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مدخل :

الحمد هلل وبعد،،

لطاملا أهبرين حديث بعض الصاحلني إذ يتحدثون عما يرونه من فرق
مبهر يف حياهتم ،وعن ٍ
فرق عظي ٍم يف فهمهم وصحة نظرهم واستقرار
تفكريهم؛ بربكة هذا القرآن ..
ولطاملا أهبرين حديث بعض الصاحلني إذ يبثون شجواهم عما جيدونه
يف أنفسهم بعد تالوة القرآن ..يتحدثون عن شيء حيسون به ،كأمنا
يلمسونه حبواسهم ،من قوة اإلرادة يف فعل اخلريات والتأيب على
املعاصي..
وراحة النفس يف صراعات األفكار واملنافسات االجتماعية ..
تشرف النيب  ذاته بالقرآن! سيد ولد
بل لقد أهبرين فوق ذلك كله ّ
آدم يتشرف بكتاب اهلل..

فانظر كيف يرسم القرآن حال النيب  قبل القرآن ،وحال النيب 

وحا ِم ْن أ َْم ِرنَا
ك أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
بعد القرآن ،كما قال تعاىل ﴿ َوَك َذلِ َ
ك ُر ً
ِ
اب َوَل ِْ
يما ُن ﴾ [الشورى.]41:
َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
اْل َ
ص ِ
ص بِ َما أ َْو َحْي نَا
وقول اهلل سبحانه ﴿نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
كأْ
س َن الْ َق َ
َح َ
ِِ
ك َه َذا الْ ُقرآ َن وإِ ْن ُكْن َ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ [يوسف ]3 :
إِلَْي َ
ْ َ
ت م ْن قَ ْبله لَم َن الْغَافل َ
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فانظر باهلل عليك كيف تأثرت حال النيب  بعد إنزال القرآن عليه،
بل انظر ما هو أعجب من ذلك وهو حال النيب  بعد الرسالة إذا
راجع ودارس القرآن مع جربيل كيف يكون أجود باخلري من الريح
املرسلة كما يف البخاري ،هذا وهو رسول اهلل الذي كمل يقينه وإميانه،
ومع ذلك يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه يف اخلري ،فكيف بنفوسنا
الضعيفة احملتاجة إىل دوام العالقة مع هذا القرآن..
بل انظر كيف جعل خاصية الرسول  تالوة هذا القرآن فقال :
﴿رس ٌ ِ ِ
َّرةً﴾ [البينة .]1 :
ول م َن اللَّه يَ ْت لُو ُ
َُ
ص ُح ًفا ُمطَه َ
وانظر إىل ذلك التصوير الشجي حلال أهل اإلميان يف ليلهم كيف
ِ َّ ِ
ِ
اء اللَّْي ِل﴾ [آل
يسهرون مع القرآن ﴿أ َُّمةٌ قَائ َمةٌ يَ ْت لُو َن آيَات الله آنَ َ
عمران . ]003 :
أترى أن اهلل جل وعال ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العالقة مع
القرآن عبثاًَ؟

فتارة حيثنا صراحة على التدبر ﴿أَفَََل يَتَ َدبَّ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن﴾ [حممد :
.. ]12
وتارة حيثنا على اإلنصات إليه ﴿ َوإِذَا قُ ِر َ
استَ ِم ُعوا لَهُ
ئ الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ
وأَنْ ِ
صتُوا﴾ [األعراف .. ]112 :
َ
وتارة يأمرنا بالتفنن يف األداء الصويت الذي خيلب األلباب لتقرتب من
معاين هذا القرآن ﴿ َوَرتِّ ِل الْ ُق ْرآ َن تَ ْرتِ ًيَل﴾ [املزمل . ]2 :
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وتارة يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته باالستعاذة من الشيطان لكي
استَ ِع ْذ بِاللَّ ِه
تصفو نفوسنا الستقبال مضامينه ﴿فَِإ َذا قَ َرأْ َ
ت الْ ُق ْرآ َن فَ ْ
ِ
الشيطَ ِ
الرِج ِ
يم﴾ [النحل .. ]88 :
ان َّ
م َن َّ ْ
ول يَا
الر ُس ُ
وتارة يغرس يف نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن ﴿ َوقَ َ
ال َّ
ِ
ورا﴾ [الفرقان .. ]31 :
َر ِّ
ب إِ َّن قَ ْومي اتَّ َخ ُذوا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َم ْه ُج ً
وتارات أخرى ينبهنا على فضله ،وتيسريه للذكر فهل من مدكر،

وعظيم املنة به ...اخل،
كل ذلك لريسخ عالقتنا بالقرآن ..
فهل تُرى ذلك كله كان اتفاقا ومصادفة ال حتمل وراءها الدالالت
اخلطرية؟!
بل هل من املعقول أن يكون القرآن الذي أقسم اهلل به ،ومتدح
بالتكلم به ،وجعله أعظم الكتب السماوية اليت أنزهلا سبحانه ،وخص
به أفضل البشرية حممدا  ، وجعل حفظ ألفاظه خاصية أهل العلم،
هل من املعقول أن تكون كل هذه اخلصائص والشرف والعظمة
للقرآن ويكون كتابا اعتياديا يف حياتنا؟!
ال بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة يف مضامني وحمتويات
هذا القرآن ذاته ،وال بد أن يكون هلذا القرآن حضور يف حياتنا يوازي
هذه العظمة.
ويف هذه الرسالة القصرية اليت بني يديك حصيلة خطرات وتباريح
حول واقع القرآن يف حياتنا ،وآثاره املبهرة احلسية واملعنوية.
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من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتا لالنتباه تلك السطوة الغريبة اليت
ختضــع هلــا النفــوس عنــد اعــه ( ..ســطوة القــرآن) ظــاهرة حــارت فيهــا
العقول ..
حــني يســري صــوت القــارئ يف الغرفــة يغشــى املكــان ســكينة ملموســة
هتبط على أرجاء ما حولك ..
تشعر أن مثة توترا يغادر املكان ..
كأن اجلمادات من حولك أطبقت على الصمت..
كأن احلركة توقفت..
هناك شيء ما تشعر به لكنك ال تستطيع أن تعرب عنه..
حـني تكــون يف ترفتــك  -مــثال  -ويصـدح صــوت القــارئ مــن جهــازك
احملمـول ،أوحــني تكــون يف ســيارتك يف حلظـات انتظــار ويتحــول صــوت
اإلذاع ــة إىل ع ــرس آي ــات مس ــجلة م ــن احل ــرم الش ـ ـريف  ..تشـ ــعر أن
سكونا تريبا يتهادى رويدا رويدا فيