�باب واملس�ببات ، ووس�ائل اإلعانة عىل 
الطاعات جاء يف طبقات الس�لمي، ص 70: » أّن أبا يزيد البس�طامي يرمحه اهلل ُسئل: 

باذا ُيستعان عىل العبادة ؟  قال: باهلل ! إن كنَت َتعِرُفه «.
)3( س�ورة الذاري�ات، اآلي�ة 56. والظاه�ر أّنه ق�د أفاد من اب�ن عباس رض�ي اهلل عنهما 
 ه�ذه المقول�ة، وقال روي�م أيضًا: ما نجا َمْن نج�ا إال بصدق التقى، ق�ال اهلل تعالى: 
س�ورة   ﴾ ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ       ڌ   ڌ   ڍ    ﴿

الزمر، اآلي�ة �6.
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عن�ه، يقول الفضيل ب�ن عياض رمحة اهلل عليه: » أحق الن�اس بالرضا عن اهلل، 
أهل املعرفة باهلل عّز وجل «)�(.

ويق�ول أبو بكر احلس�ن بن عيل ابن يزدانيار يرمح�ه اهلل يف بيانه ملعنى هذه 
ة العل�م باهلل، واليقُن بالنظر بعن القلب إىل ما عند اهلل  املعرف�ة: » املعرفةُ  صحَّ

تعاىل، مما وعده وادَّخره.. املعرفُة حتقُق القلب بوحدانية اهلل تعاىل «)2(.

 ويق�ول أبو احلس�ن حممد بن س�عد الوّراق النيس�ابوري رمح�ة اهلل عليه: 
» أنف�ُع العل�م العلُم بأم�ر اهلل وهنْيه، ووع�ده ووعيده، وثواب�ه وعقابه. وأعىل 
العلوم العلُم باهلل وصفاته وأس�ائه «، والش�ك أّن كتاب اهلل تعاىل فيه جوامع 
هذه العلوم، وأّن الوقوف عىل معانيه وفهم حكمته من األعال التي تنتهي إىل 
أرقى الفهوم، وأن كّل علم متعلق به من حيث التوضيح والبيان، وكان مرجع 
ثمرته القرآن، وكذلك تراث املس�لمن ونتاجهم املنضبط وما ُيعّد ثمرة ملعرفة 
القرآن وما فيه؛ فإّن نتيجته املعرفة التي هبا تتحقق السعادة والنجاح والفاح.

وع�ىل املس�لم أن خيضع للح�ق، وينقاد له، ويقَبله م�ن كل طريق صحيح 
وصل به إليه، وكذلك ممّن سمعه منه إذا كان فيه ما يوصل إىل معرفة اهلل تعاىل. 

وكان وفق رشوط النقل والساع املعتربة عند أّمة اإلسام اخلامتة.

)�( طبقات السلمي ، ص �0.
)2( املصدر الس�ابق ، ص 409. وقد جاء يف األثر - كا يف الرس�الة ، ص 267- : أن اإلمام 
 اجل�د جعفر الصادق رمحة اهلل عليه ُس�ئل: م�ا بالنا ندعو فا ُيس�تجاب لنا ؟! فقال: 
» ألّنك�م تدع�ون َمْن ال تعرفونه « ؛ وهو بذلك حيّثهم ع�ىل معرفة اهلل تعاىل ، وحتقيق 

وحدانيته وُحسن التوكل عليه يف القلب ،وظهور آثار ذلك يف السلوك والعمل.
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واملاح�ظ م�ن ِس�ري األّول�ن ريض اهلل عنه�م أهن�م جعل�وا انطاقته�م 

 يف طري�ق معرف�ة اهلل تع�اىل قائمة عىل املعرف�ة بأص�ول الدين املعتم�دة، املبيِّنة 
ألحكام اهلل تعاىل، واملبنّية عىل رسالته اخلالدة - القرآن الكريم- ؛ فتعاملوا مع 

القرآن منهجًا للحياة؛ منه العلم، وإليه املحتكم يف القول والعمل، وبه السمو، 

وفيه الّرقي إىل الدرجات العليا التي اس�تحّث اهلل تعاىل عباده عىل الرغبة فيها، 

وطلبه�ا والتس�ابق يف نيله�ا ، ومن ذلك ما جاء يف س�رية أيب ال�درداء، عويمر 

األنص�اري )ت32ه��( ريض اهلل عن�ه)�(، وحرصه عىل إتق�ان التعليم آليات 

الق�رآن الكريم، والتزامه التدقيق، وتقس�يمه املعلم�ن إىل جمموعات منتظمة، 

وحْلقات منّظمة يف التلقي؛ فكان ريض اهلل عنه إذا صىل الغداة يف جامع دمشق 

- إذ كان قاضيًا فيها - اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان جيعلهم عشة عشة، 

وعىل كّل عشة عريفًا، ويقف هو يف املحراب يرمقهم ببرصه، فإذا غلط أحدهم 

رجع إىل عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إىل أيب الدرداء يس�أله عن ذلك. وقد 

أوعز إىل أحد طابه وهو مسلم بن ِمشَكم ، بأن يعّد له َمْن يقرأ عنده القرآن يف 

حْلقاته، يقول مسلم : » فعددهتم ألفًا وست مئة ونيفًا، وكان لكل عشة منهم 

مقرئ، فإذا أحكم الرجل منهم حتّول إىل أيب الدرداء ريض اهلل عنه «.

ويف طبيعـة مـا كانـوا عليـه من مناهـج التلقي للقـرآن ، والتفقـه يف آياته، 

�لمي  والتعامل مع ألفاظه ومعانيه وأحكامه ولطائفه، يقول أبو عبد الرمحن السُّ

 )ت74 ه��( رمح�ة اهلل علي�ه: » إّن�ا أخذن�ا الق�رآن ع�ن ق�وم - كعث�ان وعيل 

)�( تنظر طبقات ابن س�عد 39�/3-393 ، وس�ري أعام النباء 335/2-353 ، ومعرفة 
القراء الكبار للذهبي �/40-42، برقم )7( ، واالستيعاب �8-�5/3 .
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وابن مسعود ريض اهلل عنهم أمجعن- أخربونا أهنم كانوا إذا تعّلموا عش آيات 
مل جُياوزوهّن إىل العش األُخر ، حتى يعلموا ما فيهّن ، فكنّا نتعّلم القرآن والعمل 
 ب�ه، وإّنه س�ريث الق�رآن بعدنا قوم يشبون�ه رشب املاء ال جُي�اوز تراقيهم، بل 

ال جُياوز هاهنا ، ووضع يده عىل حلقه « .

وكان أبو عبد الرمحن رمحه اهلل يف عهده قد فّضل تعليم النّاس القرآن مخس 
آي�ات مخس آي�ات ؛ فانظر يا رعاك اهلل إىل الفارق يف الكّم والنوع واألس�لوب 
واملنهج، وتغرّيه مع اختاف الّزمان ، واتساع األمصار ، وقّلة اإلدراك الشائعة 
يف الناس، وإىل دّقة التحري يف األساتذة، وعظيم حرصهم عىل إتقان تامذهتم 
فهم النّص الكريم ، ومتّكنهم من تطبيقه، والعمل بمقتضاه، وإن طالت مرحلة 
تعّلمه وتعليمه، فاملهم عندهم أن ال يكون اجليل ممن يشب لفظ القرآن كشب 

املاء وليس هلم منه إال اللفظ وضبطه، دون املعنى والعمل واألثر والسلوك.

ابقني يف التعامل مع القرآن وأثره فيهم من خالل  وكذلك يظهر سلوك السَّ
تكـرار مراجعته، ومعاودة قراءته عىل املختّصـني باإلقراء ومعرفة املعاين ، وأّن 
ذل�ك من س�نّة األّولن يف األمة ؛ فمنذ عهد نزول الق�رآن الكريم ابتدأ جربيل 
عليه السام بعرضه عىل رسول اهلل اخلاتم سيدنا حممد �، حتى تبادال عرضه 
ع�ىل بعضها بعضًا أكثر من مّرة يف س�نة وفاته � ، ودرج�ت آلية التعامل مع 
القرآن بمثل هذا األس�لوب سنّة يف األمة إلتقانه وتثبيت معانيه، ودرج الناس 
�نَّة إىل أن يرث اهلل  ع�ىل ذل�ك منذ عه�د الصحابة إىل يومنا ، وس�تبقى هذه السُّ

األرض وَم�ن عليها، تصديقًا ملا قاله احلق تعاىل يف القرآن الكريم: ﴿ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴾ )�( .

)�( سورة احلجر، اآلية 9. 
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ومـن اإلرشاقـات التارخيية يف تعامـل األمة مع القرآن، وسـعي رجاهلا يف 

طلب أثره، ومعايشـة آثاره، واالسـتنارة بأنواره ما جاء يف س�رية اإلمام املقرئ 

املف�رِّ جماه�د بن ج�رب )ت�03ه�( رمح�ة اهلل عليه ، أّن�ه قرأ الق�رآن عىل ابن 

عب�اس ريض اهلل عن�ه ثاث�ن م�ّرة. ومما صّح عن�ه أّنه قال : » عرض�ت القرآن 

عىل ابن عباس ، ثاث عرضات، أِقفه عند كل آية، أس��أله فيم نزلت؟ وكيف 

كان�ت ؟ « )�(، ومّل�ا َصَدق اب�ن جرب يف تلقيه القرآن وعلومه، وصرب عىل ش�ّدة 

ذل��ك؛ ش�هدت األّمة له بأن�ه رمح�ة اهلل علي�ه كان ممن ي�ري��د بعلمه وجه اهلل 

�لف يف س�لوكهم، إذ البد  تعاىل ، فلُيتنّبه إىل الغاية من القراءة التي نّبه إليها السَّ

من معرفة أس�باب ن�زول اآلية ، واألح�كام املتعّلقة هبا، مع تعّل�م كيفية قراءة 

آي�ات الق�رآن الكري�م وضبطها، واختيار َم�ْن يؤخذ ذلك عنه م�ن أهل العلم 

واخلربة ، دون أه�ل االدع�اء والمّن والغّل والشهرة.

وال ش�ّك أن أه�ل الق�رآن ه�م أه�ل اإلخ�اص هلل تع�اىل، واملعرف�ة 

بالرضورات وعاجات املراحل احلياتية واإليانية التي يعيشوهنا، ويعيشها 

أبن�اء األم�ة، وه�م أصح�اب اإلقدام ع�ىل نفع أنفس�هم والن�اس بخريات 

)�( وقد وّفق بن الروايتن الشيخ الزرقاين يف  كتابه مناهل العرفان يف علوم القرآن �/488، 
)املف�رون م�ن التابعن( ، حيث ق�ال: » وال تعارض بن هات�ن الروايتن ، فاإلخبار 
بالقلي�ل ال ين�ايف اإلخب�ار بالكثري، وحُيتم�ل أّن عرضه القرآن عىل اب�ن عباس ثاثن 
مّرة كان طلبًا لضبطه، وجتويده وُحسن أدائه. وأّما عرضه إّياه ثاث مّرات فكان طلبًا 
لتفسريه، ومعرفة أرساره، وِحَكِمه وأحكامه، كا يّدل عليه قوله: أقف عند كل آية منه 

أسأله عنها: فيم أُنزلت؟ وكيف أُنزلت؟ «. 
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القرآن ومعارفه ، واالنتفاع ممن تظهر عليهم بركات العلم وأنواره يف س�ائر 

األمصار ، يقول احلس�ن البرصي )ت��0ه�( رمحة اهلل عليه: » إن َمْن كان 

قبلكم رآها - أي آيات القرآن الكريم- رس�ائل من رهبم، فكانوا يتدبروهنا 

بالليل، وينفذوهنا بالنهار «)�(.  

وكذل�ك فإهّن�م جعل�وا ه�دي الّرس�ول اخلات�م � من�ار هدهي�م، فه�و 

 الذي يصّحح مس�ار فهمهم ألوامر اهلل جّل ش�أنه، ويوّض�ح متطلبات طاعته 
ع�ّز وج�ل؛ ممتثلن لقول احلق ج�ّل جال�ه: ﴿ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ  
ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ﴾ )2(، وموقنن بآثار قوله تبارك اس�مه: ﴿ې  ى  
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی ﴾ )3(.

يق�ول أب�و عمرو حممد ب�ن إبراهي�م الزجاج�ّي )ت348ه��( يرمحه اهلل 

تعاىل: » كان النّاس - يف اجلاهلية - يتَّبعون ما تستحس�نه عقوهُلم وطبائعهم، 

فج�اء النب�ي � فردَّه�م إىل الشيعة واالتب�اع؛ فالعقل الصحي�ح، هو الذي 

يستحِس�ن حماس�ن الشيع�ة، ويس�تقبح م�ا تس�تقبحه «)4(. واعتمد الّس�لف 

 ،  38/� األندل��  عطي�ة  الب�ن  العزي�ز  الكت�اب  تفس�ري  يف  الوجي�ز  املح�رر   )�( 
)حتقيق: عبد السام عبد الشايف(. 

)2( سورة األحزاب، اآلية 36. 
)3( سورة النساء، اآلية �70. 

)4( طبقات الّسلمي، ص 433، وتنظر حلية األولياء 376/�0 . 
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رمحه�م اهلل تعاىل عىل هذين األصلْن - الكتاب والس�نة- مع التعقل والتفّكر 

يف خ�وض غ�ار احلياة، واحلرص ع�ىل ختّطي صعاهبا، وعب�ور اختبارها بكل 

نجاح، واس�تنبطوا ما يليق بفهم الكتاب والس�نة ليؤسسوا القواعد التي تبّن 

للناس عىل اختاف مداركهم، وتنّوع ألواهنم ورس�ومهم وانتاءاهتم ما املراد 

بشيع�ة اهلل تعاىل، وكيف يصل العبد إىل رب�ه، وصول املتقّرب املتبّتل املنيب، 

َبْيِحّي يرمحه اهلل تعاىل، ُيسأل عن  وكان اإلمام احلسن ابن عبد اهلل بن بكر الصُّ

أصول الدين، فيجيب: » إثب�ات ِصْدق االفتقار إىل اهلل تعاىل، وُحْسن االقتداء 

برس�ول اهلل �. أّم�ا فروعه فأربعة أش�ياء: الوفاء بالعه�ود، وحفظ احلدود، 

والرضا باملوجود، والصب�ر عىل املفقود «)�(. 

واتس�عت دائرة الفهم لكت�اب اهلل تعاىل ومضامينه لتش�مل علومًا كثرية، 

 ومع�ارف عدي�دة، كّلها لو أمع�ن الناظ�ر فيها واملتأم�ل بُأُسِس�ها ألعادها إىل 

كت�اب اهلل تعاىل وهدي رس�وله �، ونتاج فهمها مما تناقل�ه العلاء، وتوصل 

إىل فهم�ه اإلدراك الس�ليم، وهذه الّس�عة، وهذا التيس�ري مبني عىل أس�اس ما 

رّخص�ه اهلل تعاىل لألمة اخلامتة؛ فهو س�بحانه الذي يّر القرآن للفهم والتاوة 

واالس�تنباط، وهب�ذا الفتح والتيس�ري اس�تطاع عقاء األم�ة أن يفقهوا دروس 

الوح�ي املتاحق�ة يف بن�اء جمتمعه�م احلض�اري، وكا ق�ال مقاتل بن س�ليان 

��ره ما اس��ت�طاع أحٌد  )ت�50ه� ( رمحة اهلل علي�ه: » ل�وال أّن اهللَ ت�عاىل ي�سَّ

)�( طبقات الّسلمي، ص 330 ، وطبقات ابن امللقن �/56، )فصل يف طبقات أخرى(. 
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أن ي�ت�كلَّم بكام الرمحن «)�(، وه�ذا التيس�ري يفهم من قول�ه تعاىل: ﴿ ں  
 ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڻ  ۀ﴾)2(، وقول�ه ع�ّز وج�ّل لرس�وله �: 

ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ    ٺ    ڀ   ڀ   ڀ    ﴿
ٿ﴾)3(، وقوله: ﴿ ې  ى  ى      ائ  ائ ﴾)4( .

�ابقن األول�ن ريض اهلل عنهم يف ضوء هذا  ولو تأمل املتأمل بأحوال السَّ
الفه�م لوق�ف ع�ىل حقيقة م�ا وقفوا عليه: الس�عي م�ن أجل معرف�ة اهلل تعاىل 
واالكت�ف�اء ب���ه ؛ ي�قول حممد ب�ن الفضل الب�لخ�ي )ت 3�9 ه�( رمحه اهلل ؛ 

ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ     ﴿ تع�اىل:  اهلل  ق�ول  ب�ع�د 
حئ ﴾)5(:  جئ   ی    ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ    ېئ   ېئ    ۈئ  

» َمْن عَرَف اهلل اكت�فى ب�ه  «)6(.

وتتضح إرشاقات تعامل األمة مع القرآن من خالل:

)�( مقدمة فضائل القرآن وتاوته، للرازي ، ص 45، وأشار حمققه الدكتور عامر حسن 
صربي أّنه رواه ابن أيب حاتم يف التفس�ري عن ابن عباس، وذكره السيوطي يف الدر 
املنثور 676/7، وذكره البيهقي يف األساء والصفات �/399 . هذا.. وباعتبار أن 
مقاتل أبدى يف ذلك رأيًا فرأيه هنا صحيح، السيا وأّنه مل يرفعه كحديث مروي ؛ 
مل�ا أله�ل العلم م�ن ماحظات ع�ىل رواياته.ينظر س�ري أع�ام النب�اء 202/7، 

والتهذيب 279/�0 .
)2( سورة القمر، اآلية �7.
)3( سورة مريم، اآلية 97.

)4( سورة الدخان، اآلية 58.

)5( سورة فّصلت، اآلية 53.
)6( طبق�ات الس�لمي، 2�5 ، حلي�ة األولي�اء 232/�0-233 ، وصف�ة الصف��وة 
�38/4، وش�ذرات الذه�ب 282/2، ومرآة اجلنان 278/2، وس�ري أعام النباء 

 .524-525/�4
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أ( التمسك بكتاب اهلل تعاىل ، والتزامه قراءة وتعّهدًا، مع استحضار 
كامل هيبته، واستثارة اخلشوع يف كوامن الذات املتعاملة مع ألفاظه 

ومعانيه: 

كان ِق�وام منهج الّس�ابقن يف صدر هذه األُّمة االلت�زام بكتاب اهلل تعاىل، 
اح�ة مع اهلل تع�اىل؛ يقول أبو احلس�ن عيل ابن  واحل�ّث عىل التمّس�ك ب�ه، والرَّ
�ُك بكتاب اهلل عز وج�ل هو املاحظ للحق عىل دوام  هن�د، يرمحه اهلل: » امُلَتَمسِّ
ُك بكتاب اهلل تعاىل ال خيفى عليه يشٌء من أمور دينه ودنياه،  األوقات، واملتمسِّ
بل جيري - يف أوقاته - عىل املشاهدة، ال عىل الغفلة؛ يأخذ األشياء من معدهنا، 
ْح عن اهلل ؛ فإنَّ َمْن  ْح مع اهلل، وال تس�رَتِ ويضعها يف معدهنا.. «. وقال: » اس�رَتِ
ح  اس�رتاح مع اهلل نجا، وَمْن اس�رتاح عن اهلل هلَك، واالس�رتاحة م�ع اهلل ُتروِّ

القلب بذكره، واالسرتاحة عن اهلل ُمداومُة الغفلة « )�(.

واألئم�ة الس�ابقون يرمحهم اهلل تع�اىل إنا هم عىل أث�ر النبي اخلاتم � يف 
ت�اوة وفه�م ما أنزل�ه اهلل تعاىل علي�ه �، وتزكية أنفس�هم والن�اس يف ضوء 
منهج�ه �، وتعليمهم آيات اهلل تعاىل وُحكمها وحكمتها يف ضوء هديه �، 

)�( طبق�ات الس�لمي ، ص 399. وحلي�ة األولي�اء 362/�0 . وقد بّن اإلمام الس�يوطي 
)ت��9ه��( رمحة اهلل علي�ه يف كتابه اإلتقان، كيفية التعامل م�ع آيات القرآن الكريم 
بالتدّبر، والتفكر يف املبنى واملعنى، ووسائل حتصيل ذلك أثناء التاوة، فقال: » وتسّن 
الق�راءة بالتدبر والتفه�م، فهو املقصود األعظم، واملطلوب األه�م، به تنشح الصدور 
وتستنري القلوب..، وصفة ذلك أن يشغل- القارئ - قلبه بالتفكري يف معنى ما يتلفظ 
به فيعرف معنى كل آية، ويتأمل األوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان قرص 
عن�ه في�ا مىض اعتذر واس�تغفر، وإذا مرَّ بآية رمحة اس�تبش وس�أل، أو عذاب أش�فق 

م، أو دعاء ترضَّع وطلب «.  ه وعظَّ ذ، أو تنزيه نزَّ وتعوَّ
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   اهلل عّز وج�ّل: ﴿  يق�ول 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې  ې  ې  

ې ﴾)�(، والش�ك أن فض�ل اهلل تعاىل ونعمه ال تع�ّد وال حتىص، يمنح َمْن 

شاء ما يشاء متى شاء؛  فسبحان اهلل رب العرش العظيم ﴿ مئ  ىئ  يئ  جب  

حب   خب  مب  ىب   يب ﴾)2(، وتت�ضح عظمة وس��عة مكارمه تب�ارك 
اس�مه في�ق�ول: ﴿ ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

ُتُه  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ﴾)3(، ويق�ول: ﴿ َوَلـْوالَ َفْضـُل اهللَِّ َعَلْيُكـْم َوَرمْحَ
ي َمن َيَشـاء َواهللُ َسـِميٌع َعلِيٌم﴾)4(،   ْن َأَحـٍد َأَبًدا َوَلكِنَّ اهللَ ُيَزكِّ َمـا َزَكا ِمنُكـم مِّ

 ويف حتقي�ق عف�وه  عّز وج�ّل املدّبج برمحته وابتغ�اء فضله، يق�ول احلق تعاىل : 

ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ    ﴿

ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  

ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڑڑ  ک  ک  ک   ک   ژ  ژ    ڈ   ڎڈ   ڌ  ڌ  ڎ     ڍ   

گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  

ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﴾)5(. 

)�( سورة البقرة، اآلية ��5.
)2( سورة النور، اآلية �0.
)3( سورة النور، اآلية �4.
)4( سورة النور، اآلية �2.

)5( سورة املّزمل، اآلية 20.
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وج�اء يف األثر عن أيب موس�ى األش�عري )ت50 ه�� ، وقيل بعدها( 
ريض اهلل عنه، أّنه كان يعامل نفسه هبذا امليزان، فيقول يف رعايته للصلة بينه 
وبن اهلل تعاىل من خال النظر والتدّبر يف القرآن الكريم: » إين ألستحي أاّل 
أنظر كل يوم يف عهد ريب مرة «)�(، وهو با شك يعني النظر يف القرآن، نظر 
القراءة والتدّبر والتفّكر، وحماس�بة النفس عىل ضوء ما جاء فيه؛ مع أّن اهلل 
تعاىل قد أكرمه بدعاء النبي � له باملغفرة وعلو الدرجة واملكانة يف األمة، 

وأن ُيدخله مدخًا كريًا، وثنائه � عليه، وإعجابه با سمع من قراءته .

ومم�ا ج�اء ع�ن اب�ن مس�عود ريض اهلل عنه أّن�ه ق�ال:  » أديم�وا الن�ظر يف 
املصحف « )2(.

التعامـل مـع  التاريـخ املـرق هلـذه األمـة يف  وممـا سـّجلته صفحـات 
 القـرآن الكريـم كثـرة املشـتغلني بالقـرآن تعّلـاًم وتعليـاًم ، وتوضيح�ًا ملعانيه، 

وإظهارًا لفضائل�ه، وِحَكِمه ؛ فمن هؤالء اإلمام القارئ العابد حييى بن وّثاب 
األسدي )ت�03ه�( رمحة اهلل عليه)3(، إذ كان يفهم كتاب اهلل تعاىل حق فهمه، 
ويعيش يف ظال آياته ومعانيه وأحكامه، وحيّول فهمه وإجادة استنطاقه ملعانيه 
إىل منظومة متكاملة يف التعامل مع النَّفس واخلَْلق؛ فمما جاء يف األثر يف تعامله 

)�( مقدم�ة تفس�ري القرطب�ي �/28، وم�ن حرمت�ه أال خييل يوم�ًا من أيامه م�ن النظر يف 
املصحف مرة. وقد روى البخاري يف الصحيح يف املغازي برقم )4068( دعاء النبي � 

له بذلك كله .
)2( رواه الفريايب يف فضائل القرآن ، ص 229، باب النظر يف املصحف، برقم )�50(، وابن 

أيب شيبة يف فضائل القرآن 530/�0، برقم )�0225(.
)3( ينظ�ر طبق�ات اب�ن س�عد 299/6، ومعرفة الق�راء الكبار �/62- 65، وس�ري أعام 

النباء 379/4-382، ومرآة اجلنان �/2�4، وغاية النهاية 380/2 .
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مع نفس�ه، وإعاله آلث�ار القرآن الكريم فيها ، وتصحيح قرب�ه من رّبه، أّنه من 

أحسن الناس قراءة لكتاب اهلل تعاىل، وكان يتعّلم آية آية، وإذا قرأ يف الصاة لم 

حيّس أحد يف املسجد حركة ، كأن ليس باملسجد أحد، وإذا قىض الصاة مكث 

ما ش�اء اهلل، ُتعرف فيه آثار الصاة والصلة باهلل تعاىل؛ إذ ال يمكنه أن يتخّلص 

من حال ما تلّبس به أثناء الصاة من اخلشوع واالنفعال يف مواقف ذكر العذاب 

 وأسبابه ومظاهر نزوله، والعقاب واستحقاقه، والرهبة وأسباهبا وآثارها، وقرب 

لقائه تعاىل والشوق إليه، وخوف اخلامتة، وُحسن الظن باهلل الرمحن الرحيم .

 أّم�ا س�لوكه العام فقد كان ال يقبل الذّل لنفس�ه ، لكون�ه من محلة القرآن 

ورع�اة أهله، ومن أه�ل اإليان ودعاة اإلس�ام، وهو ما يعّلم�ه لألجيال من 

بعده؛ فا ينبغي للمؤمن أن ُيذّل نْفسه فيتحّمل من الباء ما ال ُيطيق، وقد جاء 

يف األثر: » أّن احلجاج أمري العراق ، مّلا رأى انتشار غري العرب يف باد العرب، 

وظهور اخلطأ يف ألفاظ العاّمة ، أصدر أمرًا : أن ال يؤم بالكوفة إال عريب ، وكان 

ابن وّثاب موىل لبني س�عد م�ع كونه تابعيًا جليل القدر ثق�ة، وليس يف الكوفة 

أقرأ منه، فقال له قومه : اعتزل !، وبارش حييى برفع مظلمته إىل احلجاج ، فقال 
احلج�اج : َم�ْن ه��ذا ؟، قالوا : حييى بن وّث�اب، قال: م�ا َل��ُه ؟، قالوا: أمرَت 
أن ال ي�ؤم الناس إال ع�ريب، فنّحاه قومه!، فقال : ليس عن مثل هذا هنيت - ملا 
يعرف من فضله وعلمه وش�غله بالقرآن- ؛ فأعاده ، وصىل بالناس حييى ليوم 
واحد ، ثّم قال لقومه: اطلبوا إمامًا غريي!، إّنما أردُت أن ال تس�تذلوين ، فإذا 
ص�ار األمر إيّل ، فأنا ال أؤّمك�م ! « وليس أبلغ من هذا املوقف، وال أعظم من 
ه�ذه الصفحات عزًا يس�ّطرها التاريخ لتبّن س�لوكهم رمح�ة اهلل عليهم، وهم 
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حيفظون العّزة ألهل القرآن، ويعلموهنا لألجيال الاحقة بركبهم ، وإن تعددت 

أعراقه�م، واختلفت مراحلهم الزمنية، وتنّوعت مس�توياهتم االجتاعية؛ فإنا 

أعملوا ثقتهم باهلل تعاىل ، وعلموا أن الناس حتتاج إىل سياس�ة تناس�ب عقوهلم 

وعصورهم ومكانتهم، وال شك أن الرشيد من اقتفى أثر أولئك القادة ، وبادر 

ليكون عىل هدهيم يف العّزة والثقة بالنفس بعد الثقة باهلل عّز وجل وُحسن االتباع 

لرسوله �، وأن يتعّلم أّن القرآن ومحلته لفظًا ومعنى فوق املقاييس مها تنّكر 

الناس هلم أو اختّل نظام التعامل معهم ، والش�ك أّن الّس�عيد َمْن حرص عىل 

خت�م حياته باحلُس�نى ، وَضَبط س�لوكه الع�ام واخلاص عىل ما كان�وا عليه من 

اهلدى وااللتزام بتعاليم الشيعة، وأن هذه الس�ات الزمت األجيال املتفاعلة 

م�ع الق�رآن الكريم، وس�تبقى يف هدير دائ�م وإن اختلفت طبقاهت�ا، وتعددت 

مس�مياهتا، وحتّول�ت بعض مفاهيم حياهتا يف عرصن�ا ، أو تنّوعت مناهجها يف 

التعامل مع القرآن، وسبلها يف اإلفادة منه ومن أثره فيها، وآثارها الظاهرة عىل 

املجتم�ع واألمة، ولكنها من حيث العموم مّثلت س�مة اجليل املازم لألئمة ؛ 

املحيط با كانوا عليه رمحة اهلل عليهم، وصفحاهتم س�تبقى صفحات مشقة يف 

تاريخ األمة.

ولشّدة حرص السابقن عىل االنتفاع والنفع كانوا ال يرتددون يف السؤال 

ع�ن العل�م، والس�عي احلثيث يف البح�ث عن املعرف�ة، وع�ن أرسع الطرق 

 قرب��ة هلل عّز وج�ّل، وأوثقها صلة به تعاىل؛ فقد ُس�ئل أبو عم�رو الزجاجّي 
رمح�ه اهلل: كي�ف الطريق إىل اهلل تعاىل؟، فقال للس�ائل املتش�ّوق : » أْبش��ْر! 
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فش�وُقك إلي�ه أزعجك لطلب دليل يدلُّك عليه «)�(، فهم با شك يعاجلون 

الوجدان وتبعاته كعاج الس�لوك الظاه�ر وآثاره عىل األبدان ؛ ملا معهم من 

فضل كرامة علم القرآن وفهمه ونوره.

ويف التمس�ك بكت�اب اهلل تع�اىل وس�نّة رس�وله �، والعل�م والعمل 

 بهما، وُحس�ن األدب، والصرب عىل املحن واألثرة؛ اكتملت هوية السابقن 
 يرمحه�م اهلل تعاىل، وتزّودوا بُعّدة مواجهة العامل النافر من احلق، ومتّكنوا من

ن�ش الدين، والظهور بأس�مى رت�ب الفضيلة والقي�ادة الناجحة للمنظومة 

 البشية عىل مدى عقود، وتغنّت األجيال هبم، وتفاعلت مع آثارهم، وجعلتها 

مناهج نظرية وجتريبية، وقواعد تأصيلية لتحقيق الفاح ، وس�بًا قويمة يف 

الوصول إىل مرضاة اهلل تعاىل ونعيم قربه، وال شك أّن هبا تتجدد الشخصية 

 املسلمة يف كل عرص ومرص، ويتنّور سبيلها يف الوصول إىل معرفة اهلل تعاىل،  
يق�ول حممد بن الفضل البلخي )ت3�9ه�( رمحة اهلل عليه: » العلوم ثاثة: 

عل�ٌم ب�اهلل، وعلٌم من اهلل، وعلٌم م�ع اهلل ؛ فالعلم باهلل تع�اىل، معرفة صفاته 

وُنعوت�ه ؛ والعل�م من اهلل تعاىل، عل�م الظاهر والباطن، واحل�ال واحلرام، 

واألم�ر والنه�ي يف األحكام؛ والعل�م مع اهلل تعاىل، علم اخل�وف والرجاء، 

واملحّبة والشوق «)2(.

)�( طبق�ات الس�لمي ، ص 433، وتنظ�ر س�ريته يف حلي�ة األولي�اء 376/�0، واملنتظم 
. 39�/6

)2( طبق�ات الس�لمي ، ص 2�5، وينظ�ر  املنتظ�م 239/6، ونتائ�ج األف�كار القدس�ية 
. �57-�55/�
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ب( انبثاق املدارس لتعليم القرآن الكريم ، وُحسن تفهيمه :

 الش�ك أّن م�ن آثار الق�رآن الكريم يف تنظيم س�لوك األم�ة انبعاث هذه 
اإلرشاق�ات، ووروده�ا يف تاريخ تعام�ل األمة مع رس�الة اهلل اخلامتة - القرآن 
ع نفوذ األُّمة بعد عهد النبوة ميدانيًا وحضاريًا وفكريًا، وشملت  الكريم- إذ توسَّ
هذه التوسعة أسلوهبا يف التعامل مع القرآن الكريم وفهمه ، بناًء عىل متطّلبات 
أبنائه�ا، وتطور مراح�ل بنائها، ومس�تجدات واقعها يف التعاي�ش مع غريها ؛ 
فس�لكت مناهج ع�ّدة يف فهم النصوص القرآنية الكريم�ة مل حَتِْد يف أصلها عن 
املنه�ج النبوي يف التعامل مع النصوص؛ من حي�ث الفهم والتقريب للمعنى، 
ومجع اآليات ذات املوضوع الواحد يف دائرة فهم واحد، وكذا يف التعامل معها 
يف ضوء مناس�بتها، وفتح اآلفاق أمام جتدد حّلها ملش�كات تشابه ما عاجلته يف 
عرصه�ا، وهذه االجتهادات هي يف غالبها مس�تندة عىل تلك املرحلة ؛ مرحلة 
التنزيل، وظهور التحليل لِ�ا أش�كل عىل بعض األولن، كالذي تواله رسول 

اإلسام اخلاتم � بالشح والتوضيح. 

 ودرج�ت األمة ع�ىل معرفة مناهج الفهم والتفس�ري، وبي�ان معاين آيات 
القرآن الكريم، من خال فقهها باملسرية احلافلة يف التقديم واإلنجاز لعلائها، 
 وال س�يا عل�اء الشيع�ة ؛ وابت�دأ ذلك من�ذ الفه�م األول للصحابة يف عرص 
النبي � إىل أن استقّرت املفاهيم يف انبثاق املناهج املحررة أو املقررة، وتأسيس 
املدارس، أو ظهور آثارمها يف العاملن العريب واإلسامي)�(، ومن هذه املدارس 

للذهب�ي  واملفس��رون،  والتفس��ري  للس�يوطي�235-�227/2،   ، اإلتق�ان  ينظ�ر   )�(
�/��0-��5 . وتعريف الدارسن بمناهج املفرين، للخالدي، ص35- 47 .
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ذات الفهم املتمّيز:

 - مدرسـة التفسـي بمكـة املكّرمـة، والت�ي تأسس�ت عىل يد اب�ن عباس 

ريض اهلل عنه�ا ، وتبعه تاميذه: جماهد بن جرب، وس�عيد بن جبري، وطاووس 

اب�ن كيس�ان، وعطاء بن أيب رب�اح، وجابر األزدي وغريه�م ، رمحة اهلل عليهم 

أمجعن.

س�ها الصح�ايب اجلليل ُأيب بن  رة، وقد أسَّ - ومدرسـة املدينـة النبويـة املنوَّ

كعب األنصاري ريض اهلل عنه، وحلقه فيها أبو العالية رفيع الرياحي، وحمم��د 

القرظ�ي، وس�عيد ب�ن املس�يب، وزي�د بن أس�لم وغريه�م ، رمح�ة اهلل عليهم 

أمجعن.

- ومدرسـة الكوفـة ؛ وقد أسس�ها الصح�ايب املفرِّ عبد اهلل بن مس�عود 

ريض اهلل عن�ه، وحلق�ه يف إقام�ة دعائمها علقمة النخع�ي، ومروق األجدع، 

وابن ُحبيش،  وأبو عبد الرمحن ابن حبيب السلمي، واألسود النخعي، وعامر 

 الش�عبي، واحلس�ن الب�رصي، وقت�ادة الس�دويس، وعبيد الس�لاين وغريهم، 

رمح�ة اهلل عليهم أمجعن)�(.

)�( ينظ�ر التفس��ري واملفس��رون، للذهب�ي �/��8-�27 . وتعريف الدارس�ن بمناهج 
املفرين، للخالدي، ص37 .
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ت( تنّوع املناهج يف فهم القرآن والتعامل معه:

 اتسمْت مراحل التأسيس باإلجياز يف إبداء معاين اآليات أو تفسري بعض 

مفرداهتا ، يف ضوء احلاجة إىل ذلك، فنهج الّس�ابقون أس�لوب التفسري باملأثور 

امُلعتِم�د عىل تفس�ري الصحابة املس�تمد من أقوال الرس�ول اخلات�م � وأفعاله 

وأحوال�ه يف فه�م النصوص، وتطبيقه�ا عمليًا، ثم ما جاء ع�ن صحابته ريض 

اهلل عنهم وتامذهتم من التابعن، ثم ما ُأثر يف لغة العرب وأشعارهم مما يشح 

بعض االس�تعماالت يف تعبري النص القرآين الكريم، ثم با يتوّصل إليه - بعد 

معرفة املأثور وبيان ما يف لغة العرب - من استنباطات وتأويات مقبولة وفق 

املعاي�ري العامة لدى املفرين، وعىل هذا تطّورت املدارس يف الفهم، والتعامل 

م�ع اآلثار، ومل ترتك س�بيل املؤسس�ن الس�ابقن يف فه�م القرآن واس�تظهاره، 

وتعليم معانيه؛ بل كان اهلدي يف العاقة مع النص القرآين فهًا وتدّبرًا وتطبيقًا: 

أن يرجع املفرِّ إىل القرآن الكريم يف بيانه ملعنى اآلية؛ فإن وجد بغيته باآليات 

األخ�رى من خ�ال موضوعه�ا ومعناها اس�تند واكتفى، وإال عاد إىل الس�نّة 

النبوية الصحيحة فإهّنا الشارحة للقرآن، واملوّضحة له؛ فقد قال �: » أال إين 

ُأوتيُت الكتاب ومثَله معه «)�(. 

ث�م يلج�أ إىل أقوال الصحاب�ة - إن مل يقف عىل حديث معتمد من الس�نة 

الشيف�ة ينفع�ه يف باب�ه - ؛ فإهّن�م أدرى باملع�اين لَِم�ا ش�اهدوه م�ن القرائ�ن 

 واألحوال التي اختّصوا هبا، ولَِما هلم من الفهم الّتام والعلم الصحيح باملعاين 

)�( أخرجه أبو داود يف سننه )برقم 4604(، وغريه، وهو صحيح.
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القرآنية، فيعتمد عىل ما صّح منها وما كان موافقًا لظاهر القرآن؛ فإن مل يتمّكن 
م�ن ُبغيت�ه حت�ّول إىل صحي�ح ما ج�اء ع�ن التابعن؛ ألهّن�م تتلمذوا ع�ىل كبار 

الصحابة يف التفسري.

ويس�تند إىل اللغ�ة العربي�ة ملعرف�ة باغ�ة النص�وص، ومع�اين الكلات، 
واالش�تقاقات والترصيفات لُيْحِس�ن فهم القرآن وتفس�ريه، وك�ا قال اإلمام 
مالك )ت�79ه�( رمحة اهلل عليه: » ال ُأوتى برجل غيِر عاملٍ بلغة العرب ُيَفرِّ 

كتاب اهلل، إال جعْلُتُه َنكاالً «)�(. 

وم�ع العلم با تقّدم، والتطبيق له، واس�تحضارمها يمكن للفرد أن ُيعِمل 
عقل�ه وفكره االس�تنباطي يف فهم النصوص، والوص�ول إىل أقرب معنى يراد 
هب�ا، أو يتض�ح له منها، وهذا م�ا انتهجته األُّمة يف التعامل م�ع القرآن الكريم، 
وما جاء يف هذا الكتاب من صفحات مشقة، وكلات منّورة من أقوال رجاهلا 
وتعامله�م ومناهجه�م، وإرش�اداهتم، وحّثه�م األجيال املس�لمة ع�ىل الرتبية 
لألرواح، والتزكية للنفوس، واملراقبة لألعال واألقوال واألحوال، وتوعيتهم 
باملعرف�ة املبنّي�ة عىل الفهم والتطبيق الصحيح لكتاب اهلل تعاىل، وس�نّة رس�وله 
�؛ في�ه من كل ما تقّدم التنبيه عليه من مناهجهم ومدارس�هم يف التعامل مع 

النص القرآين الكريم ، قراءة وفهًا وعمًا )2(. 

)�( رواه البيهق�ي يف ش�عب اإلي�ان 425/2، برق�م )2287(، فص�ل يف ت�رك التفس�ري 
بالظن، وذكره الس�يوطي يف اإلتق�ان 209/4، برقم )6303( ، فصل يف أمهات مآخذ 

التفسري. 
)2( تنظ�ر مقدم�ة يف أص�ول التفس�ري، الب�ن تيمي�ة، حتقي�ق عدن�ان زرزور، ص 95-93.             
 ه�ذا.. ومم�ا جتدر اإلش�ارة إليه هن�ا : أن اإلمام الس�يوطي يف اإلتق�ان �2�2/2 حتّدث  =
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ومّم�ا ال ش�ك فيه أن دين اإلس�ام أتاح جلميع أهل العلم من املس�لمن 
وغريه�م حرية احلرك�ة الذهنية، والتأملية، واالس�تنباطية، بناًء عىل توجيهات 
الق�رآن الكري�م ودعوات�ه إىل التفّكر والتدّب�ر والنظر، وكذلك عىل م�ا ُأثر عنه 
� من اإلقرار ملحاوالت األجيال األوىل من املسلمن يف فهم مراد اهلل تعاىل، 
واجتهاداهتم يف تلك املرحلة، ثم عىل الذخرية اللغوية، ثّم عىل اآلثار السلوكية 
اخلُُلقّية املس�تفادة من منهج س�يِّد الربّية � يف التعامل مع احلق واخللق؛ وهبذا 
كّل�ه تط�ّور البناء، وَعُظ�م وتوّس�ع معتمدًا عىل األص�ول والثواب�ت يف العلم 
واألخاق والرتبية والس�لوك، والتي تستند يف تأسيس بنياهنا عىل هدي سيدنا 
حممد �، وبا حظيت به من العناية والرعاية واالس�تنباط من أئمة املس�لمن 
علائه�م وقادهتم وأمرائهم من بع�ده، واحتضنها مجهور األمة من املس�لمن؛ 
واملؤمن�ن بالقب�ول واالمتثال، وتنافس�ت أجي�ال األم�ة يف حتقي�ق مضامينها، 

= عن صفات املفر وآدابه ، وسّاها علم املوهبة ، وعّرفه بأّنه علم يورثه اهلل ملن عمَل با 
َعِلم،  وقال:    ) لعلك تستشكل علَم املوهبة ، وتقول: هذا يشء ليس يف قدرة اإلنسان!  
ولي�س األم�ر كا ظنن�َت من اإلش�كال، وطريُق حتصيل�ه ارتكاب األس�باب املوجبة له، 
والعم�ل والزه�د. قال يف الربهان: اعلم أّنه ال حيُص�ل للناظر يف فهم معاين الوحي ، وال 
�ٌر أو هوى، أو حّب الدن�يا، أو هو ُمرصٌّ عىل ذْنب،  تظهر له أرسارُه، ويف قلبه بدعٌة أو ِكْب
أو غ�ري متحق�ق باإلي�ان، أو ضعيف التحقي�ق، أو يعتمد عىل قول مف�ّر ليس عنده 
علم،  أو راجٌع إىل معقوله، وهذه كّلها حجٌب وموانع بعضها آكد من بعض! ، وأضاف 
الس�يوطي - بع�د نقل�ه ملقولة الزرك�ش يف الربهان- قل�ت: ويف هذا املعن�ى قوله تعاىل: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ﴿
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  
گگ  گ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ﴾ )�46( س�ورة األع�راف . ق�ال 

سفيان بن عيينة : املعنى:  أنزع عنهم َفْهَم القرآن( .  
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وتس�ارعت إىل إنجازها، واإلفادة منها يف ش�تى مراحل حياهت�م، والتزود من 

معارفها آلخرهتم .

ث( هتيئة األجيال وتأهيلها للتعامل مع القرآن الكريم :

وحتقي�ق  النف�وس،  هتذي�ب  يف  عليه�م  اهلل  رمح�ة  األُّم�ة  عل�اء   هنَ�َج 
معرف�ة اهلل تع�اىل، منهَج العل�م اليقيني بكتاب اهلل س�بحانه ومضامينه، وس�نة 

رسوله � وشخصه، والفقه يف الدين، وبكل ما يوصل إىل الكينونة من أهله، 

ث�م حّولوا هذا الفه�م والعلم إىل تطبيق وعمل بمنهج واضح وس�لوك قويم، 

ق�ال رجل لإلم�ام أيب جعفر الق�ارئ ، يزيد ب�ن القعقاع امل�دين )ت �27ه�( 

 رمح�ة اهلل علي�ه، وكان الرجل فقيهًا يف دينه: هنيئًا لك ما أتاك من القرآن ، فقال 

أبو جعفر: »  ذاك إذا أحللُت حاله، وحّرمُت حرامه، وعملُت با فيه «)�(. 

فلينظر املسلم يف هذه الكلات املشقة، كيف ُتعّلم املنهج احلّق يف التعامل 

مع القرآن، وأّن اإلنسان، وال سيا املسلم إّنا هينأ با ُيرزق من العمل إذا وافق 

أوام�ر اهلل تعاىل، وجتنّب يف أس�بابه وحيثياته وآثاره م�ا يغضب اهلل تعاىل عليه، 

وكذل�ك إذا جعل مراقبة اهلل تعاىل حارضة يف كل حركة من حركاته بل وحتى 

يف سكونه ، وحّول هذه املراقبة إىل منهج يلتزم به يف سائر معاماته وعباداته .

ومّما جاء يف األثر أن ابن القعقاع رمحه اهلل قد ُأمر أن يقف خلف القراء يف 

)�( مش�اهري عل�اء األمص�ار ص 76، ومعرفة القراء الكب�ار �/72-76، وغاي�ة النهاية 
382/2-384،  وشذرات الذهب �/�76.
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 رمضان ُيلّقنهم، وقد قال فيه مالك ابن أنس )ت �79ه�( رمحة اهلل عليه : كان 
أب�و جعفر رج�ًا صاحلًا ُيفتي الناس باملدينة، وإذا مرَّ س�ائل وهو يصيل بالليل 
دعاه، فيس�ترت من�ه، ثّم ُيلقي إليه إزاره. وهذه كّلها من آثار قول احلق س�بحانه 

وئ ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ﴿  :  وتع�اىل 
   وئ    ۇئ  ۇئ﴾ )�(، ومل يقف األمر عند هذا الس�لوك، بل كان من منهجه 
رمح�ه اهلل تعليم األجي�ال اللّذة يف مناجاة اهلل تعاىل ، واالس�تلذاذ بخطابه، فقد 

كان يقرأ القرآن بقراءة ابن مسعود ريض اهلل عنه حيّزهنا شَبه الّرثاء )2(.

وظه�رت كرام�ة القرآن والعيش يف ظال آيات�ه ومعانيه يف واقع حياة أيب 
جعفر القارئ رمحة اهلل عليه ويف وفاته؛ فقد قال شيبة - زوج ابنته - عند وفاته: 
أال ُأريك�م منه عجبًا ، قالوا : بىل ، فكش�ف عن ص�دره، فإذا دّوارة بيضاء مثل 
اللبن؛ فقال أبو حازم وأصحابه: هذا واهلل نور القرآن . قال سليان بن مسلم : 

فقالت يل أم ولده بعدما مات : صار ذلك البياض غّرة بن عينيه .

وروى ناف�ع امل�دين، قال: ل�ّا ُغّس�ل أب�و جعفر املدين الق�ارئ ، نظروا ما 
ُه أّنه نور القرآن،  ب�ن نحره إىل فؤاده مثل ورقة املصحف، فا ش�كَّ َمْن ح�رَضَ

 
رمح�ة اهلل علي�ه . وهذا من جيل أثر القرآن الكري�م عىل القلب واألبدان بعد أن 
تنّعم�ت به األرواح وفاضت أنواره عىل املأل واألوطان، وتناقلته األجيال عىل 

اختاف املكان والزمان. 

ويف رضورة تعّلم العلم قبل اإلقدام عىل العمل، وسـلوك سـبيل الّسابقني 

)�( سورة املائدة، اآلية 55. 
)2( وهذا النوع من القراءة درج عليه أهل العراق إىل يومنا هذا .
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يف تعاملهـم مع القرآن وأصول الريعة ؛ وحرصهم عىل التعّلم ، ثم انطالقهم 

نحو تطبيق ما تعلموه، وبذل اجلهد يف األداء واألداء املتمّيز عىل بصية ؛ ليكون 

ذلـك أصدق يف حاهلم، وأنفع يف واقعهم وَمْن حوهلم، ولتتفتق األذهان بمعاين 

ما كانوا عليه من احلقائق والطرائق يف فهم القرآن وخدمة اإلسالم، ولُينتفع با 

ادة القادة  س�ّجله التاريخ من صفحات مضيئة يف س�رية أولئك الّرجال ، والسَّ

الدع�اة ؛ يقول ال�ّرّي )ت253ه�( رمحة اهلل عليه، واصفًا الس�بيل الصحيح 

يف الوصول إىل النجاة والنجاح يف ذلك: » إذا ابتدأ اإلنس�ان بالنُُّس�ك ثم كتب 

َك َنَفَذ «)�(. ، وإذا ابتدأ بَكْتِب احلديث، ثم تنسَّ احلديث َفرَتَ

وقد قال أبو إس�حاق إبراهيم بن ش�يبان القرميس�يني)ت337ه�(، البنه 

إس�حاق رمحه�ا اهلل تع�اىل: » يابن�ي! تعلَّ�م العل�َم آلداب الظاهر، واس�تعمل 

اك أن يش�غلك عن اهلل شاغل، فَقلَّ َمْن أعرض عنه،   الورَع آلداب الباطن، وإيَّ
فأقبَل عليه! «)2(.

ث�م إن فهمه�م مل�راد اهلل تع�اىل، والتزامهم منه�ج رس�وله � يف إنفاذ ما 

)�( طبق�ات الّس�لمي، ص 55. وانظ�ر حلي�ة األولي�اء ��6/�0-�26،  وتاري�خ بغ�داد 
�87/9-�89، برقم )4769(، وسي�ر أعام الن�باء �85/�2، برقم)65( ، وشذرات 
الذه�ب �27/2. وروى البيهقي يف ُش�عب اإليان 303/2، برقم)�873(  أن الّري 

رمحه اهلل قال: ) من تعّبد و كتب خشيُت عليه و َمن ْكتَب ثّم تعّبد رجوُت له( . 
)2( طبق�ات الّس�لمي، ص 402- 405. وانظ�ر حلي�ة األولي�اء 36�/�0،  االنس�اب : 
��0/�0،  املنتظم: 390/6 - �39، وس�ي�ر أعام الن�ب�اء392/�5، برقم )2�6(،  
العرب: 244/2 - 245، الوايف بالوفيات: 20/6، مرآة اجلنان: 325/2، البداية والنهاية: 

��/234، طبقات االولياء: �2 - 23 ، وشذرات الذهب 344/2. 
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ب س�بحانه ؛ َلُيعطي األجيال تربيرًا وتنويرًا حلالة الصاح التي كانت  أراده الرَّ
س�ائدة يف جمتمعات األوائل، وبيانًا ألسباب النهوض احلضاري العام يف تلك 
املراحل، الذي ش�مل منظومة األمة وأبناءها وأمصارها، وهو يف الوقت نفسه 
يمن�ح اجليل احلارض والاحق الثقة يف االعتاد عىل منهجهم، الس�يا يف عبور 
األزم�ات النفس�ية، واألرُسي�ة، واملجتمعية، واألممي�ة، والِقيمّي�ة، واحلضارية 
التنافسية، ويقّرب حتقيق االزدهار، أو الّسري يف طريق حتقيقه، عىل أن كثريًا من 
املنّظري�ن واملربِّْن يرون حتقيق ه�ذا بعيد املنال بالنس�بة ملجتمعاتنا وأبنائنا، بل 
يراه بعضهم مستحيًا، ال يمكن حتّصله يف أيامنا، باملقارنة بيننا وبن السابقن، 
وأحواهلم وأفعاهلم مع اهلل واخلْلق، وما كانوا عليه من صدق الظاهر وس�امة 
الباطن، وما نحن عليه من حال التأّخر الروحي، واالنش�غال املعيش، الس�يا 
با تكّفل اهلل تعاىل به للمس�لمن وأمة العرب، من الّرزق والتيس�ري والتدبري !، 
قي،  أو م�ن خال املقارنة باألمم األخرى وما توّصلت إليه؛ من احلضارة والرُّ
والتقّدم يف نواحي احلياة العلمية والعملية، ومتّكنها من سبل استخدام الطاقات 
البشية والطبيعية من أجل اإلنسانية، أو من أجل املصالح الذاتية واملؤسساتية 
والدولي�ة واإلقليمي�ة، فل�م يب�ق أمام أبن�اء هذا اجلي�ل من خ�ال التدقيق يف 
املعادالت الكونية، ودورة األيام، وتداول السنن من سبيل لتصحيح مسارهم، 
والوصول إىل غلبة كّفتهم ، ومواجهة عوامل التخّلف والضياع؛ إال العمل عىل 
رجاح�ة اجلوان�ب اإليانية، والعودة إىل منهج املؤمنن الّس�ابقن، الذين هنض 
هب�م اإليان إىل العل�م والعمل؛ فوصلوا إىل قمة الدنيا، ول�ذة مباركة اهلل تعاىل 
هل�م ورعايت�ه، وعنايته، ومعّيته، وتأييده، ورضوانه، وحتقيق مكاس�ب اآلخرة 

والثواب عىل سعيها ، وذلك هو الفوز املبن.
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واألم�ة وأجياهل�ا الي�وم بحاج�ة عظيم�ة إىل َمْن يأخ�ذ بيده�ا إىل الطريق 

الصحيح؛ طريق العلم والعمل واألخاق واإلخاص؛ طريق األمل والعمل 

املبني عىل اليقن بموعود اهلل تعاىل، بعد أن تفّرعت الطرق، وكُثرت العناوين، 

وُأثقل�ت األم�ة بالدع�اوى العريض�ة، واألضالي�ل واألباطي�ل، الت�ي منها ما 

ه�و منح�رف الس�لوك، وما هو أعمى الف�ؤاد ؛ بن تفريط ول�ن يصل إىل حد 

الس�يان، وإفراط يف النفور والتنفري يصل بأهله إىل ما هو جاف بلقع ، وكّلها 

من مظاهر اقرتاب الزمان،وزيادهتا بزيادة اهلرج واملرج، وكثرة البدع، وحتكيم 

اآلراء واألهواء، وحتّكمها بمصري األمة ومستقبل أبنائها، وتفش ثقافة البدع، 

والتهاون بكل ما هو عظيم يف الّرتبة واحلكم أو الوقوع با أس�اه أهل الضال 

بالف�وىض اخلاق�ة، وقد س�ئ�ل أب�و حفص الني�س�ابوري رمح�ه اهلل ت�عاىل: ما 

�نَن، واتب�اع اآلراء  البِ�ْدَع�ُة ؟، فق�ال: » التع�دي يف األح�كام، والتهاون بالسُّ

واأله�واء، وت�رك االقتداء واالتِّ�ب�اع « ، وهو القائل : » املع�ايص بريد الكفر، 

كما أن احلمى بريد املوت « )�(.

* * *

)�( طبق�ات الّس�لمي، ص ��5-�22. وانظ�ر حلي�ة األولي�اء 229/�0-230،  وصف�ة 
الصف�وة 98/4-99، وس�ي�ر أعام الن�ب�اء 5�0/�2 ، برق�م )�90(، ومرآة اجلنان 

�79/2، وشذرات الذهب �50/2. 
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احملور الثاني

أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن الكريم

يف الّسلوك العام 

من حيث:

ـنّـة املرجع الرئيس يف  أ- االلتزام بام جـاء عن النبي � ، واعتبار الكتاب والسُّ

احلياة. 

ب- تقديم النصيحة ألهل القرآن الكريم وعموم املسلمني .

ت- االستقامة، وموافقة الظاهر للباطن، وحفظ األدب مع اخَلْلق . 

ث- مالزمة األُسس الصحيحة التي عليها ِقوام العبادات واملعامالت.

ج- االستعانة بالصرب عىل طريق املعرفة وفهم القرآن الكريم.

***

�لف الصالح رمحة اهلل عليهم، ووعيهم يف فهم  يتضح من خال ِس�ري السَّ

دي�ن اهلل تع�اىل، وتعاملهم م�ع روح عرصهم، وتوجيهم األجيال عىل أس�اس 

الفه�م الصحي�ح لكت�اب اهلل تع�اىل، واملنهج الس�ليم يف التعامل م�ع آياته؛ أن 

�د واقع حال  التاري�خ س�ّجل دروس�ًا كث�رية يف ِس�رَيهم، وِع�رَبًا عظيم�ة جتسِّ

الّس�ابقن املهدين يف التعامل مع النّف�س واخللق وعبادة اهلل تعاىل، وصوالً إىل 



4�

اليقن بدينه عّز وجّل ، وهدي رس�وله �، وبل�وغ املعرفة باهلل عزَّ وجلَّ التي 

جتعل اإلنس�ان يف رقابة دائمة، والس�يا يف توجهاته الفكرية، وس�لوكه القلبي 

والذهني والعميل.

والش�ك أن تزكية األرواح واألبدان واس�تقامتها حتتاج إىل فهم صحيح 

ملراد اهلل تعاىل وسلوك رسوله �،وأن التعّمق يف دراسة أحوال وسلوك النبي 

الكريم متنح املس�لم طاقات إيانية ، وتبعثه عىل االتباع ، والتأيس بمنهجه � 

يف التعام�ل مع الروح أو الب�دن ، ولِ�ا للتزكية من أثر إجيايب وعظيم عىل الفرد 

واملجتمع؛ فقد كانت من أهم واجبات النبي الكريم � جتاه أّمته، وهي تتقّدم 

ع�ىل تعليمه إياها الكتاب واحلكمة، ق�ال تعاىل : ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾ )�( .

وه�ي يف الوق�ت نفس�ه من عظي�م املنن اإلهلية ع�ىل املؤمن�ن ؛ إذ هيأ هلم 

س�بحانه َمْن يس�مو بأرواحهم وينّقي أبداهنم، لتظهر آثار بركة اسمه القدوس 

ج�ّل جال�ه عليهم، ق�ال تع�اىل: ﴿  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

ۆئ       ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ  
ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾)2(.

والشك أن ذلك حتقيق لرغبة إبراهيم وإساعيل عليها السام، ودعائها 

)�( سورة اجلمعة، اآلية 2.
)2( سورة آل عمران، اآلية �64.
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چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ    ﴿ وقوهل�ا: 
چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ ﴾)�( . 

وظه�ر يف الّس�لف واألم�ة أث�ر ه�ذه التزكية ؛ فم�ن ذلك ما ج�اء يف ِذكر 
التابعي الكبري عاصم بن أيب النجود الكويف )ت �28ه�( رمحة اهلل عليه)2(؛ إذ 
كان صاحب س�نّة وقراءة، ورأس�ًا يف القرآن، نحويًا فصيحًا إذا تكّلم . قال فيه 
اإلم�ام أمح�د بن حنبل : » رجل صالح خرّي ثق�ة «. وكان إذا صىّل ينتِصب كأنه 
عود، ويازم املس�جد يوم اجلمعة إىل العرص، عابدًا خرّيًا أبدًا يصيل، وربا أتى 
حاج�ة، فإذا رأى مس�جدًا، قال ل�َمْن معه: ِمْل بنا، ف�إن حاجتنا ال تفوت ، ثم 

يدخل فُيصيل.

وكان لفضل ما مجعه من علم القرآن والعمل به ؛ أّنه عىل سجّية رسول اهلل 
� وس�نته يف التعامل مع الناس، والسيا يف ضبط النَّفس، والّصفح اجلميل، 
وحتّمل األذى؛ فقد حّدث أبو بكر بن عياش رمحه اهلل : » أّن إمام القراء عاصم 
اب�ن أيب النجود قد ابتاه اهلل تعاىل بفقد برصه فصرب، وقد جاء رجل يومًا يقود 
عاصًا ، فوقع وقعة شديدة ، فا َكَهَرُه - أي انتهره - وال قال شيئًا «. والشك 

)�( سورة البقرة، اآلية �29.  هذا وقد أملح إىل مثل هذه الفضائل ساحة الدكتور عيادة بن 
نّة(، ومنها  أيوب الكبي� حفظه اهلل يف كتابه ) دعائم السلوك األمثل من الكتاب والسُّ
قضية اجلمع بن التزكية والعلم )ص 66-67( ، ورضورة العناية هبا من خال اختيار 
األس�اتذة املراعن هلذه الطريقة يف التدريس، اجلامعن بن الكفاءة واخلُُلق واالستقامة، 
ونّب�ه إىل رضورة حذو القائمن عىل ش�ؤون الرتبي�ة والتعليم ذلك يف اختياراهتم؛ ملا له 

من أثر ملموس يف حياة التاميذ وسلوكهم العام واخلاص،فانظره.
)2( ينظ�ر مش�اهري علاء األمص�ار ، ص �65، ومعرفة القرآء الكب�ار �/88، برقم)35(، 

وسري أعام النباء 256/5-�26، وشذرات الذهب �/�75 .
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أّن هذا السلوك ، وهذه األخاق العالية إنا تنبع من فهم صحيح آللية التعامل 
مع الناس، وكيفية التلطف هبم، والتس�ليم ملا قّدره اهلل تعاىل وقضاه يف النفس، 
وكل�ه مما جاء احلّث عليه يف القرآن الكريم، والرتغيب بدرجاته عند اهلل تعاىل، 

يق�ول س�بحانه: ﴿ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾)�( .

وم�ن هذه ال�دروس املبنّية عىل الفه�م الصحيح لتعاليم الق�رآن وما جاء 
علي�ه م�دار أغلب آياته؛ ما جاء عن س�هل بن عبد اهلل التس�رتي )ت283ه�( 
يرمحه اهلل)2(، أنه قال: » التوكل حال النبي �، والكسب سنَّته، فَمْن بقي عىل 
حاله فا يرتكّن س�نَّته، وَمْن َطَعن يف احلركة فقد طعن يف الّس�نَّة، وَمْن طعن يف 

التوكل فقد طعن يف اإليان «)3(.

وه�ذا الفهم متواتر بن الّس�ابقن ، وهو منهج حياة عندهم؛ يعيش�ون يف 
كنفه، ويستظلون يف ظاله الوارفة، وينعمون بربكاته.

وع�ىل املس�لم الباحث ع�ن املنهج احل�ق، وهو منه�ج أولئ�ك الّصادقن 
السابقن يف التوكل عىل اهلل تعاىل: أن ال يظَهر فيه انزعاج ملا ُيقّدره اهلل عليه، أو 
رغبة جاحمة إىل األس�باب مع ش�ّدة فاقته إليها، وال يزول عن حقيقة الس�كون 

إىل احلق تعاىل مع وقوفه عىل األسباب. 

)�( سورة آل عمران، اآلية �34. 
)2( تنظر سريته وأخباره وأقواله يف حلية العلاء �89/�0، وسري أعام النباء 330/�3-

333 ، برقم )�53(. 
)3( الرسالة القشريية، ص �67-�66.



�1

رس - وغ�ريه كثري- ُيعّلم األم�ة وَخْلَف أولئ�ك األئمة: أن  إّن ه�ذا ال�دَّ
الفهم لرساالت اهلل تعاىل إنا يتأتى باليقن با جاء فيها، واليقن بمآل من التزم 
فيها، وكذلك بمصري َمْن خالفها أو حّيدها ، ويستحرض نجاح َمْن فّعل دورها 
يف احلياة، وفاح من حّكمها يف الظاهر والباطن، وبأسباب سلب هذا النجاح 

أو الفاح ممن أّص عىل خمالفتها، ومات عىل ذلك. 

ك�ا إن الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وما جاء فيه من الربهان واحلكمة 
هو الذي يبعث صاحبه عىل استثار الدنيا واآلخرة معًا ؛ فا يضّيع العاقل الدنيا 
بدعوى طلب اآلخرة، وال اآلخرة النشغاله بالدنيا؛ بل يكون من اخِليار الذين 
جيمعون بن س�عاديت الدنيا واآلخرة؛ والش�ك أّن خيار هذه األّمة هم الذي�ن 
ال َت�ْش�َغُلُهم آخرت�ه�م عن دني�اه�م، وال ُدن�َْي�اُهْم ع�ن آخَرت�ِِهم ؛ بل حققوا 
املوازن�ة بن عم�يل الدنيا واآلخرة ، وحرثوا الدنيا بالقربات واملرّبات وُحس�ن 
االس�تخاف والعارة املستقيمة التي عىل املحّجة البيضاء؛ متهيدًا لقطف الثار 
احلمي�دة يف اآلخ�رة بتحقي�ق عفو اهلل ورضوان�ه، ورفعة الدرج�ات واألمن ، 

وُحسن النُّزل بالُغرفات يف رتب أهل اجلنة والنعيم املقيم، قال تعاىل: ﴿ ڎ 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک ک  ک      گ  

گگ  گ  ڳ   ڳ   ﴾)�( .

وعاش�ت أجي�ال أمتنا الصاحلة رمح�ة اهلل تعاىل عليهم مع الق�رآن الكريم 
األف�كار  ع�ىل  وحّكم�وه  والس�فر،  احل�رض  يف  وصحب�وه  حياهت�م،   غال�ب 
واألق�وال واألفعال واألحوال، وتنّعم�وا بربكاته، وانتهلوا من فيوض أنواره، 

)�( سورة العنكبوت، اآلية 58. 
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وتذوق�وا ل�ذة معارفه، وفهموا ِحَك�َم علومه؛ روى أبو عبد الرمحن الس�لمي، 
بس�نده إىل ش�قيق البلخي رمحة اهلل عليها، أنه قال: » عملُت يف القرآن عشين 
س�نة، حتى ميَّزُت الدنيا م�ن اآلخرة؛ فأَصْبُتُه يف حرفن، وه�و قوُل اهلل تعاىل: 

﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  
ٺ ﴾)�(«)2(.

ح أن اخل�ري املمنوح من اهلل  وق�د ورد ن�ص آخ�ر يف القرآن الكري�م، يوضِّ
تع�اىل، والبقاء األبدي، إنا مها للمؤمن�ن املتوكلن عىل اهلل عّز وجّل؛ إذ يقول 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   س�بحانه: ﴿ 
ڈ  ژ  ژ     ڑ ﴾)3(.

ول�كل م�ا تق�ّدم وغ�ريه تتض�ح رضورة أن يب�دأ املرب�ون واملوّجهون 
بإصاح منظومة الس�لوك الذايت، وهتذي�ب األرواح واألبدان، ثم االنتقال 
بعده�ا إىل مرحل�ة التعليم؛ فاالبت�داء بالتخلي�ة من األك�دار واألوزار، ثم 
�نة من املع�اين واملفاهيم واحلكمة،  االنتق�ال إىل التحلي�ة با يف الكتاب والسُّ
كل ذل�ك مما يثمر أسس�ًا صحيح��ة، ويبني بناء قويًا ل�ه تأثريه اإلجيايب عىل 

األمة ومسريهتا احلضارية .

ويتضح أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن يف السلوك العام من خالل:

)�( سورة القصص، اآلية 60.
)2( طبق�ات الس�لمي، ص64، وتنظ�ر حلية األولي�اء 58/8، وصف�ة الصفوة �33/4، 

ووفيات األعيان �/283، ومرآة اجلنان �/445 ، وشذرات الذهب �/�34 .
)3( سورة الشورى، اآلية 36.
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ـّنـة املرجع  أ( االلتزام بام جاء عن النبي  � ، واعتبار الكتاب والسُّ
الرئيس يف احلياة : 

امتألت أس�فار تاريخ أمتينا العربية واإلسامية بصفحات منّورة، تدل 
عىل عظيم التزام األولن رمحة اهلل عليهم أمجعن با جاء عن الّرس�ول اخلاتم 
ث ب�ه أبو يزي�د طيفور ابن  �، ومت�ابعت�ه�م لس�نَّ�ته؛ م�ن ذلك م�ا ُي�َح�دِّ
عيس�ى البس�طامي)ت�26ه�( رمحه اهلل عن نْفِس�ِه فيقول: » لقد مهمت أن 
أس�أل اهلل ت�عاىل أن يكفي�ن��ي مؤون�ة األكل، ومؤون�ة الن�س�اء، ثم قلت- 
ث��ًا ن�فَس�ه -: كي��ف جي�وز يل أن أس��أل اهلل تعاىل هذا ، ومل ي�س�أله  أي حُمدِّ

رسول اهلل � ؟! فلم أسأله «)�(. 

فتنّبه يا رعاك اهلل إىل رضورة أن ُتقّدم النّية احلس�نة يف احلركة والس�كون، 
ويك�ون س�لوكك يف الق�ول والفعل وتزكية الروح واجلس�د ك�ا ُأثر عنه � ، 
وأن حترص يف متابعته العاّمة واخلاّصة عىل حتقيق غاية عظمى، ومنزلة أس�مى 

أال وه�ي حتقي�ق حّب اهلل امللك القّدوس جّل جاله ، ﴿ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ ﴾)2( . 

وكذلك فقد ظهر واستفاض يف تاريخ األمة املسلمة املشق ؛ كون الكتاب 
�نّ�ة املرجع الرئيس يف احلياة يف سائر عهودها، وهذا ما نلحظه يف عرصنا  والسُّ
أيض�ًا يف بع�ض أمصارها، ويف حي�اة أبنائها املخلصن، الس�يا وهم حيرصون 
ع�ىل مرجعية الكتاب والس�نة، يف احلُْكم ع�ىل األقوال واألفع�ال واألحوال ؛ 

)�( الرسالة القشريية، ص 396 .
)2( سورة آل عمران، اآلية �3.
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يقول أبو س�ليان الداراين)ت2�5ه�( يرمحه اهلل: » ربا َتَقُع يف قلبي النّْكَتُة من 
نكت القوم - أي أهل العلم والعمل، أهل الرتبية والتزكية وهتذيب النفوس، 
الس�ائرين يف طريق معرفة اهلل تعاىل- أي�امًا، فا أْق�َبُل شيئًا من�ها إال بشاهدين 

نّ�َة «)�(.  عدلن: الكت�اب والسُّ

 ، ُث، َأُبو ُعْث�َاَن َس�ِعْيُد بُن إِْس�َاِعْيَل النَّْيَس�اُبْوِريُّ ويق�ول اإلم�ام، امُلَح�دِّ
َر اهلََوى  نََّة َعىَل َنْفِسِه َقْوالً َوفِْعًا، َنَطَق بِاحِلْكَمِة، َوَمْن َأمَّ َر السُّ يُّ : » َمْن َأمَّ احِلرْيِ

َعىَل َنْفِسِه، َنَطَق بِالبِْدَعِة، َقاَل َتَعاىَل:﴿ ٺ  ٿ  ٿٿ ﴾)2( « )3(.

ويف اإلرش�اد إىل أّن َمْن التزم هدي النبي � فقد س�لك طريق اخلريات، 
وأّن التمسك بسلوكه �  يعود عىل صاحبه بالربكات؛ يقول أبو القاسم اجلنيد 
البغدادي )ت 297ه�(رمحة اهلل عليه : » الطُُّرُق ُكلُّها مس�دودٌة عىل اخلَْلِق، إال 
َبَع ُسنََّتُه، وَلِزَم َطِرْيَقَتُه؛ فإنَّ ُطُرَق اخلرْيات كّلها  َمْن اقَتَفى َأَثَر الرسولِ �، واتَّ

 مفتوح�ٌة علْي�ه ، كا ق�ال تع�اىل : ﴿ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ
  ېئ     ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  ی  ی ﴾)4( «)5(.

)�( طبق�ات الس�لمي، ص 78. وانظ�ر حلي�ة األولي�اء  254/9-280، تاري�خ بغ�داد 
248/�0-250، وصف�ة الصف�وة 229/4، وس�ري أع�ام النب�اء �86-�82/�0، 
برق�م)34(،  والبداي�ة والنهاي�ة 255/�0، وبصائر ذوي التميي�ز يف لطائف الكتاب 

نة �/�7 . العزيز ، ) بصرية يف علم( �/��35 ، ومفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسُّ
)2( سورة النور، من اآلية 54.

�ري بقوله: ُقْلُت: َوَق�اَل َتَعاىَل:) َواَل  )3( س�ري أعام النب�اء 64/�4 . وأعقبها صاحب السِّ
ِل اهللِ ( سورة ص، من اآلية 26.  ْي َك َعْن َسبِ ُيِضلَّ بِِع اهلََوى َف َتتَّ

)4( سورة األحزاب، اآلية �2.
 )5( طبق�ات الس�لمي، ص �59. وانظ�ر حلي�ة األولي�اء 255/�0-287، والفقي�ه = 



��

ويف الفه�م املنضب�ط الواعي بفحوى األص�ول من النص�وص الكريمة، 
ونتائج حماورها، وارتباط أهدافها، يقول أبو يزيد البسطامي )ت�26ه�(رمحه 
��ن�ّة ت�رُك الدني�ا - أي ن�زع حبها م�ن القلب، وت�رك التعّلق  اهلل تع�اىل: » السُّ
�نّة كّلها ت�دلُّ عىل ترِك  بزخارفه�ا -، والفريض�ة الصحب�ة مع امل�وىل؛ ألّن السُّ
َم الس�نََّة والفريضَة فقد  الدني�ا، والكتاب كّله ي�دُل عىل صحبة املوىل. فَمْن تعلَّ
َكُمل «)�(، أي َف�َمْن ترك الدنيا إال حلاجته، وصحب املوىل مس�تحرضًا شهوده 
وعظمت�ه ومراقبت�ه، وهتيأ للقائ�ه ، فقد كملت عّدته، وكم�ل يف اتباعه، وكمل 
تقديم�ه لظاهر واجب العبودية ؛ فكان مع اهلل تعاىل يف احلركات والّس�كنات، 
يعاجله�ا وف�ق هدي رس�ول اهلل  �، وال حييد بذلك عن اإلحس�ان أب�دًا ، با 
 ن�ال م�ن وصفه،  ف�إن مل حيقق الّس�اعي إىل رّب�ه ، الزاهد يف الدني�ا، املصاحب 

= واملتفق�ه �/2�9، برق�م )�40( ، تاري�خ بغ�داد 24�/7، برقم )3739(، والرس�الة 
القش�ريية ، ص 430-�43، وتلبي�س إبلي�س )يف البدع�ة( ،  وس�ري أع�ام النب�اء 
67/�4-70، برقم)34(، واألمر باالتباع والنهي عن االبتداع، ص 53 ، ) ما جاء عن 

السلف يف األمر باالتباع(. 
وجاء يف حلية األولياء 255/�0 أّنه رمحة اهلل عليه حّث عىل رضورة اعتاد املعتقد عىل 

الكتاب والسنّة، فقال : ) كل توحيد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو زندقة ( . 
ويف جام�ع املس�ائل الب�ن تيمي�ة57/4: ) وقال اجلنيد ب�ن حممد : ِعْلُمن�ا هذا مقّيد 
�نّة، فم�ن مل يقرأ الق�رآن ويكتب احلدي�ث، ال يصلُح ل�ه أن يتكّلم يف  بالكت�اب والسُّ

ِعْلِمنا (.
ويف س�ري أع�ام النب�اء 68/�4 أّنه رمح�ة اهلل عليه ق�ال: ) ِعْلُمنَا َمْضُب�وٌط بِالِكَتاِب 

ْه، الَ ُيْقَتَدى بِِه (.  َفِظ الِكَتاَب َوَيْكُتِب احلَِدْيَث َومَلْ َيَتَفقَّ نَِّة، َمْن مَلْ حَيْ َوالسُّ
)�( طبق�ات الّس�لمي ، ص 74، وحلية األولياء 33/�0، وس�ري أع�ام النباء 86/�3 ، 

برقم)49( ، وشذرات الذهب �43/2. 
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لتعاليم اهلل ورس�وله ش�عور املراقبة يف نفسه، أو مل يصل إىل نعمة رؤية اهلل تعاىل 

رقيب�ًا عليه يف أداء ما أراده منه ، فليعلم أنه عّز وجّل يراه ويعلم رّسه وما خفي 

من�ه فيه ، قال تعاىل:﴿ ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ ﴾)�( وقال عّز 

وج�ّل: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  

ک ﴾)2( ، وهو سبحانه ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾)3( .

***

ب( تقديم النصيحة ألهل القرآن الكريم وعموم املسلمني:

 لق�د  أرشق�ت نصائ�ح أهل الق�رآن عىل األّم�ة من خ�ال تعاملهم معه، 

ووقوفهم املتأّمل آلياته، وحّثهم ألهله وسائر أبناء األمة عىل العيش والتعايش 

يف ظال آياته الوارفة، وتذّوق معانيه ، واالنضواء يف كنف منهجه، واالنطاق 

يف طلب العلياء، وعىل وفق ما جاء فيه من اإلرشاد واحِلَكم.

وحتّروا يف ذلك كّله أن يكون اجلميع عىل قدم االتباع يف األقوال واألفعال 

واألحوال واألخاق، يقول أبو احلسن أمحد بن ميمون الدمشقي )ت230ه�( 

رمح�ة اهلل علي�ه: » إيّن ألقرأ الق�رآن، فأنظر يف آية، فيَحاُر عق�يل فيها، وأعجب 

ِمْن حّفاظ القرآن!! كيف هَينْيُهم النوُم، وَيَس�ُعهم أن يشتغلوا بشء من الدنيا، 

)�( سورة طه ، اآلية 7 .
)2( سورة الفرقان ، اآلية 6 .
)3( سورة غافر ، اآلية �9 .
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ذوا به،  ُه، وتلذَّ وهم يتلون كام الرمحن؟!! أَما لو َفِهموا ما يْتلون، وَعَرفوا حقَّ
ُقوا «)�(، وهو  واْس�َتْحَلوا املناجاَة ب�ه، لذهَب عنهم النَّْوُم، َفَرَحًا با ُرِزُق�وا َوُوفِّ

نَّة فباطٌل عمُله «. القائل: » َمْن َعِمَل با اتباع السُّ

* ويف تقدي�م النصيح�ة لعموم املس�لمن ، س�ّجل التاري�خ أن النّصيحة 
والتناص�ح س�مة بن أبن�اء هذه األّم�ة ؛ ف� » الديـن النصيحة « ك�ا أخرب �، 
وُأث�ر تقديمه�ا ، واإلق�دام عىل إبدائه�ا بن عموم األم�ة وخواّصه�ا يف الّرتبة 

)�( ج�اء يف طبق�ات األولي�اء ، ص �3 : » م�ات س�نة ثاث�ن ومائتن، كا قال الس�لمي 
والقش�ريي وغريمه�ا. و الصواب س�نة أربع�ن، كا نّبه عليه ابن عس�اكر ع�ن اثنتن 
وثانن سنة « . وانظر طبقات السلمي، ص 98، وحلية األولياء 5/�0،  وسري أعام 

النباء 85/�2 ، برقم )26(.
وق�د جاء يف كتاب إحياء عل�وم الدين  �/285 تعليم القارىء كيفية التّشب بمعاين 
القرآن الكريم، لتفيض أنواره يف الوجدان، وتظهر عىل اجلوارح، من ذلك: » فتأثر العبد 
بالتاوة أن يصري بصفة اآلية املتلّوة، فعند الوعيد وتقييد املغفرة بالشوط يتضاءل من 
 خيفته كأنه يكاد يموت، وعند التوسع ووعد املغفرة يستبش كأنه يطري من الفرح، وعند 
ذك�ر اهلل وصفاته وأس�ائه يتطأط�أ خضوعًا جلاله، واستش�عارًا لعظمت�ه، وعند ذكر 
الكف�ار ما يس�تحيل ع�ىل اهلل عز وجل كذكره�م هلل عز وجل ول�دًا وصاحبة، يغض 
صوت�ه ، وينكر يف باطنه حياء من قب�ح مقالتهم، وعند وصف اجلنة ينبعث بباطنه 
ش�وقًا إليها، وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفًا منها « . وقد أش�ار اإلمام النووي 
رمح�ة اهلل علي�ه يف كتابه التبيان يف آداب محلة القرآن، إىل أن املس�لم عليه التزام منهج 
الس�ابقن الّصادق�ن األّولن رض�وان اهلل تعاىل عليهم يف كيفية اخلش�وع والتخّش�ع، 
واس�تحضار مرجعية القرآن وهيبته، وما فيه من وعد ووعيد، وأن تظهر عليه مظاهر 
 القارئ احلقيقي للقرآن الكريم، ومنها البكاء عند تاوته ؛ فيقول: » وطريقه يف حتصيله 
- أي الب�كاء - أن حي�رض قلب�ه احل�زن بأن يتأمل ما في�ه - أي الق�رآن - من التهديد 

والوعيد الشديد واملواثيق والعهود ثم يتأمل تقصريه يف ذلك فإنه من املصائب «. 
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واملنزلة، من ذلك ما جاء يف تتمة قوله � السابق ، عندما أرادت األُّمة معرفة 
َمْن يس�تحّق النصيح�ة، وملَِْن تك�ون ، وإجابته �: أهّنا تك�ون » هلل، ولكتابه، 

ولرسوله، وألئمة املسلمن، وعاّمتهم «)�(.

وممـا جاء يف الصفحات املرقة ألبناء هذه األّمـة من النّصائح والوصايا، 
وأنواعهـا وفوائدهـا، وآثارهـا، ومنافـع األخذ هبـا، وتدارك وقتها عىل سـائر 

املستويات :

* م�ا نص�ح ب�ه اإلمام املق�رئ النح�وي أب�و عمرو ب�ن الع�اء التميمي 
 الب�رصي )ت�54ه�( رمحة اهلل عليه)2(، األّمة م�ن خال قوله لبعض طابه: 
» خذ اخلري من أهله، ودع الّش ألهله « )3(، فا ش�ك أّنه يرشد إىل حتري اخلري 
لذاته، ثم حتري أهل اخلري، واحلرص عىل ورود منازهلم، واإلفادة مما أفاضه اهلل 
تع�اىل عليهم، من النّع�م الظاهرة والباطنة، وأّن َمْن ش�اع خريه، وظهرت آثار 
ه�ذا اخلري يف س�لوكه، وكان مضم�ون املصدر ؛ فهو با ش�ك قبلة للعقاء يف 
ر اإلمام  اإلق�دام واالنتفاع منه، وال ُيغفل عن مثله أبدًا، ويف الوقت نفس�ه ُيذكِّ
الب�رصي رمحة اهلل عليه ب�رضورة هجران الّش وأهله، وااللتفات عن س�بيله، 
واالنقط�اع ع�ن كل م�ا يوصل إلي�ه ، ألنه مما يقود إىل س�وء املنقل�ب والعاقبة 

والعياذ باهلل تعاىل .

)�( أخرجه البخاري يف صحيحه �/30 ، برقم )56( ، ومسلم يف صحيحه �/74، برقم )55(.
)2( تنظ�ر س�ريته يف مش�اهري عل�اء األمص�ار �53، ونزهة األلب�اء 30-35، وإنب�اه الرواة 
�25/4-�33، ووفيات األعيان 466/3- 470، وس�ري أعام النباء 4�0-407/6، 

وشذرات الذهب �/238-237.
)3( معرفة القراء الكبار �/�02، برقم )39(.
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* وقد يفتح اهلل تعاىل بالنصيحة عىل لس�ان صاحبها يف س�اعة احتضاره، 

ويقّدمها وصّية ، عند توقع دنّو األجل ؛ من هذا ما حّدث به حممد بن إسحاق 

 ع�ن أبي�ه، ق�ال: ح�رضت الوف�اة ناف�ع ب�ن عب�د الرمح�ن الليثي)ت�69ه�( 

رمح�ه اهلل تع�اىل، وهو إم�ام أهل الق�رآن ، الَعَل�م املعروف، وطلب من�ه أبناؤه 

 وصّية، فقال: » ﴿.. ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ

  ٿ  ٿ ٿ﴾)�( « )2(.

  فتنّب�ه ي�ا مح�اك اهلل إىل عظي�م النّصيح�ة، ورفي�ع الوصي�ة ، وكي�ف أّن�ه 
رمح�ه اهلل وهو يف س�اعة املوت ُيذّكر أبن�اءه واألُّمة باملنهج القوي�م؛ بتقوى اهلل 

تع�اىل ، وإص�اح ذات الَبْن، والطاعة املطلقة ملا أمر به اهلل ورس�وله �، وأن 

حيققوا إياهنم بالتزام الثوابت من األوامر، واجتناب النواهي.

*  وم�ن الصفح�ات املضيئة يف تاريخ األُمة، والس�يا يف تقديم النصيحة 

لعموم املس�لمن إلصاح الس�لوك الع�ام يف األّمة بناًء ع�ىل املعرفة والتجربة، 

 يق�ول حكيم الزمان اإلمام الواعظ الزاهد حييى بن معاذ الرازي )ت 258ه�( 

رمح�ة اهلل علي�ه: » اجَتنِ�ْب صحبَة ثاثِة أصن�اٍف من النّاس: العل�اء الغافلن، 

اء امُلداهن�ن، والُعّب�اد اجلاهل�ن «)3(. وق�ال:» ليكن ح�ظ املؤمن منك  والق�رَّ

)�( سورة األنفال، من اآلية �.
)2(ومعرفة القراء الكبار �/���، برقم)�4(، وغاية النهاية 334-230/2.

)3( تنظر سريته وأقواله يف طبقات السلمي ، ص �07- ��4، وحلية األولياء 70-5�/�0، 
والرسالة القشريية ، ص 4�4، برقم )40(، وسري أعام النباء �5/�3، برقم )8(.
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ث�اث خص�ال: إن مل تنفع�ه فا ت�رّضه، وإن مل ت�ّره فا تغّم�ه، وإن مل متدحه 
 

فا تذّمه « )�(.

 والش�ك أّنه رمحه اهلل يعّلم يف هذه النصائح اجلامعة جمانبة إيذاء املؤمنن، 
وقبله�ا احلذر من العلاء الذين انش�غلوا بالعلم عن اهلل تع�اىل، وكذلك الذين 
اس�تعملوه يف غري موضعه، وش�غلهم الطريق عن الوص�ول إىل احلق، والذين 
أصابتهم غفلة الوقت، فش�غلتهم أنفسهم عن أداء دورهم يف املجتمع، وبقيت 
عقوهلم حبيسة األوراق والنظريات والكتب، فلم يغادروها إىل ميدان التفاعل 
والعمل، ميدان الدعوة إىل اهلل تعاىل ودينه احلق، ومل تظهر عليهم آثار العلم من 

الرمحة باخللق، والسعي إىل هدايتهم ، وتذليل العقبات أمامهم . 

وباجلمــلـة: فهي نصيحة ملؤه�ا التحذير من الذين مل يعملوا با علموا ، 
وغفل�وا عن دورهم الريادي يف النّاس، ومس�ؤوليتهم أمام اهلل تعاىل ورس�وله 
�، وك�ا ق�ال اإلم�ام الزاه�د املعّل�م أب�و عب�د اهلل األنطاك�ي )239ه��(                 
   رمحة اهلل عليه: » أنفع العلم ما عّرفك نَِعم اهلل عليك، وأعانك عىل ُش�ْكِرها، 
ه  وقام بخاف اهلوى،..العاقل َمْن َعَقل عن اهلل تعاىل مواِعَظه، وعرف ما يرضُّ

مما ينَفُعه «)2( .

وج�اء يف واقع حياة رجال األمة الّس�الفن من علائه�ا الّصاحلن، ناذج 
كثرية، يظهر من خاهلا فرقان املعرفة بن العامل الغافل ، والعامل العاقل املتنّسك 

)�( الرسالة القشريية ، ص �58.
)2( طبقات الّسلمي، ص، �38، وحلية األولياء 280/9، ورواه البيهقي يف شعب اإليان 

368/6 ، برقم )�434 ( بتحقيق عبد العيل  عبد احلميد . 
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العابد، الذي عرف قيمة العلم كوس�يلة للوصول إىل رضا اهلل تعاىل ومعرفته، 
وم�ن أولئ�ك العق�اء العّباد ما جاء يف س�رية أعل�م النّاس يف ع�رصه بالقرآن 
�عر وأّيام الن�اس ، اإلمام أيب عم�رو بن العاء   والعربي�ة وأي�ام الع�رب، والشِّ
)ت �54ه�( رمحه اهلل، يقول أبو عبيدة: » كانت دفاتر أيب عمرو بن العاء ملء 

قف، ثّم تنّسك فأحرقها، وكان من أرشف العرب ووجوههم «)�(.  بيت السَّ

فانظ�ر ي�ا أعان�ك اهلل إىل حرصه�م عىل الغاي�ات، واحلذر من االش�تغال 
بالطري�ق عن احل�ق تعاىل، الذي هو الغاية العظمى ، أو بالس�بب عن املس�بِّب 

الذي هو اهلل جّل ج��اله.

وُس�ئل اإلم�ام الواع�ظ الزاهد أب�و صالح مح�دون القّصار النيس�ابوري 
)ت�27ه��( ، رمح�ة اهلل عليه: متى جي�وز للرجل أن يتكّلم ع�ىل الناس - أي 
باملوعظ�ة والنصيح�ة ؟-، فق�ال: » إذا تع�ّن عليه أداء فرض م�ن فرائض اهلل 
تع�اىل يف علمه، أو خاف هاك إنس�ان يف بدع�ة، وهو يرجو أن ينجيه اهلل تعاىل 

منها «)2(. 

وهب�ذا يوّضح رمح�ة اهلل عليه رضورة أال يكتم العلم ع�ن الناس َمْن محل 
ش�يئًا من�ه، ويف الوق�ت نفس�ه أال يتص�ّدر لتعلي�م رشع اهلل تع�اىل، وتذكريهم 
بموعظت�ه، وترهيبه�م من عذابه، وترغيبهم بس�عة رمحته، إال َم�ْن امتلك علًا 
يف أص�ول رشع�ة اإلس�ام احلنيف، يؤّهل�ه إىل فهم املع�اين ، ويصون صاحبه 

)�( معرفة القراء الكبار�/�04، برقم )39( .
)2( طبقات السلمي، ص�25، وحلي�ة األولياء23�/�0، وسي�ر أعام النباء 50/�3، 

برقم )37(، وطبقات األولياء 359.
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م�ن الضال واإلضال، وأن الرضورة الشعية يف تصّدره متحققة، وأن عدم 
مبادرته يف بّث العلم، أو قعوده عن أداء دوره املنشود يف األُّمة هو كتان للعلم، 
وحجب للنور عن أهله، ومس�امهة فاعلة يف اتس�اع اجلهل بن أبناء املجتمع ، 
وإفساد ملقوماهتم، وتشجيع عىل انتشار الفساد يف األرض، أو أّن املتصّدر يرى 
 الناس - والسيا يف زماننا - تسوقهم األهواء، واخلرافة، والبدع، واخلافات، 
أو التش�دد يف الدي�ن إىل االبتع�اد عن اهل�دى اإلهلي، واالنح�راف عّما جاء به 
الق�رآن الكري�م من الن�ور املبن، واحلكمة، واملوعظة احلس�نة ، وم�ا كان عليه 
رس�ول اهلل � من التيسري والعقانية، والفهم ملقتضيات املرحلة، ورضورات 
العرص؛ فيقِدم عىل النصيحة وإبداء الصواب بنّية إنقاذ َمْن يس�تطيع إنقاذه من 
املس�لمن، وع�ىل أمل أن يوّفق�ه اهلل تعاىل فيكت�ب عىل يديه نجاهت�م من البدع 

وآثارها وعقوباهتا.

* ويف إب�داء النص�ح إلصاح عموم س�لوك األّمة ، وحّثه�ا عىل مازمة 
الشيعة والكينونة مع اهلل تعاىل، وتعاليم كتابه يف األقوال واألفعال واألحوال، 
م اإلمام حييى الرازي)ت258ه�( رمحه اهلل تعاىل ، نصيحته  وحتصيل أثرها ، ُيقدِّ
ت األشياُء كلُّها بِخ�ْدَمتِ�ِه؛  وحكمته إىل األُّمة فيقول:» َمْن رُسَّ بخْدَمِة اهللِ، رُسَّ

ْت عيون كّل يشٍء بالنظر إليه « )�(. ت عينُ�ُه باهلل، َق�رَّ وَمْن ق�رَّ

* ويف الُحْك�م عىل اآلخرين، وإقامة هذا احلك�م بناًء عىل االلتزام بحفظ 
احلدود وأداء الشيعة، يقول أبو يزيد البسطامي )ت�26ه�( يرمحه اهلل تعاىل: 

)�( ه�و اإلم�ام احلكيم حييى بن معاذ ، تنظر طبقات الس�لمي ، ص ��3، ورواه البيهقي 
يف الزهد الكبري �/282، برقم)726( .



�3

وا  » ل�و نظرت�م إىل رجٍل ُأعطي م�ن الكرامات حتى يرتقي يف اهل�واء، فا تغرتُّ
ب�ه، حتى تن�ظ�روا كيف جتدونه عن�د األمر والن�ه�ي، وحفظ احل�دود، وأداء 

الش�ريعة «)�(. 

وم�ن مجي�ل النّصائ�ح يف ضوء الكت�اب الكري�م ، واحلّث ع�ىل التزامه 
م�ا حكاه احلس�ن بن صالح العب�اداين رمحه اهلل عن اإلمام س�هل بن عبد اهلل 
التس�رتي)ت283ه�( رمح�ة اهلل علي�ه ، قال: دخلت عىل س�هل بن عبد اهلل 
التس�رتي فقلت له: أوصني أهيا الش�يخ يرمحك اهلل فإين أريد احلج، فقال يل: 
أوصي�ك؟ وواعظك معك! فقلت: وَمْن واعظي يرمحك اهلل؟ قال: الكتاب 
املنّزل-الق�رآن الكري�م-، فقل�ت له: الكت�اب كبري وفيه مواع�ظ وختويف، 

فعظني يرمحك اهلل ، قال: بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿.. ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   

)�( حلي�ة األولي�اء40/�0 ، وانظ�ر االعتص�ام للش�اطبي )�/94( ، ووفي�ات األعيان 
اِء الرَّمْحَن  َي 53�/2، برقم )3�2( . وأش�ار ابن تيمية رمحه اهلل يف » الفْرقان ، َبْنَ أَْولِ
�ْيطان « )ص�68-�69( إىل مث�ل هذا املعنى بقول�ه : » وجتد كثريًا من  َوأَْولَِي�اِء الشَّ
ًا هلل : أَنه قد صدر عنه ُمكاَشفةٌ  يف بعض األمور  هؤالء، عمدهتم يف اعتقاد كْونِِه ولّي
أو بعضِ  الترَصُّفاِت اخلارقة للعادة ، مثل أَْن ُيِشرْيَ إىل شخص فيموت، أَْو َيطِرْيَ يف 
انًا ، أَْو َيْمأَل إبِريقًا من اهلواء ، أو أن  َي اهل�َواِء إىل مك�ة أو غريها،  أَْو َيْمش عىل املاء أَْح
ٌت  يِّ انًا عن أَْعُنِ  النّاسِ ، أو أن بعض النّاِس اْسَتغاَث بِه وهو غاِئٌب أَْو َم َي خيتفي أَْح
فرآه قد جاءُه فقىَض َحاَجَتُه ، أو خيرب النّاَس بَما ُس�ِرَق هلم ، أَْو بَحاِل غاِئٍب هلم أو 

َمِرْيض ٍ أو نحو ذلك من األم�ور .
 ولي�س يف يشء م�ن ه�ذه األم�ور م�ا ي�دّل َع�ىل أَنَّ صاحبه�ا َويِلٌّ هلل ، ب�ل ق�د ات�فَق 
أولياء اهلل تعاىل عىل : أَنَّ الرجَل لو طاَر يف اهلواء ، أَْو َمَش�ى عىل املاء ، ملْ ُيغرتَّ بِه حتى 

ِرِه وهنيه «.  ُينْظَر ُمَتابَعتُه لرسول اهلل � َوُمَوافقتُه ألَْم
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ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ﴾)�(، ق�ال: ثم قال: استمس�ك با س�معت ترش�د، قال 
احلسن: فواهلل لقد دلتني هذه اآلية عىل كل خري)2(. 

ويظهر للقارىء مما تقّدم أن  العابد الكبري اإلمام التسرتي يرمحه اهلل حّث 
طال�ب الوصّية عىل التمّس�ك بكتاب اهلل تعاىل، وأّص ع�ىل أّنه خري واعظ ، 
وال ينبغ�ي الع�دول عنه إىل غ�ريه، وأّن كل َمْن طلب علًا ينتف�ع به يف دينه، 
جيب أن يرش�د ويش�ّجع عىل التمس�ك بكتاب اهلل واالنتهال منه، وال ينبغي 
للوعاظ والعلاء واملش�ايخ ، واملؤسس�ات اإلعامية بأنواعها تزهيد الناس 
يف العل�م بكت�اب اهلل تعاىل ، أو تصعيبه أمامه�م، أو صفهم عنه؛ بل عليهم 
لة  �لف يرمحهم اهلل تعاىل يف تيس�ري فهمه، وترغيب الصِّ اإلفادة من منهج السَّ
به، واالندماج بمعانيه وِحَكِمه وفيوضاته روحًا وجس�دًا، وحّث اخللق عىل 
الت�اس احل�ق واهل�دى والعقيدة الس�ليمة فيه ال يف غريه، ب�ل ومن الواجب 
ترغيب الناس يف التمس�ك بكتاب اهلل املنّزل مشوحًا بالسنة النبوّية املطهرة 
التي ال يس�تغني عنه�ا كل مفرِّ لكتاب اهلل ألهنا صن�و القرآن، ووحي مثله 
 يف ب�اب التشيع ووجوب االتباع . ثّم يتبّن حس�ن اختيار اإلمام س�هل بن 
مها لس�ائل؛ ليش�عر  عب�د اهلل التس�رتي يرمحه اهلل لآلي�ة املتقّدمة كوصية يقدِّ
الس�ائل عن�د تاوهت�ا أن اهلل تعاىل مع�ه بعلمه، وأّن�ه جّل وع�ّز مّطلع عليه، 
وحميط به، وال خيفى عليه يشء من أمر عبده وس�لوكياته حيثا كان يف الّس�فر 

أواحلرض الظاهر والباطن، وهو سبحانه عىل كل يشء قدير)3(.

)�( سورة املجادلة، من اآلية 7.
)2( ينظ�ر املعارضة والّرد ، لس�هل بن عبد اهلل التس�رتي ، ) حتقيق ونق�د وتعليق الدكتور 

حممد كال جعفر(، ص: 75.
)3( ينظ�ر الصفات اإلهلية يف الكتاب والس�نة النبوية يف ض�وء اإلثبات والتنزيه،   للدكتور 

حممد أمان اجلامي �/26-25 .
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وال ش�ك أّن الصفح�ات املشق�ة يف تاري�خ األمة وفرية، وأث�ر القرآن يف 
س�لوكها وجمتمعاهتا كبري ، وأن جيل الي�وم والغد بحاجة إىل إظهارها، وتثوير 
م�ا فيها من كنوز وِع�رَب ، وربطها بواقع احتياجات األم�ة لتتفاعل مع نتاجها، 
وتتعّلم أس�اليب صناعته�ا، وتقتفي أثر أولئك الرجال الذي�ن صدقوا العهد، 
وبّلغ�وا األمانة، وتيء بأنوارها عقول وقل�وب األجيال الواعدة، وتبعث يف 
ذواهتم وجمتمعاهتم وغريها إرشاقات جديدة تفيض من حكمة أولئك الصاحلن 
وسريهم العطرة ؛ وتعمل عىل ختفيف وتقليل ما ظهر بن أبناء األمة من البطالن 
واملخادع�ن واملتربلن هبيئة رموزها، ودعاهتا، وُعّبادها، وزّهادها، وعلائها 
األصفياء، وقد حقق أولئك بعض غاياهتم يف صف الناس عن احلق وصدهم 
ع�ن اهلل تعاىل وذكره، واملبالغة يف إرش�ادهم إىل أنفس�هم، وأباطيلهم، والعياذ 
باهلل تعاىل . وهم حياولون تضليل األجيال بتلبيس مفاهيم االستدراج بالكرامة 
والتلبس هبا، والش�ك أّن الكرامات املمنوحة ألولياء اهلل تعاىل ثابتة، وداللتها 
 فيه�م واضح�ة ؛ با ثب�ت للناس م�ن متّس�كهم بالشيعة، وعيش�هم يف ظال 
كتاب اهلل تعاىل وس�نّة رسوله �، وهو أمر ثابت يف صفحات السابقن، وغري 
ممتن�ع يف حق الاحق�ن ، وباجلملة فإنا يتفّضل اهلل تعاىل هب�ذه الكرامات عىل 
 عب�اده املؤمن�ن، وينفح هبا َمْن ش�اء منهم، متى ش�اء ، قال س�بحان��ه وتعاىل: 

﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ )�(.

)�( سورة يونس، اآليات 62- 64.
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مع  األدب  للباطن،وحفظ  الظاهر  وموافقة  االستقامة،  التزام  ت( 
اخَلْلق: 

كان من منهج الّصدر األّول هلذه األُّمة رمحة اهلل عليهم التزام االس�تقامة، 

املبنّي عىل فهم صحيح ألمر اهلل تعاىل رسوَله � وأتباعه باالستقامة يف القرآن 

گ   گ        ک    ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   بقول�ه:﴿  الكري�م، 

گ  گ ﴾)�(، وإّن أس�اس هذه االس�تقامة إصاح املس�لم باطنه مع 
اهلل تعاىل، وعدم خمالفته له يف الظاهر، وأنجزها الّس�ابقون يف أنفس�هم، وحّثوا 

عليه�ا أبناء جيله�م والاحقن بركبه�م، وأّكدوا عليها من خ�ال اجلمع بن 

العلم والعمل، وإصاح الّر والعلن، والثبات عىل قاعدة : أن البواطن ال بد 

أن توافق الظواهر، أّما إذا اختلت هذه املعادلة فإن العبد حيتاج إىل إصاح ذاته، 

والوق�وف عىل خطر ما هو علي�ه ؛ إذ خترجه هذه املخالفة عن احلق، وترديه يف 

 الباطل ؛ يقول اإلمام أبو س�عيد أمحد بن عيس�ى اخلّراز البغدادي )ت279ه�( 
رمح�ة اهلل علي�ه:» كلُّ باط�ن خُيالُف ظاه�رًا فهو باط�ٌل «)2(.وهذا س�لوك عام 

تس�تقيم به احلياة ، وتس�مو بظاله األرواح واألبدان ، ويرق�ى بآثاره املجتمع 

املسلم ، وتنشط به مّهة الطالبن للوصول إىل درجات املتقن.

وكان الوق�وف ع�ىل األدب يف التعامل مع اخلَْلق، واملراعاة ملنازل الناس، 

)�( س�ورة هود، اآلية ��2. وينظر األمر باالتب�اع والنهي عن االبتداع �/24، )التمييز بن 
احلقيقة والشيعة(.

)2( حلي�ة األولياء246/�0، وتاريخ بغداد 276/4، برقم )2025(. واألمر باالتباع والنهي 
عن االبتداع، للسيوطي ، يف )التمييز بن احلقيقة والشيعة(. 
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وماحظة ما مّن اهلل تعاىل به عىل البعض من فروق الدنيا أو اآلخرة يف الفضل 

ين من واضح منهج املتقّدمن يف صدر  والدرج�ات مع املحافظة عىل أخّوة الدِّ

ه�ذه األمة، وجاء ذل�ك جليًا يف عباراهتم وس�ري حياهتم، وه�م ينّظموهنا عىل 

منهج التعاليم الّسامية يف كتاب اهلل تعاىل وسنّة رسوله وهديه � ، ومن خال 

فهمهم الس�ليم خلطاب�ات اهلل اخلالدة - القرآن الكريم- ، وس�عيهم إىل حتقيق 

السلوك السوّي من خال التعّرف عىل ِحْكَمته سبحانه، ومرامي آياته، وسائر 

ما جاءت به من إرشاد وموعظة.

 وانتفع�وا م�ن ه�دي رس�وله � ال�ذي كان ق�وام بناء ش�خصه � عىل 

كت�اب اهلل، وتغ�ذت أرواحه�م وزك�ت بمتابعته، وعل�ت مهمه�م باالقتداء، 

والتس�ليم إلرادته، وال شك أن اهلل تعاىل هو س�بحانه َمْن أّدب رسوله الكريم 

اخلاتم �، وتفّضل عليه بالعلوم الكس�بية والوهبية با مل يقع نظريه ألحد من 

الب�ش، و عّلم�ه تعاىل رياض�ة النفس، وحماس�ن األخاق الظاه�رة والباطنة، 

ومنح�ه حقيق�ة األدب - أي ما حيص�ل للنفس من األخاق احلس�نة والعلوم 

املكتس�بة، وم�ا يدعوا الناس إىل املحام�د - وجعله مرجعًا للبشي�ة فيه، فأّدبه 

س�بحانه بآداب العبودي�ة، وهذبه بمكارم األخاق الت�ي حتفظ هلل جّل جاله 

س�لطان الربوبية؛ فمن صغره توىل تأديبه ورعايته بنفس�ه ومل يكله يف يشء من 

ذلك لغريه، ومل يزل اهلل عّز وجّل يفعل ذلك به حتى كّره إليه أحوال اجلاهلية، 

ومح�اه منه�ا فلم جي�ر عليه يشء منه�ا، كل ذل�ك لطف به وعط�ف عليه ومجع 

للمحاس�ن لديه؛  فباألدب ُيفهم العلم، وبالعلم يصلح العمل، وبالعمل تنال 
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احلكم�ة. وكل اآلداب متلقيات عن املصطف�ى � فإنه جممعها ظاهرًا وباطنًا. 

والش�ك أّن التزكية ك�ّل�ها آداٌب، ول�كل وقٍت أدٌب، ولكل مقام أدٌب؛ فَمْن 

جال، وَمْن ضيَّ��ع اآلداَب، فهو ب�عي�ٌد من  َل�ِزَم آداب األوقاِت، َبَلَغ مْبَل�َغ الرِّ

حي��ث ي�ظ�نُّ القرب، وم�ردوٌد من حيث يرج�و القب�ول. وأّن أصل كلِّ خري 

مازمُة األدب يف مجيع األحوال واألفعال .

وشهدت صفحات األمة أن منظومة األدب يف اإلسام جاءت مت�كاملة، 

جامعة ب�ي�ن العلم والعمل، والغيب والش�هادة، ويف هذا تعظيم لشأن األدب 

ر  وإظهار ملكانته با ال خيفى عىل أحد من العقاء ؛ فاألدب صورة العقل، فصوِّ

عقلك كيف ش�ئت، والفضل بالعقل واألدب فمن أضافها لألصل والنّس�ب 

فقد مجع املحامد ، وَمْن ختىل عن األدب فقد سلك درب األسافل؛ ألن َمْن ساء 

أدبه ضاع نس�به، وَمْن ضّل عقله ضّل أصله، وال ش�ك أن ُحسن األدب يسرت 

معايب الرجال .

ومم�ا ج�اء يف األث�ر أن أبا حفص النيس�ابوري رمحة اهلل علي�ه ورد العراق 

فق�ال ل�ه اإلمام اجلني�د البغدادي رمحه اهلل، مل�ا رأى أصحاَبه وقوفًا عىل رأس�ه 

 يأمت�رون بأم�ره، متأهب�ن خلدمت�ه: أّدبت أصحاب�ك أدب الس�اطن! ، فقال 

أبو حفص: »  ُحْسن األدب يف الظاهر عنوان ُحْسن األدب يف الباطن « )�(.

)�( الرسالة القشريية، ص 286، )40 األدب(.
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ث( مالزمة اأُلسس الصحيحة التي عليها ِقوام العبادات واملعامالت:

لّم�ا س�طعت أن�وار اهل�دى اإلهل�ي ع�ىل البشي�ة باإلس�ام، وأرشق�ت 
ش�مس املع�ارف واملِنَح عىل األمة بالقرآن والنب�ي اخلاتِم � ؛ تنّورت العقول 
والقلوب، وأفاض اهلل عليها بمحامد أس�ائه، وبسط فيها فتوح مننه، وحتّولت 
كل�ات الوحي عىل م�دى قرون من الزمن إىل مناهج نورانية مؤصلة تنطق من 
 ن�ور مش�كاته، وأخذ الرعي�ل األول نصيبهم م�ن هذه األن�وار بربكة الصحبة 
 لرس�ول اهلل �، وتربيت�ه  هل�م، وتزكيت�ه ألرواحه�م، وإعانته�م ع�ىل أداء 
أوام�ر اهلل تع�اىل ، وهتيئ�ة أعاهل�م وأحواهل�م وأخاقه�م ليقارب�وا الك�ال يف 
العبودي�ة ؛ وليصل�وا إىل رتبة القب�ول، وقد حتّولوا بذل�ك إىل منظومة متكاملة 
يرعاه�ا اهلل تع�اىل، ويؤّيدها برس�وله � ، ويباهي هبم مائكت�ه، وكا جاء يف 
احلديث المبيِّن حلال حنظلة ريض اهلل عنه ، والذي تتبّن فيه بعض اإلرشاقات 
الت�ي هلا األثر يف س�لوك األم�ة التعبدي، لما فيها من كثرة اإلقدام واالس�تباق 
عىل اخلريات، ورسعة اإلقبال عىل اهلل تعاىل، وما صاحبها من س�مو األحوال، 
والتش�وف إىل رفيع الدرجات، وش�ّدة املحاس�بة ألْنفس�هم، وما أمضوا عليه 
حياهتم اإليانية من النظام واالنتظام واملنهجية الس�ليمة، فقد جاء بيان رسول 
اهلل � لواق�ع حاهل�م؛ بقوله : » .. والذي نفيس بيده إنكـم لو تدومون عىل ما 
تكونون عندي ويف الذكر لصافحتكم املالئكة عىل فرشكم ويف طرقكم.. « )�(، 
ويف رواي�ة ملس�لم يف صحيحه أيض�ًا: » ..ولو كانت تكـون قلوبكم كام تكون 
 عنـد الذكر لصافحتكم املالئكة حتى تسـّلم عليكم يف الطرق «)2(، ويف رواي�ة 

)�( أخرجه مسلم يف صحيحه 2�06/4 - 2�07، برقم )2750( . 
)2( 95/8، برقم )7�43(، )باب فضل دوام الذكر والفكر(، طبعة دار اجليل واآلفاق. 
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الب�ن حب�ان : » .. فقـال رسـول اهلل � لو تدومـون عىل ما تـكونـون عنـدي 
يف احلـال لصافحتـكـم املالئكـة حتـى تظلكـم بأجنحتـهـا.. «)�(، ويف روايته 
األخ�رى: » .. لـو تكونـون عـىل كل حال عـىل احلال الـذي أنتم عليـه عندي 

لصافحتكم املالئـكة بأكفكم ولو أنكم يف بـيـوتـكم..« )2(.

ورسى هذا النّور يف األمة، والشك أّنه متجدد يف أبنائها وأجياهلا ، مع 
مراعاة فارق الّس�بق يف االنضام إىل اإلس�ام، وبناء دولته، وتأسيس بنيانه 
يف القلوب وعىل األرض، ورتبة الصحبة لرس�ول اهلل � ، فإّن فضل ذلك 

عظيم كريم .

وسار ورثة النبي � من الّسابقن والاحقن من عباد اهلل الصاحلن عىل 
هديه يف إمتام املسرية، وإباغ الرسالة، وإيصال املوعظة ، والنّفع باحلكمة، حتى 
حف�ظ اهلل هب�م الدين، وصانه عن ثل�ب القادحن، وجعلهم عن�د التنازع أئمة 
اهلدى، ويف النوازل مصابيح الدجى؛ فهم ورثة األنبياء)3( ، ومأنس األصفياء، 

)�( أخرجه ابن حبان يف صحيحه 55/2، برقم )344(.
)2( أخرجه ابن حبان يف صحيحه 396/�6، برقم )7387(.

)3( أخرجه ابن حبان يف صحيحه �/��0 ، ويف مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل �96/5، 
 برق�م )2�763( و)2�853( : أّن رج�ًا قدم من املدين�ة إىل أيب الدرداء ريض اهلل عنه

- وهو بدمش�ق -، فقال أبو الدرداء: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك 
حت�ّدث به عن رس�ول اهلل  � ، قال: أما قدمت لتج�ارة ؟ قال :ال ، قال: أما قدمت 
حلاج�ة ؟ ق�ال: ال ، ق�ال : ما قدم�ت إال يف طلب هذا احلديث ؟ ، ق�ال: نعم ، قال 
أبو الدرداء: فإين س�معت رس�ول اهلل � يقول: » من سلك طريقًا يطلب فيه علاًم 
سـلك اهلل بـه طريقًا إىل اجلنـة، وإن املالئكة لتضـع أجنحتها رضـا لطالب العلم، 
وإنه ليسـتغفر للعامل َمْن يف السـموات واألرض حتى احليتان يف املاء، وفضل العامل 
بياء ،  =   عـىل العابـد كفضل القمر عىل سـائر الكواكب. إن العلامء هـم ورثة األن
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وملجأ األتقي�اء، ومركز األولياء، فله احلمد تعاىل عىل َقَدِره وقضائه، وتفضله 
بعطائه، وبّره ونعائه، ومنّه بآالئه .

وظه�رت آث�ار التمّس�ك هب�دي الكت�اب والُس�نّة  مشق�ة يف األُّم�ة ، 
والس�يا في�ا  درج�ت علي�ه م�ن منه�ج قوي�م، ومس�تند عظي�م يف العبادات 
واملعام�ات؛ وبات�ت متمّس�كة بكت�اب اهلل تع�اىل، ومقتدي�ة بس�نَّة رس�وله 
�، آكل�ة احل�ال، وكاّف�ة األذى ع�ن نفس�ها وغريه�ا،  عاملة ع�ىل اجتناب 
اآلث�ام، وحريص�ة ع�ىل التوب�ة وجتديده�ا، وأداء احلق�وق عىل أحس�ن وجه؛ 
 يق�ول اإلمام َس�ْهل بن عبد اهلل التس�رتي )ت283ه��( يرمح�ه اهلل: » ال ُمِعَن 
إال اهلل، وال دليل إال رسول اهلل، وال زاد إال التقوى)�(، وال عمل إال الصرب... 
األعم�اُل بالتوف�يق، والتوف�يق م�ن اهلل، ومفتاح�ها الدع��اء والترّضع « )2(. 

تنّبه  =  مل يورثوا دينارًا وال درمهاً، وإنام َورَُّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر « . فلُي
إىل عظي�م مّهته�م رمحة اهلل عليهم يف تعّلم العلم، والس�يا علم َم�ْن ختّلق بالقرآن 
قوالً وعمًا ، س�يدنا رس�ول اهلل � ، وكيف كانوا يرصفون األموال ، ويس�تثمرون 
األعار،  وُيدققون يف األعال من أجل تعّلم س�ن�ت�ه وإحيائ�ها، وكيف يتنّقلون يف 
أس�فار بعي�دة من أجل تصحيح فكرة ، أو حتصيل فائدة، أو حتّري ُس�نّة، وال شك 
أّن مث�ل ذل�ك كثري يف تاريخ األمة، وهذه إحدى صفح�ات أبنائها املشقة ، وهي يف 
الوق�ت نفس�ه باعث منري هلممن�ا يف أن نكون عىل ما كانوا علي�ه من احلرص عىل 

الدين ، واالستزادة من العلم ، وحفظ حقوق أهلها يف أي زمان ومكان . 
)�( ومم�ا يوّض�ح أصول هذا املنهج م�ا روي يف األثر - كا يف الرس�الة �08- أن اإلمام اجلّد    
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال: » س�ادة النّاس يف الدنيا األسخياء، وسادة الناس 
يف اآلخرة األتقياء « إش�ارة منه إىل أن اجلمع بن رتبتي الدنيا واآلخرة إّنا يكون ببسط 

الّسخاء بن اخللق، والتزام التقوى باخلوف من احلق جّل جاله .
)2( طبق�ات الس�لمي ، ص ��2 ، وحلي�ة األولي�اء �89/�0-2�2، الرس�الة القش�ريية، 

ص400، برقم )�8(.
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ج( االستعانة بالصرب عىل طريق املعرفة وفهم القرآن الكريم:

  استعان السابقون يرمحهم اهلل بالصرب، وساروا بالتوكل، وتنّوروا باملعرفة، 

ووطنوا أنفسهم عىل املحن من أجل الوصول إىل الغاية يف العبادات، واحلكمة 

م�ن اإلجياد ؛ فتجس�د يف س�لوكهم ومناهجهم األثر احلقيق�ي للقرآن الكريم، 

يق�ول أب�و بكر عب�د اهلل بن طاهر األهب�ري )ت330ه�(، رمح�ة اهلل عليه: » يف 

الِمَحن ثاثة أش�ياء: تطهري، وتكفري، وتذكري؛ فالتطهرُي من الكبائر ؛ والتكفري 

م�ن الصغائر؛ والتذك�ري ألهل الصفاء .. و التوكل أال تعجز عن ُحكم وقتك، 

واملعرفُة أال ُتضيِّع ُحكم وقتك « )�(. 

رب، وعند مكاش�فة املقدور  والش�ك أن بنزول الباء تظه�ر حقائق الصَّ

تظه�ر حقائ�ق الرضا، واملس�لم يتعّلم من رج�ال األمة الس�الفن رمحهم اهلل 

ض�ا ه�و ما ُيثاب عليه املرء، وهو املطلوب الس�تقبال أق�دار اهلل تعاىل،  أن الرِّ

رب وثوابِه بالنس�بة إىل الباء واملصائب، وال ش�ك أن أعرف الناس باهلل  كالصَّ

تعاىل وبكتابه أش�ّدهم جماهدة يف أوامره، وأتبعهم لس�نّة نبيه � ، وأصربهم 

عىل احلق والفضيلة .

* * *

)�( طبقات الس�لمي ، ص �39 ، وحلية األولياء 35�/�0، الرس�الة القشريية، ص 390، 
برقم )�(.
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المحـور الثالث

أثر تعاليم القرآن

يف سلوك الفرد واأُلسرة واجملتمع

من حيث :

أ- اهتام النفس وعدم الّركون إليها ، وإعامل احلذر منها .

ب- معرفة عالمات السعادة والشقاء، وما ُيعد من أعظم الذنوب.

ت- املحافظـة عـىل تذكي قـّراء القرآن بواجبهـم ، ومكانة الّسـابقني من أئمة 
املسلمني.

وُســنَّـة  تعـاىل  اهلل  كتـاب  تعاليـم  عـىل  بنـاًء  ـوّي  السَّ السـلوك  حتقـق  ث- 
رسوله �.

ج- احلرص عىل الدعاء وُحسن الّظّن بإجابته ، واالستغفار للنفس والولد .

ح- حتقيق العّز ، والسيام حلملة القرآن ، والشهادة بفيض ُنبلِهم .

خ- املحافظة عىل العقل وأفضلية اإليامن بربكة القرآن الكريم .

د- ثبوت أجر املتمسك باحلق إذا اُتبعت األهواء وآثر النّاس الدنيا .

ذ- حتريك النّفس واهلّمة يف أن نلقى اهلل تعاىل بأحّب الصحف املرفوعة إليه.

ر- حتصيل بشارة َمْن قرأ القرآن الكريم وحافظ عىل قراءته .

ز- استحقاق َمْن ُيؤَخذ عنه القرآن املدح والتشجيع، وكذلك املتصّدر به.

 س- تعّلم التعامل مع أشّد األعامل . 
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كة عىل َمْن عاش يف ظالل القرآن وتعاليمه يف حياته .  ش- ظهور الرَبَ

ص- شفاعة القرآن وعودة بركته عىل املشتغل به بعد مماته . 

ض- إصالح منظومة األرُسة حضاريًا . 

ط- رغبة املجتمع املسلم وسعيه إىل الكسب احلالل، والزهد بام سواه .

ظ- تنميـة ثقافة فهم القـرآن بلغة القرآن؛ للتأثر بمناهجـه الرتبوية واحلضارية 
والسلوكية.

ع- ظهـور تفاعل أبناء املجتمع من األعيان مـع القرآن وأهله، وتعزز مكانتهام 
عندهم.

غ- مكانة أهل القرآن عند امللوك واألمراء والوزراء والدولة.

ـة وأجياهلا ومقّدراهتا . ف- األمل املتجدد هبذه األُمَّ

* * *

أ( اهتام النفس ، وعدم الركون إليها ، وإعامل احلذر منها:

 إن م�ن آث�ار الق�رآن عىل ه�ذه األمة، وال س�يا يف تربي�ة األرواح وتزكية 
النف�وس يف ض�وء املعرفة باهلل والفهم الصحيح للق�رآن الكريم، - رغم القيام 
بالواجب�ات وأداء احلقوق - اهتام النفس، وع�دم الركون إليها، واحلرص عىل 
احلذر منها والتحذير من رشورها، وشّدة اخلوف من املكر، وحماولة اتقاء خامتة 
السوء، والعمل عىل دفع الشقاء، واألخذ بأسباب النجاة، وسؤال اخلامتة احلسنة 
السعيدة ؛ وهو منهج عريض يف األمة تساءلت عنه أّم املؤمنن عائشة ريض اهلل 
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 عنها؛ فقد أخرج الرتمذي رمحة اهلل عليه يف السنن، أهّنا قالت: قلت يا رسول اهلل: 
الذي�ن  أهن�م   )�(﴾ ڀ  پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ديق، ولك�ن هم الذين  يشب�ون اخلم�ر ويرقون؟ قال �: » ال ي�ا بنت الصِّ

يصوم�ون ويصّلون ويتصدقون، وخيافون أن ال ُتقبل منهم ﴿ ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾)2( «)3(. 

وال شك أن ذلك الوجل بأسبابه وآثاره، واملسارعة يف اخلريات باألقوال 
واألفعال، واحلرص عىل عدم التغافل عن القرآن، واإليان بكونه املنهج احلق 
للبشي�ة مجعاء، وإقامته يف النفوس واملجتمعات، ونفي نقيض ذلك عن األمة 
وعن س�لوك أبنائها يف احلياة ؛ مما ش�هدت به صفحات التاريخ وأس�فار األمة 
املشق�ة، ووعته قلوب وعق�ول أجياهلا، وبقي بعض معامل�ه ظاهرًا عىل أرض 

أمصارها إىل يومنا هذا. 

ب( معرفة عالمات الّسعادة والشقاء، وما ُيعد من أعظم الذنوب:

  س�ّجل رجال األمة األثب�ات يف صفحات تارخيها امل�شق مواقف بناءة 
جتّسد عظيم فهمهم لكتاب اهلل تعاىل ، وأثره يف سلوكهم ورضورة املرحلة التي 
كانوا يعيش�وهنا ؛ فقد أسهر القرآن عيوهنم ، وأعمل عقوهلم ، وحّرك قلوهبم، 

)�( سورة املؤمنون، اآلية 60.

)2( سورة املؤمنون، اآلية �6.
)3( أخرجه الرتمذي يف الس�نن، برقم ) 3�75(، وجاء يف ختريج األحاديث واآلثار 403/2: 

» ورواه احلاكم يف املستدرك كذلك وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه «.
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وهيم�ن عىل كياهنم ومش�اعرهم ، وأصل�ح أرواحه�م وخواطرهم، ورّوض 
أبداهنم، وقّدس�هم ظاهرًا وباطنًا ، ومنحهم أس�لوبًا ممّيزًا يف احلياة والس�لوك، 
وبعثهم عىل املحافظة عىل تعاليمه، واالهتام به يف الليل والنهار، علًا وعمًا، 
وتعّل�ًا وتعلي�ًا ، وق�راءة وتطبيق�ًا وتدّبرًا ، وال ش�ك أن اإلرشاق�ات يف ذلك 

واسعة، والشعع كثرية ، منها :

* م�ا ح�ّدث ب�ه إبراهي�م النخع�ي رمح�ه اهلل ، أّن خال�ه علقم�ة بن قيس 
)ت62ه��( رمحة اهلل عليه، كان يقرأ الق�رآن يف مخس لياٍل، وقد قام بالقرآن يف 

ليلة عند البيت احلرام)�( .

* ومنها: ما جاء يف سرية عمران بن تيم العطاردي البرصي )ت�05ه�( 
رمح�ة اهلل عليه، أّن�ه أخذ القرآن عرضًا عىل ابن عب�اس ريض اهلل عنها، وتلّقنه 
م�ن أيب موس�ى األش�عري ريض اهلل عنه مخ�س آيات مخس آي�ات، وكان خيتم 
القرآن يف عش لياٍل، وقد مات وله مئة وس�بع وعشون سنة حافلة مع القرآن 

الكريم يف ليله وهناره)2( .

* وم�ن ه�ذه الصفح�ات املشق�ة صفح�ات ُذكر فيه�ا محزة ب�ن حبيب 
)ت�56ه��( رمح�ة اهلل علي�ه ، وه�و حي�ّدث ع�ن نفس�ه فيق�ول : » نظرُت يف 
املصح�ف حتى خش�يت أن يذهب برصي « . وكان عبيد بن موس�ى رمحه اهلل 

)�( تنظر طبقات ابن سعد 8/6، وحلية العلاء 98/2، وتاريخ بغداد 296/�2، ومعرفة 
القراء الكبار �/52، برقم)�4( .                                                   

)2(  ينظ�ر مش�اهري علاء األمص�ار، ص 87، وحلية األولياء 304/2، وس�ري أعام النباء 
253/4-257، برقم)93(، والنجوم الزاهرة �/243.
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حي�ّدث ع�ن مآثر محزة فيق�ول: » كان محزة يقرأ القرآن حتى يتف�ّرق الناس، ثم 
ينه�ض فيصيل أربع ركعات، ثم يصيل ما ب�ن الظهر والعرص، وما بن املغرب 
والعش�اء « . وحّدث جريان محزة رمحة اهلل عليه با كانوا يلحظونه من سلوكه: 

بأنه كان ال ينام الليل ، وأهنم كانوا يسمعون قراءته يرتل القرآن )�(.

ولعظيم فضل محزة الكويف يرمحه اهلل، وكريم صحبته للقرآن حيادثه اإلمام 
أبو حنيفة النعان رمحة اهلل عليه، فيقول له: شيئان غلبتنا عليها ، لسنا ُنناِزُعك 

فيها : القرآن والفرائض - أي علم تقسيم اإلرث والرتكات- )2(.

وهل�ذه الوقائع وغريها كثري كان َمْن مىض يس�تنكر حال�ة اهلجران للقرآن 
يف األُم�ة ، ويس�تحرض هيبة وخطورة اخلطاب اإلهلي عىل لس�ان رس�وله �، 
وقول�ه: ﴿ ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ )3(، 

)�(  ينظ�ر وفي�ات األعيان 2�6/2، وس�ري أعام النب�اء 90/7-97، برق�م)38(، وغاية 
النهاية �/�26-263، وشذرات الذهب �/240، روضات اجلنات 253/3.

)2(  ينظر معرفة القراء الكبار �/��3.
)3( سورة الفرقان، اآلية 30. ينظر: فيض القدير 3�3/4.

لف  وقال ابن حجر العسقاين يرمحه اهلل يف فتح الباري 86/9 : ».. واختلف السَّ
يف نس�ي�ان الق�رآن فمنهم من جعل ذل�ك من الكب�ائ�ر وأخ�رج أبو عبي�د من 
طري��ق الضحاك ب�ن مزاحم موقوفًا ، ق�ال: » ما من أحد تعلم القرآن ثم نس�يه 

إال بذن�ب أحدث�ه ، ألن اهلل يق�ول: ﴿ ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  
ىئ ... ﴾ س�ورة الشورى، من اآلية 30، ونس�يان القرآن من أعظم املصائب«، 
واحتجوا أيضًا با أخرجه أبو داود، والرتمذي من حديث أنس مرفوعًا : » عرضت 
علّي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من س�ورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها « 
 يف إس�ناده ضع�ف، وقد أخ�رج ابن أيب داود من وجه آخر مرس�ل نح�وه، ولفظه: 
» أعظم من حامل القرآن وتاركه « .                                                                       =
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= وم�ن طريق ابن س�ريين بإس�ناد صحيح يف الذي ينس�ى القرآن كان�وا يكرهونه 
ويقولون فيه قوالً ش�ديدًا . وأليب داود عن س�عد بن عبادة مرفوعاً: » من قرأ القرآن 
ثم نسـيه لقي اهلل وهو أجذم «، ويف إس�ناده أيضًا مقال ، وقد قال به من الش�افعية 
أبو املكارم والروياين واحتج بأن اإلعراض عن التاوة يتس�بب عنه نس�يان القرآن ، 
ونسيانه يدل عىل عدم االعتناء به والتهاون بأمره ، وأّن الرجل إذا حفظ آيات القرآن 
الكريم ثم نس�يها إنا نش�أ عن تش�اغله عنها بلهو أو فضول، أو الس�تخفافه هبا 
وهتاونه بشأهنا وعدم اكرتاثه بأمرها فيعظم ذنبه عند اهلل الستهانته العامة، وأخطرها 

إعراضه عن كام اهلل جل جاله .
واختل�ف يف معن�ى )أج�ذم ( فقيل : مقط�وع اليد ، وقي�ل: مقطوع احلج�ة، وقيل: 
مقط�وع الس�بب من اخل�ري، وقيل: خايل الي�د من اخلري ، وه�ي متقاربة، وقيل حيش 

جمذومًا حقيقة.
وق�ال القرطب�ي: من حفظ الق�رآن أو بعضه فقد عل�ت رتبته بالنس�بة إىل َمْن لم 
حيفظ�ه، ف�إذا أخّل هب�ذه الرتبة الدينية حت�ى تزحزح عنها ناس�ب أن يعاقب عىل 
ذل�ك، ف�إّن تْرك معاهدة الق�رآن ي�في إىل الرجوع إىل اجله�ل، والرجوع إىل اجلهل 

بعد العلم شدي�د . 
وقال إسحاق بن راهويه : يكره للرجل أن يمّر عليه أربعون يومًا ال يقرأ فيها القرآن، ثم 

ذكر حديث عبد اهلل بن مسعود : بئسا ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت.
ثم إّن نعمة القرآن وتعّهده نعمة عظيمة أحتف اهلل تعاىل هبا أحبابه من خلقه ليقوموا 
بحقها، ويش�كروه عليها ، فهو س�بحانه موليها فا بد أال يقابلوها بالكفر، ويتضح 
مم�ا تق�ّدم: أن ن�س�ي�ان القرآن كب�رية ولو بعضًا من�ه، وهذا ال ين�اقض�ه خب�ر » رفع 
ع�ن أمتي اخلطأ والن�س�يان « ألن املعدود هن�ا ذن�ب��اً؛ الت�فري�ط يف حمفوظه ، وهذا 
مت�حق�ق بع�دم تعاهده، وترك مدارس�ته ، وت�رك التفّكر يف معاني�ه ، وهجران منهج 
الّس�لف يرمحه�م اهلل تع�اىل يف تفّكره�م ووقوفه�م عىل مواعظ�ه وِحَكِم�ه؛ إذ جاء يف 

تفس�ري الثعالبي )369/2( يف تفس�ري قوله تعاىل ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
 ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ﴾ )9( س�ورة اإلرساء:  = 
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وظه�ر جتريم َمْن يغفل عن القرآن بعد تعّلمه، يقول أبو العالية ُرَفْيع بن مهران 
البرصي)ت93ه��( رمحة اهلل عليه - فيَمْن م�نَّ اهلل تعاىل عليه بالقرآن ومعرفة 
م�ا في�ه، وهو ينام عنه ، أو هيج�ره يف ليلته دون قراءة آليات�ه أو تدّبر ملعانيه، أو 
نب أن يتعّلم الرجل القرآن ثم ينام   ُأْنٍس بربه وكامه-:» كنّ�ا نعّد من أعظم الذَّ

ال يقرأ منه شيئًا - حتى ينساه - « )�(.

�عادة   وه�ذا الوج�دان املتولد من التعّلم واحلفظ يدفع إىل الش��عور بالسَّ
يف ح�ال الطاعة، وإىل النهاية الس�ي�ئ�ة والش�قاء والش�قاوة يف ح�ال التقصي�ر 
وإن اإلدم�ان عىل ت�رك القرآن والوق�وع يف هجره حيقق الوقوع يف املعصية)2(؛ 

= » أّن اب�ن َوْه�ٍب قال: س�معُت مالكًا يقول : إِن اس�تطعت أن جتعل الق�رآن إِمامًا ، 
�ا أَقْمُت يف  نَّة . قال أبو س�ليان الداراينُّ : ربَّ فافع�ْل ، فه�و اإلِم�ام الذي هي�دي إىِل اجلَ
ر فيها ، ما جزهتا ، وقال : إنا ُيؤَتى عىل  َس لياٍل،  ولوال أين أدَُع التفكُّ اآلية الواحدِة مَخْ

أحدكم من أنه إِذا ابتدأ السورة ، أراد آخرها ..« .
)�(  صف�ة الصف�وة 2��/3 ، برق�م )485(  . وه�و  يرمح�ه اهلل القائ�ل : » تعّلم�وا القرآن، 
ف�إذا تعلمت�موه فا ت�رغبوا عنه، وإي�اكم  واأله�واء فإن�ها توقع العداوة والب�غضاء 
بي�نك�م « . تنظ�ر أقوال�ه وأخب�اره يف الثق�ات البن حب�ان 239/4، وحلي�ة األولياء 
2�7/2، وطبقات الفقهاء للش�ريازي 88، وسي�ر أعام النباء 207/4، برقم)85(، 

وطبقات املفرين للداوودي �/�72.
)2( وج�اءت يف كت�اب أبرز أُس�س التعامل مع الق�رآن الكريم ، للدكتور عي�ادة بن أيوب 
الكبي�� فوائ�د مهم�ة تتعّل�ق هب�ذه املوضوع�ات ، والس�يا يف )ص 58( يف بيان ما 
احتملت�ه أحاديث ذم نس�يان القرآن عند بعض العلاء ، وأّن َم�ْن ترك العمل بالقرآن 
التحق بزمرة املذمومن، فيقول: » محل بعض العلاء األحاديث الواردة يف ذم النس�يان 

عىل ترك العمل بالقرآن ؛ ألّن النسيان هو الرتك، لقوله تعاىل: ﴿ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ..﴾ س�ورة األنع�ام من اآلي�ة 44 : أي ترك�وا ، ولقوله تع�اىل: ﴿.. ڄ  ڄ  ڃ  
 ڃ ...﴾ س�ورة احل�ش م�ن اآلي�ة �9: أي ترك�وا طاع�ة اهلل ف�رتك رمحته�م. وممن = 
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ث الزاه�د أبو عثان س�عيد النيس�ابوري )ت 298ه�(   وس�ئل اإلم�ام الُمحدِّ
�عادة والش�قاوة ؟ فق�ال: » عامة الس�عادة أن   رمح�ة اهلل علي�ه: م�ا عامة السَّ
ُتطيَع اهلل تعاىل، وختاَف أن تكون مردودًا. وعامة الشقاوة أن تعيص اهلل وترجو 

أن تكوَن مقبوالً «)�(. 

صد لعامات النجاح والس�عادة من ِقَبل الّس�ابقن يرمحهم اهلل  وه�ذا الرَّ

إنم�ا جاء من خال مس�ريهتم احلافل�ة يف تزكية األرواح والعق�ول والنفوس، 

واألق�وال واألفع�ال وتنقيتها من الك�دورات، وتنزهيه�ا عن التعّل�ق بالدنيا، 

وش�بهها، وش�هواهتا، وهو بمثابة اهلدية ألجياهلم املع�اصة، وكذلك الاحقة 

بركبه�م إىل ي�وم القيام�ة ؛ ي�قول أب�و عيل احلس��ن ب�ن ع�يل اجلوزجاين )ت: 

بعد 300 ه�( رمحه اهلل تعاىل:» من عامات الس�عادة عىل العبد تيس�رُي الطاعة 

�نّة يف أفعاله، وصحبته ألهل الصاح، وحس�ن ُخُلقه مع  علي�ه، وموافقته للسُّ

اإلخوان، وبذل معروفه للخلق، واهتامه للمسلمن، ومراعاُته ألوقاته «)2(. 

= ذه�ب إىل ه�ذا س�فيان بن ُعيينة، وقال: وليس من اش�تهر بحف�ظ يشٍء من القرآن 
وتفّل�ت منه بناٍس، إذا كان حُيّل حاله وحُيّرم حرامه. وأّيده القرطبي بقوله: هذا تأويل 
حس�ن وفي�ه توجيه، إال أّن اهلل تعاىل أثن�ى عىل من كان دأبه قراءة الق�رآن، وتوّعد َمْن 

أعرض عنه، وَمْن تعّلمه ثم نسيه... « .
)�(   وهو القائل : » رُسورك بالدنيا أذهَب رُسورك باهلل من قلبك، وخوُفك من غريه أذهب 
خوَفك منه عن قلبك، ورجاُؤك َمْن دونه أذهب رجاءك إّياه من قلبك « . تنظر أقواله 
وأخب�اره يف طبقات الس�لمي، ص �70-�75، و حلية األولي�اء 244/�0 ، ووفيات 

األعيان �/255، وسري أعام النباء 62/�4 ، برقم )33(. 
)2( طبقات السلمي ، ص 247، وحلية األولياء  350/�0 .
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ت( املحافظة عىل تذكي قّراء القرآن بواجبهم، ومكانة الّسابقني من 
أئمة املسلمني:

�م   يلح�ظ الق�ارئ لصفح�ات األم�ة املشق�ة وس�رية الس�ابقن فيه�ا أهنَّ
جوا أجياالً من فتّوة الصاحلن والعلاء العاملن، والفقراء  يرمحهم اهلل تعاىل خرَّ
إىل اهلل تع�اىل الصابري�ن املجاهدي�ن الثابت�ن ع�ىل احلق ب�دوام الفق�ر إليه جّل 
جاله، الذين عاشوا عىل حفظ الرِّ مع اهلل تعاىل عىل املوافقة، وِحْفظ الظاهر 
مع اخلَْلِق بُحْس�ِن الِعْشة، واستعال الُخُلِق يف سائر حاالهتم فحققوا الصورة 
احلضاري�ة لأُلم�ة، وظهر أث�ر القرآن يف س�لوكهم وجمتمعاهت�م ؛ ومما يروى يف 
ذلك أّن أبا موسى األشعري )ت44ه�(     رمحة اهلل عليه مجع القّراء، ليذّكرهم 

بق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  
ې   ې     ې   ې   ۉ    ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ىى  ائ   ائ  ەئ ﴾)�( فق�ال ألصحابه: » ال ُتدخلوا عيّل إال َمْن مجع 
 الق�رآن- أي حفظ�ه - «، فدخلوا عليه زهاء ثاثائ�ة رجل، فوعظهم،  وقال: 
» أنتم قراء أهل البلد، فا يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كا قست قلوب 

أهل الكتاب « )2(. 

)�( سورة احلديد ، اآلية �6 .
)2( املس�ند املس�تخرج ع�ىل صحيح اإلمام مس�لم ، لإلمام أيب نعي�م األصبهاين ��5/3، 

برقم )42(، حتقيق حممد حسن الشافعي ، وحلية األولياء �/257 .
ويف ذلك أيضًا إش�ارة إىل أنواع القلب حال تلّبس�ه بالقس�وة ، والتي بّينها احلّق جّل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   بقول�ه: ﴿  جال�ه  
ۀ   ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴾ سورة البقرة ، اآلية 74.                      =
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وق�د جاءت كلات صفح�ات األمة املشقة وس�طورها وحروفها حمررة 
بم�داد م�ن ن�ور ، تبّن كي�ف كان رجاهل�ا األمن�اء ال يّدخروا جه�دًا يف ختريج 
األجيال، وتنمية قدراهتم ؛ ليصل نور القرآن إىل العامل كّله ، وتنبثق يف القلوب 

معاين اإليان ، ومتتلئ أوعيتهم بفيض القرآن واحلكمة.

د ي�رمحه اهلل أّن�ه س�مع  * وم�ن ذل�ك أيضًا: م�ا حّدث ب�ه رِضار ب�ن ُصَ
ُس�لي�م ب�ن عيس�ى )ت�88ه�(رمح�ة اهلل علي�ه، وقد أت�اه رجل فق�ال : يا أبا 
عيس�ى، جئت�ك ألقرأ علي�ك بالتحقي�ق- أي ضبط خمارج احل�روف وصفاهتا 
والعناية باأللفاظ والرس�م - فقال له ُسليم: ) يا بن أخي شهدُت محزة الزيات 
وه�و إم�ام القراء يف الكوفة )ت�56ه��( رمحة اهلل عليه، وأت��اه رجل يف مثل 
ه�ذا فبك�ى، وق�ال : ي�ا بن أخ�ي إنا التحقيق ص�ون القرآن، ف�إن صنته، فقد 
حققت�ه، ه�ذا هو التحقي�ق ، فمىض الرج�ل ومل يقرأ علي�ه ()�( . وهذا املوقف 

= ومما ُيسّجل هنا: أّن العلاء أشاروا يف كتبهم ونصائحهم إىل الطرق الصحيحة يف 
فهم القرآن والوقوف عىل معانيه، وإىل اس�تحضار وج�دان حتريك القلوب ومحايتها 
من الغفلة، منها: رضورة أن ُيقرأ القرآن،   و ُيتلقى من أجيال األمة املس�لمة بوعي، 
ر عىل أّنه توجيهات حّية، تتنّزل اليوم، لتعالج مسائل اليوم، ولتنرَي الطريق  وأن ُيَتَدبَّ
�ل، أو عىل أّنه س�جٌل حلقيقٍة مضْت  إىل املس�تقبل، ال ع�ىل أّنه جم�رد كام مجيل ُيرتَّ
ول�ن تع�ود، ولن تنتفع األّمة اليوم هبذا القرآن حتى تق�رأه لتلتمس عنده توجيهات 
حياهت�ا الواقعة يف يومن�ا ويف غدنا، كا كان َمْن قبلنا يتلق�اه، وحن تقرأ القرآن هبذا 
الوعي ستجُد عنده ما تريد، وستجد كلاته وعباراته وتوجيهاته حّية، تنبض وحتّرك 
أبن�اء اإلس�ام نحو الرقي احلضاري الش�امل؛ الروح�ي والبدين والعم�راين الدنيوي 

واألخروي.. واهلل املستعان .
)�( معرفة القراء الكبار �/�39-�40، برقم)�5(.
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ُيعلِّم طاب الّرس�وم واأللفاظ واأللقاب والش�هادات واإلجازات أّن العربة 
باملعاين واملضامن والتطبيق ، والسيا فيا يتعّلق بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
ورشيعت�ه اخلامت�ة ، فحري بنا أبناء اليوم والغد أن ال نضيع دمعات اإلمام محزة 
وه�و يعّلم بآثاره�ّن  األجيال الاحقة بركب األئم�ة أّن إعال النوايا وحتريك 
الفه�وم، وضب�ط خم�ارج احل�روف وصفاهت�ا، مع التحقي�ق يف ص�ون القرآن، 
والوق�وف عن�د األوامر، واالنته�اء عن النواهي هو الغاية م�ن آالت العلوم ؛ 

وحتقيق الفهم عن اهلل هو املب�تغى من حتقيق العلم هبا . 

 * وم�ن املواع�ظ العظيم�ة يف صفح�ات األم�ة م�ا ح�ّدث ب�ه الكس�ائي 
رمح�ه اهلل، ق�ال: كنت أقرأ عىل محزة الزيات فجاء ُس�ليم بن عيس�ى، فتلكأُت، 
فق�ال يل محزة: هت�اب ُس�ليًا وال هتابني!، فقلُت: » يا أس�تاذ أن�ت إن أخطأُت 

قّومتني، وهذا إن أخطأت َعرّيين « )�(. 

)�( وال ش�ك أّن هذه الواقعة ليس�ت ع�ىل إطاقها ؛ ومما ُينّبه عليه هن�ا : أّن األُّمة درجت 
عىل رضورة ب�يان  أحوال الرجال، والسيا َمْن ي�ؤخذ عنهم العلم، وَمْن ُي�وثق هبم يف  
الضب�ط،  وَمْن يتوّجب حفظ مكانتهم بن اخللق، وإّن بيان الش�ائل وأحوال الرجال 
ين،  ين أصبح من الدِّ جرحًا وتعديًا مما تناقله علاء األُمة بالّسند ، وإّن النقد حلفظ الدِّ
وإّن ما أصاب الّزيات هو من قبيل ما يصيب العلاء من الوجل وخوف العاقبة. من 
قبي�ل ذل�ك ما حص�ل لإلمام اب�ن أيب حاتم الرازي عندم�ا بلغه قول اب�ن معن :)إّنا 
لنطع�ن عىل أق�وام لعّلهم حّط�وا رحاهلم يف اجلنّة من�ذ أكثر من مائ�ت�ي س�نة ( من 
أحوال البكاء، واالرتعاد ليديه حتى سقط كتاب اجلرح والتعديل من يده، وكيف كان 
يس�تعيد احلكاية من حمّدثها ليزداد هبا وجًا . وعّلق اإلمام الذهبي عىل الزمن بقوله: 
لعّله�ا م�ن مئة س�نة، فإّن ذل�ك  ال يبلغ يف أيام حيي�ى هذا القدر ، وأض�اف الذهبي 
معّلق�ًا عىل احلكاية: أصابه -أي ابن أيب حاتم-عىل طريق الوجل وخوف العاقبة؛ وإال 
فكام الناقد الورع يف الضعفاء من النّصح لدين اهلل تعاىل والذّب عن سنّة رسوله �. 

تنظر سري أعام النباء 268/�3 ، وتذكرة احلفاظ 83�/3 .
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فتنّبـه يـا رعاك اهلل: فإّن ل�كل فاضل حقه، فابد من حفظه له، والش�ك 

أن هذه الواقعة تعّلمنا وتعّلم األجيال الاحقة رضورة مراعاة احلالة النفس�ية 

ل�دى ط�اب العلم؛ ف�إّن البناء النف�� الس�ليم ، والثقة باألس�تاذ، واألمان 

جلانب�ه من أهم مقومات النجاح، وعىل َمْن مّحلهم اهلل تعاىل مس�ؤولية التعليم 

أن ينهض�وا بأنفس�هم لتنه�ض هبم األجي�ال، وعىل من تصّدر ع�ىل الناس أن 

ال حي�ّط من أقدارهم ، وال يش�ّذ بنفس�ه عن خل�ق اهلل، وعليه أن يطّهر نفس�ه 

م�ن النظرة الدون لطاب العلم وس�ائر اخلل�ق، الذين ربا هم عند اهلل أفضل 

من�ه ، وع�ىل َمْن يرى يف نفس�ه الص�دارة ويمنحها العاملية أن يس�تحرض مدى 

تقص�ريه جتاه الع�امَل الذي يزعم صدارته ؛ فلو أقام اهلل تعاىل عليه ميزان العدل 

ونوقش فيا منحه لنفس�ه س�ريى عندها فارق عامليته وحقيقة تعامله ، ويتضح 

له نكت علمه أمام حميط جهله ، ثّم إن س�ائر العلوم املتعّلقة بالشيعة إنا هي 

منقول�ة ، والذين يتصّدرون لتعليمها إنا هم نقلة ، فالعلاء قد مضوا إىل رهبم 

بع�د أن ترك�وا لألمة إرثًا عظي�ًا، وكّل من جاء بعدهم إنا ه�و ناقل إلرثهم، 

وجتدي�ده إّنا يك�ون يف طريقة تناوله للنصوص املنقولة، ويف وس�ائل عرضها 

ع�ىل مجه�ور األمة، عىل أن الكثري من ه�ذه الطرق أصبح تقليدي�ًا متوارثًا، ثم 

رة والناقلة ألفكار َمْن س�بق إّما مؤّيدة داعمة ، وإما  إّن العق�ول والدماء املحرِّ

ناقمة معارضة، واملعتدل الوسطي قليل يف سائر امليادين .

 والصحيـح : أن ي�وازن اإلنس�ان يف نقل�ه، ويمن�ح عقل�ه فرص�ة التأم�ل 
لكتاب اهلل تعاىل وسنّة رسوله � ، وال حيتقر شيئًا من تراث األمة ، أو أبنائها،  
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وحيفظ لكل ذي حق حقه، وقد قال عبد الواحد بن أيب هاش�م رمحه اهلل : س�أل 
رج�ٌل اب�َن جماهد البغدادي رمحه اهلل )ت 324 ه�(:  مل ال خيتار الش�يخ لنفس�ه 
حرف�ًا ُيحم�ل عنه ؟!،  فقال اب�ن جماهد: » نحن أحوُج إىل أن نعمَل أنفس�نا يف 
حف�ظ ما مىض علي�ه أئمتنا، أحوُج منّا إىل اختيار حرف يق�رأ به َمْن بعدنا«)�(.  
وهب�ذا يعّلم رمح�ة اهلل علي�ه كّل َمْن جاء بع�ده رضورة احل�رص عىل األصول 
املوروث�ة، وال س�يا املجم�ع عليه�ا، م�ع اس�تحضار التواض�ع ، ومعرفة قدر 
النَّفس فيا تس�وق إليه أو تش�ط فيه، وكذلك احلرص عىل عب�ور األُمة مرحلة 
معاناهت�ا املتج�ددة لئا يظهر يف مس�تقبلها م�ا تعانيه أجيال اليوم ، والس�يا يف 
بع�ض متصدرهي�ا الذين يدعون إىل أنفس�هم ب�دل الدع�وة إىل اهلل تعاىل، وإىل 
آرائه�م بدل احل�ق والفضيلة، وإىل فهومه�م بدل إعال العق�ل يف البحث عن 
الدليل ، وقد أشغلوا الذهن يف حتصيل زخارف الدنيا وُفتاهتا بدل الوقوف عىل 
مرام�ي النص�وص الكريمة وآثارها يف الس�لوك، وحكمته�ا يف حفظ النفوس 
واملجتمع�ات وبنائه�ا. عافانا اهلل من االدعاء ، وطّهر األجيال القائمة، وس�ّلم 

الاحقة من هذا الباء .

 ثّم إننا لنقف وقفة إجال وإكبار ألولئك الذين س�ّطروا يف س�فر تاريخ 
هذه األمة صفحات مشقة، وأورثوا أجياهلا آثارًا عظيمة من العلوم واملعارف، 
واألقوال واألفعال واملواقف، وكان لسريهتم، املدى الكبري يف استنفاد مدادها، 
وه�م بح�ق وإن اختل�ف زماهنم عن زم�ن النّب�وة إال أّن معامله�م ومناهجهم 
وآثاره�م، ترش�د إىل امتداد تل�ك املرحلة، وبق�اء جذوة مش�كاة النّبوة اخلامتة 

)�( ينظر املنتظم 283/6 ، )342(، ومعرفة القراء الكبار �/�27، برقم)�86( .
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وبركته�ا متوّق�دة متأّصلة فيهم ويف آثاره�م ريض اهلل عنهم، وس�ارية بتوفيقه 

تع�اىل فيم�ن بعده�م ؛ يق�ول تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ 
ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ  
ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾)�(، 
فكأّن النص يتجدد تقعيده يف كل مرحلة من مراحل تطّور األّم�ة ؛ ليبقى ختام 

األنبي�اء وخامته�م � وأصحابه ريض اهلل عنهم وَمْن ع�ىل أثرهم يف رفعة ِذْكر 

دائ�م، ولتس�تمّر نفحته اإليانية نابض�ة يف أجيال األمة م�ن الصاحلن، وباعثة 

هلممه�م ليصل�وا إىل رتب�ة املعّية مع رس�ول اهلل � وس�نته، والش�ّك أن هذه 

املناه�ج واألف�كار والصفح�ات املشق�ة، لت�زّود أبن�اء األُمة م�ن املعاصين 

والاحقن بأنواع من الطاقات عظيمة، وجتعلهم يرتقون ويرتّقون، ويتشّوقون 

إىل رتبة الذين كانوا معه � ؛ لتبقى األمة يف انطاقتها األوىل واآلخرة ناهضة 

 نحو العلياء، ولتحفظ ثوابت الدين يف كل زمان ومكان، وإن كنّا ندرك عظيم 

ما تعانيه األُمة اليوم يف س�ائر مؤسس�اهتا من تقصري ، وقصور يف إظهار عظمة 

اإلسام، ومكانة رسوله اخلاتم �، وإبراز الصورة احلضارية املشقة ألولئك 

الس�ابقن الذين استقّرت لدهيم مفاهيم األصول با فتح اهلل عليهم من عقول، 

وُحررت سائر استنباطات العلوم بمداد أقامهم ملا رزقوه من جليل الفهوم ؛ 

فكانوا صاط الوحي إلينا ، ونوره احلي يف ضائرنا وتأماتنا، وال أجّل من قول 

)�( سورة الفتح، اآلية 29.
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اإلمام البرصي أيب عمرو بن العاء التيمي )ت�54ه�( رمحه اهلل تعاىل يف مثل 

هذا املقام إذ يقول: » إّنما نحن فيَمْن مىض كَبْقٍل يف ُأصول نْخٍل طوال «)�(.

 وعب�ارة اإلم�ام محدون القّص�ار )ت�27ه�( رمحة اهلل علي�ه وهو يقول:          

َف�ُه ع�ن َدَرَجاِت  ���لِف َع�َرَف ت�قصي�ْ�َرُه، وَت�َخلُّ » َم�ْن َن��َظَر يف ِس���رَيِ السَّ

جال «)2(.  الرِّ

وُسـنَّـة  تعاىل  اهلل  كتاب  تعاليم  عىل  بناًء  وي  السَّ السلوك  حتقق  ث( 
رسوله � :

ال ش�ك أن املدرس�ة النبوية وما نتج عنها من مدارس يف أمصار املسلمن 

إىل يومن�ا ق�د تنّوعت يف معاجل�ة العديد من القضايا التي ط�رأت عىل األجيال 

منذ عرص النبوة وكذلك س�ائر ما يطرأ عليها إىل يومنا هذا، وأّن هذه املدارس 

قد رّس�خت قي�م املنهج األصي�ل يف التعامل مع احلدث، ق�ّل أو عظم خطره، 

وأفاضت بالرؤية الشمولية الفاعلة املستندة عىل الوحي اإلهلي يف عاج قضايا 

 األُّم�ة ، واملجددة يف أبنائها أمل عبور اختبار الدنيا با كان عليه رسول اهلل � 

م�ن الثبات واليقن، وس�ائر األئمة الس�ابقن من الصحاب�ة والذين كانوا عىل 

املنه�ج رض�وان اهلل تع�اىل عليه�م أمجعن ؛ م�ن علم بكت�اب اهلل تعاىل وس�نّة 

)�( معرفة القراء الكبار �/�04، برقم )39( .
)2( الرس�الة القش�ريية ، ص426،  وتنظ�ر حلي�ة األولي�اء23�/�0، وس�ري أع�ام النباء 

50/�3، برقم )37(، ودائرة معارف البستاين �73/7.
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رس�وله �، وب�ا توارثوه من مناهج مس�تقيمة تقّرب إىل اهلل تع�اىل، مبنّية عىل 

العل�م واملعرفة، وتتمتع بأس�س متين�ة رصينة، وفهم حصي�ف؛ وهذا ما وّجه 

 إلي�ه اإلم�ام احلافظ املحّدث أبو س�عيد أمح�د بن حممد الب�رصي )ت340ه�( 

رمحة اهلل عليه، من خال بيانه ملعاين املعرفة باهلل تعاىل ، وأهّنا مبنّية عىل االعرتاف 

باجله�ل أم�ام علم اهلل تع�اىل، وأّن تزكية الروح والبدن، وحتصي�ل وافر الرتبية 

مبنّي عىل ترك الفضول، وأّن الّزهد مبنّي عىل أخذ ما البدَّ منه، وإسقاط ما بقي 

ل  من عائق الدنيا، وأّن املعاملة كّلها استعال األوىل فاألوىل من العلم، والتوكُّ

كّله ترك االعتاد عىل أحد إال اهلل سبحانه، وأّن الّرضا كّله ترك االعرتاض عىل 

، والعافية كّلها  َق�َدر اهلل عّز وج�ّل، وأّن املحبَّة كّلها إيث�ار املحبوب عىل ال�كلِّ

ْحب، والتفويض كّله الطمأنينة  ي الباء بالرَّ إس�قاطُ  التكّلف، والصرب كّله تلقِّ

عند املوارد خريًا كانت أم رشًا،  واليقن كّله ترك الشكوى عندما ُيضاّد قضاؤه 

وق�دره مراد العبد، وأّن الث�قة باهلل تعاىل عل�ُم العبد أّنه به وبمصاحله أعلم من 

العبد بنفس�ِه )�(. 

)�( وه�و رمح�ة اهلل علي�ه القائ�ل : » أخ�ر اخلارسي�ن م�ن أبدى للن�اس صال�ح أعاله ، 
 وب�ارز بالقبي�ح َم�ْن هو أقرب إليه من حبل الوريد «. وإش�ارة القرب ه�ذه يذّكر فيها 

بق�ول اهلل تع��اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  
ٺ  ٺ   ﴾ سورة ق ، اآلية �6. تنظر حلية األولياء375/�0، والرسالة القشريية ، 

ص394،  وسري أعام النباء 407/�5، برقم )229(.
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للنفس  ، واالستغفار  بإجابته  الّظّن  الدعاء وُحسن  ج( احلرص عىل 
يف  أثره  وليى  وفهمه،  وتأويله  القرآن  أهل  من  ليكون  ؛  والولد 

سلوك الفرد واملجتمع :

ال ش�ك أن يف صفح�ات األمة املشقة عبارات براق�ة ذات مبنى ومعنى، 

اس�تحقت أن تكتب باء الزعفران املذّهب ، الس�يا وهي خت�ّط دعوات النبي 

الكري�م � ألبن�اء األمة وأجياهلا، بأن يرزقهم اهلل العل�م يف القرآن لفظًا وفهًا 

وتأم�ًا ، وهي نعم�ة باقية يف األمة بربكة ترداد دعواته � ، واألخذ بأس�باب 

حتقيقه�ا، وكذلك ملا هلذه الدعوات من أثر ظاهر عىل س�لوك الفرد واملجتمع.

رة واملواق�ف واألدعية املأث�ورة املح�رّبة التي تنهض  فم�ن هذه األس�طر املن�وَّ

بأرواح ومهم أبناء األمة:

* اس�تغفار النب�ي � لعم�وم املؤمن�ن واملؤمن�ات ، وه�و م�ن ضم�ن 

يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت    ﴿ : تع�اىل  اهلل  يق�ول  خصائص�ه �، 

جث       مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح ﴾)�( ، وكذل�ك 
ب�ا ثبت يف األث�ر يف معنى قوله تع�اىل: ﴿..  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  

ہ  ھ  ھ ﴾)2( .

* وكذا ثناؤه � عليهم ؛ فمن هذا الثناء ثناؤه عىل قراءة الصحايب اجلليل 

أيب موس�ى األش�عري ، عبد اهلل بن قيس )ت50 ه� ،و قي�ل بعدها( ريض اهلل 

)�( سورة حمم�د، اآلية �9.
)2( سورة التوبة، من اآلية �03.
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عن�ه، وكان مم�ن ويل زبيد و عدن للنبي � ، ومم�ن خّصه �  بالدعاء ، كا يف 

حديث أيب موسى األشعري ، قال: قال النبي �: » اللهم اغفر لعبيد أيب عامر 

اللهم اغفر لعبد اهلل بن قيس ذنبه « )�(. 

�لمّي ريض اهلل  * وكذلك اس�تغفاره  � جلابر بن عبد اهلل األنصاري السُّ

عن�ه؛ إذ كان مم�ن َرَوى عن النب�ي � َوَأيِب َبْكٍر َوُعَمَر َوَع�يِلٍّ وآخرين، وروى 

�ٌد وَعِقيٌل وعبد الرمحن ، وكذلك عطاء بن أيب َرَباٍح وحممد بن  عن�ه أوالُدُه حُمَمَّ

الُمنَْكِدر َوَعْمُرو بن دينار وغريهم .

 وكان مم�ن ش�هد الَعَقب�ة م�ع أبيه ، وأراد ش�هود بدر، فخلف�ه أبوه على 

أخواته، وكّن تس�عًا، وكذا خلفه يوم أحد، فاستش�هد أب�وه يومئذ ...وَغَزا َمَع 

النبي � تِْسَع َعْشَرَة َغْزَوًة .

َونال اخلريية رمحة اهلل عليه بش�هادة النبي � ألهل اْلُحَدْيبَِيِة وقوله هلم : 

» َأْنُت�ْم َخرْيُ َأْه�ِل اأْلَْرِض « )2(، وكانوا  ألفًا وأربعائة وجابر بن عبد اهلل منهم، 

رضوان اهلل عليهم أمجعن.

ًة ؛ فقد أخرج  ي�َن َمرَّ وثبت اس�تغفار النبي � له َلْيَلَة اْلَبِعرِي مَخًْس�ًا َوِعْشِ

)�( أخرج�ه اإلم�ام البخ�اري يف صحيحه 2332/5 ، ب�اب )�8( . وقد جاء يف الصحيح 
أيض�ًا �57�/4، برق�م )4068(، ب�اب )غ�زوة أوط�اس(، ولفظ�ه: » فقل�ت - القائل 
أبو موسى األشعري -: ويل فاستغفر ، فقال - أي النبي �: اللهم اغفر لعبد اهلل بن 

قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخًا كريًا .. «.
)2( أخرج�ه اإلم�ام البخاري يف الصحي�ح �526/4، برقم)3923 (، ب�اب غزوة احلديبية. 

حتقيق : د. مصطفى ديب البغا.
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الطيال� يف مسنده عن جابر ريض اهلل عنه أّنه قال:» استغفَر يل رسول اهلل � 
ليلة البعري مخسًا وعشين مرة «)�(.

ق�ال هش�ام بن ع�روة واصفًا مس�رية جابر ب�ن عبد اهلل يف الدع�وة إىل اهلل 
والتخّل�ق بأخ�اق أهل الق�رآن واحلديث: َرَأْيت َل�ُه َحْلَقًة يِف اْلَمْس�ِجِد َتْأُخُذ 

َعنُْه ، وتويف باملدينة سنة )78ه�(  وصىل عليه أبان بن عثان بن عفان )2(.

وقد كانت األُمة تعمد إىل االس�تغفار لعموم املؤمنن وخواصهم من أويل 
األرحام يف النَّسب والعلم والصحبة، وهو من اهلدي املوروث يف رجال األمة 
الّس�ابقن؛ فم�ن ذلك ما جاء يف األث�ر أن اإلمام أمحد بن حنب�ل رمحة اهلل عليه 
ث عن نفس�ه وس�لوكه جتاه أصحاب الفضل عىل األمة أنه ما بات منذ  كما حدَّ
ثاثن س�نة إال وهو يدعو للش�افعي رمحه اهلل ويستغفر له)3(؛ حتى سأله ولده          
�افعي؟! ملا س�معه خيتصه بالدعاء  عبد اهلل: أي رجل كان حممد بن إدريس الشَّ

)�(  297/3 ، برقم )�840(. وأخرجه الرتمذي يف سننه 69�/5 ، برقم ) 3852 ( ، وقال:
هذا حديث حسن صحيح غريب .

ومعنى قوله : ) ليلة البعري ( ما روي عن جابر من غري وجه أنه كان مع النبي � يف 
س�فر فباع بعريه من النبي � واش�رتط ظهره إىل املدينة . يق�ول جابر: ليلة بعت من 
النبي � البعري اس�تغفر يل مخس�ًا وعشين مرة . وكان جابر قد ُقتل أبوه عبد اهلل بن 
عم�رو بن حرام يوم أحد وترك بنات فكان جاب�ر يعوهلّن وينفق عليهّن ، وكان النبي 
� ي�رّب جابرًا ويرمحه لس�بب ذل�ك .وأخرجه ابن حبان يف صحيح�ه، 9�/�6  برقم 

)7�42( ، قال حمققه شعيب األرنؤوط : حديث صحيح  .  
)2( ينظ�ر الثق�ات الب�ن حب�ان 5�/3 ، برق�م)��7(. وط�رح التثري�ب �/49 . والتحفة 

اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للسخاوي �/�54 .
)3( ج�اء يف وفي�ات األعي�ان �64/4، بتحقيق إحس�ان عب�اس: » قال أمحد: م�ا بّت منذ 

ثاثن سنة إال وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له «. 
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�افعي كالّش�مس للدنيا، والعافية  ويكث�ر منه له، فأجابه اإلمام أمحد:) كان الشَّ
للناس، فهل هلذين من خلف، أو ألحد عنها من عوض()�( . 

هيل البغدادي)ت:بعد  ومنهم اإلمام املقرئ العابد الصالح أبو محدون الذُّ
220ه��( رمحة اهلل عليه، الذي ذاع صيته يف اإلتقان والقناعة والعبادة والتقلل 
من الدنيا ؛ إذ جاء يف س�ريته أّنه اختذ صحيفة كتب فيها أس�اء ثاث مئة نفس 
ج  م�ن أصحاب�ه، يدعو هلم كّل ليلة ، فنام عنه�م ليلة ، فقيل له يف النوم : مل ُتْرِ
مصابيحك !، فقعد فأرسج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ)2(. 

* وم�ن ص�ور حث�ه � املجتم�ع ع�ىل االهت�ام بالق�رآن: امتداح�ه � 
لألصوات احلس�نة بالق�رآن، ومنها أصوات األش�عرين عن�د قراءهتم القرآن 
بقول�ه: » إين ألعـرف أصوات رفقة األشـعريني بالقرآن حـني يدخلون بالليل 
وأعرف منازهلم من أصواهتم بالقرآن بالليل وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا 

بالنهار ومنهم حكيم .. « )3( .

)�( تاري�خ بغ�داد 66/2 )دار الكتب العلمي�ة(، ووفيات األعي�ان �64/4، برقم)558(، 
حتقيق إحس�ان عباس، وتاريخ دمشق �348/5، ولوامع األنوار البهية 46�/2 )ذكر 

أئمة املذاهب األربعة(. 
)2( تاريخ بغداد 360/9، برقم )4927(، ومعرفة القراء الكبار �/��2، برقم )�06(. 

)3(  أخرج�ه اإلم�ام البخ�اري يف صحيح�ه �547/4، برق�م )�399(، واإلم�ام مس�لم يف 
صحيح�ه �944/4 برق�م )2499(. ق�ال اإلم�ام ابن حجر العس�قاين يف اإلصابة يف 
معرفة الصحابة : » حكيم األش�عري ال أعرف له خربًا س�وى ما وقع يف الصحيحن 
من حديث أيب موس�ى األش�عري قال: قال رس�ول اهلل �: » إين ألعرف أصوات رفقة 
األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليل ) أي إىل املسجد - أو منازهلم( ومنهم حكيم 
إذا لقي اخليل... « فذكر احلديث. استدركه أبو عيل الغساين، وقد زعم ابن التن وغري 
واح�د مم�ن رشح البخاري أن قول�ه: » ومنهم حكيم « صفة رجل منهم غري مس�مى، 

وكذا حكاه عياض عن شيخه أيب عيل الصديف، واهلل أعلم «.
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ويف ه�ذا نلح�ظ حتفيزه � ألصحابه وعموم أبناء اإلس�ام عىل حتس�ن 
القراءة ، وعىل فضل منزلة صاحب األداء املتقن يف القرآن، والس�يا َمْن جّوده 
ومتّيز فيه، من ذلك قوله � أليب موسى األشعري ريض اهلل عنه: » يا أبا موسى 

لقد أوتيت مزمارًا من مزامي آل داود «)�( . 

وقول�ه �: » يقـال لصاحب القـرآن اقرأ وارتق ورتل كـام كنت ترتل يف 
الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها «)2( .

ونلحظ أن أثر القرآن يف س�لوك املجتمع املس�لم قد ظهر جليًا يف س�لوك 
جمتمع األشعرين الذين امتدحهم رسول اهلل �  لّما ظهرت شائلهم وأحّبها 
اهلل ورسوله  � فيهم؛ من ذلك ما حّدث به أبو بردة عن أيب موسى قال : قال 
رس�ول اهلل �: » إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو قّل طعام عياهلم باملدينة 
مجعـوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ثم اقتسـموه بينهم يف إناء واحد بالسـوية 

فهم مني وأنا منهم «)3(. 

)�( أخرج�ه اإلم�ام البخاري يف صحيح�ه �925/4 ، باب )�3( حس�ن الصوت بالقراءة 
للق�رآن، برق�م )�476(. وأخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده354/2 ،برق�م: )�863(، 
ولفظ�ه: » لق�د أُعط�ي أبو موس�ى مزام�ري داود « . وأخرج اهليثمي يف جمم�ع الزوائ�د 
 359/9 ، ع�ن س�لمة ب�ن قيس أن النبي � مرَّ عىل أيب موس�ى وه�و ي�قرأ ، فقال: 

» لقد أويت هذا من مزامي آل داود « ، وقال عقبه : رواه الطرباين وإسناده جيد .
)2( أخرجه اإلمام النس�ائي يف فضائل القرآن �/��4 ، برقم )�8( ، واحلاكم يف املس�تدرك 
عىل الصحيحن �/739 ، برقم )2030(، واإلمام البيهقي يف ُشعب اإليان 39�/2، 

برقم )2�57( .
)3( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه �944/4 ، برقم )2500(.
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* وكذل�ك م�ن الس�لوك املحفوظ يف األم�ة تأثرها هبدي النب�وة والقرآن 

ر أهل اإلس�ام بالقرآن؛ الس�يا إذا ُأن� املس�لم  وتوات�ر دعائه � لِ�َمْن ُيذكِّ

بع�ض آياته ، م�ن ذلك ما جاء عن أّم املؤمنن الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها، 

قالت: سمع رسول اهلل � رجًا يقرأ يف سورة بالليل ، فقال: » يرمحـه اهلل لقد 

أذكرين كذا وكذا آية كنت ُأنسيتها من سورة كذا وكذا «)�(.

* ومن أدعيته � لعبد اهلل بن عباس )ت68ه�(، ريض اهلل عنها ، قوله: 

ين «)2( ، وهبذا فإّنه � قد دعا البن عباس  » اللهم عّلمه التأويل، وفّقهه يف الدِّ

أن يرزقه اهلل تعاىل علم تأويل كتابه، وال شك أن الفهم عن اهلل عّز وجّل هو فقه 

يف الدين ، ووقوف عىل ِحَكم تشيعه . وحتققت دعوته �، فلم يكن عىل وجه 

األرض يف زمانه أحد أعلم منه بكتاب اهلل تعاىل وفقهه؛ فهو احلَرْب والَبْحر، ويف 

ذل�ك حّدث عكرمة عن فقه ابن عباس يف سياس�ة الناس ، وكيفية موعظتهم، 

ث الناس كل مجعة  وحتديثه�م ع�ن اهلل عّز وجّل ، فقال: قال اب�ن عباس: » حدِّ

مرة ، فإن أبيت فمرتن ، فإن أكثرت فثاث مرار ، وال متّل الناس هذا القرآن ، 

وال ألفينك تأيت القوم وهم يف حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم 

ثهم وهم يش�تهونه، فانظر  حديثه�م فتمّله�م ، ولكن أنصت ف�إذا أمروك فحدِّ

)�( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه �922/4 ، برقم )�475( . وأخرجه اإلمام مس�لم 
يف صحيحه �/543 ، برقم )788( .

)2( أخرج�ه اإلم�ام أمحد يف مس�نده �/266، واحلاكم يف مس�تدركه 534/3 ، وصححه ، 
ووافقه الذهبي عىل ذلك. 
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السجع من الدعاء فاجتنبه فإين عهدت رسول اهلل � وأصحابه ال يفعلون إال 
ذلك «)�( يعني ال يفعلون إال ذلك االجتناب . 

 ولّم�ا مات ابن عباس ريض اهلل عنها س�نة) 68ه�(، صىّل عليه حممد بن 
احلنفية رمحه اهلل، وقال: » مات رّبايّن هذه األّمة «)2( .

* ويف تعليم�ه � األم�ة - م�ن خ�ال الدع�اء - كيفية حف�ظ كتاب اهلل 
تع�اىل، واملحافظ�ة عىل ما عندها منه ، وما به ُيطرد النس�يان؛ حّدث ابن عباس 
ريض اهلل عنها : أنه بينا هو جالس عند رسول اهلل � إذ جاءه اإلمام اجلّد عيل 
ابن أيب طالب ريض اهلل عنه وكّرم وجهه، فقال: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ، 
 تفّلت هذا القرآن من صدري فا أجدين أقدر عليه !، فقال له رس�ول اهلل �: 

» يا أب�ا احلس�ن ؛ أفا أعّلمك كل�ات ينفعك اهلل هبّن، وينفع هب�ّن َمْن عّلمته ، 
ويثبت ما عِلمته يف صدرك « ؟ قال : أجل يا رسول اهلل فعلمني ، قال:» إذا كانت 
ليلة اجلمعة ، فإن استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر ، فإهنا ساعة مشهودة، 

والدعاء فيها مسـتجاب، وهي قول أخـي يعقوب لبنيه : ﴿.. ڦ    ڄ    
ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ ﴾)3(، حتى تأيت ليلة اجلمعة، فإن مل تستطع، 
فقم يف وسطها ، فإن مل تستطع ، فقم يف أّوهلا فصل أربع ركعات تقرأ يف الركعة 
األوىل بفاحتة الكتاب وسـورة يس، ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب وآمل تنزيل 
الّسـجدة، ويف الركعـة الثالثة بفاحتة الكتاب وحم الدخـان، ويف الركعة الرابعة 

)�( أخرجه البخاري يف صحيحه 2334/5 ، برقم )5978(. 
)2( تاريخ بغداد �/�75، )ذكر بشارة النبي � أّن اهلل يفتح املدائن عىل أّمته (. 

)3( سورة يوسف، من اآلية 98.
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بفاحتة الكتاب وتبارك املفصل ، فإذا فرغت من التشهد فامحد اهلل وأحسن الثناء 
عىل اهلل وصل عيّل وعىل سائر النبيني وأحسن، واستغفر إلخوانك الذين سبقوك 
باإليامن، واستغفر للمؤمنني وللمؤمنات، ثم قل آخر ذلك: اللهم ارمحني برتك 
املعايص أبدًا ما أبقيتني، وارمحني أن أتكّلف ما ال يعنيني، وارزقني ُحْسن النَّظر 
فيـام يرضيك عني، اللهم بديع السـموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة 
التـي ال ترام أسـألك يا اهلل يا رمحن بجاللك ونور وجهـك أن ُتلزم قلبي حفظ 
كتابـك كام عّلمتني، وارزقنـي أن أتلوه عىل النَّحو الـذي يرضيك عني، اللهم 
 بديع السـموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة التي ال ترام أسـألك يا اهلل 
يـا رمحن بجاللك ونور وجهك أن تنّور بكتابك برصي، وأن ُتطلق به لسـاين، 
 وأن تفـّرج بـه عـن قلبـي، وأن تـرح به صـدري، وأن تشـغل به بـدين؛ فإنـه 
ال يعيننـي عىل احلق غيك، وال يؤتيـه إال أنت، وال حول وال قوة إال باهلل العيل 
 العظيـم، أبا احلسـن ؛ تفعل ذلك ثالث مُجَع أو مخسـًا أو سـبعًا جيـاب بإذن اهلل 
 فـو الـذي بعثنـي باحلق ما أخطـأ مؤمنًا قط « . ق�ال عبد اهلل بن عب�اس: فو اهلل 

ما لبث عيّل إال مخس�ًا أو س�بعًا حتى جاء رس�ول اهلل � يف مثل ذلك املجلس 
فق�ال: يا رس�ول اهلل ؛ إين كنت في�ا خا ال أتعلم أربع آي�ات أو نحوهن، فإذا 
قرأهت�ن عىل نف�� يتفلتن فأما اليوم فأتعلم األربعن آية ونحوها ، فإذا قرأهتن 
ع�ىل نف�� فكا كتاب اهلل نص�ب عيني، ولقد كنت أس�مع احلديث فإذا أردته 
تفّلت، وأنا اليوم أسمع األحاديث فإذا حدثت هبا مل أخرم منها حرفًا . فقال له 

رسول اهلل � عند ذلك: » مؤمن ورب الكعبة أبا احلسن « )�(. 

)�( أخرج�ه احلاكم يف املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن �/�46 ، برق�م )��90( . وقال: هذا 
حديث صحيح عىل رشط الشيخن ومل خيرجاه .                                                         =



��

* وم�ن صفحات األمة املشقة يف الدع�اء املجاب بربكة القرآن، وظهور 
آثار ذلك يف الفرد واملجتمع ؛ ما جاء يف حياة وس�رية أهل القرآن ممن أحس�نوا 
تاوت�ه، وفهم�وا معاني�ه، ونطقوا بحكمته، وس�اروا عىل هديه ون�وره، وبثوا 
 تعاليم�ه إىل البشي�ة كّله�ا ع�ىل حس�ب طاقته�م، وظ�روف عصوره�م، وبا 

هيأه اهلل تعاىل هلم من وسائل تناسب عرصهم لنش دعوة احلق يف سائر اآلفاق، 
والش�ك أن ن�ور القرآن الكريم هو اجل�اء لُظَلم النَّْف�س، والتطهري للحواس 
والنََّف�س؛ فاملؤم�ن احلّق َم�ْن تفاعل م�ع القرآن الكري�م لفظًا ومعن�ى، روحًا 
ومبنى، وأقام ما جاء فيه عىل حس�ب ما يرتضيه رب العاملن جّل جاله، وأّن 

= ويف املعج�م الكبري للطرباين��/367-368، برقم)�2036(: عن ابن عباس قال : 
 ق�ال عيل بن أيب طالب : يا رس�ول اهلل ؛ القرآن ينفلت من ص�دري ، فقال النبي �: 
» أعّلمك كلامت ينفعك اهلل هبن وينفع من علمته «، قال : نعم بأيب أنت وأمي، قال: 
ية  يلة اجلمعة أربع ركعات تقرأ يف الركعة األوىل بفاحتة الكتاب ويس، ويف الثان صـل ل
بفاحتـة الكتـاب وحم الدخـان، ويف الثالثـة بفاحتة الكتـاب وآمل تنزيل السـجدة، ويف 
ـبـارك املفصل، فإذا فرغت من التـشهد فامحد اهلل، واثـن  الرابـعة بفاحتة الكتـاب وت
عليه وصل عىل النبيني واستغفر للمؤمنني، ثم قل: اللهم ارمحني برتك املعايص أبدًا 
ما أبقيتني، وارمحني من أن أتكلف ما ال يعنيني، وارزقني حسن النظر فيام يرضيك 
 عنـي اللهـم بديع السـاموات واألرض ذا اجلالل واإلكرام والعزة التي ال ترام أسـألك
يا اهلل يا رمحن بجاللك ونور وجهك أن تلزم قلبي حّب كتابك كام علمتني، وارزقني 
أن أتلـوه عىل النحو الذي يرضيك عني، وأسـألك أن تنـّور بالكتاب برصي، وتطلق 
ـه لسـاين، وتفرّج به عن قلبي، وترح به صدري، وتسـتعمل بـه بدين، وتقّوين عىل  ب
ذلـك، وتعيننـي عليه فإنه ال يعينني عـىل اخلي غيك، وال يوفق لـه إال أنت. فافعل 
 ذلـك ثـالث مجـع أو مخسـًا أو سـبعًا حتفظه بـإذن اهلل ومـا أخطـأ مؤمنًا قـط « فأتى 
 النب�ي � بع�د ذلك بس�بع مجع فأخ�ربه بحفظه الق�رآن واحلديث فق�ال النبي �: 

» مؤمن ورب الكعبة ، علم أبا حسن علم أبا حسن «. 
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برك�ة الق�رآن عظيمة ال يمكن رصدها يف أس�طر، أو اجتزاؤه�ا يف صفحات، 
ألّن األّم�ة بمجموعه�ا تعيش يف ظال بركت�ه إىل يوم القيام�ة، ولكن ال بأس          

باإلشارة إىل بعض الصفحات املشقة يف إجابة دعوات أبنائها.

والش�ك أيضًا أّن من بن مقدمات إجاب�ة الدعوات بربكة القرآن الكريم 
- بع��د أن ين�ال الداعي نصيبه مم�ا تق�ّدمت اإلش�ارة إليه مم��ا هي�ّذب الّروح 

والبدن - :

* أن يس�تحرض أن�ه م�ن أهل اهلل تع�اىل وخاّصت�ه ؛ فعن أن�س ريض اهلل 
 عن�ه ق�ال: ق�ال رس��ول اهلل �: » إن هلل أهلني مـن النـاس « قالوا : َم�ْن ُه�م 

يا رس�ول اهلل ؟ قال : » أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته «)�( . 

* ث�م ينتقل املس�لم من حالت�ه واستش�عاره بالكينونة من أه�ل اهلل تعاىل 
وخاّصت�ه إىل تذّك�ر ما هو فيه من عظيم فضل اهلل تعاىل ونعمته ، ليأنس بذلك، 

وتق�ّر عين�ه به؛ فقد ج�اء عن ابن عب�اس ريض اهلل عنها يف قول�ه تعاىل: ﴿ ک  
گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ﴾ )2( قال: ﴿ گ    

گ﴾: القرآن ، ﴿ گ ﴾: حن جعلهم من أهل القرآن )3( .

* ث�م يبارش بالدعاء والترّضع واإلنابة يف ض�وء ما جاء يف القرآن الكريم 
م�ن دعوات عىل لس�ان األنبياء واملرس�لن ، وعب�اد اهلل الصاحل�ن، واملائكة 

)�( أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحن �/743 ، برقم )2046(، وقال: وقد روي 
هذا احلديث من ثاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها .

)2( سورة يونس، اآلية 58 . 
)3( تفسري الطربي ��/�25.
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 املقّربن، وبما فيه ظاهر فيض لرمحة اهلل تعاىل عىل أّي من خملوقاته، وبما اّدخره 
ع�ّز وج�ّل لعباده م�ن نعيم ، ويس�أله س�بحانه أن يدفع عنه أح�وال ومآل من 

اس�تحقوا اخلزي والعذاب األلي�م ؛ ممن قّص قصصهم يف الق�رآن الكريم، أو 

الذي�ن أت�ى عىل ذك�ر بعض أحواهلم وس�لوكياهتم الت�ي كان�وا ال يوافقون هبا 

تعاليم�ه، أو جياه�رون يف إتياهنا خمالفن بذلك رس�له عليهم الصاة والس�ام 

وما جاؤوا من أجل حتقيق�ه . 

بالثاب�ت ع�ن  التوّج�ه إىل اهلل تع�اىل   * ث�م حي�رص كل احل�رص ع�ىل 
رس�ول اهلل �، من األدعية واألذكار، عىل تعدد املناسبات يف احلرض والسفر، 

والليل والنهار، والِسلم واحلرب، والّصحة والّسقم، واخلاص والعام .

* وكذل�ك بس�ائر ما جاء عن عباد اهلل الصاحل�ن يف تاريخ األمة املشق، 

ووثيق عاقتهم باهلل تعاىل . 

* ثّم با جيتهد فيه من الدعاء ، عىل أن ال يعتقد وروده عن الرسول الكريم 

� إذا مل يكن ثابت النس�بة إليه ؛ إذ اعتقاد ورود يشء عن رس�ول اهلل � من 

غري دليل ثابت صحيح هو تقّول عىل رس�ول اهلل �، ونس�بة يشء إليه مل يقله، 

وه�و داخ�ل يف الكذب عليه، وقد جاء يف األثر عن ربعي بن ِحراش  ريض اهلل 

عنه ، أّنه قال: سمعت عليًا ريض اهلل عنه يقول: قال النبي �: » ال تكذبوا عيّل 

فإنه من كذب عيّل فليلج النار « )�( .

)�( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه �/52 ، باب ) 38( إثم من كذب عىل النبي �، 
برقم )�06( .
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 وج�اء ع�ن عامر ب�ن عبد اهلل ب�ن الزبري عن أبيه ق�ال : قل�ت للزبري : إين 
ال أس�معك حتّدث عن رس�ول اهلل � كا حيدث فان وفان ! قال: أما إين مل 

أفارقه ، ولكن سمعته يقول : » من كذب عيّل فليتبوأ مقعده من النار « )�( .

ثم ع�ىل الّداعي رّبه، الراغ�ب يف حفظ القرآن الكري�م وتعّلمه وتعليمه، 
والعمل بمقتضاه، لكس�ب نوره وبركته وظهور آثاره عليه ؛ أن يلتمس املطعم 
احل�ال ، وامللب�س واملأوى احلال، ويتحّرى احلال يف كّل يشء ما اس�تطاع ؛ 
لتتحق�ق له إجابة الدعاء، وجيد آثار القرآن يف س�لوكه، فقد جاء عن أيب هريرة 
ريض اهلل عن�ه أّن�ه قال: قال رس�ول اهلل �: » أيها النـاس إّن اهلل طّيب ال يقبل 

إال طيبـًا، وإّن اهلل أمـر املؤمنني بام أمر به املرسـلني، فقال: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ     
چ    ﴿ وق�ال:   ،)2(﴾ ھ  ھ   ھ      ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
فر أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء:  جل يطيل السَّ ژ ﴾)3(، ثم ذكر الرَّ
يـا رب يا رب ، ومطعمه حرام، ومربه حرام، وملبسـه حرام، وغّذي باحلرام 

فأّنى ُيستجاب لذلك « )4(.

وج�اء يف صفح�ات التاري�خ أن اهلل تع�اىل أك�رم أه�ل الق�رآن فحقق هلم 

)�( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه �/52 ، باب ) 38( إثم من كذب عىل النبي �، 
برقم )�07( .

)2( سورة املؤمنون ، اآلية �5 .
)3( سورة البقرة ، اآلية �72 .

)4( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه 703/2 ، باب ) �9( باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها، برقم )�0�5( .
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رج�اءات كثرية، وأجاب هلم دعوات عريضة يف حاالت عامة وخاّصة ، تدلل 
ع�ىل أثر القرآن الكريم يف يقينهم وس�لوكهم وحياهتم، رغ�م الباء الذي كان 
ُيصيب بعضهم ؛ فإنا كان عزاؤهم أن يصربوا هلل ويف اهلل وباهلل، ويعلموا بحق 
أّن اهلل تعاىل إنا كتب الباء عىل خلقه لريصد مستوى يقينهم بموعوده، ويمّيز 
بعضه�م عىل بعض عىل قدر التحّمل والتس�ليم إلرادته ج�ّل جاله، وليكتب 

هل�م ثواب الصرب عىل الباء بش�تى أنواعه ومظاهره، قال تعاىل: ﴿ .. ی  
وئ    ..﴿: س�بحانه  وق�ال   ،)�(  ﴾ جب  يئ   مئىئ   حئ   جئ  

ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ﴾)2( . 

وظه�ر أث�ر الق�رآن يف س�لوك أبن�اء األّم�ة من حي�ث الّصرب ع�ىل الباء، 
واستعال س�اح الدعاء يف الشدائد، ويف الّراء والرّضاء، واالنتفاع من قّوته 
الظاه�رة ، وس�طوته القاهرة، ورسع�ة إجابته الباهرة، وُحس�ن التوّجه إىل اهلل 
تعاىل برغبة اإلجابة املطلقة ؛ ومن ذلك ما جاء يف سي�رة شي�خ اإلقّراء بالعراق 
اإلم�ام حممد ب�ن أمحد اب�ن َش�نَُبوذ البغ�دادي )ت 328 ه�(، رمح�ة اهلل عليه؛ 
ال�ذي ق�ال فيه أبو بكر اجلاء املقرئ: » كان ابن ش�نبوَذ رجًا صاحلًا « ، وقال 
في�ه الذهب�ي :  » كان ث�قة يف نفس�ه، صاحلًا دّي�نًا، متبّحرًا يف هذا الش�أن - أي 

القراءات والقرآن - « )3(. 

وهو مع ما تقّدم من شهرة فضله ، وعلّو مكانته وقع له يف سن�ة )223ه�( 

)�( سورة األنبياء ، من اآلية 35 .

)2( سورة الفرقان ، من اآلية 20 .
)3( معرفة القراء الكبار �/277، برقم)�92( .
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واقع�ة تطّلب��ت من��ه عظيم صب��ر، وعري�ض دع�اء ؛ إذ ُأحرض اب�ن ش�نبوذ         
رمح�ه اهلل إىل جمل�س الوزير أيب عيل اب�ن مقلة وزير ال�رايض، وُأحرض عمر بن 
حممد بن يوسف القايض ، وابن جماهد ، ومجاعة من القراء ، ونوظر ابن شنبوَذ 
يف بع�ض آرائ�ه املتعّلقة بكيفية ق�راءة النص القرآين، وببع�ض اآلثار التي كان 
يق�رأ عليه�ا ، فأغلظ ابن ش�نبوَذ يف اخلطاب عىل الوزير ، والقايض ، ونس�بهم 
إىل قّلة املعرفة ، وأهّنم مل يسافروا يف طلب العلم كا سافر؛ فتعّجل الوزير وأمر 
برضبه)�(، وبينا هو ُيرضب ويتأمل كان رمحة اهلل عليه قد سّلم أمره هلل عّز وجّل 

)�( وقد جاء يف العرب يف خرب من غرب 2�9/2، )حتقيق صاح املنجد( : ».. وفيها أبو احلسن 
حمم�د بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن ش�نبوذ املقرئ أحد أئم�ة األداء قرأ عىل حممد 
اب�ن حييى الكس�ائي الصغري وإس�اعيل ب�ن عبد اهلل النح�اس وطائفة كث�رية وعني 
بالق�راءات أت�م عناي�ة، وروى احلديث عن عب�د الرمحن بن حممد ب�ن منصور احلارثي 
وحممد بن احلسن احلنيني، وتصدر ببغداد،وقد امتحن يف سنة ثاث وعشين كا مّر 
وكان جمته�دًا فيا فعل رمحه اهلل ( . وقال ابن اجلزري يف كتابه النش يف القراءات العش 
�/�44: ) وكان إمامًا شهريًا وأستاذًا كبريًا ثقة ضابطًا صاحلاً، رحل إىل الباد يف طلب 
الق�راءات واجتم�ع عنده منها ما مل جيتمع عند غ�ريه، وكان يرى جواز القراءة با صّح 
سنده وإن خالف الرسم، وعقد له يف ذلك جملس .. وهي مسألة خمتلف فيها ومل يعد 

أحد ذلك قادحًا يف روايته، وال وصمه يف عدالته.. « .
هذا .. ولئا يس�اء الظن بالعلاء والقراء كابن جماهد رمحه اهلل وغريه ممن برتبته وفضله 
فيمكنن�ا  أن ن�ّؤول هل�م موقفهم هذا مع ابن ش�نبوذ : أهنم حرصوا عىل عدم اتس�اع 
الرواية بالقراءات الش�اذة أو االنش�غال هبا عن الصحيحة الثابتة، أو انفراد أحد بشء 
ي�ن مل ُينقل اإلمجاع في�ه؛ ونتج - في�ا بعد - عن احلرص نفس�ه ذهاب  م�ن أُم�ور الدِّ
العلاء إىل تأديب من أّص عىل القراءة بالش�اّذ من الروايات، وحبس�ه حتى يرتدع عن 
فعلته . ينظر كتاب األحرف الس�بعة يف القرآن الكريم ، للدكتور حس�ن ضياء الدين 

عرت ، ص �325-32 .
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في�ا حيّل به ، وتوّجه إىل رب�ه وناصه أن يدافع عنه جّل جاله، وخيّلصه مما هو 
 في�ه بربك�ة كتابه، وكان هيّون عىل نفس�ه بعظي�م يقينه بموعود اهلل تع�اىل ، وأّنه 
 عّز وجّل س�ينجز وعده يف الدفاع عنه كا تعّهد بالدفاع عن الذين آمنوا بقوله:
﴿ ی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ ..﴾ )�(، وكذلك با َعِلَمه من فضل اهلل تعاىل 
عليه، وَسعة كرمه ورسعة إكرامه ونجدته لعبيده ، وبا اطمأّن له قلبه رمحة اهلل 
عليه من أن اهلل تعاىل يؤّيد رسله وَمْن كان عىل أثرهم يف الصرب والثبات عىل احلق 
 وسلوك سبيله ؛ الذين آمنوا به وبموعوده يف احلياة الدنيا ويوم القيامة، بقوله: 
﴿ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ﴾)2(، 
 وابت�دأ اب�ن ش�نبوذ البغ�دادي رمح�ة اهلل عليه جيه�ر بالدع�اء عىل الوزي�ر؛ بأن 
يش�تت اهلل ش�مله، ويقطع يده . قال أهل العلم والتاريخ : وقد اس�تجاب اهلل 
دع�اءه عىل الوزير ابن مقلة ؛ فذاق الّذل، وقطعت يده ، وهلك يف الّس�نة التي 

تويف فيها ابن شنبوذ رمحه اهلل)3(. 

ومث�ل هذه الوقائ�ع الكثرية يف التاري�خ لتجعل املرء عىل تنّوع مس�مياته، 

)�( سورة احلج ، من اآلية 38 .

)2( سورة غافر ، من اآلية �5 .
)3( ومما جاء يف العرب يف خرب من غرب 2�2/2 ، خرب موت الوزير ابن مقلة، قال: )..وأما ابن 
رائق فإنه وقع بينه وبن ابن مقلة وأخذ ابن مقلة يراوغ ويكاتب فقبض عليه الرايض 
ب�اهلل وقط�ع يده ث�م بعد أيام قط�ع حممد بن رائق لس�انه لكونه كات�ب بجكم فأقبل 
بجك�م بجيوش�ه من واس�ط وضعف عن�ه ابن رائ�ق فاختفى ببغ�داد ودخل بجكم 
فأكرم�ه ال�رايض ولقب�ه أم�ري األم�راء... ( ، ويف 2�7/2 : » ... وفيه�ا الوزير أب�و عيل 
حممد بن عيل بن حس�ن بن مقلة الكاتب صاحب اخلط املنس�وب وقد وزر للخلفاء 

غري مرة ثم قطعت يده ولسانه وسجن حتى هلك وله ستون سنة « .
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واختاف ألقابه وانتاءاته، وتعدد درجاته، واتس�اع سطوته، يراجع نفَسه قبل 

ث نفس�ه يف إيذائهم، ف�إّن ِعرَب التاريخ  أن ينِْص�ب العداء ألهل القرآن، أو حيدِّ

عظيم�ة تدف�ع عق�اء األمم والش�عوب ع�ن الوق�وع يف الظل�م، وحتثهم عىل 

الفضيلة واالستنارة هبا، واإلف�ادة من جتارهبا . 

وامتألت صفحات األم�ة أيضًا بمواقف ترصد عظيم صلة أبنائها باهلل 

تع�اىل، ورسي�ع دفاع اهلل ع�ّز وجّل عن عباده، والس�يا أهل اإلي�ان منهم، 

وتبّن آثار اشتغاهلم بالقرآن وأثره يف سلوكهم، وعوائده اإلجيابية عىل الروح 

واجلس�د، وكيف كانت تطوف يف اآلفاق س�معة مكرمة اهلل تعاىل هلم بإجابة 

الدعاء، وحرص األجيال عىل تناقلها، والس�يا يف سري العلاء الّسابقن من 

أهل القرآن، فجاءت العديد من اإلشارات والعبارات والوقائع والدالالت 

الت�ي حترر كوهنم م�ن أصحاب الدعوات املجاب�ة، وُتثبت ذلك يف فضلهم، 

من ذلك : 

* م�ا ج�اء يف س�رية العبد الصالح األس�تاذ أمحد بن احلس�ن اب�ن مهران 

 املع�روف ب�أيب بك�ر األصبه�اين )ت�38 ه�(، تويف وله س�ت وثانون س�نة، 

رمح�ة اهلل علي�ه؛ إذ روى عنه اإلم�ام  أبو عبد اهلل احلاكم النيس�ابوري صاحب 

املس�تدرك ع�ىل الصحيحن، وق�ال يف فضله: » كان إمام ع�رصه يف القراءات، 

وكان أْعَبَد َمْن رأينا من القّراء، وكان ُم�َجاب الدعوة « )�(.

)�( سري أعام النباء 407/�6، برقم )294(. 
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* ومنهم َمْن شهدت له األوراق، وخطَّ مآثره الُوّراق ، وطاف الناس بذكر 

 فضائل�ه يف اآلف�اق ؛ كاإلمام العامة املقرئ مكي ب�ن أيب طالب )ت437ه�( 

رمح�ة اهلل عليه)�( ، إذ كان خرّيًا متدّينًا مش�هورًا بالص�اح وإجابة الدعوة، مع 

م�ا ش�هدت له به اخلليقة من العل�م والفضل وكثرة التألي�ف يف علوم القرآن ، 

وج�ودة العقل وُحس�ن الفهم واخلُُلق ؛ وقد جاء يف س�ريته: أّنه دعا عىل رجل 

كان يسخر منه وقت ُخطبة اجلمعة ، فُأقِعد ذلك الّرجل)2(. 

وال شك أن ذلك الّساخر قد وقع يف املنهي عنه، وخالف توجيه اهلل تعاىل 

للمؤمنن بأن ال يس�خر بعضهم من بعض ، الحتالية أن يكون َمْن ُس�خر منه 

واس�تهزئ به خريًا من الس�اخر، وهذا يف حال استواء رتبة اإليان، واحلال هنا 

في�ه اخت�اف ب�ّن؛ إذ نال ابن أيب طال�ب اخلريية عىل الرجل برتب�ة العلم فوق 

اإليان، والشك أن اختاف الّرتبة معترب يف اإلسام ؛ فقد جاء عن أّم املؤمنن 

عائش�ة ريض اهلل عنه�ا ، أهن�ا قال�ت:  » أمرنا رس�ول اهلل � أن نن�زل الن�اس 

)�( تنظ�ر أخب�اره وس�ريته يف نزه�ة األلب�اء يف طبق�ات األدب�اء�/�50، ووفي�ات األعيان 
274/5-277 ، برقم )737(،  ومعرفة القراء الكبار �/394-396 ، برقم)333(.

)2( ومما جاء يف وفيات األعيان 275/5 : ».. ما حكاه أبو عبد اهلل الطريف الكتاين القرطبي 
املق�رئ )ت 454ه��(، ق�ال: كان عندنا بقرطبة رج�ل فيه بعض احل�ّدة، وكان له عىل 
الش�يخ أيب حمم�د املذك�ور تس�ّلط، وكان يدن�و من�ه إذا خطب فيغم�زه وحييص عليه 
سقطاته، وكان الشيخ كثريًا ما يتلعثم ويتوقف، فحرض ذلك الرجل يف بعض اجلمع، 
وجع�ل حيّد النظر إىل الش�يخ ويغمزه، فلّا خرج معنا ون�زل يف املوضع الذي كان يقرأ 
في�ه قال لنا: أّمن�وا عىل دعائي، ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه، اللهم اكفنيه، اللهم 

نّا، قال الطريف: فأُقعد ذلك الرجل، وما دخل اجلامع بعد ذلك اليوم «. اكفنيه ، فأمَّ
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منازهل�م «)�( ، مع ما جاء يف الق�رآن من قول اهلل تعاىل:﴿ .. ۓ  ۓ  ڭ  

ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴾)2( ، وأن اإلمام مكي رمحه اهلل من حيث 
الظاه�ر والّرتبة أفضل من الرجل الّس�اخر ، وهلذا نلحظ اس�تحقاق الّس�اخر 

 للعقوبة ، ورسعة نزول النرص من اهلل تعاىل تأييدًا لعبده املؤمن العامل، قال تعاىل: 

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ﴿

حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   یی   ی      ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث ﴾)3(.

ومم�ا يلحظه الق�ارىء أّن األمة عانت وس�تعاين أمثال هذا الّس�اخر، وإن 

ذلك ملن الباء الذي حّث اهلل تعاىل رس�وله � عىل الصرب عليه يف صورة من 

صور حتّمل أعباء الدعوة إىل توحيد اهلل تعاىل ، ونش تعاليمه، بقوله جّل وعّز: 

﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ی ﴾)4(.

�خرة تتجدد بتجدد األجي�ال الواعية،  ومما ال ش�ك في�ه أيضًا: أّن فئة السَّ

وكأهن�ا م�ن حيث الوج�ود قضية متازمة، وق�د يصل حال البع�ض منهم إىل 

التط�ور نح�و البغ�ض ألصحاب الفك�ر الوق�اد، ويف أحاين كث�رية إىل وقائع 

تش�ابه يف قّصتها واقع ذلك الرجل الّس�اخر بابن أيب طالب من حيث التس�فيه 

)�( املسند املستخرج عىل صحيح مسلم، أليب نعيم األصبهاين �/89، برقم )57(.
)2( سورة يوسف ، من اآلية 76 .

)3( سورة احلجرات ، اآلية �� .
)4( سورة االنحل ، اآلية �27 .
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واالس�تهزاء واالستصغار وحماولة التبكيت، أو التعامل عىل اخللق، وقد ينّصب 
الّس�اخر نفس�ه قاضيًا عىل خلق اهلل، وأّنه وَمْن وافق ه�واه هم أهل العلم دون 
غريهم، وما ذلك إال تنّطع وحتّكم لرواس�ب ذهني�ة خاصة، وتظاهر يدل عىل 
ق�ّلة معرفة بالنفس األمارة بالسوء ومكائدها، وحط ألقدار أهل القرآن وطلبة 
العل�م، وعيش يف ظ�ال خوف عريض من أن تفوهتم الدنيا ، أو إدراك حقيقة 
م�ا هم عليه م�ن األهواء واألم�راض واألغ�راض، وأهّنم أصبح�وا جزءًا من 
خملفات مرتاكمة خلطت س�طورها األمزجة النفسانية، ونفثت فيها الوساوس 
الشيطانية ؛ فظهرت سلوكياهتم السلبية جتاه أبناء األمة املؤمنن، حتى أصبحت 
س�جية يتعاملون هبا مع كّل َمن يعتقدونه أو يتومهونه منافس�ًا هلم عداك عمن 
شهد العقاء بفضله وحفظوا مكانته، وليس بغريب أن نلحظ الكثري من أقوال 
الّس�اخرين وصنائعهم: كيف جاءت لتحقق بعض املآرب، وال س�يما املنافسة 
ع�ىل الدنيا والتس�ابق عىل ُفتاهتا، وقضاء ش�هوة التس�ّلط ع�ىل اخللق، وبعض 

املكاسب عىل املستوى الفردي. 

وقد اتضح لنا وس�يتضح لألجيال الواعي�ة، الاحقة بركب الصادقن ما 
أصاب العديد من أولئك ويصيبهم من عّي عن إدراك آلية التعامل مع اآلخرين 
وف�ق منظومة الوقت، وقص�ور يف إدراك رضورة املرحلة، وأّن لكل زمان لغته 
وس�مته وَأَمارت�ه، وأّن واقع األمة اليوم يدفعنا لنجم�ع بن القديم واحلديث ، 
ونذب آثار املظلم من القديم، وال سيا الذي ال يعود عىل األمة وأبنائها وأجياهلا 
إال باإلحباط، والتقهقر، واهلروب من جماهبة احلدث، وعدم حتّمل املسؤوليات 
الديني�ة والتارخيي�ة، أو الّدع�ة والكس�ل والرتاخ�ي والتس�ويف واالس�تهانة 
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بواج�ب الوقت ورضورته، وعدم القيام بواج�ب املرحلة، والتخيل عن توفري 
 ما يس�ّد احتياجات األمة يف أزماهتا؛ ولكي تنج�ح اجلهود يف النهوض باألم�ة 
ال ب�د أن يكون ذلك اإلنجاز كّل�ه بعيدًا عن الرتهات أو األضاليل، ومتجاوزًا 
لس�ائر العقبات واملثبطات التي ُتفش�ل جهود نش دين اهلل تعاىل أو الدعوة إليه 

جّل جاله. 

 ويف الوق�ت نفس�ه مل يص�ل البع�ض ممَْن يس�خر برجال األم�ة، وإن كان 
يتربل بزّي علائها ومفكرهيا و دعاهتا أو يش�اركهم األوطان واملسميات، إىل 
فه�م حقيقة أن ال�دور املرتتب عىل األّم�ة وأبنائها ؛ يتجس�د يف عظيم حاجتها 
وأجياهلا إىل تكاتف اجلهود، ووحدة اهلدف، ورسعة االنطاق بشتى املسارات 
والوس�ائل للوص�ول بكاف�ة املجاالت إىل اهلدف املنش�ود، وأن يس�ّد بعضهم 
خلل البعض من أجل بناء أس�س عريضة يرتّجح هبا دور األمة امليداين يف الغد 
القادم، وُيستجلب يف ضوئها استحقاق متكن السنن اإلهلية، وأن يكون الدور 
لألم�ة ال عليه�ا ، وحتقيق هذه النواي�ا وما له عاقة هبا حيت�اج إىل كثرة دعاء ال 
إىل الت�ادي يف االدعاء ، وأن حي�رص املرء عىل تصحيحها، وهو ما يتطّلب مّهة 

الّرجال الذين صدقوا العهد مع اهلل ورسوله �، وهلل عاقبة األمور.

* كذل�ك من الذي�ن اش�تهرت إجابة رغبتهم عن�د الدعاء اإلم�ام الَعَلم 
عث�ان بن س�عيد ، املعروف ب�أيب عمرو الداين )ت444ه�( رمح�ة اهلل عليه، إذ 
ج�اء يف س�ريته)�( أّنه أح�د األئمة يف علم الق�رآن ورواياته وتفس�ريه، ومعانيه 

)�( تنظ�ر معرف�ة الق�راء �/406-409، برق�م)345(، ومرآة اجلن�ان 63/3، وغاية النهاية 
. 505-503/�
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وطرقه وإعرابه، وله معرفة باحلديث وطرقه، وُأش�تهر بحسن اخلط، والضبط 
ين والورع، وإجابة  اجلي�د، واحلفظ وال�ذكاء والتفنن، مع ما كان عليه م�ن الدِّ
الدعوة، وقد مش�ى صاحب » دانية « أمام َنْعِش�ِه، وش�ّيعه خلٌق عظيم، جلالة 
ق�دره بالق�رآن، وظهور آث�اره وأنواره علي�ه، وتوظيفه هلذه اآلث�ار يف إصاح 
س�لوك جمتمع�ه، وإحتافه ملنظومة أمته، وانتفاعهم بربكة دعائه وصدق توجهه، 

وسامة منهج�ه.

* وم�ن الذي�ن تن�ّورت صفح�ات األم�ة بذكره�م ، والس�يا يف إجابة 
الق�راء بقرطب�ة ع�يل ب�ن خل�ف األندل�� )ت498ه��(   الدع�اء؛ ش�يخ 
رمح�ة اهلل علي�ه ؛ إذ كان م�ن جّل�ة املقرئن وعلائهم، ُش�ِهر باخل�ري والزهد، 
والتقل�ل والصاح، والتواضع، وُش�هرت إجابة دعوت�ه، وُعِلمْت يف غري ما 

قّصة كا قال ابن بشكوال)�(.

* وم�ن الذين أكرم اهلل تعاىل األمة بصفحته�م املشقة وتغنّى هبا تاريخ 
رجاهلا، الش�يخ الصالح العابد حممد بن أيب حمم�د بن أيب املعايل)ت597ه�( 
رمحة اهلل عليه؛ فقد جاء يف سريته أّنه تصّدر لإلقراء والتلقن ستن سنة، حتى 
لّقن اآلباء واألبناء واألحفاد احتس�ابًا هلل تعاىل، وكان ال يأخذ من أحد شيئًا، 
وي�أكل من كس�ب يده، كبري الق�در، كثري اخل�ري ، أّمارًا باملع�روف ، هَنّاًء عن 
املنك�ر، وكان وقورًا مس�تجاب الدع�وة، مُحلْت جنازته ع�ىل الرؤوس محلها 
خلق كثري، وما ُرئي مجع أكثر من مجع جنازته يف وقته، وُدفن بصّفة بش احلايف 

رمحة اهلل عليها )2(.

)�( تنظر الصلة 423/2-424، ومعرفة القراء الكبار �/460، برقم)�40(.
)2( تنظر تذكرة احلفاظ �347/4، ومعرفة القراء الكبار569/2، برقم)525(.
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وال ش�ك أّن س�رية وحياة ابن أيب املعايل رمحه اهلل يف اس�تثار عمره ووقته 
يف النافع املفيد، واستعاله بدنه وسائر حواّسه وروحه يف خدمة القرآن الكريم 
وت�ذّوق معانيه، وحرصه عىل إحراز اخلريية والفضل بتعّلمه وتعليمه القرآن ؛ 
إنم�ا ه�ي من ن�ور ما رواه س�ّيدنا عثان ريض اهلل عن�ه عن النب�ي � أّنه قال: 
»  خيكم من تعّلم القرآن وعلمه «)�( ، ويف رواية أخرى : أّن النبي � ، قال: 

» إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه « )2(.

 ثم إّن َحْجب النَّفس عن ُفتات الناس، من الصدقات وغريها، واالعتزاز 
بطل�ب احلال يف كّل يشء ، وحماس�بة النَّفس ع�ىل كّل يشء إّنا هي عىل قاعدة 
س�لف األُمة من الصاحلن ، والتي جيّس�دها ميمون بن مه�ران رمحة اهلل عليه، 
بقوله: » ال يكون العبد تقّيًا حتى حياسب نفسه كا حياسب رشيكه، أو أشّد من 

حماسبته لشيكه؛ لينظر من أين مطعمه ومشبه ومكسبه « )3( . 

 وال ب�د م�ن تروي�ض النَّف�س للمس�ابقة يف اخل�ريات، وتوجيهه�ا لألمر 
باملع�روف والنهي عن املنك�ر ؛ ليذوق صاحبها حتقيق إجابة الدعوات، ويقف 
عىل احلقيقة احلسنة واخلامتة باحلسنى التي اخُتص هبا أصحاب النوايا السليمة، 
واألعال الصاحلة، والشك أّنه سلوك الذين أغدق اهلل عليهم باملغانم واملكارم 

)�( أخرج�ه اإلم�ام البخ�اري يف صحيح�ه �9�9/4 ، ب�اب ) �2( باب خريك�م من تعلم 
القرآن وعلمه، برقم )4739( . 

)2( أخرج�ه اإلم�ام البخ�اري يف صحيح�ه �9�9/4 ، ب�اب ) �2( باب خريك�م من تعلم 
القرآن وعلمه، برقم )4740( .

)3( أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه 638/4 ، برقم )2495( أنه روي عن ميمون ابن مهران. 
و يف مصنف ابن أيب شيبة بسنده إىل ابن مهران �95/7 ، برقم )�3527(.
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وال�ربكات، ونّعمه�م بامل�ّرات يف احلي�اة وبعد امل�ات، وهو ال�ذي ترنو إليه 
النفوس لتحقق من خاله جمتمعًا قرآنيًا سليًا حيب اهلل ورسوله . 

ولّما حقق الس�ابقون من أهل القرآن ذلك يف مس�ريهتم الوّضاءة، وحتقق 
نواهل�م يف القرب من اهلل تعاىل بتطبيق كتاب�ه، والنّفع لعموم اخللق بنش هديه، 
وللمؤمن�ن بس�امة لفظ��ه ، وُحس�ن التعام�ل مع رشيعت�ه، وفازوا بس�امة 
املنسك ؛ جاءت أس�فار التاريخ وصفحاته املشقة تشهد هلم بذلك، وأطبقت 
مج�وع األم�ة املتعاقبة - عىل مدى قرون من الزم�ن - تناقل صّحة ما هم عليه، 

واستقّر لدى اجلميع أهّنم كانوا عىل أثر النبي اخلاتم سيدنا حممد � وهديه. 

 * وم�ن الذي�ن اس�ُتنزلت الّرمح�ة بندائ�ه: الع�امل الزاهد عب�د الرمحن بن 
أيب رجاء، املعروف بأيب القاسم األندل� )ت545ه�( رمحة اهلل عليه ، إذ جاء 
يف س�ريته: أّن�ه كان خطيب املرية س�نة )505ه�(، ونزح عنه�ا قبل غزوها من 
قب�ل الّروم س�نة ) �54ه�(، وكان جماب الدعوة . والش�ك أّن�ه رمحة اهلل عليه 
بنزوحه حفظ نفسه وعلمه لينفع عموم الناس، ولتبقى من خاله راي�ة القرآن 
وفكره ومنهجه يف إصاح النفوس واملجتمعات مما يش�ّع يف األمصار، وهو يف 

ذلك أسوة لسائر العقاء، والسيا يف زماننا. 

 * ومن الذين أرشقت س�طور الكتب بتحرير أخباره: اإلمام حممد بن 
عبد اهلل ، أبو  عبد اهلل ابن األش�قر األموي )ت559 ه�( رمحه اهلل ، إذ جاء 
يف س�ريته: أّن�ه كان عايل اإلس�ناد يف إقرائه للقرآن، وأنه م�ن أهل الفضل، 

جماب الدع�وة )�(. 

)�( ينظر معرفة القراء الكبار548/2، برقم )495(، وغاية النهاية �80/2.



114

* ومن الذين صابروا حتى أذن اهلل هلم باإلمداد واإلقدام، وأكرمهم بعلو 
القدر وطيب املقام، فطّوف الباد إىل أن دخل بغداد واستوطنها، وفاضت عليه 
بركات الكتاب الكريم، وظهر أثره يف نفس�ه وس�لوكه يرمحه اهلل؛ فشاع زهده، 
وُأشري إليه بالصاح وإجابة الدعوة، وعادت عليه بركات بغداد وأهلها ؛ اخلطيب 
 الصالح الزاهد حممد بن إبراهيم،املعروف بأيب القاسم اللَّْخِمي الَغْرناطي املقرئ

)ت 587 ه��( رمحة اهلل عليه، وهو مع س�ريته احلافلة بكثرة اخلصال احلميدة؛ 
كان له الدور الفاعل يف االشتغال بالقرآن الكريم علًا وتعليًا، مع ما كان يشار 

إليه من الشائل املجيدة )�(.

ح( حتقيق العّز ، والسيام حلملة القرآن ، والشهادة بفيض ُنبِلهم :

 إّن مم�ا ه�و معلوم بال�رضورة أّن أهل اهلل تعاىل ه�م أصحاب الصدارة يف 
كّل ع�ّز، ورف�ع اهلل تع�اىل رتبتهم عىل س�ائر الرت�ب ؛ فاألنبياء واملرس�لون ثم 
محلة الكتب والتعاليم من أتباعهم املؤمنن، ثم كّل من س�اهم يف قول احلس�نى 
للناس ، أو أمر بصدقة أو معروف أو س�عى يف إش�اعة ثقافة االعتدال والفكر 

الوس�طي والتفكري اإلصاحي بن الناس، قال تع�اىل: ﴿ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴾ )2( .

 وج�اء يف الق�رآن الكريم بي�ان َمْن اس�تحق العّزة اخلاص�ة والعامة تقريرًا 

)�( ينظر معرفة القراء الكبار57�/2، برقم)527(، وغاية النهاية 46/2.
)2( سورة النساء، اآلية ��4.
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من اهلل تعاىل، فقال ت�عاىل مبّينا اس�ت�حقاقه جّل وعّز للعّزة اخلاصة : ﴿ٿ   
ڄ   ڄ  ڄ    ڦ   ڦڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ    ٹ    ٹ   ٿ  
ھ  ے  ے   ۓ   ۓ     ڄ  ڃ ﴾)�( ، وق�ال تب�ارك اس�مه: ﴿ 
ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ     
 ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾)2( ، ويف ك�ون العّزة عمومها 

وخصوصها هلل تعاىل، يقول س�بحانه: ﴿ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
﴾)3(، وق�ال ج�ّل  ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 

شأنه : ﴿ .. ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ ﴾)4( .

وأم�ا َم�ْن أطاع�ه ع�ّز وج�ّل، واتب�ع أنبي�اءه، ووّح�ده وآم�ن ب�ه رّبًا 
وإهل�ًا، وبمائكته، وكتبه، ورس�له ومل يف�ّرق بن أحد منه�م، وآمن باليوم 
اآلخ�ر، وبالَقَدر واحلس�اب واجلنّة والن�ار ، وكّل غيب أخرب عنه يف القرآن 
الكري�م، أو بّلغه أنبياء اهلل تعاىل ورس�له ؛ فإننا نلح�ظ أّن اهلل تعاىل قد منح 
ه�ذا الطائع املتبع الع�زة إحتافًا لعمل�ه وإقدامه ويقين�ه ، وكذلك منح أهل 
اإليان به هذا الفضل ؛ فأحلقهم بكرامة عّزه، ورّد عىل املنافقن افرتاءاهتم، 
ونف�ى عنهم العل�م بمكنونات كرمه ، وهبذا انتفت عن غري املؤمنن س�ائر 
، والس�يا أهل النف�اق، يق�ول تعاىل:  املقدم�ات املوصل�ة إلي�ه ج�لَّ وع�زَّ

﴿ ژ ﴾ أي المنافق�ون ﴿   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک     

)�( سورة آل عمران ، اآلية �8.
)2( سورة احلش ، اآلية 23.

)3( سورة النساء ، اآلية �39. 
)4( سورة يونس ، من اآلية 65. 
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ڱ     ڳ     ڳ    ڳ   ڳ   گ     گ   گگ   ک  
ڱ ﴾)�( .

وتن�ّورت صفح�ات تارخين�ا الع�ريب اإلس�امي بن�ور ع�ّزة اإلس�ام هلل 

واإلي�ان ب��ه ؛ وال ش�ك أّن م�ا عايش�ته األمة م�ن عهود ع�ّز إن�ا كان بنفحة 

م�ن اهلل تع�اىل ، وأن وصوهلا إىل الرتب املش�هودة يف س�ائر امليادين س�ابقًا كان 

بتوفيقه جّل جاله وإمداده ألجياهلا، وهتيئته هلم من خال اإلسام وتعاليمه، 

والرس�ول اخلات�م وأنموذجه � ف�ي األمة ، وكذلك من خال اس�تثار أبناء 

األمة الس�ابقن لطاقات الروح والبدن، وأخذهم بأسباب الوصول باألمة إىل 

م�ا يرضاه ويرتضيه هلا س�بحانه، وكانوا ق�د ُأمروا باألخذ هبا؛ فع�ّزة األُمة إنا 

تأت�ت برعاية رهّبا العزيز، وإرشاقات التاري�خ صنعها رجاهلا بإذن رهّبم أيضًا، 

وح�رروا مواقفها املّشفة ، وس�ّطروا ذلك كله يف صفح�ات جمتمعهم املشقة 

التي دّلت عىل عظيم فهمهم لكتاب اهلل تعاىل وأثره يف سلوكهم . 

* ومـن الصـور املرقـة يف تأثـر اجليـل األول بالقـرآن وأثـره يف حياهتم 

وتعامالهتـم ؛ م�ا جاء يف وصف حاهلم عند الش�دائد، وأهنم كان�وا يتنادون يف 

قتال املعتدين بأس�اء س�ور القرآن، والسيا يف يوم قتاهلم ملسيلمة الكذاب ؛ إذ 

كان م�ن أس�مى أهدافهم يف تلك الواقعة املحافظة ع�ىل عّزة دينهم، وأن يصل 

هذا الدين بتعاليمه الّسامية نقّيًا خالصًا كا بّلغه رسول اهلل � إىل سائر أجيال 

األم�ة، ويبق�ى َمْن بعدهم عىل أثره�م يف املحافظة عليه إىل ي�وم القيامة؛ وكان 

)�( سورة املنافقون، اآلية 8 .
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شعار الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم ، ونداء الَغرْية عىل الدين فيا بينهم : 
يا أصحاب سورة البقرة )�( ، لكثرة تّشهبم القرآن ، ووضوح أثره فيهم. 

وج�اء يف األث�ر أيض�ًا: أّنه ملا فتح اهلل تعاىل لرس�وله � مك�ة، وقد بقيت 
أي�ام من ش�هر رمض�ان، خرج � متوّجه�ًا إىل ُحنن لقت�ال ه�وازن وثقيف ؛ 
فعن العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه، قال: ش�هدُت مع رس�ول اهلل �، 
 ي�وم ُحن�ن ، فلقد رأيت النب�ي � وما معه إال أنا وأبو س�فيان بن احلارث بن 
عب�د املطلب فلزمنا رس�ول اهلل � فل�م نفارقه ، وهو عىل بغلته الش�هباء التي 
أهداه�ا له فروة ب�ن معاوية اجلذام�ي ، فلا التقى املس�لمون واملشكون وّل�ى 
املسلمون مدبرين ، وطفق النبي � ُيرِكض بغلته نحو الكفار ، وأنا آخذ بلجامها 
أكّفها إرادة أن ال ُترع ، وهو ال يألو ما أرسع نحو املشكن، وأبو س�فيان بن 
 احلارث آخذ بغرز رسول اهلل � ، والنبي � يقول: أنا النَّبي ال َكِذب، أنا ابن 
عبد املطلب . قال الرباء بن عازب: كانت هوازن رماة فلا محلنا عليهم انكشفوا، 
وكببنا عىل الغنائم فاس�تقبلونا بالس�هام ، وانكش�ف املس�لمون عن رسول اهلل 
� ، ومل يب�ق مع�ه إال العب�اس بن عبد املطلب وأبو س�فيان ب�ن احلارث، قال 
 ال�رباء: وال�ذي ال إل�ه إال هو م�ا وّل�ى رس�ول اهلل � دبره قط ، ق�ال: ورأيته 

وأبو س�فيان آخذ بالركاب، والعباس آخذ بلجام دابته ، وكانت بغلته ش�هباء، 
ثم قال للعباس: ناد املهاجرين واألنصار - وكان العباس رجًا صّيتًا -فجعل 
ين�ادي: يا عب�اد اهلل، ي�ا أصحاب الش�جرة، يا أصحاب س�ورة البق�رة؛ فجاء 
املس�لمون حن س�معوا صوته عنقًا واحدًا، وأخذ رس�ول اهلل � بيده كفًا من 

)�( ينظر: الدر املنثور ، للسيوطي �/54. 
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احل�ىص فرماه�م - أي الكف�ار - هبا، وقال: ش�اهت الوجوه، ف�ا زال أمرهم 

مدب�رًا وجّده�م كلي�ًا )�(حتى هزمه�م اهلل تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  

ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ  
ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾)2( ، ومل يب�ق منه�م يومئ�ذ أحد إال 

وق�د امتألت عيناه من ذلك الرتاب، فذلك قول�ه: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  
ى  ائ  ائ ﴾ )3( . 

 ويف رواية العباس : وكان � حيمل عىل الكفار فيفرون، ثم حيملون عليه 

فيقف هلم، فعل ذلك بضع عشة مرة. وناهيك هبذا املوقف شهادة صدق عىل 

أن�ه � كان يف الش�جاعة ورباطة اجلأش س�باقًا للغايات القاصي�ة، مقدامًا يف 

س�بيل اهلل تعاىل، يس�تحرض تأييده من عن�د اهلل العزيز احلكي�م)4( ، ويف خضم 

ذلك كّله يقول: يا رب ائتني بام وعدتني، وقال � للعباس وكان صيتًا : صح 

)�( ينظر الكشف والبيان ، أليب إسحاق الثعلبي النيسابوري 23/5، حتقيق ابن عاشور. 
وقد جاء ت الروايات )وحدهم كلياً( وأثبّت ما جاء يف الكش�ف وهو األنس�ب بن 

توافق رسم املنقول واملعنى، واهلل أعلم . 
)2( س�ورة األنف�ال، اآلي�ة �7 . وُيتنّب�ه إىل ما ذهب إلي�ه أكثر أهل التفس�ري: أن اآلية نزلت 
يف رم�ي النب�ي عليه الصاة والس�ام القبضة من حصباء ال�وادي يوم بدر حن قال 
للمشكن: شاهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة، فلم تبق عن مشك إال دخلها منه 

يشء . ينظر أسباب النزول للواحدي �/�56 . 
)3( سورة التوبة، اآلية 26 .

)4( ينظر التفسري الكبري للرازي �8/�6-�9 . وتفسري السمعاين 299/2 .    
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بالناس، فنادى األنصار فخذًا فخذًا ، ثم نادى: يا أصحاب الشجرة يا أصحاب 
س�ورة البق�رة ، ي�ا أنصار اهلل وأنصار رس�ول اهلل، ي�ا أصحاب الش�جرة ه�ذا 
رسول اهلل ، وقد قال العباس: فو اهلل لكأين عطفتهم حن سمعوا صويت عطفة 
البقر عىل أوالدها، ينادون: يا لبيك يا لبيك، فرجعوا وأقبل املسلمون فاقتتلوا 
 ه�م والكفار وقاتلوهم، فنادوا األنصار ، وارتفعت األصوات، وهم يقولون: 
ي��ا معش األنص�ار يا معش األنصار ، ثم قرصت الدع�وات عىل بني احلارث 
ابن اخلزرج ، فنادوا: يا بني احلارث ابن اخلزرج، فنظر رسول اهلل � وهو عىل 
بغلته كاملتطّول عليهم إىل قتاهلم، ثم أخذ رس�ول اهلل � بحصيات فرمى هبّن 

وجوه الكفار ، ثم قال: اهنزموا ورب الكعبة، اهنزموا ورب الكعبة. 

 وك�ا ق�ال ال�رباء ب�ن ع�ازب ألح�د املس�لمن وه�و يس�أل ع�ن موقف 
رس�ول اهلل � وصحابت�ه: أكنتم وليت�م يوم حنن يا أبا عارة؟! فقال: أش�هد 
ع�ىل نب�ي اهلل � ما وىّل ، ولكنّه انطلق إخف�اًء من الناس، وحر إىل هذا احلي 
م�ن هوازن وهم ق�وم رماة فرموهم برش�ق من نبل كأهنا رجل م�ن جراد)�( ، 
فانكشفوا فأقبل القوم إىل رسول اهلل � وأبو سفيان بن احلارث يقود به بغلته 
فن�زل ودعا واس�تنرص وهو يقول : » أنا النبي ال كـذب .. أنا ابن عبد املطلب، 
اللهم نّزل نرصك « ، قال الرباء : كنّا واهلل إذا امحر البأس نتقي به ، وإن الشجاع 

منّا للذي حياذي به - يعني النبي � - ووقعت اهلزيمة عىل الكفار)2(.

ا ِقْطَعة  )�( جاء يف رشح النووي عىل صحيح مسلم 23�/2 ، رقم )3326( : ) َيْعنِي َكأهَنََّ
َوان لَِكْوهِنَا ِقْطَعة ِمنُْه  ( . ويف النهاية البن األثري  َي رِْجِل احْلَ َهْت بِ َا ُش�بِّ ِمْن َجَراد ، َوَكأهَنَّ

203/2  : رجل من جراد: هو بكر الراء: اجلراد الكثري.
)2( أخ�رج بعض�ه اإلمام مس�لم يف صحيح�ه �40�/3، برقم )�776( ، والنس�ائي يف 
 الس�نن الك�ربى �97/5، برقم )8653( ، ويف مس�ند أيب عوان�ة2: ج 277/4 ، = 
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وقال س�عيد بن املسيب: حدثني رجل كان يف املشكن يوم حنن قال: 
لما كش�فنا املسلمن جعلنا نسوقهم، فلا انتهينا إىل صاحب البغلة الشهباء ، 
تلقانا رجال بيض الوجوه حسان، فقالوا : شاهت الوجوه، ارجعوا فرجعنا 

فركبوا أكتافنا .

وذك�ر العل�اء فوائد يف ن�زول املائكة مع ال�ذي تقّدم ذكره منه�ا : إلقاء 
اخلواطر احلسنة يف قلوب املؤمنن )�(.

وال ش�ك أّن النب�ي � ل��ّا رأى يف أصحابه تأخرًا ؛ ج�اء توجيهه بأن 
ُين�ادى هبم ليتذك�روا وُيقدموا ع�ىل أداء الفريضة، وقد فعل�وا ذلك ل�ّا قيل 
هلم:  يا أصحاب سورة البقرة ، وجعل � عّمه العباس ريض اهلل عنه يعمل 
عىل مناداهتم: )يا أصحاب الش�جرة( يذّكرهم عهد بيعة الرضوان ، وامليثاق 
مع اهلل ورس�وله، ويذّكرهم بفضل ما علموه من القرآن وسورة البقرة ، وما 
حيّثهم القرآن الكريم عىل التزامه يف القتال من الثبات ونرصة الرس�ول �، 
ين، وإعاء كلمة احلق  لينشطهم بذلك ؛ فجعلوا ُيقبلون لنجدته، ونرصة الدِّ

من كل وجه.

وكذلك احلال يوم الياممة يف قتال أتباع مسـيلمة جعل الصحابة ينسحبون 
 م�ن القت�ال لكثافة جي�ش بني حنيفة ؛ فجع�ل املهاجرون واألنص�ار يتنادون: 

= برقم )6748(، ويف الدر املنثور ، للسيوطي �60/4. إذ قال: أخرجه عبد الرزاق 
وابن س�عد وأمحد ومس�لم والنس�ائي وابن املنذر وابن أيب حاتم واحلاكم وصححه 

وابن مردويه عن العباس .
)�( ينظر تفسري أيب سعود 56/4 .
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يا أصحاب سورة البقرة ، حيّث بعضهم بعضًا عىل الثبات، ويسجلون لألّم�ة: 
أن انطاقه�م يف الدف�اع عن الدين وعز املس�لمن إنا يكون م�ن القرآن ، وأن 

مفزعهم إليه يف سائر امللّم�ات ، حتى فتح اهلل عليهم)�(.

ين،  وسـّطر أهـل القـرآن مفاخـر عظيمـة ، جتّس�دت يف دفاعهم ع�ن الدِّ
ومحايته�م لرس�ول اإلس�ام اخلات�م �، وبقائهم ع�ىل عهد الدف�اع واحلاية 
ألرض اإلس�ام وأبنائ�ه ومقدس�اته من بع�ده؛ ولعل ما ذكرناه م�ن مواقفهم 
التارخيي�ة العظيم�ة يف مقارعة املعتدين وحماربة املرتدين ع�ن الدين؛ خري مثال 
عىل هذا األنموذج الرائد، وتأّثره بتعاليم القرآن، وتأثري كتاب اهلل يف سلوكهم 
الع�ام واخل�اص ؛ فمن ذل�ك أيضًا ما أخرج�ه ابن األنب�اري يف املصاحف من 
طريق س�ليان بن أرقم عن احلس�ن وابن س�ريين وابن ش�هاب الزهري وكان 
الزهري أش�بعهم حديثًا قالوا : » لم�ا ُأرسع يف قتل قراء القرآن يوم اليامة قتل 
معه�م يومئ�ذ أربعائة رجل .. لقي زيد بن ثابت عمر بن اخلطاب فقال له : إن 
هذا القرآن هو اجلامع لديننا، فإن ذهب القرآن ذهب ديننا ، وقد عزمت عىل أن 
أمجع القرآن يف كتاب «)2( ، ويف كثرة الشهداء من أهل القرآن نستحرض عظيم 

)�(  ينظر تفسري ابن كثري �/36 .
)2(  ينظ�ر ال�در املنثور �/722-723 . هذا .. وُيش�ار هنا إىل ما ذك�ره أهل التاريخ: أن 
اخلليفة الثاين  عمر بن اخلطاب  ريض اهلل عنه هو أول َمْن أش�ار عىل اخلليفة األّول 
دّي�ق ريض اهلل عنه بجم�ع القرآن يف مصحف واحد ح�ن كُثر القتل  أيب بك�ر الصِّ
واستحّر يف القراء يف وقعة اليامة، حيث قتل فيها مخسائة من محلة القرآن، فخش 
ريض اهلل عن�ه أن يذه�ب يشء م�ن القرآن، فأش�ار ب�أن ُيكتب يف ُصُح�ف، ووافقه 
ّديق هذه املهمة لزيد بن ثاب�ت األنصاري وجمموعة  أبو بك�ر عىل ذل�ك، ووّكل الصِّ
م�ن الصحابة ووافقها الصحابة عىل ذلك؛ فُكتِ�ب القرآن يف ُصُحف حتى حيفظ 

وال يضيع منه يشء .
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ين، وكيف كان ذلك دافعًا لقادة األمة يف  اندفاعه�م م�ن أجل املحافظة عىل الدِّ
حفظ القرآن يف كت�اب واحد لئ�ا يضيع.

ومّما جيّسـد عّز أهل القرآن أيضًا ش�جاعة اإلمام اجل�ّد عيل بن أيب طالب 
ريض اهلل عن�ه عندم�ا مل ي�رض بعصيان اهلل تع�اىل، أو املداهنة والس�كوت عىل 
اهل�وان يف أحلك الظروف ؛ فقد جاء يف األثر عن عبد الواحد الدمش�قي قال: 
 نادى حوش�ب اخل�ريي عليًا يوم صف�ن، فقال: انرصف عنّا ي�ا ابن أيب طالب 
فإّن�ا ننش�دك اهلل يف دمائنا ودم�ك ؛ نخيل بينك وبن عراق�ك، وختيل بيننا وبن 
ش�امنا، وحتق�ن دماء املس�لمن، فقال ع�يل : هيهات ي�ا ابن أم ظلي�م؛ واهلل لو 
علم�ُت أّن املداهنة تس�عني يف دي�ن اهلل لفعلت، ولكان أهون ع�يّل يف املؤونة، 

ولكّن اهلل لم يرض من أهل القرآن باالدهان والسكوت واهلل ُيعىص )�( . 

وهذه العّزة التي ناهلا أهل القرآن يف بذل كل غال ونفيس من أجل دين اهلل 
وإع�اء كلمته؛ توارثت األمة حفظه�ا هلم، والتذّكر هب�ا، والتخّلق بأخاقهم 
يف ميادي�ن عدي�دة ؛ فم�ن ذل�ك م�ا جاء يف س�رية خلف ب�ن هش�ام البغدادي 
)ت229ه�( رمحة اهلل عليه، إذ قال فيه الُحس�ين بن َفْهم رمحه اهلل: »  ما رأيُت 
أنبل من خلف بن هشام، كان يبدأ بأهل القرآن، ثم يأذن للمحّدثن ..«)2(  .    

وه�ذا يدلل عىل عظيم مكانة أهل القرآن يف نفوس أهل العلم، وبذلك 
ي�ّتض�ح املن�ه�ج لعموم األم�ة، وت�ت�جىل ب�ركات إجال الق�رآن وأهله يف 

سلوكهم .

)�(  ينظر حلية األولياء �/85 .
)2( سري أعام النباء579/�0، برقم )203( . 
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وقد حّدث عن حال اإلمام خلف البغدادي وعّزته باهلل، وإكرامه لنفس�ه 
مل�ا هل�ا من علم بكت�اب اهلل وتعليمه، وّراُق�ه أمحد بن إبراهيم؛ إذ قال: س�معته 
 يق�ول : قدم�ُت الكوفة فذهبت إىل ُس�ليم ، فقال ما أقدم�ك ؟ قلُت: أقرأ عىل 
أيب بكر بن عّياش ، فقال : أال تريده ؟!، قلتُ  : بىل ، فدعا ُس�ليم ابنه ، وكتب 
د  معه ورقة إىل أيب بكر بن عياش ، مل أدر ما كتب فيها، فأتيناه فقرأ الورقة وصعَّ
يفَّ النظر - وهو س�لوك فيه يشء م�ن االزدراء -، ثم قال: أنت خلف؟ قلُت : 
نع�م، ق�ال: أنت مل ختلف ببغداد أحدًا أقرأ منك !، فس�كتُّ ، فقال: اقعد هات  
اق�رأ ، قل�تُ  : علي�ك ؟ ، قال: نع�م ، قلُت : ال واهلل ال أقرأ عىل َمْن يس�تصغر 
رجًا من مَحَلة القرآن، ثم خرجُت، فوّجه إىل ُسليم يسأله أن يردين فَأَبْيت)�(.

وهذه العّزة ال بد أن تتوارثها األجيال يف س�ائر معاماهتا، فا تقبل ش�يئًا 
مم�ن يس�تصغر أه�ل القرآن أو محلت�ه، وإن كان املس�تصِغر حُيس�ب عليهم ، أو 

يتظاهر أّنه منهم. 

خ( املحافظة عىل العقل وأفضلية اإليامن بربكة القرآن الكريم :

 ج�اء يف األث�ر عن عب�د امللك بن عم�ري ق�ال : كان يقال: » أبق�ى الناس 
عقوالً قراء القرآن « )2( ؛ ملا شهدت األمة من حضور بركة القرآن والعلم به يف 
حياة أهله وإن طالت أعارهم ، وهو كثري يف صفحات تارخينا ، ويدل عىل نور 

)�( ينظر املصدر السابق ، ومعرفة القراء الكبار �/2�0، برقم)�03(. 
)2(  ش�عب اإلي�ان 557/2 ، برق�م )2708( ، ومصنّ�ف اب�ن أيب ش�يبة �20/6، برق�م 

)29956( . والعمر والشيب، البن أيب الدنيا �/75، برقم )80( .
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أه�ل القرآن ، وبقاء عقوهلم تعمل يف منظومته، يتعّلمون وُيعلِّمون، ويعظِون 
الناس بمعارفه، وتتعظ به نفوسهم .

* ومم�ا س�ّجله التاريخ أيضًا أن عم�وم أيام حياة أهل القرآن، والس�يا 
األخرية منها ش�هدت متّي�زًا يف األداء، وانتفت عنهم صف�ة الدخول يف بوتقة 
أرذلي��ة العم�ر الت�ي وصف الق�رآن هبا البعض م�ن بن�ي اإلن�س�ان، ب�قوله 

تعاىل: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ      ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾)�(، وق�د ح�دد بع�ض املؤرخ�ن عمر االبتداء 
بمرحلة النسيان هذه، أو ذهاب العقل بتواريخ كثرية، ووصفوا هذه املراحل 

باخلوف واخلرف)2( . 

)�( سورة النحل، اآلية 70 .
)2( ويسميه البعض ب�الزهايمر . هو بمثابة مرض تنك� بدئي، وهناك من اعتربه مرضًا 
عقليًا ذهانيًا يصيب اخلايا العصبية يف املخ، ويؤّدي إىل إفسادها وإىل انكاش حجم 
امل�خ . كا يصيب اجلزء املس�ؤول ع�ن التفكري والذاكرة واللغ�ة؛ إذ يظهر عىل املريض 
تناق�ص يف الذاك�رة والذكاء، ويمكن أن يتس�بب يف أمراض أخ�رى كاختال العقل، 

وانخفاض القدرات العقلية لكبار السن . 
وش�خّصه كث�ريون بالداء اخلط�ري واملميت، وع�زوا تفاقم�ه تدرجييًا ؛ لرتس�ب بعض 
الربوتينات املس�اة »أميلويد« عىل مس�الك األعصاب، مما يؤدي إىل خلق تشوهات يف 

تلك املسالك. كا أن املاين من خايا األعصاب تتلف فيتقلص حجم املخ. 
ويع�رّب عن�ه البعض باملرض االنحايل التقدمي )متق�دم أو مرتقي( ؛ أي حيدث للمخ 

مع ازدياد العمر وتقدمه، ، ويقود يف هناية املطاف إىل اخلرف أو العته.
 khrf alshikhoukhah ينظر كتاب )خرف الشيخوخة )الزهايمر( مرض فقدان الذاكرة
 MAYO(وكت�اب  ، جعف�ر(  لغس�ان   ،(a’lzhaimr) mrdh fkdan althakrah

CLINIC ح�ول داء الزهايم�ر MAYO CLINIC houl da’a a’lzhaimr، لرونال�د 

بيرتسن ،ترمجة، وحتقيق: مركز التعريب والربجمة، الدار العربية للعلوم (. 
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 وق�د كان من هدي النبي الكريم � االس�تعاذة باهلل تعاىل من أن ُيرّد إىل 
ث بذل�ك أنس بن مالك ريض اهلل عنه أن رس�ول اهلل �  أرذل العم�ر ك�ا حدَّ
كان يدعو : » أعوذ بك من البخل والكس�ل وأرذل العمر وعذاب القرب وفتنة 

الدجال وفتنة املحيا وفتنة املات « )�( .

وق�د كان س�عد ريض اهلل عن�ه يعّلم بنيه ه�ؤالء الكلات ك�ا يعّلم املعلم 
الغل�ان الكتاب�ة ، ويق�ول: إن رس�ول اهلل � كان يتع�ّوذ منهّن دب�ر الصاة؛ 
»  الله�م إين أع�وذ بك من ال�ُجْبن، وأعوذ ب�ك أن ُأرّد إىل أرذل العمر، وأعوذ 

بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القرب « )2( . 

)�(  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه �74�/4 ، برقم )4430( .
)2(  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه �038/3 ، برقم )2667( . وجاء يف املس�تدرك 
ع�ىل الصحيح�ن �/7�6 ، برق�م )�957( عن عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه 
قال : كان من دعاء رس�ول اهلل � : » اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، وقلب 
ال خيشـع، ودعاء ال ُيسـمع، ونفس ال تشبع، ومن اجلوع فإّنه بئس الضجيع ، ومن 
انة فإهنا بئسـت البطانة، ومن الكسل والبخل واجلبن، ومن اهلرم، وِمن أن أرد  اخلي
ا واملـامت، اللهم إنا  إىل أرذل العمـر، ومـن فتنة الدجال، وعـذاب القرب، وفتنة املحي
نسـألك قلوبًا أّواهة خمبتة منيبة يف سـبيلك، اللهم إنا نسـألك عزائم مغفرتك، 
ـالمة مـن كل إثم، والغنيمـة من كل بر ، والفـوز باجلنّة ،  ومنجيـات أمرك، والسَّ
والنجاة من النار « ، وكان إذا س�جد � قال: » اللهم سـجد لك سـوادي وخيايل، 
وبك آمن فؤادي ، أبوء بنعمتك عيّل وهذا ما جنيت عىل نفيس، يا عظيم يا عظيم 
اغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب العظيمة إال الرب العظيم «. وقال احلاكم َعِقبه: هذا 
حديث صحيح اإلسناد إال أن الشيخن مل خيرجا عن محيد األعرج الكويف إنا اتفقا 
عىل إخراج حديث محيد بن قيس األعرج املكي، فأما أول احلديث يف االستعاذة من 

األربع فقد روي عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو. ثم ساق روايتيها . 
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وال ش�ك أن س�ياق العودة إىل أرذل العمر يّتضح با يصّوره القرآن ؛ فإنا 
ُي�رّد اإلنس��ان إىل أرذل العمر ليع�ود جاهًا كا كان يف ح�ال طفولته وصباه، 
»  ال يعلم بعد علم ش�يئًا « يقول: لئا يعلم شيئًا بعد علم كان يعلمه يف شبابه، 
فذهب ذلك كّله بالكرب، ون� فا يعلم منه شيئًا، وانسلخ من عقله فصار من 

بعد عقل كان له ال يعقل شيئًا )�(. 

 وق�د ج�اء يف األثر ع�ن عكرمة رمحة اهلل عليه أّنه ق�ال: » من قرأ القرآن مل 
يرد إىل أرذل العمر «)2(.

* ويف حتقي�ق اإليان ، وكون املجتمع املتأثر بالقرآن ُيعد أهله أفضل أهل 
اإليان إيانًا ؛ س�ّجل التاريخ أن عظاء اإلس�ام اخلاتِم كثريون بْدءًا بسيد ولد 
آدم س�يدنا رس�ول اهلل حممد � وآل بيته األطهار ، وصحابته األخيار، وسائر 
س�لف األم�ة الصالح ممن تطم�ح النف�وس إىل الوصول إىل ما كان�وا عليه من 
هدى، وتتش�وق األرواح لتحصيل يشء مما نالوه م�ن آثار التقى، وتعلو اهلمم 

لبلوغ الرتب التي بلغوها أو مقاربتها ، وجتنّب املهلكات والردى. 

وجاءت بش�ارات النّبي الكريم سيدنا حممد � وهو حيفظ ألجيال األمة 
الس�ابقة ، والاحق�ة حّقه�م يف الّرت�ب والدرج�ات، ويب�ّن عظي�م فيض اهلل 
 تع�اىل عليه�م ومنّه وكرمه؛ إذ يق�ول مبّينًا أفضل أهل اإلي�ان ، فيا يرويه عمر 
ريض اهلل عنه قال: كنت مع النبي � جالس�ًا فقال رس�ول اهلل �: » أتدرون 
أي أهل اإليامن أفضل إيامنًا ؟ قالوا : يا رسول اهلل ؛ املائكة ، قال: هم كذلك، 

)�( ينظر تفسري الطربي �42/�4. الدر املنثور �47/5 .
)2( مصنف ابن أيب شيبة �20/6 ، برقم )29957( . 
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وحيـق ذلـك هلم، وما يمنعهم وقد أنزهلم اهلل املنزلة التي أنزهلم هبا ؛ بل غيهم! 
قالوا: يا رس�ول اهلل، فاألنبياء الذين أكرمهم اهلل تعاىل بالنبوة والّرس�الة . قال: 
هم كذلك، وحيق هلم ذلك وما يمنعهم وقد أنزهلم اهلل املنزلة التي أنزهلم هبا؛ بل 
غيهم! قال عمر: قلنا : فمن هم يا رسول اهلل ؟! قال : » أقوام يأتون من بعدي 
يف أصـالب الرجـال فيؤمنون يب ومل يروين، وجيدون الـورق املعّلق فيعملون بام 
فيه، فهؤالء أفضل أهل اإليامن إيامنًا « )�( ، والش�ك أهنّم أهل العمل بالقرآن، 
املتمس�كون هبديه �، الثابتون عىل احلق والفضيل�ة، مها تبّدل وجه الدنيا أو 

تغرّيت ظروفها.

وم�ن املعلوم أن حتق�ق اإليان يف القل�ب يدفع صاحب�ه إىل التحقق يف 
ح�بِّ وس�يلة وصوله املتمثلة برس�ول اهلل �، ورمحته  امله�داة إىل العاملن؛ 
باعتباره البش�ري والنذير من اهلل تعاىل ، وأّنه � ُبعث من أجل بعث اإليان 
يف األرواح واألبدان، وبشعته اس�تقامت منظومة احلياة، وحتققت بآثارها 
تزكية الذات البشية، وبس�طت به عدالة التعايش مع س�ائر بني اإلنس�ان، 
والس�يا مع ُأّمته � ؛ إذ مجعتهم أواص اإلس�ام والقرآن وحمبته ومتابعته 
� ، ويف ه�ذا ج�اءت بش�اراته النبوية جتّس�د حقيقة اإليان ب�اهلل تعاىل وبه 
�، وتص�ّور أبناء األجيال الاحقة بجي�ل النبّوة؛ فعن أيب هريرة ريض اهلل 
عنه قال: قال رس�ول اهلل �: » إن ُأناسـًا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم 

لو اشرتى رؤيتي بأهله وماله « )2( .

)�( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك عىل الصحيح�ن 95/4 ، برق�م )�699( ، وقال: ه�ذا 
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. 

)2( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك عىل الصحيح�ن 96/4 ، برق�م )6993( ، وقال: ه�ذا 
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. 
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وقد جاء يف الصحيح عن أنس ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل �: »  ال 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحّب إليه من والده وولده والناس أمجعني «)�(.

وكذل�ك قول�ه �: » ثالث من ُكّن فيه وجد حـالوة اإليامن أن يكون اهلل 
ورسوله أحّب إليه مما سوامها، وأن حيّب املرء ال حيّبه إال هلل، وأن يكره أن يعود 

يف الكفر كام يكره أن ُيقذف يف النار « )2( .

وبا تقّدم وغريه كثري تتعّلم األجيال املس�لمة احل�ارضة والقادمة أّن اّتباع 
الق�رآن الكريم واآلثار الصحيحة الواردة ع�ن النبي �، وما جاء يف رشحها 
ع�ن س�لف األم�ة الصال�ح، وس�لوكهم يف ظاهلا ؛ ه�و الس�بيل الواضح يف 
إص�اح منظوم�ة الس�لوك الف�ردي واألرُسي واالجتاع�ي، وه�و ال�رصاط 
احلق الذي س�نلقى اهلل تع�اىل عليه، وبه نرّغب الناس يف اإلس�ام؛ فعىل األُمة 
أن تعم�ل عىل إحي�اء ذلك كّله يف عق�ول أبنائها، وتبعث أرواحه�م عىل حّبه، 
والتمس�ك به كمنهج خاص من س�ائر مش�كاهتا، وأن تعم�ل جهدها فكرًا 
وس�عيًا يف التخطيط ملجتمع إس�امي حض�اري، وُت�جري الدراس�ات البناءة 
من أجل إظهار أثر االعتدال يف اإلس�ام عىل الش�عوب، وبّث روحه وتعاليم 
�نّة- الداعية أبن�اءه إىل العلم والعم�ل واحلكمة والرقي  أصول�ه -القرآن والسُّ
واحلض�ارة، وتبّن للعامل أمجع نتاج التفاعل معها، وآثارمها عىل املجتمعات يف 
منظومة كاملة متناس�قة من حيث األخ�اق ، والعلم، والعمل ، ويكون ذلك 
أيض�ًا م�ن خال تاريخ األم�ة املشق، ومقارن�ة ثار االتب�اع احلقيقي يف واقع 
جمتمعاتن�ا باملجتمعات األخرى، وتنطلق األُمة من حمورها احلق إىل األمم التي 

)�( أخرجه اإلمام البخاري يف الصحيح�/�4 ، برقم )�5(.

)2( أخرجه اإلمام البخاري يف الصحيح�/�4 ، برقم )�6(.
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تنتظر رشوق اإلس�ام يف جمتمعاهتا، وظهور آثاره الش�املة عليها، وال سيا يف 
تصحي�ح املنظوم�ة األخاقية يف حياة أبنائها، وكذا عقوهلم وس�لوكياهتم التي 
خرجت يف غالبها عن دائرة حكمة اإلجياد الظاهرة، وخرقت بانحرافاهتا سنن 

الفطرة السليمة الطاهرة.

د( ثبوت أجر املتمسك باحلق إذا اُتبعت األهواء وآثر الّناس الدنيا :

إن م�ن عظيم ِمنَ�ح اهلل تعاىل لعب�اده املؤمنن؛ إغداقه تع�اىل عليهم فيض 
التأييد والنرصة يف الدنيا، وثبوت رأفته هبم، وحتقق كرمه وعظيم عطائه هلم يف 
اآلخرة ، السيا با وّسع عليهم من مضاعفة احلسنات عىل األعال، واعتبارها 
جليلة وإن كانت قليلة يس�تهن هبا البعض، ثم باجلنة والعز والنعيم املقيم بعد 
يوم الفصل، ويف ذلك جاءت آيات  عديدة يف القرآن الكريم تبّن س�عة فضل 

اهلل تعاىل وكرمه بعباده ، منها قوله يف احلسنات: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ ﴾)�( .

ی   ی    ﴿  : والصدق�ات  واملّصدق�ات  املّصدق�ن  يف  وقول�ه 
ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ﴾)2( .

 ويف األع�ال الصاحلة التي تنت�ج عن اإليان باهلل تعاىل يق�ول عّز وج�ّل: 
﴿ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾)3( .

)�( سورة النساء ، اآلية 40. 
)2( سورة احلديد ، اآلية �8. 

)3( سورة سبأ ، اآلية 37. 
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وج�اء يف األث�ر عن عتبة بن غ�زوان أخي بني م�ازن-وكان من الصحابة 
رض�وان اهلل عليه�م أمجعن- أن نبي اهلل � ق�ال : » إن من ورائكم أيام الصرب 
املتمسـك فيهّن يومئذ بام أنتم عليه له كأجر مخسـني منكم « قالوا : يا نبي اهلل أو 

منهم !؟، قال: » ال بل منكم « ثاث مرات أم أربع )�( .

وال شك أن ذلك متحقق يف إعطاء اهلل تعاىل العامل بطاعته واملتمسك هبدي 
رسوله � يف آخر الزمان أجر مخسن رجًا يعملون مثل عمله، وإن كانوا من 
 أصحاب األفضلية والسابقة يف اإلسام ؛ فقد حّدث أبو أمية الشعباين قال: أتيت 

أب�ا ثعلبة اخلش�ني فقلت: ي�ا أبا ثعلبة كيف تقول يف ه�ذه اآلية :﴿ ڤ  ڤ  
چ   ڃ   ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ    ڦ   ڤ  
چ   چ  چ  ڇ    ڇ ﴾)2( ؟ قال: أما واهلل لقد سألت عنها خبريًا 
س�ألُت رس�ول اهلل � فقال: » بـل ائتمروا باملعروف وتناهـوا عن املنكر حتى 
إذا رأيت شـحًا مطاعًا وهـوًى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجـاب كل ذي رأي برأيه 
فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أيامًا الصرب فيهن مثل قبض عىل 
اجلمر للعامل فيهن مثل أجر مخسـني رجاًل يعملون مثل عمله «، قال: وزادين 

غريه: يا رسول اهلل أجر مخسن منهم ؟ قال : » مخسني منكم « )3(.

)�( أخرجه الطرباين يف مسند الشامين �/334 ، برقم )�7( .
)2( سورة املائدة ، اآلية �05 .

 )3( أخرج�ه اب�ن حب�ان يف صحيح�ه �08/2 -�09، برق�م )385( . ق�ال أب�و حات�م 
ريض اهلل عنه يش�به أن يكون ابن املبارك هو الذي قال وزادين غريه . وقال القاسمي 
يف قواع�د التحدي�ث �/57، برقم )7( : رواه اب�ن ماجه وأبو داود والرتمذي وقال : 

حديث حسن غريب . 
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ذ( حتريك الّنفس واهلّمة يف لقاء اهلل بأحّب الصحف املرفوعة إليه:

كث�ريون هم الذين نح�ّب أن نلقى اهلل تعاىل بمثل صحيفتهم، ملا س�ّطروا 

فيه�ا من األع�ال الصاحل�ة ، وكثري هم الرج�ال األثبات يف تاري�خ هذه األمة 

الذي�ن ُيت�ّشف أن يك�ون املس�لم عىل آثاره�م ، وأن يك�ون ش�عارنا قرآنيًا يف 

ذكره�م، وتعاملن�ا معهم كا قال اهلل تعاىل يف حقهم : ﴿ ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ ﴾)�(.

  وك�ا عّل�م س�بحانه وتع�اىل األم�ة ونبّيه�ا املك�ّرم � بقول�ه يف القرآن:
﴿ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  

ىئ  ی  ی  ی ﴾)2( ، وكا س�ّطر جّل جاله يف القرآن مفاخرهم، 

وم�ا كان له األث�ر يف ضياء صحائفه�م بقوله س�بحانه: ﴿ ے  ۓ  ۓ  

ۋ   ۈٴۇ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

ۋ  ۅ ﴾)3(، وقوله: ﴿ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  

ائ   ى   ى   ې   ې    ې     ې   ۉ   ۉ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ    ﴿ وقول�ه:   )4(﴾ ائ 
 ،)5(﴾ ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ    ڳ  

)�( سورة البقرة ، اآلية �57 .
)2( سورة األنعام ، اآلية 90 .
)3( سورة البقرة، اآلية 2�8 .

)4( سورة آل عمران، اآلية ��4 .
)5( سورة النساء، اآلية �52 .



132

ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ وقول�ه: 
ڀ ﴾ )�( . 

ويف بلوغهم رتبة الصرب ابتغاء وجه اهلل تعاىل، وبذل املس�تطاع يف س�بيله، 
ودفعهم الس�يئات باحلس�نات، يق�ول عّز وج�ّل: ﴿ ڃ  چ  چ  چ  
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴾ )2( .

واتض�ح أثر القرآن الكريم يف س�لوك أجيال األمة الّس�ابقة والاحقة من 
خ�ال تنافس�هم يف الوص�ول إىل أعظ�م م�ا ُينال م�ن رتب اآلخ�رة ودرجاهتا 
ومنازهل�ا، وحرصه�م عىل حتقق ذلك، والنجاح فيه بتحقيق أس�بابه، وس�لوك 
س�بيله احلض�اري ب�ن األُمم، والش�ك أّن م�ن أعظم م�ا ُيبتغى يف ذلك ِس�رَي 
الصحاب�ة من املهاجرين واألنصار والش�هداء والقادة والعلاء األئمة، وس�ائر 
مفاخره�م وأعاهل�م الت�ي لقيت قبوالً عن�د األمة، فهي مطمح كل مس�لم، ملا 
هلا  من دالالت قبول عند اهلل تعاىل؛ وهي باجلملة مما حيّب املس�لم أن ُتس�ّجل 
�ري عىل خطاه�م؛ ومن هذه  يف صحيفت�ه، وأن يتحف�ه اهلل تع�اىل بالتوفي�ق للسَّ
الصفحات اجلميلة التي حُيّب املسلم أن يلقى اهلل هبا صفحة اإلمام العابد الثقة 
حممد بن واسع بن جابر األزدي البرصي الزاهد، الذي قّدم منهج الّر يف أداء 
الطاعات عىل العانية، حتى قال فيه ابن شوذب: مل يكن ملحمد بن واسع كثري 
عبادة يف العانية، وكان يلبس طيلسانًا وقميصًا مرصيًا، وكانت ُفتيا الناس إىل 

)�( سورة األنعام، اآلية 82 .
)2( سورة الرعد، اآلية 22 .
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غ�ريه - يعن�ي بالبرصة -، وإذا قلت: َم�ْن أفضل أهل البرصة ؟ قيل : حممد بن 

واسع)�( .

ث اخلّراز بسنده إىل صالح املرّي قال: قال يل مالك بن دينار: أغ�د  وح�دَّ

ع�يلَّ ي�ا صالح إىل اجلّبان - أي صانع اجلبن- ، فإين قد وعدت نفرًا من إخواين 

بأيب جهري مس�عود الرضير ُنس�ّلم عليه، قال صالح املري: وكان أبو جهري هذا 

رج�ًا ق�د انقطع إىل زاوي�ة فتعبد فيها، ومل يكن يدخل الب�رصة إال يوم اجلمعة 

يف وقت الصاة، ثم يرجع من س�اعته، ق�ال: فغدوت ملوعد مالك إىل اجلّبان، 

فانتهي�ت إىل مال�ك وق�د س�بقني ، وإذا مع�ه حممد بن واس�ع، وثاب�ت البناين 

وحبيب، فلّا رأيتهم قد اجتمعوا، قلت: هذا واهلل يوم رسور، فانطلقنا نريد أبا 

جه�ري ، ف�كان مالك إذا مّر بموضع لطيف قال:  يا ثابت صّل ها هنا ، لعله أن 

يشهد لك غدًا ، فكان ثابت يصيل )2( ، ثم انطلقنا حتى أتينا موضعه فسألنا عنه 

)�( ينظر تاريخ مدينة دمشق ،أليب القاسم الشافعي �44/56 - �45.
)2( وال ش�ك أن ه�ذا العم�ل ل�ه س�ابقة من ه�دي النبي � ؛ فق�د جاء يف األث�ر كا يف 
 املطالب العالية البن حجر العس�قاين 32�/9 ، برق�م )�966( : أّن أنس بن مالك 
ريض اهلل ق�ال: كان رس�ول اهلل إذا ن�زل من�زالً مل يرحتل منه حتى يودع�ه بركعتن . ويف 
جمم�ع الزوائ�د للهيثم�ي 283/2 ؛ ع�ن فضال�ة بن عبي�د قال : كان رس�ول اهلل � 
إذا ن�زل من�زالً يف س�فر، أو دخل بيته مل جيل�س حتى يركع ركعت�ن . وأعقبه اهليثمي 
بقول�ه: رواه الط�رباين يف الكبري وفيه الواقدي وقد وثقه مصع�ب الزبريي وغريه.. وجاء 
يف املجمع أيضًا 283/2 عن عبد اهلل بن مس�عود قال: جاء رجل إىل النبي � فقال: 
ي�ا رس�ول اهلل ؛ إين أريد أن أخ�رج إىل البحرين يف جتارة ، فقال رس�ول اهلل � : » صل 

ركعتني « ، قال اهليثمي عقبه: رواه الطرباين يف الكبري ورجاله موثقون .
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فقالوا : اآلن خيرج إىل الصاة ، فانتظرناه فخرج علينا رجل إن شئت قلت: قد 
ُن�ش من ق�ربه ، فوثب رجل فأخذ بيده حتى أقامه عند باب املس�جد فأذن، ثم 
أمهل يس�ريًا، ثم دخل املسجد فصىل ما ش�اء اهلل، ثم أقام الصاة فصّلينا معه، 

فلّا قىض صاته جلس كهيئة املهموم فتوافر القوم يف الّسام عليه . 

قال صالح املّري: فقمُت إليه ألسّلم عليه، وأقبل عىل القوم فقال: انظروا 
كيف تكونون غدًا بن يدي اهلل يف جممع القيامة، فس�ّلمُت عليه فرّد عيّل فقال: 
َمْن أنت يرمحك اهلل ؟ قلت: أنا صالح املّري ، قال: أنت الفتى القارىء ؟ أنت 
أبو بشري؟ قلت: نعم ، قال: اقرأ يا صالح ، فلقد كنت أحّب أن أسمع قراءتك، 
ق�ال صالح : فحرضين واهلل ما كنت قد فقدته، فابتدأت فقرأت فا اس�تتممت 
االس�تعاذة حتى خّر مغش�يًا عليه، ثم أفاق إفاقة قال: ُعد يف قراءتك يا صالح، 
ف�إين مل أقط�ع نف� منها، وأضاف صالح : ورأيت ش�يئًا عجب�ًا مل أره من أحد 

من املتعبدين؛ كان إذا س�مع القرآن فتح فاه ، فعدُت فقرأت :﴿ ڄ  ڄ      ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ﴾)�( ، فص�اح صيحة ثم انكب لوجهه، 
وانكش�ف بعض جس�ده، فجعل خيور كا خيور الثور ، ثم هدأ فدنونا منه ننظر 
فإذا هو قد خرجت نفس�ه كأنه خش�بة ! فخرجنا فسألنا : هل له أحد ؟ ، قالوا: 
عج�وز ختدم�ه تأتيه األي�ام ، فبعثنا إليها فج�اءت، فقالت: َما َل�ه ؟ قلنا : ُقرئ 
علي�ه القرآن ف�ات !! ، قالت: ُحّق له واهلل، َمْن ذا الذي قرأ عليه؟ لعله صالح 
 الق�ارئ ه�و ال�ذي قرأ علي�ه ، قلنا : نع�م ، وما يدري�ك َمْن صال�ح ؟ قالت : 
ال أعرفه، غري أين كثريًا ما كنُت أس�معه يقول: إن قرأ عيّل صالح قتلني. قلنا : 

هو الذي قرأ عليه، قالت: هو الذي قتل حبيبي، فهيأناه ودفناه . 

)�( سورة الفرقان، اآلية 23.
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وه�ذا ه�و س�لوك أصحاب حممد بن واسع فقد فارق أبو جهري الدنيا إىل 
حي�اة النعيم بآية من الق�رآن .. وجتلت آثار هيبة القرآن عليه فخش�ع وفارقت 

روحه بدنه من خشية اهلل تعاىل .

وق�ال س�ليان التيمي: م�ا أحد أح�ّب إيّل أن ألقى اهلل بمث�ل صحيفته إال 
حممد بن واسع )�(.

ر- حتصيل بشارة َمْن قرأ القرآن الكريم وحافظ عىل قراءته : 

إّن الق�رآن الكريم كتاب إعج�از وحوار وهداية وتربية وتوجيه وحكمة، 
تصّدى لِ�َمْن أنكر مرجعيته هلل تعاىل، ودلل عىل صدق نبّوة س�ّيدنا حممد �، 
وصادق عىل صّحة أخبار الرس�االت الس�ابقة ، ودعا إىل املحاور التي جاءت 
تعاجلها، وأمهها: توحيد اهلل تعاىل ؛ واس�تعار اإلنس�ان لألرض وفق املنظومة 
الت�ي أرادها اهلل تع�اىل لعباده ؛ وبرهن عىل حقيقة هناية الكون املنظور، وأن اهلل 
تع�اىل خلق كل يشء وهو عىل كل يشء وكيل، وإليه يرجع األمر كله، وإىل اهلل 

تعاىل عاقبة األم�ور .

والقرآن يف الوقت نفسه ُيعد رسالة األمان والبشارة من اهلل تعاىل لإلنسانية 
املؤمن�ة، وفيه البواعث عىل االزدياد من اإليان، واحلّث عىل حمافظة العبد عىل 
التوكل عىل اهلل عّز وجّل يف سائر حاالته، واخلشوع لعظمته جّل جاله يف الظاهر 

)�( ينظ�ر تاري�خ مدينة دمش�ق �47/56- �48 . وانظ�ر الثقات للعج�يل برقم)�656(،      
والثق�ات الب�ن حب�ان366/7، برق�م)�0467( ، وموس�وعة أق�وال الدارقطني، برقم 

.)463(
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والباطن، قال تعاىل:﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ ﴾)�( ، ويقول سبحانه:
﴿  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ائ   ائ  
ەئ ﴾)2(. 

 قال سليان بن رشحبيل اخلوالين: سمعت أبا أمامة يقول: اقرؤوا القرآن ، 

وال يغرّنكم هذه املصاحف املعّلقة فإّن اهلل مل يعذب قلبًا وعى القرآن )3(. 

وبن�اًء ع�ىل س�امة املنه�ج ، واآللي�ة الصحيح�ة يف التعامل م�ع القرآن 

الكري�م، واإلي�ان با في�ه، والتفّكر يف مضامين�ه؛ تظهر اآلث�ار النورانية عىل 

العبد املؤمن وس�لوكه، وقد يكون من أبرزها: اخلش�وع والبكاء والتذلل بن 

 ي�دي اهلل تع�اىل بربكة القرآن الكري�م ونفحات اهلل تعاىل فيه، يقول س�بحانه: 

﴿  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڃ     ڃ  ڃ  ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ       ٹ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ   چ   ڃ  

ڌ  ڎ   ڎ ﴾)4(.

)�( سورة األنفال، اآلية 2.
)2( سورة احلديد، اآلية �6.

)3( مصنف ابن أيب شيبة �33/6 ، برقم )30079( .
)4( سورة اإلرساء، اآليات �06- �09.
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ويف األثر عن أنس ريض اهلل عنه : أن النبي � قال: » من ذكر اهلل ففاضت 
عيناه من خشية اهلل حتى يصيب األرض من دموعه مل يعذب يوم القيامة « )�(.

 وق�ال أب��و س�ليان عب�د الرمح�ن ال�داراين الدمش��قي )ت 2�5 ه��( 
يرمحه اهلل ، يف بيان�ه ألمارات التفاعل مع النص الكريم وروحه، ونفي اخلذالن 

عن النفس: » لكل يشء َعَلم، وَعَلُم اخلْذالن ترُك البكاء « )2(.

وال ش�ك أن م�ن أفضل البكاء كا قال أبو احلس�ن أمح�د ابن أيب احلواري 
)ت 230 ه�(رمح�ه اهلل: » ب�كاء العب�د عىل م�ا فاته من أوقاته ع�ىل غري موافقة 

احلق تعاىل فيا أراده منه، أو البكاء عىل ما سبق للعبد من املخالفة « )3(.

ويف الت�زود بالطاقة اإليانية، وظهور َأَماراهتا من البش�ارة وغريها ، يقول 
رّب العامل�ن ج�ّل جال�ه: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ )4(.

وروى عب�د الرمحن بن يزيد قال:قال عبد اهلل: م�ن قرأ القرآن فليبّش)5(. 
أي َمْن قرأ القرآن أمام الناس فليقرأ اآليات املبّشات.

��ه فقال: رواه  َب )�( الرتغي�ب والرتهي�ب ��3/4 ، برق�م)5023( . وق�د عّلق املن�ذري َعِق
احلاكم وقال: صحيح اإلسناد .

)2( تنظ�ر طبق�ات الس�لمي ، ص�8، وحلي�ة األولي�اء 254/9-280، وتاري�خ بغ�داد 
 .250-248/�0

)3( تنظر طبقات السلمي ، ص�00، وصفة الصفوة 2�2/4، ومرآة اجلنان �53/2.
)4( سورة التوبة، اآلية �24.

)5( ينظر مصنف ابن أيب شيبة �33/6، برقم )30080(.
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ز( استحقاق َمْن يؤخذ عنه القرآن املدح والتشجيع، وكذلك املتصّدر به: 

لّما جاءت اآلثار النبوية الشيفة حتّث عىل تعّلم القرآن الكريم، وُتظهر 

 مكان�ة الق�رآن وأهله عن�د اهلل تعاىل وعن�د الناس، عنيت يف الوقت نفس�ه 

- وباألسلوب النبوي املتمّيز - برصد منظومة القراء ، وممّن تؤخذ القراءة، 

 وامتداحه�م ع�ىل اإلج�ادة والتفن�ن يف ذلك؛ فق�د جاء يف األث�ر عن عمر 

ريض اهلل عن�ه ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل � : » مـن رّسه أن يقرأ القـرآن رطبًا 

- ويف رواي�ة غّضـًا - كـام ُأنـزل فليقرأ عىل قراءة ابـن أم عبـد «)�( أي عىل 

ق�راءة ابن مس�عود ريض اهلل عن�ه . وروي عنه � أّنه ق�ال:» خذوا القرآن 

 من أربعة من عبد اهلل بن مسـعود ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وسـامل موىل 

أيب حذيفة «)2(.

يل:  فق�ال   ،� اهلل  رس�ول  ع�ىل  ق�رأت   : فق�ال  اهلل  عب�د   وح�ّدث 
» أحسنت « )3(. 

وق�د جاء يف األثر أيضًا عن قبيصة عن جابر قال: ما رأيت أحدًا كان أقرأ 

لكتاب اهلل وال أفقه يف دين اهلل وال أعلم باهلل من عمر )4(. 

وق�ال جماه�د : كنا نفخر عىل الن�اس بقارئنا عبد اهلل بن الّس�ائب . وكنت 

)�( ينظر مصنف ابن أيب شيبة �39/6 ، برقم ) 30�33 - 30�34( .
)2( ينظر املصدر السابق �83/7.
)3( ينظر املصدر السابق �83/7.

)4( ينظر املصدر السابق، برقم ) 30�30 ( .
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أخت�ذ الناس باحلفظ للقرآن حتى صّليُت خلف مس�لمة ب�ن خملد - وكان أمري 
مرص، وأول من مُجعت له مرص واملغرب من األمراء )ت 62 ه�( فافتتح البقرة 

فا أخطأ فيها واوًا وال ألفا ً )�(.

وهذا املنهج يف ذكر ش�ائل أه�ل القرآن والثناء عليه�م، ومدح إجادهتم 
لقراءت�ه وفهم�ه مم�ا حتتاج�ه األمة الي�وم ليبع�ث اهلم�ة يف قل�وب أبنائها عىل 
مواصلة املسرية الصاحلة، وإصاح النّية هلل عز وجل، لتتذوق املجتمعات لذة 
االش�تغال بكتاب اهلل تعاىل، ون�ش معارفه، وطلب بركته، وتع�ود عليها آثار 

هذه األعال كلها. 

س( تعّلم األمة التعامل مع أشّد األعامل : 

كان م�ن منه�ج النب�ي � يف التعامل مع احل�ق تعاىل القي�ام بالعبادة عىل 
وجهه�ا، واالجتهاد يف ش�كر اهلل تع�اىل عىل ما آتاه من النّع�م العظيمة، وبقاؤه 
ع�ىل حال املراقبة الظاهرة والباطنة لس�ائر متطلب�ات التعامل مع الوحي حتى 
أتاه اليقن، والتحق بالرفيق األعىل، وكذلك كان من هديه � وآثاره الظاهرة 
يف سلوك األمة؛ إدامته ذكر اهلل تعاىل واإلكثار منه عىل كّل حال ، فمن ذلك ما 
روى أبو سلمة بن عبد الرمحن قال: سألت عائشة ريض اهلل عنها، فقلت: كيف 
كان رس�ول اهلل � يصيل يف رمضان ؟ قالت: » كانت صالته يف رمضان وغي 
رمضـان واحدة، كان يصيل إحدى عرة ركعة: أربع ركعات ، فال تسـأل عن 

)�( ينظ�ر مصن�ف اب�ن أيب ش�يبة �39/6 ، برق�م )30�30-30�32(،  واملس�تدرك ع�ىل 
الصحيحن 565/3، برقم )6090-6089(.
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حسـنهن وطوهلن، ثم يصيل أربع ركعات، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، ثم 

يصيل ثالث ركعات، فقلت: يا رسـول اهلل تنام قبل أن توتر ؟! فقال: إن عينّي 

تنامان وقلبي ال ينام « )�( . 

أّما س�لوكه � مع اخللق ، فقد كان مبنّيًا عىل مواس�اة املؤمنن باملال، بعد 

مواس�اهتم بالقول والفعل واحلال ، والس�يا أصحاب احلاجة والفاقة واملؤلفة 

قلوهبم؛ فقد جاء يف األثر عن أنس ريض اهلل عنه أن أعرابيًا سأل النبي � فأمر 

له بغنم كثرية فأتى األعرايب قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن حممدًا يعطي عطاء 

من ال خياف الفقر )2( .

��د اإلم�ام اجلّد أم�ري املؤمنن عيل ب�ن أيب طال�ب ريض اهلل عنه  وق�د جسَّ

 هذا احلال النبوي الكريم والس�لوك العظيم فقال يف وصف األعال وش�دهتا:  

» أشّد األعامل ثالثة: إعطاء احلق من نفسك ، وذكر اهلل عىل كل حال ، ومواساة 

األخ يف املال «)3( .

ودرجت األمة عىل هذا الفضل والبذل يف سبيل اهلل تعاىل ومن أجل كتابه 

 الكري�م؛ م�ن ذلك ما جاء يف س�رية اإلمام أيب احلس�ن الدمش�قي املقرئ رش�أ 

)�( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده �04/6 ، برقم )24776( و )24890( .
)2( ينظر صحيح ابن حبان 354/�0 ، برقم )4502(. 

)3( حلي�ة األولي�اء �/85 . وق�د ج�اء مرفوع�ًا يف مصن�ف اب�ن أيب ش�يبة 80/7 ، برقم 
)34340( ع�ن أيب جعفر قال: قال رس�ول اهلل �: » أشـد األعـامل ثالثة: ذكر اهلل عىل 
كل حـال، واإلنصـاف من نفسـك، واملواسـاة يف املال « . وكذا مرفوع�ًا يف الزهد البن 

املبارك �/257 ، برقم )744( وفيه: » .. ومواساة األخ يف املال « .
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ابن نظيف )ت444ه�(رمحه اهلل تعاىل، إذ كان ثقة مأمونًا ، انتهت إليه الرياسة 
يف قراءة ابن عامر، وله دار موقوفة عىل القراء ، صنعها ألهل القرآن، وسمي�ت 
بدار القرآن الرش��ائية بدمشق، بباب الناظفين - نس�بة السمه وعائلته -)�(، 
بذهل�ا رمحة اهلل عليه يف س�بيل الق�رآن، ليهيئ ألهل اهلل وخاّصت�ه مركزًا لعلوم 
الكتاب املجيد ؛ يستبن فيه عباد اهلل سبيل اجلنة والرضوان، وتفيض عىل األمة 
أنواره ويكون مرجعًا لعموم املس�لمن،  ومواس�اهتم عىل كل حال، وال س�يا 
التذكري باهلل تعاىل، والفهم عنه جّل جاله من خال تعّلم القرآن وتعليمه فيه، 
وهذا الس�لوك فيه عظيم إكرام لذات أيب احلس�ن وس�ائر َمْن كان عىل أثره ِمن 
أبناء األمة، وال سيا يف البذل يف سبيل اهلل، ورصد األعال العظيمة التي تعود 

عىل األمة بالربكة والرمحة يف الدنيا واآلخرة .

كة عىل َمْن عاش يف ظالل القرآن وتعاليمه يف حياته :  ش( ظهور الرَبَ

تبّن لقارئ الصفحات الس�ابقة وأسطرها املشقة كيف كان تعامل األمة 
م�ع القرآن الكري�م ، ومناهجها يف فهمه، وأثر هذا الفهم والتعامل يف س�لوك 

أبناء األمةواألرسة واملجتمع. 

 ومن األمور التي ُترصد يف هذا الباب أيضًا، وفيها النفع ألويل األلباب؛ ما 
له األثر يف األحوال، وأصبح جيل التأثري يف سلوك أبناء األمة وجمتمعها املسلم؛ 
مم�ا جاء يف أحواهلم من البـكاء والقنوت والفقر والتعفـف يف غالب حاالهتم؛ 

)�( ينظ�ر معرفة القراء الكب�ار ، للذهبي �/402، برقم )342(، وش�ذرات الذهب، البن 
العاد  27�/3 .
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فمن ذلك ما جاء يف سرية اإلمام أيب بكر اخلياط البغدادي املقرئ )ت467ه�( 

رمح�ة اهلل علي�ه؛ إذ كان كب�ري القدر ، عدي�م النظري، بصريًا بالق�راءات، صاحلًا 

عاب�دًا ورعًا، بكاًء ، قانتًا، خش�ن العيش، فقريًا متعفف�ًا، ثقة فقيهًا عىل مذهب 

اإلمام أمحد بن حنبل)�( . 

وظهر ذلك الفقر والصاح والتعفف يف س�لوك وحياة أيب الفضل اإلمام 

أمحد بن احلسن البغدادي )ت530ه�( رمحة اهلل عليه، حتى قيل يف سريته: كان 

إمامًا مقرئًا جمّودًا، فقريًا صاحلًا متعففًا )2(.

وش�اع التقل�ل م�ن الدنيا وأثقاهل�ا عند َمْن فه�م مراد اهلل تع�اىل يف القرآن 

الكري�م، الس�يا وأن العدي�د من آياته تتح�ّدث عن أفضلية ما عن�د اهلل تعاىل، 

وأن اآلخ�رة خ�ري م�ن األوىل، وأن اهلل تع�اىل يمن�ح عب�اده املؤمن�ن ثواَب��ي 

الدني�ا واآلخ�رة بقول�ه تع�اىل:﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  

اهلل  يرمحه�م  فهم�وا  وق�د   ،  )3(  ﴾ جب  يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی  
حج�م الدني�ا ومكانته�ا بالنس�بة لعظم�ة اآلخ�رة ومتاعها وم�ا أع�ّده اهلل عّز 

 وج�ّل لعب�اده املوحدين فيها؛ ملا وعوه من خطاب احلق تعاىل ، والس�يا قوله: 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ    ﴿

)�( ينظ�ر ال�وايف بالوفيات، للصفدي  �36/4، ومعرفة القراء الكبار ، للذهبي �/426، 
برقم )365(، وشذرات الذهب، البن العاد  329/3 .

)2( ينظ�ر املنتظم الب�ن اجلوزي 62/�0، ومعرفة القراء الكب�ار ، للذهبي  �/478، برقم         
.)42�(

)3( سورة النساء، اآلية �34.
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ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ﴾)�( ، وكان مم�ن ُذك�ر يف س�ريته 
 تقلله من الدنيا اإلمام حممد ابن النّّفاح الباهيل البغدادي املقرئ )ت 3�4 ه�(

رمح�ة اهلل عليه ؛ إذ كان ثقة ثبتًا، صاحب حديث، متقلًا من الدنيا )2(.

ومنهم أيضًا : اإلمام الزاهد احلسن ابن صدقة األزدي الّصقيل)ت669ه�( 

يرمحه اهلل، ومما جاء يف خربه أّنه كان من أهل القرآن ، ومن الّسادات يف زهده، 

وتعّب�ده، وتقلله، وافر احلرمة، س�اعيًا يف قضاء احلقوق، ل�ه مهابة وقبول تام، 

وكان صاحب كرامات)3(.

* ومـن آثـار القـرآن يف سـلوك أبنـاء األمـة: األُْنس بـاهلل تعـاىل يف احلّل 

والرتحـال؛ إذ جاء يف س�رية ش�يخ اإلس�ام أيب الفض�ل عبد الرمح�ن الرازي 

)ت454ه�( رمحة اهلل عليه أّنه كان مقرئًا فاضًا ، كثري التصانيف، حسن السرية 

زاهدًا متعبدًا خش�ن العيش، قانعًا باليس�ري، يقرئ الناس أكثر أوقاته، ويروي 

احلديث، ويسافر ويدخل الرباري، وما زال يتنّقل يف البلدان عىل قدم التجريد 

واألُن�س باهلل تعاىل ، وليًا من أولياء اهلل تع�اىل، صاحب كرامات، طّوف الدنيا 

مستفيدًا وُمفيدًا ، وإذا ُفتح عليه بشء آثر به. وكان بسيط اهليئة، ورغم بساطة 

هيئته أوقفه يومًا بعض قّطاع الطريق، وكان حيمل شيئًا من اخلبز، فأرادوا أخذه 

)�( سورة التوبة، اآلية 38.
)2( ينظر تاريخ بغداد 2�4/3 ، ومعرفة القرآء الكبار �/244، برقم)�48( .

)3( ينظ�ر معرف�ة القرآء الكب�ار 675/2، برق�م)642(، وغاية النهاية �/2�9، وش�ذرات 
الذهب 328/5.
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من�ه، فدفعه�م بعص�اه، وقال معلًا: إن�ا منعتهم منه، ألنه كان ح�االً ، وربا 
كنُت ال أجُد حاالً مثله)�(.

* ومـن ذلـك حتقـق االسـتلذاذ بمناجـاة اهلل عـّز وجّل ، وكثرة اخلشـوع 
لـه، والورع من الشـبهات، وعودة بركة ذلـك كّله عليهم يف احليـاة ؛ فقد جاء 
يف األخب�ار م�ا حُي�رر فضل ق�ارئ أهل الب�رصة يف عرصه ، اإلم�ام يعقوب بن 
إسحاق )ت205ه�( رمحة اهلل عليه؛ إذ مل ُير يف زمانه مثله، وكان عاملًا بالعربية 
ووجوهها، والقرآن واخت�اف قراءاته، فاضًا تقّيًا نقّيًا، ورعًا زاهدًا، بلغ من 
خش�وعه أّن�ه رُسق رداؤه عن كتفه يف الصاة، ومل يش�عر ، وُرّد إليه ومل يش�عر 

لشغله بالصاة واستلذاذه بمناجاة رّبه)2(. 

وجاء يف األثر أيضًا ذكر أيب الفضل صايف بن عبد اهلل البغدادي )ت546ه�( 
رمحة اهلل عليه ، إذ ظهر يف س�ريته األثر الرتب�وي اإلياين للقرآن الكريم، فكان 
مع إقرائه الناس القرآن الكريم وبإس�ناده العايل؛ كثري التعبد واألوراد والرتبية 

الذاتية؛ فهو جيمع بن العلم والعمل، والفيض عىل اآلخرين بمعانيها)3(.

* ومن أثر القرآن يف سـلوك أبناء األمة وجمتمعها املسـلم انتشار الصالح، 
 وإشـاعة الزهـد، والتزام اجلهـاد بني أبنائه ؛ من ذلك ما جاء يف س�رية أيب حممد 

)�( تنظ�ر غاي�ة النهاي�ة �/�36-363، والنج�وم الزاه�رة 7�/5، وش�ذرات الذه�ب 
.293/3

)2( تنظر طبقات ابن س�عد 304/7 ، ووفيات األعيان 390/6-392، وهتذيب التهذيب 
.382/��

)3( تنظر معرفة القراء الكبار�/503، برقم)454(، وغاية النهاية �/�33 .
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عبد اهلل بن خلف ابن بقي األندل� )ت 543 ه�( رمحة اهلل عليه، أّنه مع براعته 

يف القراءات ورئاسته فيها ، كان رأسًا يف الصاح والزه�د واجلهاد)�( . 

* ويتبـنّي أيضـًا مـن خـالل سـي السـلف أثـر القـرآن يف سـلوك األمة، 

وتأثـيه يف منهجهـا العـام وتعاملها مع اخللـق بالُود والتواضـع ؛ فمن ذلك ما 

ج�اء يف س�رية أحد أبنائها اإلم�ام أيب حممد عبد اهلل بن ع�يل البغدادي النحوي 

)ت�54ه��( رمح�ة اهلل عليه، إذ كان أطيب أهل زمان�ه صوتًا بالقرآن الكريم،  

ورئيسًا للمقرئن يف عرصه، وإمامًا حمققًا واسع العلم واالطاع، متن الديانة، 

قليل املثل ، حتى س�ّاه أهل الّس�ري مج�ال العراق، كان ظريفًا كري�ًا، متواضعًا 

متوددًا عىل كرب سنّه ومكانته)2(.

 * ومـن دالالت تأثـي النص القـرآين عـىل املنظومة البرية وسـلوكها، 

والس�يا أمة س�يدنا حمم�د رس�ول اهلل � املتبِع�ة ملا ج�اء فيه، وحّث�ه البشية 

عام�ة عىل العلم للوصول إىل اإليان، وس�امة إطاق احلُكم ، وصّحة تطبيق 

األحكام؛ حرص أبناء األمة عىل تلقي العلم وحتصيله واإلقبال عليه ، للتمّكن 

من فهم القرآن ومعارفه، وُحْسن تطبيقه عىل الفرد واملجتمع املسلم، واالنطاق 

برسالته إىل الناس كافة يف سائر املجتمعات األخرى، فمن هذا احلرص ما ُذكر 

يف س�رية اإلمام املح�ّدث عمر بن ظفر البغدادي )ت542ه��( رمحة اهلل عليه، 

أّنه طلب احلديث بنفس�ه، ونس�خ الكث�ري، وَختم عليه يف مس�جده خلق كثري، 

)�( تنظر التكملة لكتاب الصلة 259/2، برقم)750(، وغاية النهاية �/�48 .
)2( تنظر التكملة لكتاب الصلة 259/2، برقم)750(، وشذرات الذهب �28/4 .
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وكان م�ن أهل العلم والعمل، وهذا ما ظهرت معامله عىل أغلب أهل العلم يف 

األم�ة )�(.

* ومما سـّجله التاريخ يف صفحات األمة املرقة، والسـيام يف عظيم مّهـة 

أبنائهـا الفضـالء يف طلـب العلـم، وحرصهم عىل حتصيـل الفوائـد، وانتظـام 

سـلوكهم يف الرغبـة بالعلـم وبتلقيـه ، ما جاء يف س�رية اإلمام يوس�ف بن عيل 

ال�ُه�ذيل املغريب)ت465ه��( رمح�ة اهلل علي�ه ؛ إذ بلغ عدد ش�يوخه الذين قرأ 

 عليه�م العل�م وطلب�ه منه�م )365( ش�يخًا ، وق�د وّثق ذل�ك لنفس�ه، فقال: 

» فجمل�ة َمْن لقيُت يف هذا العلم ثاث مئة ومخس�ة وس�تون ش�يخًا ، من آخر 

املغ�رب إىل ب�اب فرغانة يمينًا وش�االً وجبًا وبحرًا ، ولو علم�ُت أحدًا يقّدم 

ع�يّل يف هذه الطريقة ، يف مجيع باد اإلس�ام لقصدت�ه «)2( . وقد كان رمحه اهلل 

حيرض جملس أيب القاس�م القش�ريي ، ويقرأ عليه يف األصول ، وكان الُقش�رْيي 

يراجعه يف مسائل النحو. 

* وكذلـك مـن ظاهر بـركات القرآن الكريـم عىل األمة، حـرص أبنائها 

هـا وجمتمعاهتـا عـىل كتابة العلم وطلبـه، والتطور فيـه، وإن كّلفهم ذلك  وُأرَسِ

زهرة الشـباب ووقت قّوته، أو تعّرضت أجسـادهم وحواّسـهم لبعض اآلثار 

ث ب��ه  السـلبية نتيجـة املثابـرة اجلـاّدة يف طلـب العلـم ؛ وم�ن ذل�ك ما ح��دَّ
 أب�و عمرو الداين عن ش�يخه اإلمام خل�ف بن إبراهيم امل�رصي )ت402ه�( 

)�( تنظر تذكرة احلفاظ �293/4، العرب يف خرب من غرب ��5/4.
)2( تنظر معرفة القراء الكبار�/429، برقم)367(، وشذرات الذهب 323/3 .
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رمحة اهلل عليه ، وكان أحد احلُّذاق يف القراءات، فقال: كان ضابطًا لقراءة ورش، 

متقنًا هلا جمّودًا، مشهورًا بالفضل والنُّسك، واسع الرواية، صادق اللهجة، كتبنا 

عن�ه الكثري من القراءات واحلديث والفقه، س�معته يقول: كتبُت العلم ثاثن 

سنة، وذهب برُصه دهرًا ، ثم عاد إليه، وكان َيُؤمُّ بمسجد يف مرص . 

* ويظهـر أثـر القـرآن يف جمتمع األمة املسـلمة من خالل سـلوك أبنائها ، 

قي بالعقل ليصل إىل أسـمى  وتوّجههـم نحـو تربية الـّروح وتنقية الَبـَدن، والرُّ

مسـتوياته ؛ فقد جاء يف س�رية اإلمام أيب حممد دعوان ب�ن عيل اجلبي البغدادي 

احلنب�يل )ت542ه�( رمح�ة اهلل علي�ه، أّنه قرأ القراءات،وتفّق�ه فأحكم الفقه، 

وكان ذكي�ًا عارف�ًا حافظ�ًا، وثقة دّينَاً ذا س�رت وصيانة وعف�اف، ومتصوفًا عىل 

طريقة الّس�لف املحمودة  رمحهم اهلل رمحة عاّمة؛ أي جامعًا بن العلم والعمل، 

كًا بالثابت من هدي النبي � يف األقوال واألفعال واألحوال)�(. ومتمسِّ

 مات يف ذي القعدة سنة اثنتن وأربعن ومخسائة، وُرئي بعد موته بخمس 

وعشين س�نة يف املنام وعليه ثياب ش�ديدة البياض وعامة مليحة ووجه عليه 

ن�ور فأخ�ذ بيد الرائي مش�يًا إىل صاة اجلمع�ة، فقال له: يا س�يدي ما فعل اهلل 

بك ؟! ، فقال: ُعرضت عىل اهلل مخس�ن م�رة ، فقال يل: أيش عملت ؟ فقلت: 

قرأُت القرآن وأقرأُته، فقال يل: أنا أتوالك أنا أتوالك)2(.

)�( ينظر املنتظم �27/�0، برقم)�89(، ومعرفة القراء الكبار �/�50، برقم )�45(.

)2( تنظر غاية النهاية يف طبقات القراء �/�23.
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* وجتّسـد أثر القرآن واهلدي النبوي يف سـلوك األمـة وأبنائها؛ من خالل 
حفظ األوقات واستثامرها باملفيد، واستعامل السنّة يف غالب األمور، فمن ذلك 
م�ا جاء يف س�رية وس�لوك ش�يخ العراق يف عرصه اإلم�ام أيب أمحد ابن ُس�كْينة 
البغ�دادي )ت607ه�( رمح�ة اهلل عليه؛ إذ كان إمامًا صاحل�ًا قدوة، جمّودًا كثري 
ث بجميع مروياته م�رارًا، وقصده الطلبة من الباد،  َر حتى حدَّ املحاس�ن، ُعمِّ
وكانت أوقاته كّلها حمفوظة، فا متي له ساعة إال يف قراءة أو ذكر أو هتّجد أو 
تس�ميع، وكان كثري احلج والعمرة، واملجاورة، والطهارة، ال خيرج إال حلضور 
مجعة أو عيد أو جنازة، وال حيرض ُدور الرؤساء، ويديم الصوم غالبًا ، ويستعمل 
معة،  �نّة يف أموره، ويتواضع جلميع الناس، وكان ظاهر اخلش�وع، غزير الدَّ السُّ
وكان اهلل قد ألبسه رداًء مجيًا من البهاء، وُحْسن اخللقة، وقبول الصورة، ونور 
الطَّاع�ة، وجال�ة العبادة، وكانت له يف القلوب منزلة عظيم�ة، َوَمْن رآُه انتَفَع 
بُرْؤيت�ه، ف�إذا تكّلم كان عليه الَبَهاء والنور، الَ ُيْش�َبُع ِمْن جُمَاَلَس�تِِه، صحبه ابن 
النجار قريبًا من عشين س�نة، وت�أّدب به، وخدمه، وكان طاف الباد فا رأى 
أكمل منه، وال أكثر عبادة، وال أحس�ن َس�ْمتًا ، كّل ذلك بربكة القرآن وعلمه، 

وظهور أثره يف سلوكه وسائر أحواله، رمحة اهلل عليه)�(.

* ومن فيض تعاليم القرآن، وأثرها الُمْشـِرق يف سـلوك املجتمع املسـلم؛ 
متّسـك األمة باألوامر اإلهلية كالصاة، والصيام، وس�ائر ما جاء احلّث عليه يف 
الق�رآن الكري�م، كالقي�ام، واإلنفاق ع�ىل األرامل واأليتام ؛ م�ع احلرص عىل 
أن تك�ون س�ائر خطوات أبنائها مبنّية عىل أس�س صحيح�ة يف العلم واملعرفة، 

)�( ينظر سري أعام النباء �503/2-504، برقم)262(، وشذرات الذهب26-25/5. 
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وه�و ما حيفظ هلا مكانته�ا عند اهلل تعاىل، ويعود بالربكة ع�ىل أبنائها يف حياهتم 
وبعد وفاهتم؛ فمن ذلك ما أرشقت به صفحات التاريخ، وجاء يف س�رية شيخ 
القراء العّامة الُقدوة أيب احلسن عيل بن حممد بن عيل بن هذيل الَبَلن� الزاهد 
)ت564ه��( عن ثاث وتس�عن س�نة رمح�ة اهلل عليه، إذ تعّلم وس�مع وتفّقه 
حت�ى انتهت إليه رئاس�ة اإلقراء يف زمانه، وروى العلم نحوًا من س�تن س�نة، 
وكان منقطع القرين يف الفضل والدين والورع والّزهد مع العدالة والتواضع، 
ام�ًا ، كثري الصدقة ع�ىل األرامل  والتقل�ل واإلع�راض ع�ن الدنيا، صّوام�ًا قوَّ
واليتامى، حتى قيل له : إّنك لتسعى هبذا يف فقر أوالدك ! فقال: ال واهلل بل أنا 

شيخ طّاع أسعى يف غناهم . إشارة منه إىل االدخار لآلخرة)�( . 

* وظهر أثر املنهج القرآيّن الكريم، والسلوك النبوي املبارك يف أبناء األّمة 
هـا وجمتمعاهتا، كالتحـيل باجلود واإليثار واملحافظـة عليهام جتاه  املسـلِمة وُأرَسِ
طـالب العلـم، وإحيائهـام يف األّمة؛ فمن ذل�ك ما أرشقت به س�طور التاريخ، 
وهي تروي ِس�َير رج�ال األُّمة النجباء، ومنهم اإلمام املف�ّر أبو بكر حممد بن 
احلسن النّقاش املوصيل )ت�35ه�( رمحة اهلل عليه، فقد كان ممن انفرد باإلمامة 
�نَن النبوية ، وطاف يف الباد طلبًا للعلم وتعليًا  يف القراءات، والتفس�ري، والسُّ
له، مع ما ظهر من ُنُس�كه وورعه، وس�خائه ، وُحس�ن ُخُلِقه ، وِصدق هلجته، 
واتس�اع معرفت�ه ؛ وقد حّدث أبو احلس�ن ب�ن الفضل القّطان أّنه حرض س�اعة 
 وف�اة النّق�اش، وهو جيود بنفس�ه، فجعل حُيّرك ش�فتيه، ثم ن�ادى بعلو صوته: 

)�( تنظ�ر تذكرة احلفاظ �320/4، ومعرفة القراء الكبار 5�7/2، برقم)�46(، وش�ذرات 
الذهب 2�2/4.
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﴿  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ﴾ )�( ، يرددها ثاثًا، ثم خرجت نفسه رمحة اهلل 
عليه)2(.

وم�ن الذي�ن ظه�رت عليهم برك�ة القرآن وبش�ارته س�اعة موهتم ش�يخ 
الش�يوخ، الش�يخ الصالح، أبو الربكات، إس�اعيل بن أيب سعد أمحد بن حممد، 
النيس�ابوري؛ إذ قال فيه الّس�معاين: وقور مهيب، عىل شاكلٍة محيدة، ما عرفُت 

له هفوة، قرأُت عليه الكثري، وكنت نازالً برباطه..

وق�ال اب�ن النجار: س�معت ابن س�كينة - أي أمحد س�بط  أيب الربكات-
يق�ول: كن�ت حارضًا  ل�ّا احترض، فقالت له أمي: يا س�يدي، ما جتد ؟ فا قدر 
ع�ىل النط�ق، فكتب ع�ىل يده�ا: ﴿ ک  ک  ک  گ   ﴾ )3( ، ثم مات 
يف عارش مجادى اآلخرة س�نة إحدى وأربعن ومخ�س مئة، وعملوا ملوته وليمة 

بنحو ثاث مئة دينار )4(.

وهب��ذه اإلرشاق�ة وغريه�ا كث�ري تس�تذكر األم�ة أن مث�ل س�لوك أولئك 
الفض�اء، ومناهجهم، م�ع كثرة البذل يف س�بيل اهلل تع�اىل، وإدامة املعروف، 
كلها تعصم صاحبها من مصارع الس�وء، وأن االش�تغال بالقرآن ، وتطبيق ما 
اس�تحّث اهلل تعاىل األمة عىل فعله فيه؛ هو من س�بل حتصيل النجاح والفاح ، 

والتوفيق لُحسن اخلامتة . 

)�( سورة الصافات ، اآلية �6.
)2( ينظر معرفة القراء الكبار �/294، برقم)209(، وطبقات الشافعية الكربى �45/3-

�46، برقم )�30(.
)3( سورة الواقعة ، اآلية 89. 

)4( ينظر سري أعام النباء �60/20-��6، برقم)95(، وشذرات الذهب �28/4.
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* ومن َبَركة كثرة االشتغال بالقرآن التمّتع ببقاء احلواّس سليمة صاحلـة ؛ 

فمن ذلك ما جاء يف س�رية اإلمام حييى بن أمحد الّس�ْيبي )ت490ه�( رمحة اهلل 

علي�ه، م�ات وله مئ�ة وس�نتان، وكان قرأ الق�رآن ببغداد عىل ش�يوخها، وكان 

حَس�ن اإلقراء جم�ّودًا عارفًا، خرّيًا دّينًا صاحلًا، ممتََّع�ًا بقواه )�(. وغري ذلك كثري 

وفري يف تاريخ وِسري األمة ممن طال عمره وَحُسن عمله؛ ويف فضل ذلك روى 

اإلمام أمحد يف املسند بسنده إىل عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه أن رجًا قال: 

يا رس�ول اهلل أي الناس خري؟، قال: » َمْن َطاَل ُعمُرُه وَحُسـَن َعَمُلُه، قال: فأي 

الناس رش؟ قال: َمْن َطاَل ُعمُرُه َوَساَء َعَمُله « )2(. والشك أّن االشتغال بقراءة 

القرآن الكريم وتعّلمه وتعليمه يعد من أحسن األعال وأساها.

* ومـن أثـر القرآن يف الفرد ظهـور الفهم ملنظومة اخللق، وتوسـع املعرفة 

يف كيفيـة التعامـل مع املنظومات األخرى سـوى البريـة، كالتعامل مع الليل 

والنهـار بميزان القـرآن الكريم، وظهور االحتـكام إىل منهجه الفياض الداعي 

 إىل احلـق، واهلـادي إىل النـور، واخلالص مـن الظلم والّر والتـّرد، ويتضح 

)�( ينظر غاية النهاية 365/2، برقم)209(، وقال صاحب )النجوم الزاهرة يف ملوك مرص 
والقاهرة (، يف حوادث الس�نة الثالثة من خافة املس�تعيل أمحد ، وهي س�نة تس�عن 
وأربعائة : » وفيها تويف حييى بن أمحد الس�يبي. مات يف ش�هر ربيع اآلخر وعاش مائة 
وثاثًا ومخس�ن س�نة وثاثة أش�هر وأياماً؛ وكان صحيح احلواس، يق�رأ عليه القرآن، 

ويسمع احلديث، ورحل الناس إليه. وكان ثقة صاحلًا صدوقًا «.
)2( 58/34، برقم )204�5(، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون. وأخرجه الرتمذي يف السنن 

566/4، برقم )2330(. وقال َعِقبه: هذا حديث حسن صحيح. 
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ذل�ك بقوله تع�اىل: ﴿       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ھ ے    

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ﴿ وقول�ه:  ے﴾)�(، 
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ﴾)2(وقول�ه: 

﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾)3(،   

وقول�ه: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ﴾)4(، وقوله 
 تب�ارك اس�مه:﴿  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ

  ژ  ژ ﴾)5( ؛ إذ جاء يف سرية اإلمام أيب بكر حممد بن احلسن البغدادي )ت 
527ه��( رمح�ة اهلل عليه، أّن�ه كان من ثق�ات العلاء ، الذين ق�رؤوا القراءات 

وجّودوه�ا وأج�ادوا تعليمه�ا، وكان يرمح�ه اهلل مم�ن ع�اش يف ظ�ال القرآن 

وتعاليمه، وقد ختم اهلل تعاىل له احلياة بكرامة ما كان عليه من القيام والّسجود 

ومازم�ة الق�رآن، واملحافظة عىل الصلة به عّز وج�ّل ؛  إذ الكريم تعاىل أجرى 

عادت�ه: أّن َم�ْن عاش ع�ىل يشء م�ات عليه، وَمْن م�ات ع�ىل يشء ُبِعث عليه  

كالش�هيد الذي يعيش عىل أمل الش�هادة، فيوفَّق إىل ذلك، ويس�عى إىل األخذ 

)�( سورة الفرقان، اآلية 62.
)2( سورة البقرة، اآلية�64.
)3( سورة اإلرساء ، اآلية 79.

)4( سورة الروم، اآلية 8 .
)5( سورة ق، اآلية 6.
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 بأسباهبا فُيقتل يف سبيل اهلل، ويبعثه اهلل شهيدًا بدمه)�(، فات البغدادي ساجدًا 
رمح�ة اهلل عليه، ، فكان ممن َحُسنَت خامتته بربكة القرآن العظيم)2(.

ومن الذين حفظوا قواهم وحواّسهم يف ظال منهج القرآن، ومتَّعوها يف 
رياض�ه، وهّذبوا س�لوكهم يف ضوء تعاليمه ، فمّتعه�م اهلل تعاىل هبا يف كربهم؛ 
اإلمام هبة اهلل بن أمحد بن عمر الش�يخ البغدادي )ت �53ه�( رمحة اهلل عليه، 

فقد عاش ستًا وتسعن سنة، قضاها يف رياض القرآن الكريم )3(. 

 وج�اء يف األخب�ار أن أب�ا الَف�َرج عبد الرمح�ن بن اجل�وزي )ت597ه�( 
ث عن س�ريته، فقال: كان صحيح الس�اع ، قوي  ث عنه، وحتدَّ يرمحه اهلل، حدَّ
، فيقول:  كر والفكر، دائم التاوة، كنُت أجيء إليه يف احلرِّ التدّين، ثبتًا كثري ال�ذِّ
تصعد إىل س�طح املسجد؟ فيسبقني يف الّدرج، وُمّتع بسمعه وبرصه وجوارحه 

إىل أن مات . وذكر املديني أّنه قد عمي ، ثم عاد بصريًا )4(. 

ول�كل ما تقّدم وغريه كث�ري تظهر بركة القرآن الكريم عىل األمة، وأثره يف 
سلوك أبنائها من العلاء وَمْن كان عىل أثرهم يف سائر أحواهلم . 

)�( وقد أخرج مسلم بسنده يف باب فضل اجلهاد واخلروج يف سبيل اهلل، برقم )4970(، أّنه 
ُم أحٌد يف سبيل اهلل - واهلل أعلم بمن ُيْكَلُم يف سبيله - إال جاء يوم  � قال: »  ال ُيْكَل

القيامة وُجْرُحه َيْثَعب - أي يسيل - اللون لون الدم، والريح ريح املسك «.
)2( ينظر معرفة القراء الكبار �/484، برقم)429(، وشذرات الذهب 8�/4 .

)3( ينظر معرفة القراء الكبار �/485، برقم)430(، والبداية والنهاية 2�2/�2، وشذرات 
الذهب 97-96/4 . 

)4( ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء 350-349/2 . 
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ص( شفاعة القرآن ، وعودة بركته عىل املشتغل به بعد مماته : 

 أّم�ا ش�فاعة الق�رآن بربك�ة العمل به ، وثم�رة صف األوق�ات يف تعّلمه 

وتعليمه، فإهنا ظاهرة جلية ؛ فكا تتجىل عىل املش�تغل به يف حياته، فاش�ك أّن 

نفحاهت�ا تعود علي�ه بعد موته ؛ إذ جاء يف األثر أّن عب�د اهلل بن عمرو ريض اهلل 

عنها قال: إن رسول اهلل � قال: » الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، 

يقول الصيام : َأْي َربِّ منعُتُه الطعاَم والش�هواِت بالنهار فش�فعني فيه، ويقول 

القرآن: منعُتُه النوم بالليل فشفعني فيه ؛ فيشفعان « )�( . 

وج�اء يف األث�ر ع�ن عمرو بن م�ّرة قال : س�معت جماهد بن ج�رب يقول: 

الق�رآن يش�فع لصاحبه يوم القيام�ة فيقول يا رب جعلتني يف جوفه فأس�هرُت 

 َلي�َْل�ه، ومنع�ُت َجَس�َدُه من ش�هوته، ولكل عام�ل من عمله عال�ة فيوقف له 
ع�ز وجل فيقول: ابس�ط ي�دك فتمأل من رضوان اهلل ، فا يس�خط عليه بعدها 

أبدًا ، ويقال له: اقرأ وارقه فريفع بكل آية درجة ، ويزاد بكل آية درجة)2( .

 وم�ن ب�ن اآلث�ار الكثرية املشق�ة يف تاري�خ أّمة الق�رآن الكري�م وعودة 

برك�ة آيات�ه عىل أبنائها بع�د وفاهتم كمكافأة عىل ما مىض من س�لوكهم القرآين 

احليايت؛ ما جاء يف سرية اإلمام أيب منصور اخلياط حممد بن أمحد بن عيل الزاهد 

)�( أخرج�ه اإلم�ام أمحد يف مس�نده �74/2، برقم )6626( ، واحلاكم يف املس��ت�درك عىل 
الصحيحن �/740 ، برقم )2036( . وقال : هذا حديث صحيح عىل رشط مس�لم 

ومل خيرجاه .
)2( أخرج�ه اب�ن املبارك يف كت�اب الزهد �/278 ، برقم )806( . وق�ال : أخرجه حممد بن 

نرص يف قيام الليل.
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البغ�دادي )ت499ه�(، وله ثان وتس�عون س�نة: كان رجًا صاحل�ًا قانتًا هلل، 

صاحب أوراد واجتهاد، وله كرامات مشهودة، عاملًا بالقراءات، انقطع القراء 

القرآن طول حياته، فقرأ ولّقن خلقًا كثريًا ، حتى بلغوا العشات. وكان له ورد 

بن العشاءين يقرأ فيه ُسبعًا من القرآن، قائًا وقاعدًا حتى طعن يف الّسن، وكان 

إمام مس�جد، اعتكف فيه مّدة يعّلم العميان كام اهلل، ويس�أل هلم ، ويطعمهم 

وينفق عليهم)�(.

وظهرت بركة القرآن أليب منصور يف حياته ؛ با بارك اهلل تعاىل له يف عمره، 

وبا كتبه له من قبول اخللق وإقباهلم عىل التعلم والنفع منه، ثم جتّلت بعد وفاته 

ث ابن خرْيون فقال: ما رأيت مثل ي�وٍم ُصيلِّ عىل أيب منصور اخلياط ،  ك�ا حدَّ

من كثرة اخللق والتربك باجلنازة .

َلفي أّنه قال: ذكر له املؤمتن الساجي يف ثاين مجعة من  ونقل الذهبي عن السِّ

وفاة الش�يخ أيب منص�ور: اليوم ختموا عىل ق�ربه )�22( ختمة، ودعوا عقيب 

كل ختمة)2( .

وق�د ُرئي البغدادي يف املن�ام بعد وفاته ، فقيل له : ما فعل اهلل بك؟ فقال: 

غفر يل ؛ بتعليمي الصبيان فاحتة الكتاب)3( .

)�( ينظر العرب يف خرب من غرب 356/3، وغاية النهاية 74/2، وشذرات الذهب 406/3، 
األعام للزركيل 3�6/5 . 

)2( ينظر معرفة القراء الكبار �/458، برقم)399( .
)3( ينظر  ذيل طبقات احلنابلة ، البن رجب احلنبيل �/86 .
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وف�اق األمر وفاء التامذة لش�يخهم، وتس�خريهم وعامة الن�اس له بعد 

موت�ه بربك�ة م�ا كان عليه من صحب�ة القرآن، وخدم�ة العمي�ان، والصدق يف 

صحب�ة التام�ذة وعامة اخلل�ق؛ ليصل إىل دخ�ول َمْن ليس من ه�ذه األمة يف 

منظومته�ا، وأن يك�ون رمحة اهلل عليه س�ببًا يف دخول البعض يف اإلس�ام بعد 

وفاته؛ إذ حُيّدث عيل الُعْكربي وهو ممن حرض جنازة أيب منصور : أّنه مل ُير أكثر 

حام واخللق !، فقال: أش�هد  خلقًا منها، وأّنه اس�تقبلهم هيودي، فرأى كثرة الزِّ

أّن ه�ذا الدين هو احلق، وَأْس�َلم ؛ فرمحة اهلل عىل أيب منص�ور طاب حّيًا وميتًا، 

وهدى اهلل به اخللق يف حياته وبعد مماته)�( . 

* وفاضت بركة القرآن لتش�مل س�بط أيب منصور اخلياط، وهو اإلمام 

عب�د اهلل ب�ن ع�يل البغ�دادي )ت�54ه�( رمح�ة اهلل عليه ، فمع ما ش�هدت 

ل�ه الصفحات من نور وإرشاق وس�رية حافل�ة بالعلم والعمل واالش�تغال 

بالقرآن، وطيب صوته به مع كرب س�نّه، وتواضعه، وتودده للخلق ؛ فاضت 

علي�ه هذه ال�ربكات بعد موته، وظهر ما مّن اهلل تعاىل به عىل أجداده من العّز 

والنعيم؛ فقد قال ابن اجلوزي )ت597ه�( رمحه اهلل: ما رأيت مجعًا أكثر من 

مجع جنازته رمح�ه اهلل)2(. 

وقال ابن ش�افع: س�ار ذكر س�بط اخلياط يف الباط واألغوار واألنجاد ، 

ورأس أصح�اب اإلم�ام أمحد، وصار أوحد وقته ونس�يج وحده، مل أس�مع يف 

)�( ينظر معرفة القراء الكبار �/459، برقم)399( .
)2( ينظر  املنتظم �22/�0، برقم)�78(،  األعام للزركيل �05/4 ،
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مجيع عمري من يقرأ الفاحتة أحسن وال أوضح منه. وكان مجال العراق بأرسه. 
وكان ظريًفا كريًا مل خيلف مثله يف أكثر فنونه)�(.

وقد صىل عليه إمام احلنابلة يف بغداد  الشيخ عبد القادر اجلييل، وُدفن عند 
دّكة اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنها، وأغلق أكثر أهل البلد ذلك اليوم)2(،  

وكان اجلمع يفوت اإلحصاء . 

عر يقول فيها:  وروى الذهبي بسنده إليه أبياتًا من الشِّ

أّي�ه��ا الزائرون بع���د وف����ايت
ني وَل�ْح��دًا عميق�ا َج��َدث�ًا ضمَّ

س��رتوَن الذي رأي�ُت م��ن امل��و
ِت عيان��ًا وتْسُلكون الطَّري��قا )3(

* وم�ن أولئ�ك الذين فاضت عليه�م نفحات بركة الق�رآن بعد موهتم ؛ 
اإلمام عيل ابن ُهذيل الزاهد )ت564 ه�( رمحة اهلل عليه ، فقد بلغ - كا أرشنا 
س�ابقًا - يف التجوي�د واإلتقان واإلمامة أس�مى املرات�ب، وكان صدر املقرئن 
وإم�ام املجودين، عّمر فانتهت إليه رياس�ة اإلقراء ب�شق األندلس يف عرصه، 
متقن�ًا ضابطًا جمودًا حس�ن األخذ عىل القراء، مش�هور الفض�ل والزهد والثقة 

)�( ينظر  ذيل طبقات احلنابلة البن رجب احلنبيل �/�89.
)2( أي ترك�وا االش�تغال بالتج�ارة والبي�ع والشاء هلول م�ا أصاهبم ، وانش�غااًل با أمّل هبم، 
وحرص�ًا ع�ىل حضور اجلن�ازة، وحتصيل الثواب ، والس�يا يف أداء م�ا  أخرب النبي � 

بتحققه من عظيم األجر يف الصاة عىل امليت وتشييعه وحضور دفنه .
)3( معرفة القراء الكبار �/497، ونزهة األلباء �/�74، وشذرات الذهب �28/4.
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والعدال�ة، صاحلًا متواضعًا خرّيًا ، كث�ري احلياء، صّوامًا قّوامًا، وكان متى توجه 

إىل ضيعت�ه بغ�ريب بلنس�ية صحبه طلبة العل�م إليها للقراءة عليه والس�اع منه، 

فيحم�ل ذلك منهم ، طل�ق الوجه منشح الصدر مجيل الص�رب، وينتابونه ليًا 

وهن�ارًا فا يس�أم من ذلك وال يضجر عىل كربته حس�با كان علي�ه أمره معهم 

قبلها، ومّلا تويف حرض س�لطان بلنس�ية أبو احلجاج يوس�ف بن سعد، وتزاحم 

الناس عىل نْعش�ه، ليدركوه بأيدهيم، ثم يمسحون هبا عىل وجوههم ، متربكن 

ب�ه باكن فقده، وأتبعوه ثناء حسنًا وذكرًا مجيًا . 

وقد رثاه ابن واجب بقوله: 

ل�ْم أْنَس ي�وَم هتادى َنْعَش�ُه َأَس�فًا

أي�دي الورى وتراميها عىل الكفِن

ف�ا األُك�فُّ  ت�ت�هاداه�ا  كزه�رٍة 

ُت��ق�ي�م يف راحٍة إال عىل ظ�َع�ِن)�( 

فرمح�ة اهلل علي�ه كان أنموذجًا رائ�دًا يف التعامل مع الق�رآن، ورمزًا ل�َمْن 

ظه�ر أثر الق�رآن الكريم عليهم؛ بصفاته احلميدة، وخصال�ه الفاضلة الفريدة، 

وتعامل�ه مع النف�س واخللق بمنهج القرآن، وحرصه عىل ب�ّث العلم واملعرفة، 

والغن�ى عن الن�اس با يّره اهلل تعاىل له من س�بل العيش، ون�ش ثقافة الوداد 

والرمحة بن اخللق، ورعاية من أوىص اهلل ورسوله � هبم كاألرامل واأليتام،  

وطلب�ة العلم ، واملحافظة عىل إناء ذخرية اآلخرة ؛ بكثرة الصدقات، والدعاء 

)�( السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة �/�37 .
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يف األوقات الفاضلة لتحقيق حسن اخلامتة والفوز با فيها من مّرات، فطاب 
حيًا وميتًا ، وطّيب اهلل ثراه، وغفر له، ورفع مقامه، وجعلنا عىل أثره.  

* وم�ن الذي�ن فاض�ت علي�هم بركة الق�رآن يف حي�اهت�م وبعد مماهتم؛ 
اإلم�ام احلافظ الواعظ املف�رِّ أبو الَفَرج عبد الرمحن ب�ن عيل املعروف بابن 
اجلوزي )ت597 ه�( رمحة اهلل عليه، فقد استثمر عمره يف العيش مع القرآن 
ويف ظ�ال معانيه، واس�تنباط أحكام�ه، وتعّلم وتعليم موعظته، واس�تلهام 
ِحْكَمته؛ جتويدًا وإتقانًا وتفس�ريًا، ووعظًا وإرش�ادًا حتى بلغ أسمى املراتب 
يف تأليف ما يتعّلق بالقرآن وعلومه وتفسريه ومواعظه، وكان له التأثري الكبري 
واحلض�ور املمّيز يف قل�وب اخللفاء وال�وزراء والعلاء واألغني�اء والفقراء، 
وكان جمموع مش�اخيه نيف وثانون شيخًا قد خّرج عنهم، وكانت وفاته ليلة 
اجلمعة بن العش�اءين الثالث عش من رمضان س�نة سبع وتسعن ومخسائة 
يف داره بقطفتا، وله س�بع وثانون س�نة قضاها يف صحب�ة القرآن واإلفصاح 
ع�ن مكنون معانيه، والصرب عىل الباء احتس�ابًا مل�ا جاء يف مضامن الكتاب 

العزيز من عظيم الثواب للمحتسبن الصابرين.

حر ، وُغّلقت األسواق،  قال  اإلمام الذهبي: ) وغّسل يرمحه اهلل وقت السَّ
وجاء اخللق، وصىل عليه ابنه أبو القاسم عيل اتفاقًا ، ألن األعيان مل يقدروا من 
الوص�ول إليه ، ثم ذهبوا به إىل جامع املنصور ، فصلوا عليه ، وضاق بالناس ، 
وكان يوم�ًا مش�هودًا ، فلم يصل إىل حفرته بمق�ربة اإلمام أمحد إىل وقت صاة 
اجلمعة، وكان يف متوز، وأفطر خلق، ورموا نفوسهم يف املاء، وُأنزل يف احلفرة، 
واملؤذن يقول اهلل أكرب، وحزن عليه اخللق، وباتوا عند قربه طول شهر رمضان 
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خيتم�ون اخلتات ، بالش�مع والقنادي�ل ، ورآه يف تلك الليل�ة املحّدث أمحد بن 
سلان يف النوم وهو عىل منرب من ياقوت ، وهو جالس يف مقعد صدق واملائكة 

بن يديه .  وقد أوىص أن يكتب عىل قربه هذا األبيات:)�( 

�ْن َعمَّ الَعْف�ِو  َكثِ�ْي��َر  َي�ا 

َج�اءَك امُلْذنِ�ُب َيْرُج�و ال�� 

َأَن��ا َضْي��ٌف، َوج�َزاُء ال��

َلَدْي���ِه ْن��ُب  الذَّ َكُث��َر 

َيَدْي�ِه ُج�ْرِم  َع�ْن  ْف�َح  �صَّ
إَِلْي�ِه()�( إِْحَس�اٌن  ْي�ِف  �ضَّ

ض( إصالح منظومة اأُلرسة حضاريًا : 

ش�هدت األرُسة يف اإلس�ام أس�مى رتب االمتياز يف ظل التعاليم اإلهلية 
املنظِّم�ة لطبيع�ة تكوينه�ا، واملصِلح�ة ملنظومة كياهن�ا من خال آي�ات القرآن 
الكري�م واآلث�ار النبوي�ة الشيف�ة؛ فاإلس�ام نّظ�م قضاي�ا األرسة املتنّوع�ة 
كال�زواج ورعايت�ه، وكيفية االنتق�اء والبذل إلنجاحه، والعاق�ة بن املكونن 
الرئيس�ن فيه�ا -ال�زوج والزوج�ة-، وإنج�اب األوالد ورعايته�م، وتنظيم 
عاق�ة أبن�اء األرسة باألبوي�ن وفيا بينه�م، وكذل�ك دور األرسة يف املجتمع، 
وقضاي�ا الط�اق وأس�اليبه، وعاجات�ه، وآث�اره، وكّل م�ا يع�د من األس�س 
التكوينية واالعتبارية لألرسة يف اإلس�ام؛ ولسنا هنا يف طور عرض إنجازات 
اإلس�ام العظيم�ة يف جماالت احلياة األرسية بقدر الوق�وف عىل بعض املناهج 
والكل�ات املشقة التي دفع�ت صاحب القوامة - الرجل- إىل إحس�ان قيادة 

)�( سري أعام النباء �380/2-�38 ، برقم) �92(.
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األرسة، وضب�ط س�لوكها وفق املنهج الق�رآين، ومن بن هذه الس�طور املنّورة 
تتض�ح لنا بارق�ة عناية األب باالبن للوص�ول به إىل مراتب الك�ال يف البنيان 
اجلس�اين والروحي واألخاقي، وإعانته عىل البناء العلمي مع ما يضفيه عليه 
من رعاية يف سائر مراحل بنيان�ه ؛ فقد كان من سنن األولن االرحتال بأبنائهم 
لطلب العلم وعىل رأسه علم كتاب اهلل تعاىل، وكذلك تعليمهم وإعانتهم عىل 
حتّم�ل مفارق�ة األوطان واألهل من أج�ل نفع البشية، وحف�ظ الدين، ولعل 
م�ن أه�م ما ُي�حاف�ظ عليه يف تنش�ئة األبناء أن يك�ون بناؤهم قرآني�ًا، وأّن من 
أجلِّ ما يتعّلمه اإلنس�ان ، والس�يا املس�لم هو القرآن الكريم ؛ باعتباره العلم 
ال�ذي ال ش�ك فيه،  وال يتط�ّرق إليه احتال وق�وع اخلطأ أو الس�هو، وهو مع 
م�ا فيه من علوم ومعارف ُتصِل�ح نظام حياتنا، ومنظوماتن�ا الفردية واألرسية 
�بل الرتبوية، واألس�اليب التوجيهية،  واالجتاعي�ة واألممي�ة ؛ ف�إّن فيه من السُّ
واملناه�ج التصحيحية لس�ائر س�لوكياتنا املتنّوعة، م�ا يغني عن س�ائر املناهج 
البشية القابلة للنقض، أو املحتاجة إىل تعديل وإمتام ملا فيها من نقص وتناقض 
وأوهام، أو كوهنا نظريات مبنية عىل وقائع ال تتناسب مع طبيعة جمتمعاتنا وال 
فطرتنا املس�لمة؛ مما جيدر بكل عاق�ل أن يتتبع تعاليم القرآن ويّتبعها، ويأخذها 
بع�ن االعتبار ، ويبذل جهده يف تطبيقها واالس�تئثار هب�ا ؛ فإهنا إنا جاءت من 
 لدن خبري باإلنس�ان واحتياجاته، عليم با يصلحه وحيقق له السع�ادة األبدية، 
وهو اهلل امللك القدوس جّل جاله، ومع كثرة ما جاء يف الس�نّة النبوية املطّهرة 
من حّث عىل تعّلم القرآن الكريم مما أرشنا إليه س�ابقًا ؛ فقد ورد يف األثر أيضًا 
ع�ن أيب الضح�ى ق�ال : كان الضحاك بن قيس يق�ول: » يا أهيا الن�اس عّلموا 
أهاليك�م الق�رآن ؛ فإنه من كتب اهلل عز وجل له من مس�لم أن يدخل اجلنة من 
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ذك�ر أو أنث�ى ، أتاه مل�كان فاكتنفاه، فقاال له: اقرأ وارت�ق يف درج اجلنة ، حتى 
ينزاله حيث بلغ علمه من القرآن « )�(.

ومن بني هـذه املواقف والسـيام املتعّلقة بمنظومة األرسة والعنايـة باالبن 
فيها ما جاء يف س�رية اإلمام حممد بن احلس�ن األندل� )ت547 ه�( رمحة اهلل 
عليه ؛ إذ ارحتل بابنه إبراهيم ، لينال نصيبه من العلم واملعرفة ، وليحرض جمالس 
العلم مع والده فسمع من كبار أهل العلم والقرآن ، ثم  تصّدر فيا بعد إلقراء 

القرآن الكريم والتحديث وتعليم العربية)2(.

ويف صفحات رعاية االبن وإعانته عىل الرحلة بغية حتقيق مسـتقبل مرق 
 يف العلم واملعرفة، وإمتام بنائه الثقايف جاء يف سرية احلسن بن سعيد )ت �37ه�(
رمح��ة اهلل علي�ه ، أّن�ه ق�د تكّفل به وال�ده الواع�ظ وامُلحّدث س�عيد بن جعفر 
الَعّباداين رمحة اهلل عليها، وكان الوالد قد أدرك لّذة العلم وخدمة الدين، وتيّقن 
عظيم أجر العمل يف سبيل اهلل عّز وجّل ، فأدى دوره األبوي والرعوي، وأفاد 
م�ن القرآن يف بناء النظام الس�لوكي األرُسي، فأعان ولده احلس�ن عىل الرحلة 
يف طلب العلم ، وذلل له الِصعاب، حتى اشتهر الولد بالقراءات، واعتنى هبا، 
�ر فيه�ا، وحتققت له ثمرة اإلكثار من الرح�ات يف األقطار؛ إذ لقي كبار  وتبحَّ
األس�اتذة يف العلوم والفنون، وأصبح رأس�ًا يف الق�رآن الكريم، وحفظه . قال 

)�( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه �37/7 ، برقم ) 34793( ، بلفظ » علموا أوالدكم 
وأهليكـم .. «. وأخرج�ه اب�ن أيب الدنيا يف كتاب�ه العي�ال �/482، برقم )��3( ، 

واللفظ له .
)2( ينظ�ر معرفة القراء الكب�ار �/505، برقم )456(، وغاي�ة النهاية 22�/2- 222، 

وشذرات الذهب �44/4.
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في�ه اإلم�ام الذهبي: أبوه كان س�بب إعانته عىل الرحلة، وق�د عّمر طويًا ، إذ 
تويف وقد جاوز املئة عام  رمحة اهلل عليه، قضاها يف خدمة علوم الشيعة، ونفع 

اخللق، والتقرب من اهلل عّز وجّل بالعلم والتعليم)�(.

ث األثر يف نش�أة ول�ده وتعليم�ه؛  وكم�ا كان أليب احلس�ن الواعظ املحدِّ
�لمي الدمش�قي األثر يف ش�هرة ولده حمم�د؛ إذ كان  كان أليب حمم�د أمح�د السُّ
أمح�د الس�لمي إم�ام مس�جد س�وق اجلبن يف دمش�ق، ومّل�ا كرب حمم�د بن أمحد 
)ت408ه��( رمح�ة اهلل عليه، ونال مما نال�ه والده من اإلمام�ة، وبرع يف العلم 
والق�راءات؛ وعاش يرمح�ه اهلل عمرًا حافًا بربكة الق�رآن وعلومه حتى جاوز 
الثانن، وكان قد ذاع صيته وطافت ش�هرته بأيب بكر اجلُْبني الدمشقي املقرئ، 
نس�بة إىل ذلك الس�وق الذي فيه مسجد والده -مسجد تل اجلبن بدمشق-)2(، 
وه�ذا ُيذّكر اآلباء بأن س�لوكهم وأحواهلم وأعاهلم ومواطنه�ا كّله مما له األثر 
يف الولد ونش�أته، وش�هرته، وبا يرتتب عليهم من ُحسن اختيارها، ورضورة 

سامة اصطفائها قدر املستطاع.

ومنهـم َمـْن خرج بصحبـة والده  بنـاًء عىل رسـالة سـلطانية إىل بلد آخر 
ليتعّلم وينال نصيبه من املعرفة ، ثم فاضت عليه بركات اهلل تعاىل فأصبح إمامًا 
ومتصّدرًا يف إقراء القرآن ، وثقة ، ش�اعت س�ريته احلسنة يف األمصار، كاإلمام 
هبة اهلل بن أمحد البغدادي )ت 536 ه�(رمحة اهلل عليه ؛ فما جاء يف س�ريته أنه 

)�( ينظ�ر معرف�ة القراء الكب�ار �/3�7، برقم)237(، وغاية النهاي�ة 2�3/2- 2�5، 
وشذرات الذهب75/3.

)2( ينظر طبقات املفرين ، للداوودي 74/2-75، برقم)438(.
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صح�ب أباه أمحد بن عب�د اهلل وانتفع بآثار هذه الصحب�ة ، وكذلك نال مما ناله 
م�ن احلظ�وة التي أواله إياها الس�لطان ؛ إذ خرج إىل العراق مع أبيه يف رس�الة 
الس�لطان ت�اج الدولة تتش إىل الس�لطان ملكش�اه. ثّم وّفق�ه اهلل تعاىل فجلس 
يؤّدب النّاس ويؤّمهم وحيّدثهم با كان ُيفَتح عليه من فهم القراءات واحلديث 

الشيف)�(.

* ومـن أثر القرآن الكريم يف إصالح بقّيـة منظومة األرسة ، ورعايتهم يف 
ضوء منهجه وتعاليمه ؛ مجيل ما أرشقت به صفحات األرُسة املسِلمة يف تاريخ 
هذه األمة، والس�يا حرص رعاهتا عىل أداء واجب الوقت، وحتّمل املس�ؤولية 
جت�اه األبن�اء وأّمهم من حي�ث العم�وم، وعنايتهم هب�م يف التعلي�م، واملعرفة، 
ب�ن                           أمح�د  اإلم�ام  س�رية  يف  ج�اء  م�ا  ذل�ك  فم�ن  اخل�ربات؛  واكتس�اب 
 عبد اهلل اللَّْخمي املغريب )ت560 ه�( رمحة اهلل عليه، أّنه قِدم من فاس فَسَكَن 
ر لإلق�راء، وتأّهل للقضاء،  اإلس�كندرية بمرص، وقرأ الفق�ه والعربية، وتصدَّ
�نّة واجلاعة،  وذاع صي�ت صاح�ه وعبادته وتعفف�ه والتزامه با عليه أهل السُّ
وكان ال يقبل ألحد شيئًا، واليرتزق عىل اإلقراء، وتزّوج ؛ فرعى أرسته رعاية 
نفس�ه يف العل�م والفّن، وعّلم زوجته اخلط، ثم ُول�دت له بنت، فعّلمها اخلط، 
كأحس�ن م�ا يكون حتى كانتا تكتبان مثله س�واء، وقد ش�اع م�دح خطه فكان 
مرغوب�ًا في�ه إلتقانه وجودته، ثم كان هو وبنته وزوجته، ينس�خون يف الكتاب 
الواحد، فا ُيفّرق بن خطوطهم، وه�ذا من عجيب االتفاق واإلتقان، وُحْسن 
التوفيق، فرمحة اهلل تعاىل عليهم أمجعن، وهو يف الوقت نفسه أثر من آثار الربكة 

)�( تنظر طبقات الشافعية الكربى 324/7، برقم)��02(.
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القرآنية الشاملة ملفهوم العناية بمنظومة الذرّية وشقيقة املودة والرمحة، وتطبيق 

لسات الوقاية يف الدنيا واآلخرة التي أوضحتها آيات الكتاب املجيد )�(.

ظ( رغبة املجتمع املسلم وسعيه إىل الكسب احلالل، والزهد بام سواه:

ال ش�ك أن تشيع قانون يوّضح لإلنس�ان مسار كس�به، ويصنّف جهده، 

ويْفص�ل يف ك�ون هذا الكس�ب إما م�ن احلال أو احل�رام، وينبه�ه عىل وجود 

أم�ور مش�تبهات تقع بن االثن�ن؛ ُيعد من بن أهم األس�س يف إقام�ة العدالة 

اإلهلي�ة يف احلي�اة الدني�ا والتي ج�اءت يف الق�رآن الكري�م، ويف الوقت نفس�ه 

�عي من أجل  تلح�ظ البشي�ة كي�ف حّث�ت اآلي�ات الكريم�ة الناس ع�ىل السَّ

�َبه  حتقي�ق احل�ال وحت�ّري�ه، واجتناب احل�رام والتخيل عن�ه، والوقاية من الشُّ

املوِقَعة فيه قدر املس�تطاع، وهذا احلّث والتشيع يمّهد لأُلمم س�بيل الس�عادة 

ة باإلس�ام فيمن  يف الدني�ا واآلخرة؛ بكتاب اهلل اخلاتم لس�ائر رس�االته املبشِّ

ين؛ يقول س�بحانه :   س�بق، املن�ّزل بلغ�ة الع�رب إىل النّاس كاف��ة إىل ي�وم الدِّ
﴿  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  

ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ ﴾)2(، ويق�ول تب�ارك اس�مه: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ  

وج�ّل:  ع�ّز  ويق�ول   ،)3(﴾ ۓ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے    ہ   

)�( تنظ�ر وفيات األعيان �/�70- ��7، برقم)69(، ومعرف�ة القراء الكبار 526/2، 
برقم)470(، وشذرات الذهب �88/4.

)2( سورة البقرة ، اآلية �68 .
)3( سورة املائدة ، اآلية 88 .
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﴿ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک              
ک   ک ﴾)�( .

* ويف حّثـه عـّز وجّل عـىل التزام املنهج احلـق الذي عّلمه لعبـاده، وعدم 
االنسـياق وراء األهـواء يف الُحْكـم عـىل األشـياء بغـي علـم، أو تصنيفه�ا 
ح�االً أو حرام�ًا دون أن ي�رد م�ن اهلل تع�اىل أو رس�وله � توجي�ه بذل�ك، 
 يقول س�بحانه مذّك�رًا ومقّيدًا حلالة أكثر م�ا تكون اليوم مش�اعة يف جمتمعاتنا: 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ﴿
ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ ﴾)2(.

وأوض�ح ج�ّل وع�ّز لعب�اده م�ا ق�ّرره يف الق�رآن الكري�م، والس�يا يف 
ح�ق َم�ْن مت�ادى يف إط�اق األح�كام بن�اًء ع�ىل الرغب�ة النفس�ية، أو النظ�رة 
 القاصة، أو اهلوى املش�رتك بن منظومتي اإلنس�انية والش�يطانية، فقال تعاىل: 

﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾)3(.

وال ب�د للعبد من االس�تعانة باهلل تعاىل عىل طل�ب احلال ، والتوكل عليه 
يف حتقيق�ه؛ فالعب�د أح�وج يشء إىل مواله، والس�يا يف طلب إعانت�ه عىل فعل 
املأم�ورات، وت�رك املحظورات، والصرب ع�ىل املقدور، وحتصيل م�ا ينفع�ه يف 

حيات�ه وآخرت��ه، وأن يعمل جاهدًا ع�ىل أن تكون اس�تعانته املطلقة باهلل تعاىل 

)�( سورة النحل ، اآلية ��4 .
)2( سورة يونس ، اآلية 59 .

)3( سورة األنعام ، اآلية �40 .
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وع�ىل كّل ح�ال؛ فهو تعاىل الباعث عىل الطاعة واملع�ن عليها وعىل أدائها عىل 
أحس�ن وج�ه يرتضيه من عباده، ومما جاء يف األث�ر عن معاذ بن جبل ريض اهلل 
عن�ه، أن رس�ول اهلل � أخذ بيده يومًا ث�م قال: » يا معــاذ، واهلل إين ألحّبك، 
فق�ال مع�اذ : بأيب وأمي يا رس�ول اهلل �، وأن�ا واهلل أحّبك، فق�ال: أوصيك 
يـا معـاذ ال تدعّن يف دبر كل صـالة أن تقول: اللهم أعني عىل ذكرك وشـكرك 

وحسن عبادتك «)�( .

وكذل�ك دعوت�ه � األمة أن تتمّس�ك هب�ذه الكلات؛ إن متّس�ك الناس 
بالذه�ب والفض�ة أو ش�غلتهم الدني�ا، فما ج�اء يف األثر عن ش�داد بن أوس 
ريض اهلل عنه، أّنه قال: س�معت رس�ول اهلل � يقول: » إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤالء الكلامت: اللهم إين أسـألك الثبات يف األمر ، والعزيمة 
عىل الّرشـد، وأسـألك شكر نعمتك ، وأسألك حسـن عبادتك ، وأسألك قلبًا 
سلياًم ، وأسألك لسانًا صادقًا ، وأسألك من خي ما تعلم، وأعوذ بك من رش ما 

تعلم، واستغفرك ملا تعلم إنك أنت عالم الغيوب «)2( . 

ومما ال شك فيه أّن ما ُذِكر من هذه الوصايا النبوية ال ينايف القيام باألسباب 
فإهنا من مجلة س�ؤال اهلل واالس�تعانة به، وأن َمْن طلب رزقه تعاىل بس�بب من 
أسباب املعاش املأذون فيها؛ ُرزق من جهته فهو منه تعاىل، وإن ُحرم فا يدري 

لعل ذلك ملصلحة ال يعلمها، واألمر هلل تعاىل من قبل ومن بعد.

)�( أخرج�ه احلاكم يف املس�تدرك عىل الصحيح�ن �/407 ، برق�م ) �0�0 ( ، وقال: هذا 
حديث صحيح عىل رشط الشيخن ومل خيرجاه .

)2( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده �23/4 ، برقم ) �7�55( .
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وال ش�كَّ أيضًا أن الكسب املمدوح املأجور فاعله عليه هو ما كان لطلب 

الكفاي�ة له وملن يعوله، أو الزائد ع�ىل ذلك إذا كان يعّده لقرض حمتاج أو صلة 

رح�م أو إعان�ة طال�ب عل�م أو نحوه من وج�وه اخلري . أّما غري ذل�ك فإنا هو 

م�ن االش�تغال بالدني�ا، وفتح ب�اب حمّبته�ا الذي ه�و رأس كل خطيئ�ة ، ويف 

ذل�ك جاءت العديد من األقوال املأثورة التي حتّث عىل الوقاية من االس�تكثار 

الش�اغل عن أمر الدين، والس�يا َمْن عرف من نفس�ه أو خ�اف عليها التوغل 

يف الدنيا واالنش�غال عن ذكر اهلل تعاىل ؛ فمنها ما جاء عن عبد اهلل بن مس�عود 

ريض اهلل عن�ه أّن النب�ي � ق�ال: » ال تتخذوا الضيعة فرتغبـوا يف الدنيا «)�( ، 

أّم�ا َم�ْن مل خيف ذلك من نفس�ه، ووثق م�ن قيامه باألوامر اإلهلية عىل حس�ب 

وجهه�ا، ويف وقته�ا، فل�ه أن يتخ�ذ م�ا ش�اء م�ن األرايض كا اخت�ذ النبي � 

األرايض واحتب�س من الضياع ؛ فيكون بذلك من الرجال الذين امتدحهم اهلل 

تع�اىل بقول�ه: ﴿ .. ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾)2(. ومم�ا ه�و معلوم أن 
طلب احلال وكس�به مندوب أو واجب وجهاد إال للعامل املش�تغل بالتدريس، 

واحلاكم املستغرقة أوقاته يف إقامة الشيعة، وَمْن كان من أهل الواليات العامة 
كاإلمام؛ فرتك الكسب هبم أوىل، ملا فيه من االشتغال عن القيام با هم فيه)3(.

)�( أخرج�ه الطيال�� يف مس�نده �/297 ، برق�م)377(، واحلاكم يف مس�تدركه ، كتاب 
الرق�اق 358/4، برقم)79�0(، وقال: هذا حديث صحيح اإلس�ناد ومل خيرجاه. وجاء 

تعليق الذهبي يف التلخيص: صحيح . 
)2( سورة النور، اآلية 37 .

)3( ينظر سبل السام �77/4 . 
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ومما جاء يف األثر عن سهل بن سعد ريض اهلل عنه قال: جاء رجل إىل 

النبي � فقال: يا رسول اهلل ، دّلني عىل عمل إذا عملته أحّبني اهلل وأحبني 

الن�اس؟ فقال �: » ازهد يف الدنيا حيبُّك اهلل، وازهد فيام عند النّاس حيبك 

الناس«)�(.

 واملعنى - واهلل أعلم - : دّلني عىل عمل جامع نافع يف باب املحبة، إذا أنا عملته 

أحبن�ي اهلل وأحبني الناس ، قال: ازه�د يف الدنيا ، أي: برتك حّبها واإلعراض 

ع�ن زوائده�ا، واإلقب�ال عىل اآلخ�رة وعوائدها ؛ حيّبك اهلل تع�اىل - أي لعدم 

حمبتك ما يكرهه اهلل تعاىل، والس�يا أعداءه وما يظهر أو يبطن واليتك هلم- ، 

وازه�د فيا عن�د الناس - أي من املال واجلاه- ؛ حيّبك الناس لرتكك حمبوهبم، 

وعدم املزامحة عىل مطلوهبم، وأنشد بعضهم :

وم�ا الزه�د إال يف انقطاع اخلائق

وم�ا احل�ق إال يف وج�ود احلقائ�ق 

وما احل�ب إال حب م�ن كان قلبه

عن اخللق مش�غوالً برب اخلائق 

وال شك أن شيئن إذا عملها املسلم أصاب عز الدنيا واآلخرة ؛ التحمل 

لم�ا يك�ره إذا أحّبه اهلل تع�اىل، والرتك ملا حي�ّب إذا كرهه اهلل تع�اىل، فهو بذلك 

يسلم من رشٍّ كبري، وحيظى بخري وفري، واهلل يتوىل توفيقه واإلحسان إليه .

)�( جاء يف كتب احلديث : حديث حس�ن، وقد رواه ابن ماجه وغريه بأس�انيد حسنة. وقد 
ذكره صاحب البيان والتعريف �/�9 ، برقم) 2�2 ( . 
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ومم�ا نلحظه أّن الّس�لف يرمحهم اهلل تعاىل بينوا مع�اين الزهد الواردة يف 

ه�ذا احلديث؛ أّنه انرصاف النّفس عن الدنيا مع القدرة عليها ألجل اآلخرة 

خوفًا من النار، أو طمعًا يف اجلنة، أو ترفعًا عن االلتفات إىل ما س�وى احلق، 

وال يكون ذلك إال بعد رشح الصدر بنور اليقن ، و قد ال يتصور الّزهد ممن 

ليس له مال وال جاه )�(.

 ومم�ا جاء عن حكي�م الزمان اإلمام حيي�ى بن معاذ ال�رازي )ت258ه�(

�خاء بال�ُمل�ك، واحلّب يورث  رمح�ة اهلل علي�ه ، أّنه ق�ال: » الزهد ي�ورث السَّ

خاء بالروح «)2( . السَّ

 وس�ئل اإلم�ام اجلني�د بن حممد البغ�دادي يرمح�ه اهلل عن الّزه�د ؟ فقال: 

» خلو الّيد من ال�ُملك، والقلب من التتبع، وخلو القلب عّا خلت منه اليد «)3(.

وق�ال بعضه�م ملالك بن دين�ار رمحه اهلل : يا زاهد ، ق�ال : الزاهد عمر بن     

عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فرتكها ، وأما أنا ففيم زهدت ؟! )4(.

والش�ك أّن ه�ذا فيه بي�ان لك�ال الّزهد كا ق�ال صاحب » فت�ح القوي 

)�( ويرى آخرون: أّن الزهد مرتبة قلبية ؛ فهي تشمل الفقري والغني  . 
)2( الرسالة القشريية، ص ��6 . 

)3( املصدر السابق، ص ��7-��6 . 
)4( وروى أب�و نعي�م يف حلي�ة األولياء 257/5، بس�نده إىل مالك بن دين�ار ، أنه قال : إنا 
الزاه�د عم�ر بن عبد العزيز الذي أتت�ه الدنيا فرتكها ، وجاء يف الزه�د البن أيب الدنيا 

برقم)529( : أتته الدنيا فاغرة فاها فرتكها . 
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املتن«، وإال فأصل الّزهد : هو عدم امليل إىل الشء، وهو يف احلقيقة ال حيصل 
إال بنفحة إهلية ترصف الّسالك عن األمور الفانية، وتشغله باألحوال الباقية .

وغايتـه: أن النَّف�س مدعية للزه�د ، وال يظهر صدقها م�ن كذهبا إال عند 
القدرة عىل الدنيا ووجهها ، وأما عند فقدها فاألمر دائر بن أحد االحتالن.

 وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الرضورة من زاد الطريق ؛ وهو مطعم 
يدف�ع اجل�وع ، وملبس يس�رت الع��ورة ، ومس�كن يصون عن احل�رِّ والربد ، 

وأثاث حيتاج إليه.

 وكذلك فيه دليل عىل أن الّزهد أعىل املقامات، وأفضلها؛ ألنه � جعله 
سببًا ملحّبة اهلل تعاىل، وأّن ُمحّب الدنيا متعّرض لبغض اهلل سبحانه . 

وأّن الّزه�ادة يف الدني�ا ليس�ت بتحريم احل�ال وال إضاعة امل�ال، ولكن 
ه�ادة يف الدني�ا أن ال تك�ون با يف يديك أوثق منك ب�ا يف يد اهلل تعاىل ، وأن  الزَّ
تكون يف ثواب املصيبة إذا أنت ُأِصبت هبا أرغب منك فيها لو أهنا أبقيت لك. 

وأن الّزه�د يف الدني�ا يري�ح القلب والب�دن، والّرغبة يف الدني�ا تطيل اهلّم 
واحلزن، وأّن أصحاب رس�ول اهلل � أح�رُص الناس عىل فعل كلِّ معروف، 
وأسبُق الناس إىل كلِّ خري، وقد حرص الصحايبُّ يف احلديث الّسابق عىل معرفة 
ما جيلُب له حمبََّة اهلل وحمبَّة الناس، فباَدر إىل س�ؤال النَّبي � هذا الس�ؤال، ومما 
 ُيلح�ظ أن ه�ذا التس�اؤل يتجدد للمس�لم يف أي عرص وِمرْص؛ فعلي�ه أن يقّدم 

حمبَّة اهلل عزَّ وجلَّ عىل أي يشء، وحيرص عىل أسباب حتصيلها، والسيا بالّزهد 
يف الدنيا، وترك كّل ما يشغله عن اهلل تعاىل.
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وج��اء يف األثر عن أيب س�ليان ال�داراين ، أّن�ه ق��ال: » اختلفوا علينا 
يف الّزه�د بالع�راق، فمنهم َم�ْن قال: الزهد يف ترك لقاء الن�اس، ومنهم َمْن 
ق�ال: يف ترك الش�هوات، ومنهم َم�ن قال: يف ترك الّش�بع، وكامهم قريب 
بعُض�ه م�ن بعض، قال: وأنا أذهب إىل أنَّ الزهَد يف ترك ما يش�غلك عن اهلل 
. وهذا الذي قاله أبو س�ليان حسن؛ وهو جيمع مجيع معاين الزهد  عزَّ وجلَّ

وأقسامه وأنواعه « )�(.

 ويف األثر املرفوع جاء عن أيب هريرة  ريض اهلل عنه، أّنه  قال: قال رسول اهلل �: 
» يـا أهيـا النـاس إنَّ اهلل طيِّب ال يقبل إال طيبـًا، وإن اهلل أمر املؤمنـني بما أمر به 

ھ      ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ   ڻ    ﴿ فقـال:  املرسـلني 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    ﴿گ   وقـال:   ،)2(﴾ ھ  ھ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﴾)3(. ثـم ذكر 

فر ، أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء : يا رب يا رب ومطعمه  الرجل يطيل السَّ
حرام، ومربه حرام ، وغّذى باحلرام؛ فأّنى ُيستجاب لذلك ! « )4(.

وكان أبو يوسف الغسويل رمحه اهلل يلزم الثغر، ويغزو يف سبيل اهلل، فكان 
إذا غ�زا م�ع الناس ودخلوا باد الروم أكل أصحاب�ه من ذبائحهم، وفواكههم 

)�( جامع العلوم احلكم )�86/2( . 
)2( سورة املؤمنون ، اآلية �5 . 
)3( سورة البقرة ، اآلية 267 . 

)4( أخرج�ه اإلم�ام مس�لم يف صحيح�ه 703/2، برق�م)�0�5( ، واإلمام أمحد يف مس�نده 
328/2 ، برقم )8330( . 
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وهو ال يأكل، فيقال له: يا أبا يوسف أتشك  أّنه حال ؟ فيقول: ال، فيقال له:  
َفُكْل من احلال ، فيقول :  إنا الزهد يف احلال )�(.

وجاء عنه أنه قال: لَي�ْكفيني يف الس�نة اثنا عش درمهًا يف كل ش�هر درهم، 
�نّة ؛ هؤالء القراء يقولون: أبو يوس�ف من أين  وما حيملني عىل العمل إال السُّ

يأكل ؟! أنا أتفّقه يف مطعمي من ستن سنة )2(. 

وج�اء يف األثر : أن بش بن احلارث رمحة اهلل عليه قال: س�معت املعايف 
اب�ن عمران يقول: كان عشة فيَمْن م�ىض من أهل العلم ينظرون يف احلال 
النَّظر الش�ديد، ال ُيْدخلون بطوهنم إال ما يعرفون من احلال، وإال اس�تفوا 
الرتاب، ثم عدَّ بش؛ إبراهيم بن أدهم، وسليان اخلواص، وعيل بن الفضيل، 
وأبا معاوية األس�ود، ويوسف بن أسباط، ووهيب بن الورد، وداود الطائي 
حت�ى ع�ّد الع�شة . وقال ب�ش: ينبغي للرج�ل أن ينظر خبزه م�ن أين هو ، 
ومس�كنه ال�ذي س�كنه أصل�ه م�ن أي يشء هو ، ث�م يتكّل�م - أي باملوعظة 

والّزه�د والورع بن الناس- )3(.

  وق�ال حممد بن مقات�ل: ي�ن�ب�غي للرجل أن ين�ظ�ر رغي�فه من أين هو ، 
ودرمهه من أين هو )4(.

)�( ينظر خمترص شعب اإليان، للقزويني، ص 84 . 
)2( ينظ�ر ال�ورع، أليب بكر امل�روذي، ص �4، برق�م)33( . وقد قال ابن حب�ان يف الثقات 
284/9، برقم)�6457(: » اسمه يعقوب بن املغرية، من عّباد أهل الثغر، ممن ال يأكل 

إال احلال املحض، فإن مل جيد استّف الرملة «.
)3( ينظر الورع، أليب بكر املروذي، ص �5، برقم)37( . وتاريخ مدينة دمشق 20�/�0 .

)4( ينظ�ر احل�ث عىل التج�ارة والصناعة والعم�ل، أليب بكر ابن اخل�ّال احلنبيل، ص 44، 
برقم )36( . 
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ومن الكلات املشقة يف صفحات األمة ووصايا رس�وهلا الكريم � ؛ 
ما جاء يف األثر عن احلسن قال: قالوا يا رسول اهلل: أي األعال أحّب إىل اهلل 
 ع�ز وج�ل؟ قال: » كسـب احلالل ، و أن متوت و لسـانك رطب من ذكر اهلل 

عزَّ وَجّل « )�( .

ومن املعلوم أن املسؤولية الكبرية يف هذا الباب إّنا ترتتب عىل أهل العلم 
ومحلت�ه ، والس�يا يف تذكري الناس بطلب الكس�ب احل�ال، والتعامل مع هذا 
اجلان�ب من خال ميزان الشيع�ة، وإظهار مدى تأثري القرآن الكريم يف ضبط 

سلوك األمة ، وتوّجهات أبنائها.

وع�ىل أه�ل العلم ك�ا قال الفقي�ه أبو الليث رمح�ه اهلل تع�اىل: أن حيافظوا 
عىل اخلش�ية، والنصيحة، والش�فقة، واالحتال، والصرب، واحللم، والتواضع، 
والعّف�ة عن أموال الناس، والدوام عىل النظر يف الكتب ملراجعة ما تعّلموه من 
املس�ائل، وأن ال ينازع�وا أح�دًا ، وال خياصموه يف غري حق ، وأن يش�تغلوا با 
ُيصل�ح النفس واألّمة ، وإن أرادوا أن يرغم�وا أنف عدّوهم فليحّصلوا العلم 
وفن�ون هذا اإلرغام، وأن ال يرتفوا أنفس�هم يف املطعم وامللبس، وال يبالغوا يف 
التجّم�ل باألثاث واملس�كن، بل يؤث�روا االقتصاد يف مجيع األمور ، ويتش�ّبهوا 
لف الصالح، وكّلا ازداد إىل جانب القّلة ميلهم ازداد قرهبم من اهلل سبحانه  بالسَّ
وتع�اىل؛ ألن التزين باملباح وإن مل يكن حرامًا - لِ�َمن أرسف يف اخلوض فيه - 
 يوجب األنس به حتى يشّق تركه، فاحلزم اجتناب ذلك ألن َمْن خاض يف الدنيا 

ال يسلم من مهالكها مع كوهنا مزرعة اآلخرة؛ إذ فيها اخلري والش. 

)�( أخرجه أبو بكر عبد اهلل القريش يف إصاح املال �/72، برقم )208( .
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وجاء يف صفحات األمة املشقة أنه قد قيل ملعروف الكرخي )ت200ه�( 

رمح�ة اهلل علي�ه : أوِص؛ فق�ال: إذا متُّ فتصّدقوا بقمييص ه�ذا، فإيّن ُأحبُّ أن 

أخرج من الدن�يا ُعري�ان�ًا كا دخلُت إليها ُعريان�ًا )�( .

والش�ّك أن اس�تثار امل�ال بوجهه، ومعرف�ة رتبته يف إصاح أم�ور الدنيا 

م�ن أجل اآلخرة، تقود إىل النعيم؛ فنع�م الصالح منه للصالح إذا جعله خادمًا 

ال خمدوم�ًا ، وامل�ال مطلوب لتقوية البدن باملطاعم وس�رته بامللبس، ولكس�ب 

�د عليه يف هذه  املع�ارف والعل�م ال�ذي هو املقصد األس�مى، ومن أهم ما يؤكَّ

الفقرة مراعاة جهة الدخل فَمْن قدر عىل كس�ب احلال الطّيب فليرتك املش�تبه 

ب�ه، وإن مل يقدر فا يأخذ من املشتبه به إال قدر احلاجة.

وع�ىل املس�لم أن يلت�زم املنهج الوس�ط يف س�ائر أم�وره ؛ فإّنا ه�و املنهج 

الصحيح الذي علمنا إّياه القرآن الكريم بقوله تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴾)2(. 

وقد جاء عن إمام الّسلف سعيد بن املسيب يرمحه اهلل ، أّنه قال: ال خرَي يف 

َمن ال يطلب املاَل يقي به َدْينَه، ويصون به ِعْرَضه، ويقي به ِذماَمه- احلقوق 

التي عليه- ، وإن مات َتَركه مرياثًا ل�َمن بعده)3(.   

)�( ينظر حلية األولياء 362/8، وطبقات األولياء ص 285 .
)2( سورة اإلرساء، اآلية 29 .

)3( ينظ�ر احل�ث عىل التج�ارة والصناعة والعم�ل، أليب بكر ابن اخل�ّال احلنبيل، ص 50، 
برقم )�5( .  
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وعليه: فابد أن يقّدم املس�لم النّي�ة يف مدخوالته ومرصوفاته املالية، وأن 
يس��تعن هب�ا عىل الطاع�ة والعبادة، وع�ىل توظيفها وطاقاته يف س�ب�يل اهلل عّز 

وجّل؛ فهذا خري ما ترصف فيه النوايا، ومنه تعاىل التوفيق واإلعانة .

* ويف القناعـة بـام مـّن اهلل تعـاىل به من الـّرزق، والتسـليم إلرادتـه تعاىل 
يف ذلـك، وتـرك التكّلـف للناس، بام ال يطيقه املسـلم، أو ُيثقـل عليه يف دخله، 
وأسلوب حياته؛ يظهر أثر القرآن الكريم يف سلوك النبي � وُأّمته، من خال 
قول�ه تع�اىل:﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ ﴾)�( ، واتض�ح أث�ر 
 ذل�ك يف تعليم�ه � ألُّمت�ه ؛ إذ ج�اء يف األثر عن أنس ريض اهلل عن�ه قال: ُأيت 

النبي �: بَقْعب - أي َقَدح -فيه لبن ، ويشء من عسل، فقال: » ُأدَمان يف إناء 
ال آكله، وال أحرمه « )2( ، داللة عىل القناعة واالكتفاء بنوع واح�د من الطعام، 

لئا يق�ع يف اإلرساف أو التبذير ، فاحلال ال حيتمل الّرف.

ويلح�ظ املس�لم أث�ر الق�رآن يف توجيهات النب�ي اخلات�م �  ؛ إذ جاءت 
إرش�اداته � تبث روح الوعي بمعاين القرآن ومراميه، وتنّشط األمة، وتبعثها 
ع�ىل القناعة باإلس��ام دينًا ومنهج�ًا وعىل العيش يف ظاله، واالس�رتزاق يف 
كنفه ؛ فعن فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه، أنه سمع النبي � يقول: » أفلح من 

ُهدي إىل اإلسالم ، وكان عيشه كفافًا ، وقنع به « )3(.

)�( سورة ص، اآلية 86 .
)2( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن �36/4، برق�م )7�43(، وقال: هذا 

حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . 
)3( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن �36/4، برق�م )7�44(، وقال: هذا 
حدي�ث صحيح اإلس�ناد ومل خيرج�اه . وقد أخرجه ابن ماجه يف س�ننه ،ب�اب القناعة 

�386/2، برقم )4�38(. 
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* ويف ظهور أثر القناعة والتقلل عىل املجتمع املس�لم، ورضورة مواصلة 
تذكري األُمة به؛ جاء يف صفحات األمة املشقة أن بش بن املبارك الراسبي قال: 
ذهب�ت مع ج�دي يف وليمة فيها غال�ب القطان، قال : فج�يء باخلوان - يشء 
يؤكل عليه أو املائدة- فوضع، فمسك القوم أيدهيم!! ، فسمعُت غالب القطان 
يق�ول: ما َل�ُهم ال يأكلون ؟! ، قال�وا : ينتظرون األدم)�(؛ فقال غالب: حدثتنا 
كريمة بنت مهام الطائية عن عائشة أم املؤمنن ريض اهلل عنها أن النبي � قال: 

» أكرموا اخلبز ، وإن كرامة اخلبز أن ال ُينَتظر به « فأكله وأكلنا )2(. 

ويف ذل�ك أيض�ًا : واقعـة تعّلـم رضورة تـرك التكّلف، وإصالح سـلوك 
املجتمع املسـلم وأفراده وُأرسه ، والسيام يف عالقاهتم فيام بينهم ومع اآلخرين، 
وحتـّث عـىل ترك املجاملـة إذا كانت عىل حسـاب االلتزام بمنهـج النبي � يف 
السـلوك احليايت ؛ فقد جاء عن األعمش عن ش�قيق قال: دخلُت أنا وصاحب 
 يل ع�ىل س�لان ريض اهلل عن�ه ، فق�ّرب إلين�ا خب�زًا وملح�ًا ، فق�ال: ل�وال أن 
رسول اهلل � هنانا عن التكّلف لتكّلفت لكم ، فقال صاحبي: لو كان يف ملحنا 
س�عرت!؛ فبعث س�لان بمطهرت�ه إىل البق�ال ، فرهنها فجاء بس�عرت فألقاه فيه ، 

م بن أيدهيم ما خيلطونه باخلبز كاللحم أو املرق لُيستساغ يف ُعرف  )�( أي ينتظرون أن يقدِّ
اإلطعام .

ويف لسان العرب9/�2: األُْدُم، بالضم: ما يؤكل بال�خبز أَي يشء كان .
وق�د جع�ل الل�حم أُْدمًا والبعض ال جيعله أُْدمًا ، وال�جمع آدِمٌة ومجع األُْدِم آداٌم، وقد 

ائَتَدم به . و أََدَم ال�خبز َيأْدُِمه، بالكر، أَْدماً: خ�لطه باألُدْم . وقد أنشد ابن بري:
�ري�ُد �ة اهلل الّث ُز َتأْدُِمُه بَِلْح�ٍم      ف�ذاك أم�اَن إذا ما ال�ُخْب

)2( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن �36/4، برق�م )7�45(، وقال: هذا 
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . 
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فلم�ّ�ا أكلن�ا ، قال صاحبي : احلمد هلل ال�ذي قنَّعنا با رزقنا ، فقال س�لان: لو 
قنعَت با ُرزقت ، مل تكن مطهَريت مرهونة عند البّقال!)�(. 

والش�ك أن املس�لم يتش�ّوف إىل معرفة احِلَك�ِم من ه�ذه التعاليم ، وهي 
 ليس�ت بقليل�ة ؛ ولع�ل م�ن أظه�ر هذه احِلَك�م ما ج�اء يف األثر ع�ن أيب أمامة 

ريض اهلل عن�ه أن النب�ي � ق�ال: » إن أغبط الناس عنـدي ملؤمن خفيف احلاذ 
- أي الظََّهر- ذو حظ من الصالة، أحسـن عبادة اهلل، وأطاعه يف السِّ ، غامضًا 
يف النّاس، ال يشار إليه باألصابع، وكان رزقه كفافًا فصرب عىل ذلك . ثم نفض 

رسول اهلل � بإصبعه، وقال: عجلت منّيته، وقّلت بواكيه ، وقل تراثه «)2(.

ط( تنمية ثقافــة فهم القـرآن بلغـة القـرآن؛ للتأثر بمناهجـه الرتبويـة 
واحلضارية، والسلوكية :

إّن وص�ول الف�رد إىل مرحلة الفهم الس�ليم للخطاب الق�رآين، وحتليل 
أبع�اده، والرقي بالروح إىل املس�توى اإلياين ال�ذي أراده اهلل تعاىل للعباد من 
خ�ال آي�ات كتابه الكريم ، وس�لوك منهجه الس�وي يف عب�ور الدنيا بنجاح 
ومتّي�ز؛ هو غاية عظمى يف دراس�ة العلوم، واالط�اع عىل املعارف، وخوض 

)�( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن �36/4، برق�م )7�46(، وقال: هذا 
حدي�ث صحي�ح اإلس�ناد ومل خيرج�اه، وله ش�اهد هبذا اإلس�ناد وس�اقه يف�37/4 ، 
 برق�م)7�47( عن عب�د الرمحن بن مس�عود العبدي، قال: س�معت س�لان الفاريس 

ريض اهلل عنه يقول : هنانا رسول اهلل � أن نتكلف للضيف .
)2( أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحن �37/4، برقم )7�48(، وقال: هذا إسناد 

للشامين ، صحيح عندهم ، ومل خيرجاه . 
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جت�ارب احلياة والفنون، واإلف�ادة من جتارب األمم املّتبعة للهدى ، والس�يا 
يف التعامل مع الرس�ل والرس�االت عىل تن�ّوع أزماهنا وأماكنه�ا ، واختاف 
أعراقه�ا ، وم�ن بن ه�ذه العلوم واملع�ارف علوم العربية الت�ي هي أس فهم 

القرآن الذي نزل هبا.

�عر والنَّْظ�م يف القول عند العرب م�ن األعمدة املحافِظة  والش�ك أن الشِّ
عىل تراثهم، وهبا حتفظ املجتمعات العربية أصالة انتائها - لفظًا ومعنى - إىل 
العربية لغة القرآن الكريم وأس�لوب التعب�ري عن معانيه ومراد اهلل تعاىل بآياته، 
وأّن االس�تمرار والنج�اح يف املحافظ�ة عىل العربي�ة ومقوماهتا ؛ ه�و ثبات يف 
احلفاظ عىل املعاين اهلادفة يف نتاج الفكر العريب، وما تشهده املجتمعات العربية 
واملس�لمة من هنضة يف جماالهتا التوعوية واإلرش�ادية هو انعكاس هلذه النتيجة 

وسري يف خطى النجاح املأمول.

وبالنتيجـــة: ف�إّن مجي�ع ما أرشن�ا إليه ُيْس�ِهم يف جعل املنظوم�ة الفكرية 
والس�لوكية للمجتم�ع املس�لم تس�ري يف ض�وء منه�ج الوحي اإلهل�ي ومراده، 

وستنال األُمة اإلسامية اجلمع بن مجيل النظم وعظيم املعنى، وبن بديع القول 

ورشيع�ة التوحي�د املوجهة إىل س�عاديت الدنيا واآلخرة، وبذل�ك تتحقق إذاعة 

ثقاف�ة الفهم للقرآن ومعانيه بلغة كتابته، لُيتوّصل إىل حتقيق فهم مراده،وتطبيق 

تعاليمه بأقرص طريق، وأرسعه)�(.

)�( وق�د ب�ّن اإلم�ام حمم�ود ش�كري اآلل�ويس البغدادي)ت�342ه��( رمح�ة اهلل عليه يف 
كتاب�ه  ) إحت�اف األجم�اد يف م�ا يص�ح به االستش�هاد (: أّن ال�كام الذي ُيستش�هد به 
�عر ع�ىل طبق�ات ؛ األوىل : اجلاهليون :=   ع�ىل نوع�ن: ِش�ْعٌر ونث�ر ؛ والقائل�ون للشِّ



1�0

ونّبه األّولون الّس�ابقون عىل أمهية العناية بِش�عر الع�رب ؛ لتتوّصل األمة 

إىل فه�م مع�اين الكتاب املجيد، وتس�تعن به عىل حتفيز َمَلك�ة احلفظ، وتصقل 

بمنطق�ه ألس�نة أبنائها با ينس�جم مع أصول بنَْية العربي�ة ، وكذا قواعد تكوين 

بنيت�ه احلرفية التي ال خترج يف غالبها عن لغة القرآن، مع إطباق األمة وإمجاعها 

ع�ىل الف�ارق يف مرجعي�ة كل منها - القرآن والش�عر-؛ فالق�رآن إهلي ال خطأ 

يعرتي�ه م�ن حيث اللفظ أو املعنى، أما الش�عر فهو بشي يعرتي�ه اخلطأ، ويأيت 

أهل�ه الباطل من حيث انتاءاهتم، أو أعراقه�م، أو تقاليدهم املوروثة واملتناقلة 

عرب األجيال والتاريخ .

وتق�رر أّن الق�رآن قام�وس لغة الع�رب املحيط، وأن�ه الفيصل يف احلكم 

= وهم الذين مل يدركوا اإلس�ام، ك�)امريء القيس، واألعشى(، والثانية: املخرضمون : 
وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسام، ك�)لبيد ، وحسان( ، والثالثة: املتقّدمون، ويقال 
هلم: اإلس�اميون، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسام، ك�)جرير، والفرزدق( ، والرابعة: 
ْرد، وأيب  دون، ويقال هلم: امل�ْحَدُثون، وهم من بعدهم إىل زماننا هذا ك�)بشار بن ُب املولَّ
نواس( ؛ فالطبقتان األُْوَليان ُيستشهد بشعرمها يف مجيع علم األدب، يعني علم اللغة 
وال�رصف والنحو واملع�اين والبيان والبديع وغريمها باإلمجاع. وأم�ا الثالثة، فالصحيح: 
صحة االستش�هاد بكامها، والش�ك أن كل قديم من الش�عراء حُمَْدث يف زمانه ، نظرًا 
إىل َم�ْن كان قبله، وأم�ا الرابعة : فالصحيح أّنه ال ُيستش�هد بكامها مطلقاً، وقيل : 

ُيستشهد بكام َمْن ُيوثق به منهم، واختاره الزخمشي، وتبعه املحقق الريض ..
أم�ا الن�وع الث�اين : فه�و النَّثر ، فاملقب�ول فيه ما كان م�ن الطبقات الث�اث األول من 

طبقات الشعراء التي تقّدم ذكرها .
وذكر ابن س�ام اجلمحي يف كتابه » طبقات فحول الشعراء « تفصيًا هلذه الطبقات 

وللشعراء ، وزاد عليها تفريعات أخرى مفيدة، فلينظرها َمْن أراد التوسع والفائدة .
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ع�ىل مرجعية الفصاح�ة والباغة يف لغتهم ال العكس، وج�اء يف األثر عن أّم 

املؤمن�ن عائش�ة ريض اهلل عنها، أهّنا قي�ل هلا : هل كان رس�ول اهلل � يتمّثل 

ب�شء من الش�عر؟ قال�ت: » كان يتمثل بش�عر ابن رواحة، ويتمث�ل ويقول : 

ويأتيك باألخبار من مل تزود «)�( .

وح�ّدث عب�د الرمحن ب�ن صخ�ر ريض اهلل عنه يف فضل ش�اعر األمة ابن 

رواح�ة ريض اهلل عن�ه فق�ال: إن أخًا لكم ال يق�ول الرفث - يعن�ي بذلك ابن 

رواحة - قال :

كتاب�ه يتل�و  اهلل  رس�ول  وفين�ا 

إذا انشق معروف من الصبح ساطع 

أران�ا اهل�دى بع�د العم�ى فقلوبنا

واق�ع  ق�ال  م�ا  أن  موقن��ات  ب�ه 

فراش�ه ع�ن  جنب�ه  جي�ايف  يبي�ت 

إذا استثقلت بالكافرين املضاجع )2( 

وروى ال�رباء ب�ن ع�ازب ريض اهلل عنه ق�ال: رأيت رس�ول اهلل � ينقل 

 ال�رتاب ي�وم اخلن�دق ، حتى وارى الرتاب ش�عر ص�دره ، وهو يرجت�ز بكلمة 

عبد اهلل بن رواح��ة يقول : 

)�( رواه الرتمذي يف سننه �39/5 ، برقم )2848(. والقول لطرفة بن العبد )ت 564 م(.
)2( هتذيب اآلثار 670/2 ، برقم )986( . 
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اللهم لوال أن�ت ما اهتدينا

علي�ن�ا فأن�زل�ن س�كي�ن�ة 

إن األىُل ق�د ب�غ��وا علين��ا

وال تصدق��ن�ا وال صلين�ا

وثب�ت األق��دام إن القين�ا

أبين�ا  فتن�ة  أرادوا  وإن 

يمد هبا صوته )�( .

)�( ج�اء يف طبقات فحول الش�عراء ) �/30 -�3( : عب�د اهلل بن رواحة، عظيم القدر يف 
قومه، سيد يف اجلاهلية، ليس يف طبقته التي ذكرنا أسود منه )أي أكثر سيادة ورشفاً(. 
ش�هد ب�دراً، وكان يف حروهبم يف اجلاهلية يناقض قيس بن اخلطيم. وكان يف اإلس�ام 

عظيم القدر واملكانة عند رسول اهلل � .
ومما جاء يف األثر: أن عبد اهلل بن رواحة أخذ بزمام ناقة رسول اهلل � يف عمرة القضاء، 

يقودها، وقد اجتمع أهل مكة وغلاهنم ينظرون إليه، فقال:

ِلِه ِي ار عن َس�بِ �وا َبن�ي الُكفَّ َخلُّ
�ِل�ِه بناُك�ْم ع�ىل َتأِْوِي َنح�ُن رَضَ
يِل�ِه ب�ًا ُيِزي�ُل اهلَ�اَم ع�ن َمِق رَضْ

رْيِ َم�ْع َرُس�ولِِه �وا ف�كلُّ اخلَ َخلُّ
َتنِْزيِل�ِه ع�ىل  رَضبنَاُك�ْم  ك�ا 
يِل�ِه َخِل ع�ن  اخللي�َل  وُيْذِه�ُل 

وق�د روى عم�ر ب�ن أيب زائدة قال: س�معت مدرك بن ع�ارة يقول: قال عب�د اهلل ابن 
رواحة : مررت بمس�جد رس�ول اهلل � وهو يف نفر من أصحابه، فأضّب القوم  - أي 
تكلم�وا مجيع�ًا -: يا عبد اهلل بن رواحة ! يا عبد اهلل بن رواحة ! فعرفت أن رس�ول اهلل 
 � دع�اين، فانطلق�ت إليه�م مرع�اً، فس�لَّمت، فقال: ههنا. فجلس�ت ب�ن يديه

فقال - كأنه يتعجب من شعري - : كيف تقول الشعر إذا قلته ؟ قلت: أنظر يف ذلك 
ثم أقول. قال: فعليك باملشكن. قال: فلم أكن أعددت شيئاً، فأنشدته، فلا قلت:

مَت�ى َب�اِء  الَع أَْث�اَن  ُوين  ُكنُْتم َبَطاريَق أو َدانْت لكم ُمرَضُ ؟َفخ�ربِّ

=قال: فكأين عرفت يف وجه رسول اهلل � الكراهة إذ جعلت قومه أثان العباء فقلت:
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�عر قوله � : » أشـعر كلمـة تكّلمت هبا  ومم�ا ج�اء يف األث�ر يف مدح الشِّ
العرب كلمة لبيد : أال كل يشء ما خال اهلل باطل «)�( 

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوعًا: » أصدق كلمة قاهلا الشـاعر كلمة 
لبيد : أال كل يشء ما خال اهلل باطل « )2(.

وجاء عن عمرو بن الشيد عن أبيه سويد الثقفي الصحايب ريض اهلل عنه 
قال: ردفت رس�ول اهلل � يومًا فقال : هل معك من شعر أمية بن أيب الصلت 
شـيئًا )3( ؟ قل�ت: نع�م ، قال: هيه، فأنش�دته بيتًا ، فقال: هيه، ثم أنش�دته بيتًا، 

ُنَجالُِد النَّاَس َعْن ُعْرٍض َفنَأرِْسُهم
نَا َب �ا لي�َس َغالِ وق�د َعلمتم بأنَّ
لكم َيا َهاِش�َم اخلَ�رِي إنَّ اهللّ َفضَّ
يَك اخل�رَي أعِرُفُه ْس�ُت فِ إيّن َتَفرَّ
ولْو سألَت أَو اْسَتنْرَصَت َبْعَضُهُم
�َت اهلل َم�ا آتَاَك من َحَس�ٍن بَّ َفَث

�َوُر بيُّ وفينَ�ا ُتنَْزُل السُّ ينَ�ا النَّ فِ
وا وإن َكُثروا حيٌّ من الناس إْن َعزُّ

�ة َفض�ًا َماَل�ُه ِغ�رَيُ َع�ىَل الرَبِيَّ
فِراس�ًة َخالفْتُهْم يف اّل�ذي َنَظُروا
ِرَك م�ا آَوْوا َوما َنرَصُوا يف ُجلِّ أَْم
يَت ُموسى وَنرْصًا كاّلذي ُنرِصُوا بِ َتْث

اك فثّبت اهلل. فأقبل عيلَّ بوجهه متبسمًا . ثم قال: وإيَّ
وأرسله رسول اهلل � إىل مؤتة ثالث ثاثة أمراء: زيد بن حارثة، وجعفر بن أيب طالب، 

وابن رواحة. فلا قتل صاحباه، كأنه تكره اإلقدام فقال:

َلَتنِْزلِنَّ�ْه َنْف�س  ي�ا  أْقَس�مُت 
ُمْطَمِئنَّ�ْه ُكنْ�ت  َق�ْد  َفَطالم�ا 

�نَّ�ْه �ْكَرِه�� لُت أْو  َطاِئَع����ًة 
اجلنَّ�ْة؟ َتْكَرِه�َن  أَراِك  يل  َم�ا 

فقتل يومئذ ، رمحة اهلل عليه.
)�( رشح النووي عىل صحيح مسلم �2/�5 ، برقم )2256( .

)2( معترص املخترص 324/2 ، )يف التمثل بالشعر والرجز (.
ئًا «، هكذا وقع يف معظم  )3( وقول�ه � : » هـل معك من شـعر أمية بن أيب الصلت شـي
 النس�خ )ش�يئًا ( بالنص�ب ، ويف بعضه�ا ) يشء( بالرفع، وعىل رواي�ة النصب يقّدر = 

=
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 فق�ال: هيـه ، حت�ى أنش�دته مائ�ة بي�ت ، ق�ال: إن كاد ليسـلم «. ويف رواي�ة : 
» فلقـد كاد يسـلم يف شـعره « )�(. ولعل مما يلحظه الق�ارئ يف ذلك : أن النبي 
� استحس�ن ش�عر أمية ، واس�تزاد من س�اعه ملا فيه من اإلقرار بالوحدانية 
والبعث، وهذا الس�لوك النبوي يبعث رس�الة واضحة لأُلمة فيها جواز إنش�اد 
الش�عر الذي ال ُفحش فيه، وساعه س�واء أكان شعر اجلاهلية أو غريهم ، وأن 
املذم�وم ه�و اإلكثار منه، أو أن يكون غالبًا عىل اإلنس�ان، فأما يس�ريه الذي ال 

ُفحش فيه فا بأس بإنشاده وساعه وحفظه .

�عر، ممن يقولونه يف  وجاء يف بعض اآلثار أّنه � قد ذّم أحد الغاة يف الشِّ
غري حمّله، أو يتفّحش�ون فيه ؛ فروى ابن عمر عن النبي � قال : » ألن يمتلئ 

جوف أحدكم قيحًا خٌي له من أن يمتلئ شعرًا «)2( . 

وروى أبو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: بينا نحن نسري مع رسول اهلل 
� ؛ إذ عرض شاعر ينشد ، فقال رسول اهلل � : » خذوا الشيطان أو أمسكوا 

الشيطان ألن يمتلئ جوف رجل قيحًا خي له من أن يمتلئ شعرًا «)3( .

قال الش�عبي: يعني من الش�عر الذي ُهجي به النبي �. وقال أبو عبيد: 
وال�ذي عندي يف ه�ذا احلديث غري هذا القول ؛ ألن ال�ذي ُهجي به النبي � 

= فيه حمذوف أي: هل معك من يشء فتنشدين شيئًا . ينظر رشح النووي عىل صحيح 
مسلم �2/�5 ، برقم )2255( ، )كتاب الشعر(.

)�( رشح النووي عىل صحيح مسلم �5/�� ، برقم )2255( ، )كتاب الشعر(.
)2( أخرجه البخاري يف صحيحه 2279/5 ، برقم )5802( ، وغريه .

)3( أخرجه مسلم يف صحيحه �769/4 ، برقم )2259( ، )كتاب الشعر(.
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لو كان شطر بيت لكان كفرًا ، ولكن وجهه عندي: أن يمتلئ قلبه حتى يغلب 
علي�ه فيش�غله عن الق�رآن وعن ذكر اهلل ، فيك�ون الغالب عليه من أي الش�عر 
كان . حتى روي عن أم املؤمنن عائشة ريض اهلل عنها أهّنا مّلا ُسئلت عن تناول 

عر ، وعاقته به ، قالت: كان أبغض احلديث إليه)�(. الرسول � الشِّ

وقد نقل اإلمام القرطبي يف تفسريه آلية الشعراء عن العلاء قوهلم : )وإنا 
َفَع�ل النب�ي � هذا مع هذا الش�اعر ملا َعِلم ِمن َحاله ، َفلعل هذا الش�اعر كان 
�ب ، َفُيْفرط يف املدح إذا  �ْعر َطريًقا للتََّكسُّ َذ الشِّ ممن قد ُعِرف ِمن َحاله أنه قد اختَّ
ّم إذا ُمنِع ، فيؤذي الناس يف أمواهلم وأعراضهم . وال  ُأْعطِ�ي ، ويف اهلج�و والذَّ
خاف يف أّن َمن كان عىل مثل هذه احلالة فكل ما َيكتس�به بالشعر حرام،  وكل 
ما يقوله من ذلك َحرام عليه ، وال حَيِّل اإلصغاء إليه ، بل جيب اإلنكار عليه ... 

وال حَيِّل له أن ُيْعَطى شيئ�ًا ابت�داء ؛ ألن ذلك َعون عىل املعصية ()2(.

ق�ال الّس�هييل : ف�إن قلن�ا بذل�ك ، فلي�س يف احلديث إال عي�ب امتاء 
 اجل�وف من�ه ، ف�ا يدخ�ل يف النهي رواية اليس�ري من�ه عىل س�بيل احلكاية، 

وال االستشهاد به يف اللغة )3(.

وساه شيطانًا باعتبار إطاقها - أي كلمة الشيطان - عىل كل عات متمرد 
من اإلنس واجلن والدواب، والعرب تسمي احلية شيطانًا . 

)�( أخرجها البيهقي يف السنن الكربى 244/�0-245 ، برقم )20935-20936( ، )باب ما 
يكره أن يكون الغالب عىل اإلنسان الشعر حتى يصده عن ذكر اهلل والعلم والقرآن( .

 . �50/�3 )2(
)3( ينظ�ر فت�ح الب�اري 548/�0- 549 ، )ب�اب ما يك�ره أن يكون الغالب عىل اإلنس�ان 

الشعر حتى يصده عن ذكر اهلل ( . 
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ويف قوله تعاىل:﴿ ں  ڻ   ڻ  ڻ ﴾)�( ثاثة أوجه: أحدها: 

أنه ش�به طلعها يف قبحه برؤوس الش�ياطن ألهنا موصوفة بالقبح، والثاين: أن 

العرب تسمي بعض احليات شيطانًا وهو ذو عرف قبيح، والوجه الثالث: قيل 

إنه نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطن )2(.

�عر غالبًا ومس�توليًا  وبّن اإلمام النووي رمحه اهلل : بأّن املراد أن يكون الشِّ

علي�ه، بحيث يش�غله عن القرآن وغ�ريه من العلوم الشعية وذك�ر اهلل تعاىل ، 

وه�ذا مذم�وم من أي ش�عر كان ، فأم�ا إذا كان القرآن واحلدي�ث وغريمها من 

العل�وم الشعية هو الغالب عليه فا يرّض حفظ اليس�ري من الش�عر معه ، ألن 

جوفه ليس ممتلئًا شعرًا . 

واس�تدّل بعض العل�اء باحلديث املتقّدم ع�ىل كراهة الش�عر مطلقًا قليله 

وكث�ريه، وإن كان ال ُفح�ش في�ه، وكذل�ك با يظهر م�ن أحوال الش�عراء من 

يِن، َواْلَكِذُب ، َوَقْذُف  �َعَراِء ِقلَّ�ُة الدِّ اف َوالَكذب ؛ ألَنَّ اْلَغالَِب َعىَل الشُّ اإلرْسَ

اْلُمْحَصنَ�اِت ، َوِهَج�اُء األَْبِرَي�اِء ، س�يا َم�ْن كان يف ابتداء اإلس�ام ممن هيجو 

املس�لمن وهيج�و النبي � ويعيب عىل اإلس�ام، ويمدح الكف�ار فوقع الذم 

عىل األغلب )3( .

)�( سورة الصافات ، اآلية 65 .
)2( قاله الفراء ، ينظر خمتار الصحاح �/�42 ، )شطن( ، ومعجم البلدان 384/3 .

عر،   44/�2  . )3( ينظر املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، حكم احلداء والشِّ
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وذهب اإلمام القرطبي رمحه اهلل يف تفس�ريه إىل أّن أحسن ما قيل يف تأويل 

عر، وامتأل صدره منه دون علم  احلديث املتقّدم : » إنه الذي قد غلب عليه الشِّ

سواه، وال يشء من الّذكر ممن خيوض به يف الباطل، ويسلك به مسالك ال حتمد 

ل�ه، كاملكثر م�ن اللغط واهلذر والغيب�ة وقبيح القول . وم�ن كان الغالب عليه 

الّشعر لزمته هذه األوصاف املذمومة الدنّية، حلكم العادة األدبية.  وهذا املعنى 

هو الذي أش�ار إلي�ه البخاري يف صحيحه مّلا بّوب عىل ه�ذا احلديث ) باب ما 

يكره أن يكون الغالب عىل اإلنسان الشعر ( «)�(.

�عر مب�اح م�ا مل يك�ن في�ه فح�ش ونح�وه ،  ورأى أغل�ب العل�اء أّن الشِّ

وعللوا ذلك بأنه كام حس�نه حس�ن ، وقبيحه قبيح ، وهذا هو الصواب فقد 

�عر ، واستنش�ده ، وأمر به حّس�ان يف هجاء املشكن، ويف   س�مع النبي � الشِّ
ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ    ﴿ تع��اىل:  قول�ه 

ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی﴾)2( نلحظ أّنه تعاىل استثنى من الشعراء من ال يفعل اخلصال 
عر ومدح أهله املتصفن بالصفات اجلميلة.  املذمومة؛ فاآلية دليل عىل إباحة الشِّ

وقيل معناه : ذكروا اهلل كثريًا يف كامهم، وقيل: يف ش�عرهم، وكامها صحيح 

�ر ملا س�بق من أهنم يف كل واد هييمون وأهن�م يقولون ما ال يفعلون، وقوله  مكفِّ

)�( اجلامع ألحكام القرآن �5�/�3  .
)2( سورة الشعراء ، اآليات 227-224 .
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تع�اىل: ﴿ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ   ﴾ ، ق�ال ابن عب�اس: يرّدون عىل الكفار 
الذين كانوا هيجون به املؤمنن، وكذا قال جماهد وقتادة وغري واحد)�(.

وك�ا ج�اء يف الصحي�ح أن س�عيد بن املس�يب ق�ال: مرَّ عمر يف املس�جد 
وحس�ان ينش�د، فقال: كنت أنشد فيه وفيه َمْن هو خري منك ، ثم التفت إىل أيب 
هريرة فقال : أنشدك باهلل أسمعت رسول اهلل � يقول: أجب عني، اللهم أيده 

بروح القدس ، قال: نعم )2( .

ث به ال�رباء ريض اهلل عنه قال : ق�ال النبي �  وكذل�ك اس�تدلوا با ح�دَّ
حلسان : » اهجهم أو هاجهم وجربيل معك «)3( . 

�عر ما مل يكن فيه فحش ونحوه بما أنش�ده  وكذلك اس�ُتِدلَّ عىل إباحة الشِّ

��عر(، البن قدام�ة   44/�2 ، وتفس�ري ابن كثري  )�( ي�نظ�ر املغن�ي ) حك�م احل�داء والشِّ
 . 356/3

)2( أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه ��76/3 ، برقم)3040( .  ه�ذا  وقد جاء ما يفهم منه 
النه�ي حلّس�ان يف هذا الب�اب  ؛ إذ ذكر حممد بن فتوح احلمي�دي يف كتاب اجلمع بن 
الصحيحن البخاري ومس�لم 25/3 ، برقم ) 22�0 ( ، حديث )43(؛ فيا جاء عن 
الزهري عن س�عيد بن املس�يب قال : ) مّر عمر يف املس�جد وحس�ان ينش�د الش�عر                  

)) فلحظ إليه(( فقال كنت أنشد..( .
)3( أخرجه البخاري يف صحيحه ��76/3 ، برقم )�304( . ويف ذلك إباحة للمسلم بأن 
���عر أحد اجلهادين ؛ فقد أخرج ابن حبان  هياجي املشكن ؛ إذ الرّد بالقول ومنه الشِّ
يف صحيح�ه ��/5 ، برقم )4707(، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
عر ؟ ، قال : » إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه والذي  قال: يا رسول اهلل ما ترى يف الشِّ
 نفـيس بيده لكأنام تنضحوهنـم بالنبل « ، وفيه رواية أيضًا �02/�3، برقم )5786( : 

» لكأنام ترموهنم نضح النبل « .
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الصحابة بحرضته � يف األس�فار وغريها، وأنش�ده اخللف�اء وأئمة الصحابة 
�لف ومل ينكره أحد منه�م عىل إطاقه ، وإنا أنك�روا املذموم منه  وفض�اء السَّ
وهو الفحش ونحوه ، وأما تس�مية هذا الرجل الذي سمعه � ينشد شيطانًا، 
�عر ه�و الغال�ب عليه ، أو كان ش�عره ه�ذا من  فلعل�ه كان كاف�رًا ، أو كان الشِّ
املذموم ، وباجلملة فتس�ميته ش�يطانًا إنا هو يف قضية تتطرق إليها االحتاالت 

املذكورة وغريها ، وال عموم هلا فا حيتج هبا )�(.

عر يف فهم القرآن، وإيضاح معانيه لأُلّمة، والسيا بعد  ووّظف العلاء الشِّ
أن َضُعَفت يف اإلنس�ان إمكاناته اإلدراكية ، وقّلت قابليته عىل احلفظ والفهم، 
واختلط أهل لغة القرآن بغريهم ممن مل يكن له س�ابق عهد هبا ، فش�اع ضعف 
إدراك أص�ول العربية، أو التحّدث هب�ا ، وفقدت املجتمعات ما كانت عليه يف 
جمتمع الوحي من الفصاحة والباغة وفقه اللغة ، والس�يا يف كثري من أمصار 

العرب واملسلمن اليوم .

عر يف تقوية هذا اجلانب  ومما جاء يف صفحات األمة املرقة اسـتثامرها الشِّ
فيها ؛ إذ اسـتعمل الّشـعر كوسيلة لتنمية الثقافة، وحفظ العلوم، السيام يف فهم 
القرآن الكريم، والتأثر بمناهجه األدبية، وأساليبه يف التوجيه والرتبية، وإيصال 

املعرفة، والبناء اللغوي والنقدي وإشاراته الّسلوكية . 

ـعر كشـواهد لفهم القرآن الكريم وتفهيمه، وهو  * ومن ذلك: حفظ الشِّ
ما جاء يف سرية العامة ابن األنباري البغدادي )ت340ه�( رمحة اهلل عليه كان 

حيفظ ثاث مئة ألف بيت شاهدًا يف القرآن)2(.

)�( ينظر رشح النووي عىل صحيح مسلم �5-�4/�5 .
)2( ينظ�ر املنتظ�م 3��/6، برق�م )5�2(، ومعرف�ة الق�راء الكب�ار �/280، برقم)�93(، 

والبداية والنهاية ��/�96 . 
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 وجاء يف اآلثار أّن اإلمام عبد اهلل بن عطية الدمشقي املفرِّ )ت383 ه�( 
رمح�ة اهلل علي�ه، كان حيف�ظ مخس�ن ألف بيت ش�عر يف االستش�هاد عىل معاين 

القرآن الكريم واللغة)�( .

وذك�ر اخلطي�ب البغ�دادي يف س�رية أيب احلس�ن الدارقطن�ي البغ�دادي 

)ت385ه��( رمح�ة اهلل عليه، أّن�ه مع كونه فري�د عرصه ، وإم�ام وقته يف علم 

�عر ؛ كان  األثر، ومعرفة العلل، والقراءات، ومذاهب الفقهاء، واألدب، والشِّ

حيفظ دواوين مجاعة من الشعراء كديوان السّيد احلمريي)2(. 

وج�اء يف س�رية تلميذ اب�ن ش�نبوذ البغ�دادي ؛ أيب الَفَرج حمم�د بن أمحد 

البغدادي الشطوي املقرئ )ت388ه�( رمحة اهلل عليه، أّنه كان من أعلم الناس 

بالتفسري، أستاذًا مكثرًا من كبار أئمة القراءة، جال الباد والتقى الشيوخ وأكثر 

عنه�م تلق�ي العلم،  ولكنه اختص بابن ش�نبوذ ومحل عنه وضبط حتى ُنس�ب 

إليه، وقد اشتهر اسمه وطال عمره فبلغ الثانن، وانفرد بعلو اإلسناد، ومعرفة 

�عر  عل�ل الق�راءات، وكان حافظًا نبيًا حاذقًا حيفظ مخس�ن ألف بيت من الشِّ

شاهدًا للقرآن واللغة)3(.

وهب��ذه الناذج وغريها كث�ري يف صفحات األمة؛ يتض�ح لألجيال حجم 

املس�ؤولية املرتتب�ة عليهم يف حف�ظ مقومات هذا الدين ومنه�ا لغته، ورضورة 

)�( ينظر تاريخ دمشق �30/3  ، وطبقات املفرين للسيوطي �/45. 
)2( ينظر تاريخ بغداد 35/�2 ، برقم)6404( ، وشذرات الذهب ��6/3. 

)3( ينظر النش يف القراءات العش �/�23. 
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�عر-يف املحافظة عىل لغ�ة القرآن، والوصول  التنبه لفضل ه�ذه الوس�يلة -الشِّ
من خاهلا إىل فهم معانيه، والسعي إىل تنمية القدرات يف حفظ املوروث الديني 

واحلضاري والقومي ألُّمة العرب نواة أّمة اإلسام اخلاتم، واهلل املستعان.  

ع( ظهور أثر القرآن يف أبناء املجتمع من األعيان، وتعزز مكانة أهل 
القرآن عندهم:

اتض�ح من خ�ال ما تق�ّدم أّن أهل القرآن ه�م أهل اهلل تع�اىل وخاّصته، 
وأهّنم أرشاف هذه األمة، وس�ادة املجتمع، ال س�يا باملنظور اإلياين، والشك 
أّن م�ن أس�مى ما يتمتع به بع�ض أبناء هذه األمة هو اجلمع بن عراقة النََّس�ب 
ورشف املنتَس�ب ؛ فم�ن ذل�ك م�ا ذكره اإلم�ام أبو الثن�اء اآلل�ويس البغدادي 
)ت�270ه��( يرمحه اهلل تعاىل، يف تفس�ريه روح املعاين)�(، ق�ال: » ورأيت يف 
 بع�ض الكت�ب أن احلرب ابن عباس  ريض اهلل عنها كان يذهب إىل ُأيّب بن كعب 

ريض اهلل عنه يف بيته ألخذ القرآن العظيم عنه، فيقف عند الباب وال يدّق الباب 
عليه حتى خيرج!! فاس�تعظم ذلك ُأيّب منه ، فقال له يومًا: ها دققت الباب يا 
اب�ن عب�اس . فقال ابن عب�اس: العالِ�م يف قوم�ه كالنبّي يف أمت�ه، وقد قال اهلل 

تعاىل يف حّق نبّيه � : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  
ڀ   ڀ   ﴾)2( ،  وقد رأيُت  -أي اآللويس-هذه القصة صغريًا فعملُت 
 بموجبه�ا مع مش�اخيي، واحلم�د هلل تعاىل عىل ذل�ك «. فانظر يا رع�اك اهلل إىل 

 .�44/26 )�(
)2( سورة احلجرات، اآلية 5.  
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أثر القرآن يف س�لوك األجيال املس�لمة وجمتمعاهتا، وعمق معانيه يف نفوس�هم، 
وإن بعدت األوطان، أو طال العهد واختلف الزمان.

 وم�ن ذل�ك أيض�ًا ما ج�اء يف س�رية الّشي�ف أيب الفضل عب�د القاهر بن 
عبد السام املكي )ت493ه�(رمح�ة اهلل عليه ، أّنه كان نقيب بني هاشم بمكة، 
س�كن بغداد، وأق�رأ القرآن عىل القراءات وكان ضابطًا هلا، وكان عىل أحس�ن 
طريق�ة س�لكها األرشاف، م�ن دين مك�ن، واش�تغال بالقرآن والعل�م، قراءة 

وحتديثًا، فقد مجع يرمحه اهلل العلم مع إكرام اهلل تعاىل له بشف النسب)�(. 

ون�ال هذا الفضل ومتتع ب�ه أصحاب األمراء ووالهت�م ومواليهم؛ إذ هم 
أوىل الناس عناية بكتاب اهلل تعاىل وأهله ، ومن ذلك ما جاء يف س�رية أيب داود 
س�ليان بن أيب القاس�م املق�رئ موىل األمري املؤي�د باهلل ابن املس�تنرص األموي 
األندل�� )ت496ه��( رمح�ة اهلل عليه، إذ أصبح ش�يخ اإلق�راء وعمدة أهل 
األداء ، وباتت له تواليف كثرية يف معاين القرآن الكريم، حتى قال فيه الذهبي: 
ق�رأت بخ�ط بعض تامذته تس�مية الكت�ب التي صنّفه�ا .. ككت�اب » البيان 
اجلام�ع لعل�وم القرآن « يف ثاث مئة ج�زء، ..و» عقود الديان�ة «، وهو عشة 
أج�زاء، وع�دد هذه األرجوزة ثانية عش ألف بيت، وأرب�ع مئة وأربعون بيتًا. 
ى مؤلفات أيب داود املقرئ تتمة س�تة وعشين مصنفًا.            ثم ذكر أن تلميذه س�مَّ
وحظي يرمحه اهلل  بآثار كرامة خدمة القرآن ؛ فات يف الس�ادس عش من ش�هر 

رمضان، شهر القرآن، وتزاحم املسلمون عىل نعشه رمحه اهلل وإّيانا )2(.

)�( ينظر معرفة القراء الكبار �/447، برقم )386(، وشذرات الذهب 400/3. 
)2( ينظ�ر معرف�ة الق�راء �/450-�45، برق�م )389(، وغاية النهاي�ة 3�6/2، وطبقات 

املفرين ، للداوودي �/2�3، برقم )�98( . 
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 وجاء يف سرية أيب العاء احلسن بن أمحد اهلمداين العطار )ت569ه�(

رمحة اهلل عليه ؛ أّنه ممن نال فضل اس�تثار ماله وجاهه يف س�بيل حتصيل علم 

الق�رآن وخدمته وبّثه؛ إذ كان من أبناء التجار، وأنفق مجيع ما ورثه يف طلب 

العلم حتى سافر إىل بغداد وأصبهان ماشيًا، وهو حيمل عىل ظهره كتبه، وقد 

هاوي : أنه كان يبيُت ببغداد يف املس�اجد،  حّدث عنه احلافظ عبد القادر الرُّ

ويعيش عىل اخلبز، حتى عظم ش�أنه وحّصل العلوم النفيس�ة، وانتهت إليه 

مش�يخة العل�م ببلده، م�ع براع�ة يف الق�راءات واحلدي�ث؛ إذ يقرئ نصف 

هن�اره القرآن والعلم، ونصف�ه اآلخر احلديث، وال يمس اجلزء من احلديث 

إال عىل وضوء)�(.

وبربك�ة جماهدته لنفس�ه، وعظي�م بذله ملال�ه، وتضحيته بجاه�ه من أجل 

 الق�رآن وأهل�ه، وحرص�ه ع�ىل تعّلم�ه وتعليم�ه، ورعايت�ه العل�وم الش�ارحة 

لكتاب اهلل تعاىل، وبّثها يف الناس ابتغاء وجه اهلل؛ ظهر أثر ذلك كّله يف سلوكه، 

�نّة ش�عاره ودثاره اعتقادًا وفِعًا، وكان ال خيشى أحدًا وال تأخذه   إذ كانت السُّ

يف اهلل تعاىل لومة الئم، وفاضت عليه بركات القرآن وأنواره، وكان إذا مّر ببلد 

ال يبق�ى أح�د رآه إال قام ودعا ل�ه حتى الصبيان واليه�ود . وتعّذر وجود مثله 

يف أعص�ار كث�رية، وأربى عىل أهل زمان�ه يف كثرة الّس�اعات وإتقان ما كتب، 

ين والدنيا يف س�ائر  وحت�ّول رمح�ة اهلل علي�ه من أبن�اء التج�ار إىل إمام أه�ل الدِّ

)�( ينظ�ر املنتظ�م 248/�0، ومعرف�ة الق�راء 542/2-544، برق�م)489(، وغاية النهاية 
�/204، وطبقات املفرين ، للداوودي �/�32، برقم )�27( . 
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األمصار،  وقد بذل عمره يف اس�ت�نفاذ ما يف املحاب�ر فس�ّخر اهلل ت�عاىل له - يف 
نش فضائ�له- أصحاب املعرفة والعلم واملنابر)�(. 

غ( مكانة أهل القرآن عند امللوك واألمراء والوزراء والدولة:

 ومما س�ّجله التاري�خ يف صفحات األمة املشقة متتع أه�ل القرآن باملكانة 
العظيم�ة، والتكريم واالحتف�اء والتقديم عند أمراء املس�لمن وعامتهم؛ فكا 
 س�بقت اإلش�ارة إىل اإلرشاقات النبوية يف بي�ان فضل أهل الق�رآن ومكانتهم 
عند اهلل تعاىل وعند رسوله � ؛ تشق يف هذه السطور أنوار آثارهم عند عامة 

املسلمن، بل وتظهر جلّية يف معاملة امللوك واألمراء هلم .

وإّن مم�ا ُيس�ّجل يف صفحة هذه املعامات أهّنا ج�اءت حمررة بأحرف من 
ف األمم والشعوب كيف كان سلوك عامة أبناء األمة املسلمة مع أهل  نور تعرِّ
ر حّث رسول اإلسام اخلاتِم � عىل إكرامهم، وُتظهر آثار آيات  القرآن، وحترِّ
الق�رآن الكريم عىل املجتمعات، وكيف أصبح أثر القرآن جليًا عىل عموم أبناء 
األمة املس�لمة اخلامت��ة؛ با انتهجوه من س�لوك جتاه أهل القرآن، وبا بس�طوه 
ب�ن أيدهيم م�ن التبجيل والتوقري، واحلرص عىل حف�ظ مكانتهم، واالعرتاف 
بحقوقه�م، والعرف�ان بعظي�م قدرهم، وس�مو مكانته�م، وتقدي�م األدب يف 
حرضهت�م، وأنَّ ذلك كّله م�ن القربات عند اهلل تعاىل؛ وم�ن الوقائع العظيمة، 

)�( ينظ�ر معرفة القراء 542/2، برقم )489(. وق�د جاء يف املنتظم 93/�0، برقم )�23( 
 ع�ن اإلم�ام حممد بن عب�د الباقي البغ�دادي )ت 535ه�(، يرمحه اهلل تع�اىل ، أّنه قال: 

» َمْن خدم املحابر خدمته املنابر « . 
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واآلث�ار الس��لوكي�ة الكريمة ما جاء يف س�رية إم�ام دار اهلجرة مالك بن أنس 
ث عن نفس�ه فيقول: وّجه إيلَّ أمري املؤمنن  )ت �79 ه��( يرمحه اهلل، وهو حيدِّ
ه�ارون الرش�يد )ت �93 ه��( يرمحه اهلل، يس�ألني أن ُأحّدث�ه، فقلت: يا أمري 
املؤمنن، إّن العلم ُيؤتى وال يأيت ؛ فصار الرش�يد إىل منزل اإلمام مالك، وبينا 
ه�و ينتظ�ر علم مالك اس�تند معه إىل اجل�دار، فقال له مالك: ي�ا أمري املؤمنن: 
إّن م�ن إجال اهلل تعاىل إجال ذي الش�يبة املس�لم، فتحّول الرش�يد، وجلس 
ب�ن يدي اإلمام مالك ، وبذلك تظهر آث�ار القرآن الكريم يف هتذيب األرواح، 
وتزكية النفوس، والتواضع ألهل العلم؛ فالرشيد سّيد الدنيا يف عرصه يتواضع 
ب�ن يدي عامل املدينة؛ ليحقق يف رفع الذي�ن أوتوا العلم درجات با رفعهم اهلل 

تعاىل ب�ه)�(.

ولّم�ا التق�اه بعد زم�ن قال له الرش�يد: يا أبا عب�د اهلل، تواضعن�ا لعلمك 
فانتفعنا به، وتواضع لنا علم غريك فلم ننتفع به)2( .

)�( ومن الكلات املؤّثرة التي متّس واقع حياتنا اليوم ما نقله ابن مفلح يف اآلداب الشعية 
52/2، فقال: » وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ، قال : لو أّن أهل العلم صانوا 
العل�م، ووضع�وه عند أهله؛ لس�ادوا أهل زماهن�م ، ولكنّهم وضعوه عن�د أهل الدنيا 

لينالوا من دنياهم ؛ فهانوا عليهم.  رواه اخلال « .
وجاء عن اإلمام الشافعي )ت204ه�( يرمحه اهلل ، كا يف املجموع، للنووي ص 35،  أنه 
قال : » ال يطلُب أحد هذا العلم بال�ُملك وعّزة النّفس فيفلح، ولكن َمْن طلبه بذل 

النفس، وضيق العيش، وخدمة العلاء أفلح «. 
)2( ينظ�ر احل�ث عىل طل�ب العلم واالجته�اد يف مجع�ه، أليب اهلال العس�كري  �/84 ، 
واآلداب الشعي�ة واملنح املرعية، البن مفلح املقديس، 53/2، » فصل يف طلب العلم 

وما يبدأ به «. 
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ويف ه�ذا املعنى قّدم الشاعر نصيحة فقال)�(:

نصيح������ة لألمي���ر  ُق��ل 
أت���ى إذا  الفق��������ي�ه  إّن 

فق������ي�ه إىل  ت�ركن�ن  ال 
أبوابك�م ال خ�ري في����������ه

وم�ن الوقائع العظيمة التي تدّل عىل عظيم أثر أهل القرآن يف املجتمعات 

اراين إمام جامع دمش�ق  وأث�ر الق�رآن فيه�م؛ ما جاء يف س�رية أيب احلس�ن ال�دَّ

ومقرئ�ه )ت 402ه��( رمحة اهلل علي�ه، إذ تناف�س عليه أهل دمش�ق وداريا)2( 

�رَي أّن الق�ايض   مل�ا ل�ه م�ن فض�ل عل�م الق�رآن وإقرائ�ه، فم�ا ُيذك�ر يف السِّ
أبا حممد العلوي ومجاعة من الشيوخ خرجوا إىل داريا ل�ّا مات إمامهم؛ يطلبون 

اإلمام الداراين وكان إمامًا عظيم القدر؛ فلبس أهُل داريا الس�اح، وقالوا : ال 

نمكنكم من أخذ إمامنا !، فقال أبو حممد ابن أيب نرص: يا أهل داريا أال ترضون 

أن ُيسَمع يف الباد أّن أهل دمشق احتاجوا إليكم يف إمام؟، فقالوا: قد رضينا، 

فُقّدم�ْت له بغل�ة القايض أيب حممد العلوي فأبى، ورك�ب محاره، فأخذوه ليؤم 

)�( ج�اء يف قص�ة هذي�ن البيت�ن: أن األم�ري عز الدين موس�ك، بع�ث إىل اإلم�ام املقرىء 
الزاهد العابد القاس�م بن فرية األندل� الش�اطبي )ت 590ه�( رمحة اهلل عليه، يدعوه 
للحضور عنده، فأمر الشيخ بعض أصحابه أن يكتبها إىل األمري . تنظر معرفة القراء 

الكبار 573/2، برقم)�53(، ونفح الطيب �/339، وشذرات الذهب 30�/4.
)2(  داري�ا :  قري�ة كب�رية مش�هورة م�ن قرى دمش�ق بالغوطة، والنس�بة إليه�ا : داراين عىل 
غ�ري قياس، وق�د نزهلا بعض الصحابة كب�ال مؤذن النبي �، س�كنها وتزّوج امرأة 
م�ن أهله�ا، ونزهلا العديد م�ن التابعن وتابعيهم من الفقه�اء والعلاء.  ينظر معجم 
البل�دان، لياقوت احلموي 43�/2، وتاريخ داريا ، لعبد اجلبار اخلوالين » ذِكر من نزل 

داريا من أصحاب رسول اهلل � والتابعن «.
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بجامع دمش�ق، وكان أبّيًا ال يأخذ عىل اإلمامة رزقًا، وانتهت إليه رئاس�ة قرآء 
الشامين )�(.

وهبذا - وغريه كثري يف تاريخ أمتنا املشق - يظهر سلوك األمة يف التعامل 
م�ع محل�ة الوحي، وح�رص أبنائها عىل إكرامه�م، وإظهار متّس�كهم بأئمتهم، 
وإن كّلفه�م ذلك الكفاح ومواجهة املجتمعات واألمم من أجل املحافظة عىل 
وجودهم وعلومهم بن ظهرانيهم، فرمحة اهلل تعاىل عىل الّس�ابقن، وبعث هذه 
املع�اين يف نف�وس الاحقن، وجدد هذا الس�لوك جتاه األئم�ة وأهل القرآن يف 

اآلخرين .

* وم�ن األث�ر أيضًا: حظوة أهـل القرآن بفرصـة رشف تصحيح مفاهيم 
ـْلطة واحُلكم إىل التـزّود بمعارفهم ،  األمـراء وامللـوك، واندفاع أصحـاب السُّ
والس�يا بم�ا أراده اهلل تع�اىل يف كتابه، وأقّره رس�وله اخلاتِم � يف س�نته ، وما 
يتعّل�ق باملع�اين واملفاهي�م القرآني�ة والشعية؛ فق�د جاء يف س�رية اإلمام حممد 
�نَُبوذي البغ�دادي )ت388ه�( رمحة اهلل عليه، أّنه كان مش�هورًا نبيًا عاملًا  الشَّ
بالقراءات والتفسري، يكثر من التجّول يف البلدان؛ وقد دخل عىل َعُضِد الدولة 
زائ�رًا ، فق�ال ل�ه - باعتبار ش�هرته وكونه من أعل�م الناس بالتفس�ري -: يا أبا 

الَف�َرج، إّن اهلل تع�اىل يق�ول: ﴿ .. ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہہ.. ﴾)2(، ونرى العسل يأكله املحرور، فيتأذى به ، واهلل الصادق يف 

)�( ينظر تاريخ دمش�ق �47�/4، معرفة القراء �/366، برقم)295( ،  وشذرات الذهب 
 . �64/3

)2( سورة النحل، من اآلية 69. 
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قوله؟ )�( قال: الش�نبوذي البغدادي: أصل�ح اهلل امللك إّن اهلل تعاىل مل يقل: فيه 
الش�فاء للناس، باأللف والام اللذين يدخان الس�تيفاء اجلنس، وإنما ذكره 

رًا، فمعناه: فيه شفاء لبعض الناس دون بعض )2(. ُمنَ�كَّ

�نّة م�ا أخرج�ه اإلم�ام البخ�اري يرمح�ه اهلل يف صحيح�ه 2�52/5 ، برقم  )�( وم�ن السُّ
)5360( عن أيب املتوكل عن أيب س�عيد أن رجًا أتى النبي � فقال: أخي يش�تكي 
بطنه ، فقال �: » اسقه عساًل «، ثم أتاه الثانية ، فقال: » اسقه عساًل «، ثم أتاه الثالثة، 
فقال: » اسقه عساًل «، ثم أتاه فقال قد فعلت ؟!، فقال �: » صدق اهلل، وكذب بطن 
أخيك، اسـقه عسـاًل «، فس�قاه فربأ . ويف رواية أخرى 2�6�/5 ، برقم)5386 (، 
)باب دواء املبطون( عن أيب املتوكل عن أيب سعيد قال: جاء رجل إىل النبي � فقال: 
إن أخي اس�تطلق بطنه ؟ فقال:  » اسـقه عساًل « ، فس�قاه ، فقال : إين سقيته فلم يزده 

إال استطاقًا ؟، فقال �: » صدق اهلل وكذب بطن أخيك « . 
 ويف رواي�ة اجلام�ع ملعمر بن راش�د األزدي ��/�53 ، برق�م) 20�73 ( عن قتادة 
 ق�ال: ج�اء رج�ل إىل النبي � ق�د كان أخوه اش�تكى بطنه فقال له رس�ول اهلل � : 
» اسق أخاك عساًل « ، فرجع إليه فقال: ما زاد إال شدة ؟! ، فقال له النبي � : » اسق 
أخاك عساًل «، فقال مثل مقالته األوىل حتى فعل ذلك ثاث مرات ، فقال النبي �: 

» صدق القرآن، وكذب بطن أخيك «، قال فسقاه عسًاً فكأنا نشط من عقال « .
 وأخ�رج ابن أيب ش�يبة يف مصنف�ه60/5 ، برق�م ) 23689 ( عن األس�ود قال: قال 
عبد اهلل : » عليكم بالشـفاءين القرآن والعسـل «. وبرق�م)23690 ( عن ابن جريج 
قال : أتى رجل إىل النبي � فشكا إليه بطن أخيه ، فقال: » عليك بالعسل «، ثم عاد 
إليه فقال: كأنه.. ، فقال: » كذب بطن أخيك وصدق القرآن ، عليك بالعسل « . قال 
صاحب لس�ان الع�رب �/709 ، يف قوله : » كذب بطن أخيك « اس�تعمل الكذب 
ههن�ا جم�ازًا ، حيث هو ضد الص�دق ، والكذب خيتص باألق�وال ، فجعل بطن أخيه 

حيث مل ينجع فيه العسل كذبًا ألن اهلل تعاىل قال: » فيه شفاء للناس « . 
)2( ونق�ل الذهبي يف معرف�ة القراء الكبار ) �/334( عن الداين قوله: الصواب أّن األلف 
 وال��ام يف قول�ه : ) للن��اس ( ال يس�تغرقان اجلن��س كّل�ه ك�ا ال يس�تغرقان�ه = 
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ومن ذلك أيضًا : ما جاء يف سرية اإلمام حممد بن عيل، أيب عبد اهلل اخلبازي 

)ت449ه�(يرمحه اهلل، كان مقرئ نيس�ابور ومسندها، إمامًا كبري القدر، بارعًا 

ر لإلق�راء، وذاع  يف حتقي�ق العلوم، واس�تحضارها، صنّ�ف التصانيف وتصدَّ

صيت�ه يف اآلف�اق، وخترج ع�ىل يده أل�وف بنيس�ابور وغزنة ؛ دخ�ل غزنة أيام 

الس�لطان حممود بن س�بكتكن فكان يكرم�ه غاية اإلك�رام . وكان حيّدث عن 

نفس�ه فيقول: أول ما قدمت عىل الس�لطان سألني : عن آية أّوهلا غن ؟ فقلت: 

مها الكويف ومل يعّدمها البرصي )غلبت  غاف�ر الذنب، وثنتان اخُتلف فيها ، عدَّ

الروم..( و)غري املغضوب..( )�(.

 فانظ�ر ي�ا رع�اك اهلل إىل الثقة ب�ن الس�ائل واملجيب، وكيف أن اإلنس�ان

- والسيما املسلم - وإن ارتفعت رتبته الدنيوية ال يأبه أن يتعّلم العلم، أو أن يزداد 

منه، أو يس�أل عا ُيشكل عليه، وحيرص عىل حفظ منازل الناس، والسيا أهل 

 القرآن ؛ إذ  هم الذين يستحقون مثل هذه الرعاية والعناية واملداراة والتمكن، فهم 

أهل اهلل النّاطقن بقوله، والعاملن بفحوى خطابه، وأّن أهل ال�ُحكم والرئاسة 

= يف قول�ه:   ﴿  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی ..﴾ س�ورة آل عم�ران، 
من اآلية )�73( ، وقوله: ﴿ ٿ  ٿ ..﴾ س�ورة آل عمران ، اآلية )39( ، ويف : 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ    ﴿
ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  

ڭ ﴾ سورة التوبة، اآلية )30(، وشبهه.
)�( ينظ�ر غاي�ة النهاية يف طبقات القراء 207/2. وق�د عّلق ابن اجلزري رمحه اهلل بعد نقله 
لق�ول اخلب�ازي هذا ، بقوله: قل�ت: أما قوله :) غ�ري املغضوب ..( أن الك�ويف عّدها ، 

فليس كذلك، وإنا عّدها غري الكويف واملكي فأعلم.
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ه�م أوىل الن�اس هب�ذا الواج�ب جتاهه�م، وأحرصهم ع�ىل نيل ه��ذا الفضل 
والتقرب هلل تعاىل بإكرامهم . 

* ومن أثر القرآن يف سـلوك األُمراء والوزراء حضورهم جمالس العلامء، 
وأهل القرآن، واإلعجاب هبم ؛ فقد جاء يف سرية اإلمام أيب الطّيب ابن َغْلُبون 
عب�د املنع�م بن عبيد اهلل بن املب�ارك املقرئ )ت389ه�( رمح�ة اهلل عليه، وكان 
مش�هورًا بحفظه وضبطه لقراءة القرآن الكريم، وكثرة تامذته وش�هرهتم، مع 
ظه�ور صاح�ه، واإلمجاع عىل عفافه ونس�كه وفضله؛ أّن�ه مل�ا له من مكانة يف 
أداء القرآن وتعليمه وعلمه ومعانيه وإعرابه وتفننه يف سائر علوم األدب، كان 

الوزير جعفر بن الفضل معجبًا به، وكان حيرُضُ عنده املجلس مع العلاء )�(. 

* ومن ذلك أيضًا : حفظ حرمتهم عند الدولة ووفرهتا ؛ إذ جاء يف س�رية 
ث أح�دًا بحديث  إم�ام دار اهلج�رة مال�ك بن أنس رمح�ة اهلل علي�ه ، أّنه ال حُيدِّ
رس�ول اهلل � إال بع�د أن يتطّهرويتطّي�ب وجيلس لذلك، وأن�ه كان صاحب 
حرم�ة مرعّية ، ومكانة علّية ، ُيس�مع وُيطاع، وحّدث اب�ن مهدي أّنه مش مع 
مالك يومًا إىل العقيق من املسجد، فسأله ابن مهدي عن حديث فانتهره اإلمام 
مالك، ويف رواية فالتفت إليه وقال : كنَت يف عيني أجّل من هذا، أتسألني عن 
حديث رس�ول اهلل � ونحن نمش!؟!.فقال اب�ن مهدي:  إنا هلل، ما أراين إال 
وقد س�قطُت من عينه، فلا قعد مالك يف جملس�ه بعدت منه، فقال: ادن ها هنا، 

)�( ينظ�ر وفيات األعي�ان 277/5، ومعرفة الق�راء الكبار �/356، برق�م )282(، وغاية 
النهاية �/470. وقد سبقت اإلشارة يف الصفحات الّسابقة إىل إجال وتكريم الكرباء 

ألهل العلم والقرآن .
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فدن�وُت، فق�ال : قد ظننُت أّنا أدبناك تس�ألني عن حديث رس�ول اهلل � وأنا 

أمش، س�ل عا تريد هاهنا. قال ابن مهدي: وس�ألوا مالكًا بموسم احلج وهو 

ثهم . قائم فلم حيدِّ

 قال أبو مصعب: وسأله جرير بن عبد احلميد القايض عن حديث وهو 

قائ�م فأمر بحبس�ه . فقي�ل له: إّنه ق�اض!!، فقال: القايض أح�ق أن يؤّدب، 

احبسوه فُحبس إىل الغد()�(.

وال ش�ك أن اجتهاد اإلمام مالك يرمحه اهلل يف ذلك ، وصاحيته يف أن 

حيب�س ويطلق بناًء عىل متطلبات املصلحة العامة وأوهلا املحافظة عىل أصول 

الدين ؛ لُيعّلم األُّمة رضورة حفظ األدب مع رس�ول اهلل � وما صدر عنه، 

بعد رحيله إلى الرفيق األعلى كما كان ُيحفظ معه في حياته � ، وأّن التزام 

األدب حالة ال تتجزأ وال يمكن لها أن تتغير، وإن تغير وجه الزمان ، وثقافة 

األجيال المتعاقبة عليه ، أو َبُعد عهدها عن عهده �  ؛ وهذا الحفظ منبعه 

 قرآن�ي وآث�اره من آثار التعليم اإللهي آللية الس�لوك مع�ه � ؛ قال تعالى: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ﴿ 

  ھ  ھ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ﴾)2(.

ومـن حفـظ مكانة أهل العلم والقرآن عند الدولة؛ ما جاء يف س�رية قارئ 

 أه�ل الب�رصة يف ع�رصه اإلم�ام أيب حمم�د يعقوب ب�ن إس�حاق )ت205ه�( 

)�( ينظر ترتيب املدارك وتقريب املسالك �/48 .
)2( سورة احلجرات، اآلية 2. 



202

رمح�ة اهلل علي�ه، أّنه بلغ بعلمه يف العربية ووجوهه�ا، والقرآن وإقرائه، والزهد 
يف الدني�ا أّن�ه مل ُير يف زمانه مثله ، وبلغ من جاهه ووفرة حرمته بالبرصة أّنه كان 

َي�ْحبِس وُيطلق )�(. 

وكذلـك ما جاء يف س�رية مقرئ نيس�ابور ومس�ندها أيب عب�د اهلل حممد 
اب�ن عيل اخلب�ازي )ت449ه�( رمحة اهلل علي�ه، أّنه ق�د ذاع يف اآلفاق زهده 
وعبادت�ه، وهتّج�ده، وإجابة دعوته، مع براعته يف عل�م قراءة القرآن وفهمه، 
وملا تقّدم من شائله وحماسن فضائله، وحضور وجاهته؛ كان ذا ُحرمة وافرة 
عن�د الدولة، لكث�رة ما حييي من اللي�ل بالقراءة والدع�اء والب�كاء حتى قيل 

إنه مل ير بعده مثله )2(.

ومـن ذلـك أيضًا : ما جاء يف س�رية ش�يخ اإلس�ام عبد الرمح�ن بن أمحد 
الرازي ، أيب الفضل العجيل الزاهد)ت454ه�( رمحة اهلل عليه، كان فاضًا كثري 
التصنيف، عارفًا بالقراءات واألدب والنحو ، ولكثرة اش�تغاله بالقرآن وُأْنسه 
ب�اهلل تع�اىل من خال آيات�ه، وصدق مناجاته ل�ه؛ ذاع ِذْكُره ع�ىل املأل، وُعرف 
بس�مته ونوره، وأّنه مما أفاض اهلل تعاىل ب�ه عىل أوليائه، وبكثرة جتواله يف الباد 
مفيدًا ومس�تفيدًا، وحصل له أّنه دخل كرم�ان يف هيئة رّثة، فحمله بعضهم إىل 
امللك، وقالوا: هو جاسوس!!، فسأله امللك: ما اخلرب ؟ فقال: إن ُكنَْت تسألني 

)�( ينظر الطبقات الكربى، البن س�عد 304/7، ووفيات األعيان 390/6، ومعرفة القراء 
الكبار  �/356، برقم )282(، وغاية النهاية 386/2 . 

)2( ينظ�ر تبين كذب املفرتي264/2، ومعرفة القراء الكبار�/4�3، برقم )�35(،  وغاية 
النهاية 207/2 ، وشذرات الذهب 283/3 . 
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عن خرب األرض، فكل َمْن عليها فان، وإن كنت تسألني عن خرب الساء، فكلَّ 
يوم هو يف شأن )�( - ويف ذلك إشارة إىل كونه رمحه اهلل يتعامل بالقرآن ويعيش 
يف ظاله - فتعّجب امللك من كامه، وهابه، ولّما علم مكان�ت�ه أكرمه، وبسط 
له يف اإلجال والتقدير، وعرض عليه املال الكثري، فلم ي�قب�له رمحة اهلل عليه. 

وله أشعارمليئة بالفوائد والدالئل، منها)من الريع(:)2(

ي�ا موت م�ا أجفاك م�ن زائر
وتأخ�ذ العذراء م�ن خدرها

رغم�ه ع�ىل  بامل�رء  ت�ن��زل 
وتس�لب الواحد م�ن أمه )2(

* ومـن األثـر أيضـًا: منـح أهـل القـرآن اسـتحقاقهم يف املجتمـع مـن 
حال  حيـث اإلمامة واإلدارة ؛ فقد جاء يف س�رية أيب القاس�م اهلذيل املغ�ريب الرَّ
)ت465ه��(، رمح�ة اهلل عليه، أّن�ه ل�ّا فت�ح اهلل تعاىل عليه بالعل�وم واملعارف 
وكث�رة األس�اتذة والرحلة إليه�م، وبلغ رتبة األكابر يف املعارف ؛ أرس�له نظام 
املل�ك الوزي�ر ليجلس يف مدرس�ته النظامية بمدينة نيس�ابور س�نة )458ه�(، 
وليظهر فضله يف الناس، وتتبّن رتبته عند العلاء، فقعد س�نن أفاد منه العلاء 

وطاب العلم، رغم ما قيل من ابتائه بفقد البرص يف أواخر عمره)3(. 

)�( إش�ارة إىل قوله تعاىل: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾ يف س�ورة الرمحن، اآلية 26، وقوله: ﴿ ک  ک  
گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ ﴾ يف سورة الرمحن أيضاً، اآلية )29(  . 

)2( ينظر معرفة القراء الكبار �/4�7-4�9، برقم )356(، بغية الوعاة يف طبقات اللغوين 
والنحاة، للسيوطي 75/2، برقم )�476( . 

)3( ينظ�ر اإلك�ال، البن ماك�وال �/458،  و معرفة الق�راء الكب�ار �/429-433، برقم 
)367(، وتوضيح املش�تبه يف ضبط أساء الرواة، للقي� �3�/9، وتاج العروس من 

جواهر القاموس، للزبيدي�82/�0،  واألعام ، للزركيل 242/8 . 
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* ومـن أثـر القـرآن يف سـلوك امللـوك واألمـراء إكرامهم ألهـل القرآن، 
وإعـالء رتبتهـم، وتقديمهم لإلمامـة عليهم يف الصالة ؛ فقد جاء يف س�رية أيب 
اخلطاب عيل بن عبد الرمحن بن اجلّراح البغدادي )ت497ه�( رمحة اهلل عليه، 
أّن�ه كان م�ن أئم�ة اللغة، ورأس�ًا يف قراءة الق�رآن الكريم، ومصنِّف�ًا ، بارعًا يف 
النظ�م، وإّن فضائله كث�رية وفرية، ولذلك ولغريه كان أمري املؤمنن املس�تظهر 
باهلل تعاىل يقّدمه فيصيل به إمامًا يف صاة الرتاويح، وأّم من بعده بولده اخلليفة 

املقتدي، وتا عليه القرآن والعلم أمم كثرية )�(.

ومـن ذلـك أيضـًا : م�ا جاء يف س�رية اإلم�ام أيب احلس�ن عيل بن عس�اكر 
الَبَطائحي)ت572ه��( رمح�ة اهلل علي�ه ؛ إذ حفل�ت صح�ف التاريخ املشقة 
 بس�ريته، وأن�ه أح�د أئم�ة الع�راق بق�راءة الق�رآن الكري�م والعربي�ة، وب�ا له 
رمح�ه اهلل م�ن معرف�ة عظيم�ة يف اإلق�راء، ورص�د ألخط�اء الق�راء، وق�ّوة 
بي�ان ومتحي�ص الدعاءاهت�م، والس�يا يف األس�انيد رغ�م كون�ه رضي�رًا ؛ إذ 
وّفق�ه اهلل تع�اىل أن ُيظه�ر خط�ًأ، وتدليس�ًا كاد ُيم�رر ع�ىل الوزير ع�ون الدين 
اب�ن ُهب�رية يف جملس�ه، وأوق�ف  من�ح الوزي�ر س�ندًا مكذوب�ًا يف الق�راءة؛ إذ  
اع�رتض البطائح�ي بج�رأة  الع�امل املتق�ن، وكش�ف اخلط�أ الواقع، ومّل�ا تبّن 
للوزي�ر ص�دق اع�رتاض البطائح�ي بالدلي�ل جعل�ه مقص�دًا لق�راءة الق�رآن 
 وإقرائ�ه، وق�رأ الوزي�ر علي�ه، وأس�ند عن�ه الق�راءات، وع�ا ق�دره، وحظي 
رمح�ه اهلل باإلك�رام العريض، وهتنئة الن�اس، ووقف كتبه بمس�جد ابن جرارة 

ببغداد، وتويف يرمحه اهلل وقد نيف عىل الثانن )2(. 

)�( ينظ�ر املنتظ�م �40/9، وس�ري أع�ام النب�اء  �74/�9، برق�م )95(، وغاي�ة النهاية 
�/548، وشذرات الذهب 406/3 . 

)2( ينظ�ر معرفة القراء الكب�ار 54�/2، برقم )488(،  والبداية والنهاية 296/�2 ، وغاية 
النهاية �/556، وشذرات الذهب 242/4 . 
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* ومـن األثر أيضـًا : اختاذ أهل العلم والقرآن مشـاورين ورفقاء هلم ؛ إذ 
 جاء يف س�رية اإلمام ابن حزم إليس�ع بن عيسى الغافيل األندل� )ت575ه�( 
رمح�ة اهلل علي�ه، أّن�ه تعّلم قراءة الق�رآن وفنوهنا ع�ىل أبيه، وكان أب�وه من جّلة 
املقرئ�ن، وأصبح األندل�� فقيهًا ومقرئ�ًا وحُمّدثًا وحافظًا نّس�ابة، ومن أبدع 
الن�اس خّطًا، ول�ّا رحل إىل مرص أقرأ هبا القرآن والعلم؛ فاش�تمل عليه امللك 
عه يف  ص�اح الدي�ن، وبات مش�اورًا له، ورّتب له دخ�ًا وافرًا، وأكرمه وش�فَّ
مطال�ب الناس، ونال حظوة القرب واإلكرام من امللك مع ما امتاز به من علم 
ومكان�ة عن�د الناس؛ وق�د كان رمحة اهلل عليه له الس�بق واإلق�دام يف أداء أول 

خطبة عىل منابر الُعبيدية عند نقل الدعوة العباسية حن هتّيب ذلك سواه)�( .

ومـن ذلك أيضًا : ما جاء يف الّس�ري أّن امللك املعّظم صاحب دمش�ق كان 
ينزل إىل شيخ القراء والنحاة بدمشق العامة تاج الدين زيد بن احلسن الكندي 
البغ�دادي )ت6�3ه�( رمحة اهلل عليه، ويقرأ عليه العلوم:ك�) كتاب س�يبويه،  
وكتاب احلاس�ة، وكتاب اإليضاح (، وغريها الشء الكثري، وكان يأتيه ماشيًا 

إكرامًا له من القلعة إىل درب العجم، واملجلد حتت إبطه )2(. 

وكان الِكنْ�دي البغ�دادي رمح�ة اهلل عليه قد قرأ الق�رآن بالروايات العش 
وه�و ابن عش س�نن، حتى قال الذهبي يف حاله ه�ذا : » وما علمُت هذا وقع 
هر الطويل، وانفرد يف الدنيا بعلو  ألح�د أصًا ، وأعجب من ذلك أّنه عّمر الدَّ

)�( ينظ�ر التكملة لكتاب الصلة 237/4، برق�م )660(، ومعرفة القراء الكبار 544/2، 
برقم)490(،  وغاية النهاية 385/2، وشذرات الذهب 250/4 . 

)2( ينظر سري أعام النباء 37/22 . 
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اإلس�ناد وعاش بعدما قرأها بعدة كتب ثاثًا وثانن س�نة، وهذا ال نظري له يف 

اإلسام « )�( .

وج�اء يف س�ريته يرمح�ه اهلل أّن�ه عان�ى يف ش�بيبته التج�ارة واألس�فار، 

وغ�ادر بغ�داد  وس�كن حل�ب م�ّدة، وصح�ب هب�ا األمري حس�ن اب�ن الداية 

الن�وري واليه�ا.  ث�م ن�زل دمش�ق، وصح�ب نائب دمش�ق األمري ع�ز الدين 

ف�روخ ش�اه بن شاهنش�اه بن أي�وب، وهو ابن أخي الس�لطان ص�اح الدين، 

واس�توزره، واخت�ص به ه�و وابنه املل�ك األجم�د  صاحب بعلبك م�ن بعده، 

وكان أوح�د الده�ر فري�د الع�رص، وت�ردد إليه بدمش�ق املل�ك األفضل عيل، 

 وأخوه املحس�ن ابنا صاح الدين، وابن عمه امللك املعّظم عيس�ى بن العادل،  

وم�ّن اهلل عليه بالتصّدر واجل�اه عند امللك صاحب دمش�ق، والدنيا العريضة، 

واخت�اذ املاليك والدار الكب�رية، مع حظوة القرب وعلو املكانة عند الس�لطان 

بربك�ة االش�تغال بالق�رآن، وكان هبّيًا وقورًا، أش�به بالوزراء م�ن العلاء، تويف 

يرمح�ه اهلل وله ثاث وتس�عون س�نة وش�هران، وكان قد متع�ه اهلل تعاىل بطول 

العم�ر ، وس�امة س�معه وب�رصه وقّوته، وعل�و املنزل�ة عند املل�وك واألمراء 

والفقهاء واألعيان وجالة َمْن كان يرتدد إىل جملسه ومنزله حيث كان)2( .

ومن ذلك أيضًا : ما جاء يف سرية الوزير األعظم يف عهد اخلافة العثانية 

مصطفى باش�ا الكوبرييل، حي�ث فاضت أخبار إكرامه العل�اء، ومنهم اإلمام 

)�( ينظر معرفة القرآء الكبار 587/2. 
)2(  ينظر  الذيل عىل الروضتن ، أليب ش�امة املقديس 95-99، ووفيات األعيان 340/2، 

برقم )249(، وسري أعام النباء 35/22-�4، برقم )28( ، وغاية النهاية �/297.
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 زي�ن الدين بن حمم�د البرصوي الش�افعي الدمش�قي)املتوىف بع�د ��02ه�( 
رمحة اهلل عليه، وكان اإلمام زين الدين قد نزل يف دار اخلافة قسطنطينية، وكان 
املرتجم هبا، وتوىل املدرس�ة الصاحية وإفتاء الشافعية بالقدس، ثم صار إمامًا 
بدار اخلافة من الروم لدى الوزير املذكور؛ فصحبه معه يف سفره وقتاله، وشهد 
معه فتح بلغراد سنة ��02ه� ، وتويف رمحه اهلل يف املحّرم يف منزلة يعزونه رابع 
مرحل�ة عن بلغراد راجعًا إىل إس�امبول ألنه كان مع الوزير األعظم مصطفى 
باشا الكوبرييل يف الّسفر وحرضفتح نيش، ودفن يف املنزلة املذكورة وبنى عليه 

قربًا من األحجار عىل قارعة الطريق اآلخذ إىل بلغراد)�( .

* ومن أثر القرآن يف سـلوك امللوك واألمراء أيضًا : بسـط رعايتهم ألهل 
القرآن، وإن كان رّسًا ؛ إذ جاء يف س�رية حمم�د بن النرّض املعروف بابن األخرم 
النَّْيَسابوري )املتوىف بعد سنة340ه�( رمحه اهلل، أّنه قرأ عىل األخفش، فقال فيه 
الش�نبوذي: قرأت عليه فا رأيت ش�يخًا أحسن معرفة منه بالقرآن، وال أحفظ 
ل�ه من�ه، وكان مع ذلك حيفظ تفس�ريًا كث�ريًا، ومعاين ، وق�ال يل : إّن األخفش 

الدمشقي لّقنه القرآن. 

بعي كان وسيط خري  وجاء يف سريته أيضًا: أّن أباه النرّض بن مّر بن احلُّر الرِّ
يف إكرام األخفش عند السلطان، والسيا يف ختليص رزقه لكّل سنة؛ إكرامًا له 
ع�ىل تعليم ولده والناس القرآن والعربي�ة، وحفظًا ملكانته بن العلاء والناس، 

وحجبًا له عن سؤال الناس ما يف أيدهيم . 

 )�( ينظ�ر س�لك ال�درر يف أعي�ان القرن الثاين ع�ش، للم�رادي، )حرف ال�زاي املعجمة(، 
ص: 253. 
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 ولِ��ا بذل�ه الوالد من وس�اطة اإلك�رام ألس�اتذة ولده لدى الس�لطان ؛ 

أك�رم اهلل تع�اىل الولد -اب�ن األخ�رم- بعلوم الق�رآن وبركته، وأط�ال عمره، 

وارحت�ل الن�اس إليه، ومّلا حرضته الوف�اة صىل الناس عليه بع�د الظهر، يف يوم 

صائ�ف، وش�هدوا صعود الغامة ع�ىل جنازته من املص�ىل إىل أن دفن يف قربه؛ 

فكانت ِشْبه اآلية له يرمحه اهلل وإيانا )�(.  

ومن ذلك أيضًا : ما ظهر يف سلوك الوزير ابن املسلمة يرمحه اهلل جتاه أهل 

الق�رآن الكريم، وإطعامه هل�م، وحرصه عىل إكرامهم ومعلم�ي الناس اخلري، 

 وإنفاقه يف الرِّ عليهم؛ إذ جاء يف سرية احلسن بن الفضل املؤّدب )ت�45ه�( 
رمح�ة اهلل علي�ه، أّنه حتّول علم�ه ومعرفته بالقرآن وقراءاته ل�ه إىل واقع عريض 

من الزهد، والفهم ملرحلة الدنيا، فدفعه ذلك إىل اإلق�ال منها، وبلغ به احلال 

إىل االكتفاء باملنبوذ من الطعام، وإخفاء ذلك عن الناس، واإليواء إىل املسجد؛ 

فاتف�ق أن ابن الع�اف رآه ذات يوم يف وقت جماعة، وق�د نزل إىل دجلة وأخذ 

من أوراق اخلس ما يرمي به أصحابه، وجعل احلس�ن يأكله فش�ق ذلك عليه، 

فأخ�رب الوزي�ر، فقال له: أرس�ل إليه ش�يئًا ، فقال ابن العاف: م�ا يقبله، فقال 

الوزي�ر: نتحّيل لذل�ك، وأمر غامًا ل�ه أن يعمل لذلك املس�جد مفتاحًا آخر، 

وق�ال : امحل إليه كّل يوم رغيفًا ودجاجة، وقطعة حاوة، فكان احلس�ن جييء 

فيفتح، فيجد ذلك فيعجب ، ويقول: لعل هذا من اجلنّة، وكتم أمره، فأخصب 

)�( ينظر  معرفة القراء الكبار290/2-292، برقم)206(، وغاية النهاية 270/2، وطبقات 
املفري�ن، للس�يوطي 40، وطبق�ات املفري�ن، لل�داوودي 264/2، برق�م)�59(، 

وشذرات الذهب 26�/2. 
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جسمه وسمن، فقال له ابن العاف: ما َلَك قد سمنت؟! فتمّثل املؤّدب بقول 
الشاعر :

َلْم يأَمنُوُه عىل األرساِر ما َعاشاَم�ْن أطلعوُه ع�ىل رسٍّ فباَح بِه

ومل يرّصح له بشء ، فا زال به ابن العاف حتى أخربه الش�يخ بالكرامة، 
فق�ال له اب�ن العاف: ينبغي أن تدع�و للوزير ابن املس�لمة، ففهم ابن الفضل 
القضّية، وأن هذا الطعام واإلكرام كان من الوزير؛ وانكر قلبه، ومل يدم عليه 

رشوق شمس الدنيا بعدها طويًا رمحه اهلل)�(. 

ومما ُيلحظ من هذه القصة أن الوزير رمحه اهلل أراد إدامة الصلة والرعاية 
الب�ن الفضل، دون االكرتاث بمعرفته، أو طلب ش�كره، ب�ل دّبر ذلك ليكون 
ًا، فهو أنس�ب حلال الش�يخ ومكانته، رمحها اهلل، وأن املبادرة بإفشاء األمر،  رِسَّ
ات كانت من اجتهاد ابن العاف  ومصارحة ابن الفضل بسبب النّعمة والصِّ
وهو اجتهاد له آثاره السلبية التي نزلت بابن الفضل، كا أن إخبار الوزير بحال 
الشيخ كان من اجتهاد ابن العاف أيضًا، وهذا من االجتهاد الذي حتمد عقباه، 

واهلل أعلم .

 وه�ذا األمر واحل�ال متكرر وقوعه ألهل العلم يف أزمنة كثرية؛ فاش�ك 
أن ع�ىل بطان�ة امللوك واألم�راء وال�وزراء ومستش�ارهيم مس�ؤولية عظيمة يف 
تذكريه�م بواق�ع احتياج�ات الن�اس والعلاء، والس�يا أهل الق�رآن وحفظة 

الق�راء  ومعرف�ة   ،2�3/8 واملنتظ�م   ،)3946( برق�م   ،402/7 بغ�داد  تاري�خ  ينظ�ر   )�(
الكبار�/4�2، برقم )349(، وغاية النهاية�/227. 
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الوح�ي والشيع�ة، وإعامه�م با تعاني�ه هذه الثل�ة املؤمنة يف س�ائر أحواهلا،  

وم�ا ُيع�د م�ن متطلبات ديموم�ة عطائهم؛ ف�إّن القيام بذلك كّل�ه مما يدخل يف 

املسؤولية الشعية التي يرتتب عليها حفظ الدين، وإقامة الشيعة بن الناس.

وهنا يصدق قول الشاعر:

إذا ن�� األم�ري قض�اء ح�قٍّ
ت�وىل إذا  الوزي�ر  ع�ىل  ألّن 

للوزي�ر في�ه  الذن�ب  ف�إنَّ 
أم�ور النّ�اس تذك�ري األم�ري

وع�ىل والة األمر أن يتفّقدوا الن�اس، وينظروا يف إعانتهم عىل أمور الدنيا 

ومعاش�ها، وأن يبس�طوا إىل العلاء يد الرعاية، وينفحوه�م بوافر العناية، وال 

حيوجوهم إىل اخللق، أو جيعلوهم عالة عىل غريهم؛ فهم أهل اهلل وخاصته.

َش�َكر اهلل تعاىل الوزير ابن ال�َمْس�لمة عىل س�عيه وبذله ورعايته، وس�ائر 

َم�ْن كان عىل هذه الس�مة، ممن س�بقه أو حلق بركبه؛ والس�يا َم�ْن حتّملوا أمانة 

قي�ادة األمة، وملكوا حق الترّصف يف أمواهل�ا العاّمة أو اخلاّصة يف املجتمعات 

ال�ُمْسلمة، وأثاب اهلل تعاىل ابن الفضل عىل صربه، وُحسن ظنّه بربه عّز وجّل، 

وس�ائر َم�ْن صان نفس�ه عن س�ؤال الناس، وس�ار ع�ىل هذا املنه�ج يف حياته، 

وَرِح�م اهلل تعاىل ابن الع�اف عىل تذكريه األئمة بعلاء األُّم�ة، وغفر له وأثابه 

عىل نواياه، وأثاب أصحاب املبادرات يف سائر العصور الذين دأبوا عىل تَذكري 

األم�ة وأعياهن�ا وُرعاهت�ا بواج�ب ال�شع والوقت جت�اه أهل اهلل ودع�اة احلق 

والفضيلة يف اإلنسانية، أو أعانتهم عىل حفظ مكانتهم يف حياهتم وبعد مماهتم.
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ـة وأجياهلا ومقّدراهتا : ف( جتدد األمل هبذه اأُلمَّ

بع�د رصدنا لكث�ري من الصفح�ات  املشقة يف س�لوك أبن�اء املجتمعات 

وموضوعاهت�ا  بمجموعه�ا  لتمّث�ل  إظهارُش�ععها  ع�ىل  وحرصن�ا  املس�لمة، 

ومضامينه�ا األث�ر احلقيق�ي للق�رآن الكري�م يف س�لوك املجتم�ع املس�لم م�ن 

حي�ث العموم؛ الب�د أن ُنذّكر ببق�اء ه�ذا النور يف األّم�ة وأجياهلا وجمتمعاهتا، 

وأّن ذل�ك كّل�ه إّنا يتأت�ى بب�ركة متّس�كها بالع�روة الوثقى - الق�رآن الكريم، 

ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ﴿ تع�اىل:  ق�ال  وقّوت�ه،  التمّس�ك  ه�ذا  ومق�دار 

حب   جب    يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   یی   ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ  

﴾)�(؛  مث  جث   يت   ىت  ختمت   حت   جت   يب   ىب   مب    خب  

وال غ�رو ف�إن األمل متج�دد يف أبن�اء وأحفاد أجي�ال هذه األمة، والس�يا يف 

 مواصل�ة املس�رية يف ض�وء املنه�ج النب�وي، والتفاعل م�ع الق�رآن الكريم كا 

أراد اهلل تع�اىل، وحتكيم�ه يف حياهتم، وس�ائر ش�ؤوهنم، وأن تظهر عليهم بركة 

أثره، واس�تدامة تعّهده لتحقي�ق اهلدى، واالعتصام به م�ن الضال والردى ؛ 

إذ ج�اء يف األث�ر  عن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنها قال: خطب رس�ول اهلل �  

يف حج�ة ال�وداع فق�ال: » يا أهيـا الناس: إين قـد تركت فيكم مـا إن اعتصمتم 

بـه فلن تضلوا أبدًا، كتاب اهلل وسـنتي «)2(،  و كذلك ف�إّن عىل أبناء هذه األمة 

أن يعمل�وا ع�ىل إف�ادة األرواح واألبدان من ن�وره املبن، وحيّول�وا تعاليمه إىل 

)�( سورة النساء، اآلية 59. 
)2( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب حجة النبي � ، 890/2 ، برقم 

 .)�2�8 (



212

 سلوك واتباع، ويف ذلك روي عن اإلمام اجلّد عيل بن أيب طالب كّرم اهلل وجهه 
وريض عن�ه ، مرفوع�ًا أّن�ه ق�ال: » عليكم بكت�اب اهلل فيه نبأ م�ا قبلكم، وخرب 

 م�ا بعدك�م، وُحكم م�ا بينكم، ه�و الفصل لي�س باهل�زل، َمْن تركه م�ن جبار 
قصم�ه اهلل، وَم�ْن اتبع اهل�دى يف غريه أضل�ه اهلل، وهو حب�ل اهلل املتن والذكر 

احلكيم والرصاط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تشبع منه العلاء، 

وال خيل�ق ع�ىل كثرة الّرد، وال تنقي عجائبه، َمْن قال به صدق، وَمْن حكم به 

عدل، وَمْن دعا إليه ُهدي إىل صاط مستقيم «)�(.

وال ش�ك أّن العل�م والعم�ل والتفاع�ل بينه�ا يف إط�ار منظوم�ة الفه�م 

الصحيح والتطبيق الس�ليم لتعاليم كتاب اهلل تعاىل وس�نّة نبّيه �، والتس�ليم 

لما جاء فيهما؛ كّله مما يرش�د إلى سعادتي الدنيا واآلخرة، وفي الوقت نفسه 

ُيعد نتاجًا ملخزون اليقن بعظمة اهلل تعاىل، وسعة قدرته يف القلوب واألرواح، 

وعىل قدر هذه الثقة املتجددة بإمداده تعاىل هلذه األمة، وحسن الظن به سبحانه 

تظهر النتائج املرجّوة يف احلارض واملستقبل، كا ظهرت يف العديد من صفحات 

 تاري�خ األُم�ة وس�ري رجاهل�ا الّس�ابقن يرمحهم اهلل؛ وك�ا قال الش�يخ أمحد بن 

)�( رواه اإلمام أمحد يف مسنده: 703/2 رقم )704(، قال الشيخ أمحد شاكر: إسناده ضعيف 
جدًا من أجل احلارث . رواه الدارمي يف س�ننه526/2، برقم)�333 ( ، ورواه الرتمذي 
يف سننه برقم)2908(، وقال : هذا حديث يف إسناده جمهول وفيه احلارث ثم قال: ليس 

هلذا احلديث إسناد صحيح ، ولكن معناه صحيح .
             وقال اإلمام ابن كثري يف تفسريه �/�2 : » وقصارى هذا احلديث أن يكون من كام 
أم�ري املؤمن�ن عيل، ريض اهلل عنه، وقد َوِهم بعضه�م يف رفعه إىل النبي �، وهو كام 

حسن صحيح ..«.
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عب�د احلليم)ت728ه��( يرمح�ه اهلل:  » وكان م�ن أعظم ما أنع�م اهلل به عليهم 
- أي الّس�لف الصال�ح - اعتصامه�م بالكت�اب والس�نّة، فكان م�ن األصول 
املتف�ق عليه�ا بن الصحابة والتابعن هلم بإحس�ان أنه ال ُيقب�ل من أحد قط أن 
يعارض القرآن، ال برأيه وال بذوقه، وال معقوله، وال قياسه، وال وجده، فإهنم 
ثبت عنهم بالرباهن القطعيات واآليات البّينات أن الرسول � ج�اء باهلدى 

ودي�ن احلق، وأن القرآن ي�هدي للت�ي هي أقوم « )�(.

وال َش�ّك أيض�ًا أّن اهلل عّز وجّل ه�و املتكّرم واملتفّضل ع�ىل األُمة اخلامتة 
بعصمته�ا م�ن اخل�زي، وبا أفاض�ه جّل جال�ه عليها م�ن الِمنَح، ع�ىل تنّوع 
ظروفه�ا وامتداد أزمنتها، واتس�اع أمصارها، واخت�اف أَزَماهِتا ؛ وقد جاء يف 
س�ول اخلاتِم س�ّيدنا حممد بن عبد اهلل � ، وه�و يبعث األمل يف  األث�ر عن الرَّ
األُّم�ة ببقائها يف س�مو وع�ّز، وأهّنا عزيزة باهلل تعاىل، وبطاعته، وطاعة رس�وله 
� ، وأّن نسبتها إليه � من أهم هذه االمتيازات عند اهلل تعاىل، أنه � قال: 

» .. ولن خيزي اهلل ُأّمة أنا أّوهلا .. « )2(. 

وكذل�ك ف�إن م�ن األم�ل هب�ذه األم�ة، وأجياهل�ا ومقّدراهتا ؛ م�ا جاء يف 
الصحي�ح م�ن ترصي�ح رس�ول اهلل � وأمل�ه يف أجي�ال أّمت�ه املتعاقب�ة، إذ 
ح�ّدث ع�روة أن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا، حدثت�ه: أهن�ا قالت للنب�ي �: هل 
أت�ى علي�ك ي�وم كان أش�ّد من ي�وم أح�د؟ ق�ال: » لقد لقيـُت مـن قومك ما 

)�( جمموع الفتاوى 28/�3  . 
)2( قال فيه ابن حجر العسقاين يف الفتح 6/7، برقم )3450(: وقد روى ابن أيب شيبة من 

حديث عبد الرمحن بن جبري بن نفري أحد التابعن بإسناد حسن ؛ وساق احلديث. 
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 لقيـت!، وكان أشـّد مـا لقيـت منهـم، يـوم العقبـة ؛ إذ عرضـُت نفـيس عـىل 
ابـن عبد يـا ليل بن عبد كالل ، فلم جيبني إىل مـا أردُت، فانطلقت وأنا مهموم 
عىل وجهي، فلم أسـتفق إال وأنا بقرن الثعالب، فرفعُت رأيس فإذا أنا بسـحابة 
قـد أظّلتنـي ؛ فنظـرت فـإذا فيها جربيـل ؛ فناداين فقـال: إّن اهلل قد سـمع قول 
قومك لك، وما رّدوا عليك، وقد بعث اهلل إليك َمَلك اجلبال لتأمره بما شـئت 
، ثم قال: يا حممد ، فقال ذلك فيام شـئت  فيهـم؛ فناداين َمَلُك اجلبال فسـلَّم عيلَّ
إن شـئت أن أطبق عليهم األخشـبني - أي اجلبلن املحيطن بمّكة - ؟ ، فقال 
النبي �: » بل أرجـو أن يـُخرج اهللُ من أصالهبم َمْن يعبُد اهلل وحده ال يرك 

بـه شيئًا «)�(.

والش�ك أّنه � كان يعيش عىل أمل اهلداية ملجموع هذه األم�ة، وس�ائر 
َمن انتس�ب إليها من الس�ابقن والاحقن، وأّن أمله هذا ق�د حتقق، بَمْن محل 
هذه الرس�الة منذ عرصه إىل يومنا ه�ذا ؛ بل وإىل قيام الس�اعة، وأّن دعاة األمة 
ومفكرهيا، ومحلة الفضيلة ومحاهتا فيها عىل أمله � يف أن هييئ اهلل تعاىل أسباب 
اح لس�ائر املجتمعات املس�لمة، وأن يمّكن اهلل تعاىل لظهور جيل صالح  الصَّ
�نّة؛ ال حييد عنه�ا بشء من املناه�ج الغريبة عن  يف األّم�ة منهج�ه القرآن والسُّ

جمتمعاتنا املسلمة.

فاألم�ل متج�دد هبذه األُمة، والس�يا بعد توّكلها عىل اهلل تعاىل، وس�عيها 
احلثي�ث لتحقي�ق م�راده، وُحس�ن تدبريه�ا ألموره�ا؛ واس�تمرارها يف مح�ل 

)�( أخرج�ه البخاري يف صحيحه ��80/3 ، برقم )3059( . واإلمام مس�لم يف الصحيح 
�420/3، برقم )�795( . 
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راي�ة التوحي�د واإلص�اح وبّثها ب�ن األمم، والتضحي�ة من أجله�ا، وإثراء 
 خمزوهن�ا بُحس�ن الظ�ّن ب�اهلل تع�اىل، واليقن بص�دق وع�ده، وُحس�ن االتباع 
لرس�وله � وحمّبت�ه، والعيش يف ظ�ال مناهج الّصاحلن من الّس�ابقن الذين 
صدق�وا اهلل يف أحواهل�م وأقواهل�م وأفعاهلم ما عاه�دوه عليه، وقرن�وا اآلمال 
باألع�ال، واألق�وال باألفع�ال واألخ�اق، وُحْس�ن الظ�ّن بحس�ن التدبري، 
واإلق�دام واملب�ارشة بالتخطيط املس�بق وإيث�ار اآلخرة؛ فص�ّح عملهم بصّحة 
رجائهم، وش�هدت هلم األمة بحس�ن اخلواتيم، لس�امة س�لوكهم، ووضوح 

منهجهم، وظهور أثرهم بمن حوهلم.

ثم إّن األخذ بسائر األسباب املثِمرة، والوقوف عىل أهبة االستعداد إلنجاز 
واج�ب الوقت، وفه�م رضورة املرحل�ة، وذّب العادات الس�يئة والرواس�ب 
النفس�ية ع�ن األرس واملجتمع�ات املس�لمة، وانتش�ار الس�لوكيات املنضبطة، 
وتش�جيعها، وبعث األجيال عىل التخّلق هبا، والتحيل ببهائها ؛ كل ذلك مما له 
األثر يف النهوض الش�امل باألُّم�ة، وعىل س�ائر مستويات أبنائها، ودرجاهتم ؛ 
بل سيظهر أثر توجيه القرآن ومنهجه يف السمو بسلوك األّمة عىل مجيع أفرادها 
ومؤسس�اهتا ومناح�ي احلياة فيها، وس�يجنّبها الوقوع يف اآلم�ال الفارغة التي 
تقود إىل التمني عىل اهلل تعاىل دون عمل، وسيبعثها عىل اإلقدام لتحقيق طاعته 

جّل وعّز والسعي يف سبيل رضوان�ه  .

وهل�ذا ولغريه ف�إّن األمل بأجي�ال األمة القائم�ة والاحق�ة القادمة يبقى 
م�ا بقي الليل والنهار، الس�يا وهي تش�هد هنضة ش�املة، وإقباالً ع�ىل الثقافة 
بمناه�ج الق�رآن، وت�زودًا من معارفه، وس�عيًا حثيثًا من مؤسس�اهتا يف س�بيل 
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إصاح املنظومة االجتاعية واحلياتية ألفرادها والقائمن عىل ثغورها؛ وحتقيق 
االنس�جام يف إياهنا وس�لوكها العقيل والعميل مع مراد اهلل تعاىل هلا، وسيكون 
املجتمع املس�لم قرآين املنهج، نبوي الّسلوك، وهو سبحانه ويل التوفيق لذلك، 

والفعال ملا يريد.

 ومم�ا ُيلح�ظ يف التاري�خ أن هناك العدي�د من املآثر التي تبع�ث األّمة عىل 
التجدد، وحتّرض أجياهلا عىل اإلقدام من أجل إصاح آثار تراكات االختاط 
باملجتمعات األخرى ورواسبه، وهتّذب السلوكيات العامة واخلاصة ألبنائها، 
والس�يا التي ال تنسجم مع توجيهات ديننا احلنيف، وتوجهات مناهجه؛ وقد 
تأت�ى ذلك كّل�ه من خال حّث العلاء وحرصهم عىل إم�داد األجيال با حيرر 
كياهنم من خمّلفات اإلخفاق يف املس�رية العامة لألمة، ثم برتك االزدراء للذات 
والق�درات، وإعانته�م ع�ىل التخّلص م�ن االس�تهانة باملعطي�ات واملقّدرات 
التي أودعها اهلل تعاىل يف بنية هذه األمة -حاملة رس�الة اإلس�ام إىل اإلنس�انية 
كاّفة-؛ إذ التجدد س�مة من س�ات ه�ذه األُمة ، بل ميزة خ�ري فيها؛ وكم ترك 
األّول لآلخ�ر من طريقة اس�تنباط، أو وس�يلة تعليم، وكم نحا املتأخر س�بيًا 
أكثر ش�مولية من الّس�ابق، يف ع�اج القضايا االجتاعية وغريه�ا؛ لما اجتمع 
للمتأخري�ن من ذخائر أع�ال املتقدمن ونفائس جتارهبم، وم�ا منَّ اهلل تعاىل به 
عليهم من وس�ائل سرب وإحصاء واختصار لألعال واستثارلألعار؛ فأعملوا 
عقوهل�م يف اجلم�ع بينها واس�تنباط الصالح منها لبقية األمة وعموم اإلنس�انية 
وجمتمعاهتا؛ بوس�ائل تنس�جم مع معطيات العرص ومتطّلباته، وحتفظ لألوائل 
حقوقهم، وتستحرض أن ال�ِمنَح اإلهلية ليست حكرًا عىل عرص دون عرص، أو 



21�

عىل جيل دون جيل؛ إال ما كان س�مة اختصاصية كالتفضيل بالرتبة أو القرب 
واإلنابة التي اختص اهلل تعاىل هبا َمْن شاء من عباده، فقررها يف القرآن أو ّصح 
هبا رس�ول اهلل � من خال س�نته وهديه، فا بد من املحافظة عىل اس�تحقاق 
كل عرص وأهله، ال سيا ما امتازوا به من صبغة خدمة اإلسام، وأداء واجب 
الدعوة إىل اهلل، ومحاية األرواح واملقدس�ات، ونش العلم والفضيلة، ويف هذه 
املع�اين قال ابن مال�ك األندل� )ت672ه��( رمحه اهلل تع�اىل يف مقّدمة كتابه 
التس�هيل: » .. وإذا كان�ت العل�وم ِمنََح�ًا إهلي�ة، ومواه�ب اختصاصية، فغري 

َخر لبعض املتأخرين ما َعُرَ عىل كثري من املتقّدمن .. « )�( .  مسَتْبعد أن ُيدَّ

والش�ك أّن املؤمن املوص�ول القلب باهلل تعاىل، هو َم�ْن يفهم عنه تعاىل، 
ويتمّس�ك بتحقيق م�راده جّل وعّز، وهو الذي حيفظ ل�كل ذي حق حّقه وهو 
وح، ش�اعرًا بنفحاته تعاىل، غري يائس من  يف حالت�ه اإليانية هذه يبقى ندي الرُّ
َرْوح�ه، ول�و أحاط الكرب به أو اش�تّد به الضيق؛ بل ينعم ه�و وُأرسته وبيئته 

)�( وقد جاء عن ابن عابدين )ت�252ه�( رمحه اهلل تعاىل يف حاش�يته ؛ إش�ارة توضيحية 
لتوظي�ف فه�م هذه ال�ِمنَ�ح العقلية والتنظيمي�ة، وهو يق�ول: » .. وأنت ترى كتب 
املتأخرين تفوق كتب املتقّدمن يف الضبط، واالختصار، وجزالة األلفاظ ومجع املسائل، 
ألن املتقّدمن كان مرصف أذهاهنم إىل استنباط املسائل وتقويم الدالئل؛ فالعامِل املتأخر 
ي�رصف ذهن�ه إىل تنقيح ما قالوه، وتبين ما أمجلوه، وتقييد ما أطلقوه، ومجع ما فّرقوه، 
واختص�ار عباراهتم، وبيان ما اس�تقّر عليه األمر من اختافاهت�م، ..فالفضل لألوائل 

كا قال الشاعر:
كالَبْحر َيْسقيِه الّسحاُب وَما َلُه      َفْض��ٌل َعَلْيِه ألّن����ُه ِمْن َماِئِه

نع�م فضل املتأخرين عىل أمثالنا من املتعلمن، رحم اهلل اجلميع، وش�كر س�عيهم .. 
آمن « .
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يف راح�ة وأم�ل وجت�دد، ملا له م�ن ذخرية إم�داد اهلل تع�اىل ونفحاته، مس�تمدًا 
ه�ذا اخلري والفأل احلس�ن واألم�ل املتجدد من التوحيد اخلالص هلل س�بحانه، 
ي�ن القّيم،  واالستس�ام الت�ام ل�ه ع�زَّ وج�ّل، والعزة بانتائ�ه إىل اإلس�ام الدِّ
والش�عور بالعدالة، والعيش يف ظال حكم القرآن وأحكامه، وُحس�ن االتباع 
 لس�ّيدنا رس�ول اهلل �؛ فاملؤم�ن منّع�م ب�ا ال ينعم ب�ه أحد غريه، ق�ال تعاىل: 

﴿ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ ﴾ )�( .

وق�د قال النب�ي اخلاتم �: » عجبًا ألمـر المؤمن، إّن أمـره كّله خير، إن 
أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وكان خيرًا له، وليس ذلك ألحد 

إال للمؤمن « )2( .

* * *

)�( سورة آل عمران، اآلية �39 .
)2( أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه 2295/4، برق�م )2999(، واب�ن حب�ان يف صحيح�ه 

�55/7، برقم )2896(، واللفظ له .



خامتــــة
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خامتة و وصّية

احلم�د هلل ع�ىل منّ�ه وفي�ض كرمه، والص�اة والس�ام عىل خات�م أنبيائه 

ورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل خري خلقه، ُأنموذج الكامل يف العبادة والصاح 

واالس�تقامة، ونرباس اهلداية والنور للناس كافة، وشمس إيامن الرأفة والرمحة 

باملؤمن�ن، اهل�ادي إىل رصاط العزيز احلميد، وعىل آل�ه وأصحابه وَمْن اهتدى 

بقول�ه وفعله وحال�ه، واتبع منهجه، وحتىل بش�امئله، وتزّود بفضائله، وتأس�ى 

بسلوكه وأخاقه إىل يوم الدين.

وبعــــد:

فقد َتَشْعَشَعت صفحات الكتاب، وما فيه من إرشاقات منرية، وصفحات 

مضيئة، والس�يام يف بيان أثر القرآن يف س�لوك املجتمع املس�لم، والتنبيه عىل ما 

كان عليه رجال األمة املس�لمة من مناهج صحيحة أسست لبناء عاقة سليمة 

م�ع اهلل تعاىل من خ�ال القرآن الكري�م، وكيفية التعامل مع�ه، وتقعيد معانيه 

وإرش�اداته وإش�اراته وتقريراته ع�ىل واقع األم�ة؛ ليتمّكن أبناؤه�ا من الفهم 

الصحيح ملضامينه، واالنتفاع بِحْكَمته، وحتويله إىل نظام حياة، مع كونه الدليل 

الُمْعَتَمد لآلخرة وعواملها، والسبيل الرئيس لتحقيق سعادهتا.

وكذل�ك أت�ت عىل بيان ما رس�موه لألجيال املس�لمة م�ن مناهج فكرية، 

وميدانّية عملية توّضح معامل الطريق إىل معرفة اهلل تعاىل، والتعّرف عىل مراده، 

وُحْس�ن عبادته، وحماوالهتم إصاح منظومة األمة املْسلمة، واإلنسانية بشكل 
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متكام�ل، وظهور أثر ه�ذا اإلصاح عىل الف�رد واألرُسة واملجتمع من خال 

كتاب اهلل عّز وجّل، وسنّة رسوله � .

وال ش�ك أن قراطي�س تاري�خ اإلس�ام وِس�رَي املس�لمن، وخصوص�ًا 

العل�امء، الذي�ن هم ورث�ة األنبياء، الذي�ن جعله�م اهلل تعاىل بمنزل�ة النجوم 

ُيت�دى هب�م يف ظلامت ال�رّب والبح�ر، مليئة باألخب�ار والوقائ�ع واآلثار التي 

حتي�ي هذه املعاين العظيم�ة يف األمة، وتوقد العزيم�ة يف أبنائها، وتبعثهم عىل 

الّس�عي احلثيث من أج�ل حتقيق ما أراده اهلل تعاىل منهم ألنفس�هم ولغريهم، 

واس�تثامر تعاليم الق�رآن الكريم، الذي يمّثل اجلامع ألُصول رس�ائل احلّب، 

والتزكي�ة، والتعريف بذاته جّل جاله، وبعظيم قدرته، وتوصلهم إىل حقيقة 

أن س�ائر م�ا في�ه من معارف وعلوم ووس�ائل ورس�ائل وضواب�ط يف الرتبية 

واألخاق وس�مو األرواح وتنزيه األبدان وسامة األفكار إنام جاءت لتعن 

 اإلنسان عىل حتقيق الّسامة والنجاة، وحتصيل النجاح والفاح والفوز املبن 
برضوان اهلل تعاىل ونعيمي الدنيا واآلخرة.

ويتأتى ذلك أيضًا من خال اتباع أنموذج الّس�لوك احلق؛ القائم يف األمة 

 املتمث�ل بش�خص الّرس�ول اخلات�م س�ّيدنا حممد �، وَم�ْن كان ع�ىل أثره من 
آل بيت�ه األطهار، وصحابته األخيار، وس�ائر َمْن جاء بع�ده ممن تبعه وحرص 

عىل ضبط الّسلوك، والفكر، ودوافعهام ونتاجهام يف ضوء منهجه �، وربطهام 

 بما حّض عليه األّمة، يف سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية وهو يقودها نحو 
مرضاة اهلل جّل جاله، واجلنة التي فيها النعيم املقيم. 
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وتناول�ت صفحات هذا الكتاب حماور مهّم�ة يف حياة األُمة، وعاجلت 
م�ن خ�ال ما ورد فيها م�ن الوقائع واألق�وال والتعامل مع الق�رآن الكريم 
وعاق�ة أبناء األُمة به كيفية اس�تثامر الوقت، واإلف�ادة من احلياة عىل نحو ما 
أراده اهلل عّز وجّل، وعاجلت يف س�طورها قضايا رئيسة؛ لبعث النفوس عىل 
وس، وحتقي�ق آثار ذلك يف العلم والعمل  التحق�ق يف رضوان اهلل امللك الُقدُّ

والّسلوك واألخاق. 

وتبّن للقارىء كيف كان متّسك األمة بكتاب اهلل تعاىل وتعّهده وقراءته، 
�لف   وانبث�اق امل�دارس لتعليم الق�رآن وُحس�ن تفهيم�ه، وتنّوع مناهج السَّ
 يرمحه�م اهلل يف فه�م القرآن والتعامل مع�ه، وهتيئة األجي�ال وتأهيلها للفهم 

عن اهلل عّز وجّل.

ثم ظهور أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن يف س�لوك األمة جتاه سّيدنا 
رسول اهلل اخلاتم � من خال االلتزام بام جاء عنه، واعتبار الكتاب والسنّة 
املرجع الرئيس يف احلياة، ويف حل مش�كاهتا، يف س�بيل الوصول إىل اآلخرة 
بنج�اح ونج�اة وبل�وغ درجاهت�ا،  وكيف نبت�ت ثقافة النّص�ح والتناصح يف 
األُّم�ة، وتبنّته�ا أجياهلا املتاحق�ة يف العديد من املجتمعات املس�لمة، وظهر 
فيها أثر الفهم الصحيح للقرآن وتعاليمه من خال االلتزام باالس�تقامة عىل 
ما تقّدمت اإلش�ارة إليه، وموافقة ظاهرها لباطنها، وحفظ األدب مع اخللق 
بع�د أن حفظت�ه مع احل�ق جّل جاله، واالس�تعانة بالصرب ع�ىل رساء احلياة 

ورضائها، وسائر مراحلها. 
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ثم  ظهر للقارىء أثر القرآن يف سلوك الفرد واألرُسة واملجتمع من حيث 
معرف�ة النف�س وتقصريها، وعدم الرك�ون إليها، وإعامل احل�ذر منها، ومعرفة 
عامات الس�عادة والش�قاء، واجتناب ما يعد من أعظم الذن�وب، واملحافظة 
ع�ىل تذكري قراء القرآن بواجبهم، ومكانة الّس�ابقن من أئمة املس�لمن، الذين 
ه�م خلفاء الّرس�ول � ف�ي ُأّمت�ه، والمحيون لما م�ات من س�نّته، بهم ُعِلم 
الكتاب وبه علموا، وحتقيق الس�لوك الس�وّي الذي ُنقل عنهم بناًء عىل تعاليم 
الكت�اب والس�نّة، واحلرص عىل الدعاء، وُحس�ن الظّن بإجابته، واالس�تغفار 
للنف�س والول�د، وحمافظة أه�ل القرآن ع�ىل العق�ل، وتعّلم التعامل مع أش�د 
األع�امل، وظه�ور الربكة ع�ىل َمْن عاش يف ظ�ال القرآن وتعاليم�ه يف حياته، 
وش�فاعة الق�رآن لقارئه، وعودة بركته عىل املش�تغل به بعد ممات�ه، وأثر القرآن 
يف إص�اح منظوم�ة األرُسة حضاري�ًا، وبعث املجتمع املس�لم إىل الّس�عي من 
أجل الكس�ب احلال، والّزهد بام سواه، وتنمية ثقافة فهم القرآن بلغة القرآن، 
وظه�ور التأثر بمناهج�ه الرتبوية واحلضارية والس�لوكية، وظهور تفاعل أبناء 
املجتمع من امللوك واألُمراء والوزراء واألعيان مع القرآن وأهله، وجتدد األمل 
هبذه األُمة ومقّدراهتا وأجياهلا؛ كّل ذلك النفح مما يندرج يف األثر، وُيس�ّجل له 
احلضور، ويتس�ّلق مسك عبريه ليمتزج بمداد ما جاء يف صفحات الكتاب من 
س�طور، فيخّط لس�ائر األُمم واملجتمعات عنوانًا مرشقًا يرش�د إىل أّمة القرآن، 

أّمة األخاق والّسلوك، أّمة العلم والعمل، أّمة احلضارة واإلنسانية السوّية.

ثم أويص جيل املجتمع املسلم - احلارض والقادم- فأقول ما قاله وي�قوله 
ة مقّدمة  أهل البصرية واحلكمة عليهم رمحة اهلل تعاىل : مّهتك فاحفظها، فإنَّ اهلمَّ
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ته، وصدق فيها، صلح له ما وراءها من األعامل  األش�ياء، وَمْن َصلحت له مهَّ
ته الدنيا مفّرطًا  واألحوال، وال شك أن قيمة اإلنسان بقدر مّهته ؛ فإن كانت مهَّ
باآلخ�رة، ف�ا قيمة له، وَم�ْن كانت مّهته رضاء اهلل تعاىل، فا يمكن اس�تدراك 
غاي�ة قيمت�ه، وال الوق�وف عليه�ا . والزم طري�ق التزكي�ة فهو طري�ق التآلف 
والتعاط�ف، وضبط احل�واّس، ومراعاة األْنَفاس. واس�تحرض أّن صحبة أهل 
اح، وصحبة أهل الفس�اد تورث فيه الفس�اد،  الصاح، تورث يف القلب الصَّ
وأّن أس�عد األصحاب؛ أعظمهم حلرمات اهلل تعاىل رعاية، وأهلَجهم بذكر اهلل 
عّز وجّل، وأقومهم بحقِّ اهلل تبارك اسمه، وأرسُعهم مبادرة يف مرضاة اهلل جّل 
ش�أنه، وأعرفهم بنقصان نفس�ه، وأكثرُهم تعظياًم ملا عظَّم اهلل من ُحْرمة عباده. 
وأّن أفقهه�م َم�ْن كان عىل هدي رس�ول اهلل اخلاتم س�ّيدنا حمم�د � يف العلم 
ث أم املؤمنن عائش�ة بنت  والعم�ل واألخاق ؛ فقد كان ُخُلُقه القرآن كام حُتدِّ
الّصّديق أيب بكر ريض اهلل عنهام ��� . وإّياك والّسكون لألسباب ؛ فإّن الّسكون 

��� لما أخرجه البخاري يف األدب املفرد �/��5، برقم ��308 بسنده إىل يزيد بن بابنوس، 
ق�ال دخلن�ا عىل عائش�ة ريض اهلل عنها، فقلنا: يا أم املؤمنن ؛ ما كان ُخُلق رس�ول اهلل 
� ؟ قال�ت: » كان خلقـه القرآن «. واخلُُلق: الطبع و الدين و املروءة ؛ بمعنى أّنه � 
كان متمس�كًا بآداب القرآن وأوامره ونواهيه وما يش�تمل عليه من املكارم واملحاس�ن 
واألوص�اف، يرىض لرضاه ويس�خط لس�خطه، وكان أجود الن�اس وأرأفهم وأرمحهم، 
وأحس�نهم َخْلق�ًا وُخُلق�اً، وألينهم كّفاً، وأطيبهم رحياً، وأحس�نهم ع�رشة، وأعلمهم 
 باهلل وأش�دهم هلل خش�ية، وال يغضب لنفس�ه وال ينتقم هلا، وإنام يغضب إذا انُتهكت 
حرم�ات اهلل ع�ز وجل فحينئ�ذ يغضب وال يق�وم لغضبه يشء حت�ى ينترص للحق، 
وإذا غض�ب أعرض وأش�اح، وكان أكثر الناس تواضعاً، يق�ي حاجة أهله، وخيفض 
َعفة، وما ُسئل شيئًا قط فقال ال، وكان أش�د حياء من العذراء يف خدرها،    جناحه للضَّ
  والقري�ب والبعي�د والق�وي والضعيف عنده يف احلق س�واء . وهو هبذا التمس�ك = 
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إىل األس�باب يقطع القلوب عن االعتامد عىل ال�ُمَس�بِّب احلقيقي الذي هو اهلل 
سبحانه.

وعليـك أن تع�رف اهلل تع�اىل بكم��ال الربوبية، وتع�رف نْفَس�َك بالفقر 
ُل قبل كلِّ يشء، وبه يقوم كّل يشء، وإليه  والعبودي�ة، وتعلم أنَّ اهلل تع�اىل األوَّ
مص�ري كلِّ يشء، وعلي�ه رزق كل يشء، ف�ا ب�د م�ن توحيده تع�اىل باملعرفة، 
وتوحي�ده بالعب�ادة، وتوحيده بالرج�وع إليه يف كّل ما َل�َك وعليك، وتعلَم أّن 
أوصاف�ه مباينة ألوصاف خلقه، باينهم بصفاته ِقَدمًا كام باينوه بصفاهتم حدثًا، 
ادق هو الذي َيْس�كن إىل مضمون اهلل تعاىل له، وعامة ركون القلب  وأن الصَّ
ًا عن�د زوال الدنيا وإدباره�ا عنه، وفقده  وس�كونه إىل اهلل تع�اىل أن يك�ون قويَّ
 إياه�ا، ويك�ون ب�ام يف ي�د اهلل أقوى وأوث�ق منه ب�ام يف يده، وإذا س�كن اخلوُف 
من اهلل تعاىل يف القلب مل ينطق اللسان إال بام يعنيه. وأّن املعجب بعمله مستدَرج، 
واملستحِسن ليشء من أحواله مَمْكور به، والذي يظن أّنه موصول فهو مغرور، 
وأنَّ أحس�ن العبيد حاالً َمْن كان حمموالً يف أفعاله وأحواله؛ ال يثق إال بواحد، 
وس ذي اجلال  وال يأنس إال به، وال يش�تاق إال إليه، فس�بحان اهلل امللك القدُّ

واإلكرام رب العرش العظيم.

= يوّضح أن مجيع ما قّص اهلل تعاىل يف كتابه من مكارم األخاق - مما قّصه من أخبار 
نب�ّي أو ويل، أو ح�ّث علي�ه أو ندب إليه- ؛ كان � متخّلقًا ب�ه . وإن كّل ما هنى اهلل 
تع�اىل عن�ه يف القرآن ، ونّزه أولي�اءه عنه كان � ال حيوم حوله . فا يشء أحس�ن من 
آداب الق�رآن الكريم التي دعانا اهلل تعاىل إليه�ا، وقد كان � أنموذجًا جامعًا هلا غري 
خارج عنها إىل ما سواها يف يشء ؛ فصىل اهلل عليه يف األولن، وصىل عليه يف اآلخرين، 

وصىل عليه يف املأل األعىل إىل يوم الدين .
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ابقن باستحضار  وعلينا مجيعًا : أن نستذكر ونحفظ فضل من مىض من السَّ

جهوده�م، وجهادهم يف س�بيل اهلل عّز وج�ّل، واجتهاده�م يف إيصال املعرفة 

والعل�م والّدي�ن إىل س�ائر أجي�ال األم�ة املتعاقب�ة ع�ىل أكمل وج�ه، وكذلك 

مَحات، كدعائنا ألنفسنا بالثبات عىل الدين  شكرهم، والدعاء هلم باملثوبات والرَّ

وحسن اخلامتة، وأن نحذر من الوقوع يف قبح التقصري معهم ؛ بتضييع ما أفنوا 

أعامره�م من أج�ل توضيحه أو إيصاله إلين�ا جيًا بعد جي�ل، أو برتك الدعاء 

هل�م أو عدم الرتّح�م عليهم؛ يقول اإلم�ام رزق اهلل بن عبد الوه�اب التميمي 

احلنبيل البغدادي�ت 488ه�� رمحة اهلل عليه: » َيقُبُح بكم أن تستفيدوا منّا، ثم 

وا علينا «���.  َتذُكُرونا وال ترتمحَّ

فرمحة اهلل تعاىل عىل الّسابقن، واألولن واآلخرين، ونفحنا من بركات ما 

نفحهم به، وأحلقنا بركبهم ثابتن عىل احلق، غري خزايا وال مفتونن.

فرمحة اهلل عىل من مىض       وبارك اهلل عىل من بقي

وغفر اهلل لنّا وهلم، ورفع مقامهم يف علين؛ 

ف� �أولئك قوٌم َشيَّد اهللُ َفْخَرُه��ُم       فام فوَقه َفْخٌر وإن َعُظَم الفخُر�

﴿ .. پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ﴾���. 

��� صفحات من صرب العلامء عىل شدائد العلم والتحصيل، ص 9 .
��� سورة احلرش ، من اآلية �0 .
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ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى     ې   ې   ې    ﴿
ی   ی     ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ  
حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی  
پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿  .  ���﴾ خت 

پ  پ   پ  ﴾ ���.

اكُِروَن، وَغَفل عن ِذْكِرِه  ٍد كلَّما َذَكَرُه الذَّ هـــذا .. وصىلَّ اهلل عىل نبيِّنا ُمَمَّ
لني واآلخرين، أفضَل وأكثَر وأزكى ما صىلَّ  الغافُِلـوَن . وصىلَّ اهلل عليه يف األوَّ
الة عليه، أفضـَل ما زكَّى أحًدا من  اكم بالصَّ انا وإيَّ عـىل َأَحٍد من َخْلِقــِه . وزكَّ
الم عليه ورمحُة اهلل وبركاته . وجزاه اهلل عنَّـا أْفَضَل ما  تِِه بصالته عليه . والسَّ ُأمَّ
ٍة  ه أنَقَذنا به من اهَلَلَكة، وجعلنا يف خري ُأمَّ جزى ُمْرَسـاًل عن َمْن ُأْرِسـَل إليه ؛ فإنَّ
أخرجـت للنّاس، دائننَي بدينـه الذي ارتىض، واصطفى بـه مالئكَته وَمْن أنعم 
عليـه ِمْن خلقـه، فلم ُتْمِس بنـا نعمٌة ظهـرْت وال بطنْت، نلنا هبـا حظًّا يف ِديٍن  
ٌد صىل اهلل عليه  وُدْنيـا، أو ُدفِـَع هبا عنَّا مكروٌه فيهام، أو يف واحٍد منهام : إال وممَّ
ْوِء  ائُد عن اهَلَلَكة وموارد السَّ سَبُبها، القائُد إىل خريها، واهلادي إىل ُرْشِدها، الذَّ
ْشـِد، الُمَنـبِّـُه لألسـباب التـي ُتورد اهَلَلَكة، القائـُم بالنصيحـِة يف  يف خالف الرُّ
ٍد، كمـا َصىلَّ عىل  ٍد وعـىل آل ممَّ اإلرشـاد واإلنـذار فيهـا . فَصـىلَّ اهلل عىل ممَّ

إبراهيم وآل إبراهيم، إنَّـه محيٌد جميٌد ��3. واحلمد هلل رب العاملني .

* * *

��� سورة البقرة ، اآلية �86 .
��� سورة آل عمران ، اآلية 53 .

��3 هذه الصيغة من الصاة ذكرها اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة، ص �6- �7 .
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بريوت .

- إحت�اف األجم��اد يف م�ا يصح به االستش�هاد ، لآلل�ويس، مطبعة اإلرش�اد، بغداد 
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- البيان والتعريف ، إلبراهيم احلسيني ،دار الكتاب العريب ، بريوت ، ��40 ه�.
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- سنن الرتمذي السلمي، دار إحياء الرتاث، بريوت .
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- نزهة األلباء يف طبقات األدباء، البن األنباري، القاهرة، �967م .

* * *
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واحلضارية و السلوكية

ع( ظهور أثر القرآن يف أبناء املجتمع من األعيان، وتعزز مكانة أهل 
القرآن عندهم

غ- مكانة أهل القرآن عند امللوك واألمراء والوزراء والدولة .
ـة ومقّدراهتا وأجياهلا .  ف- جتدد األمل هبذه األُمَّ

- » خامتة و وصّية «  
- أهم املصادر واملراجع

- فهرس املوضـــوعات
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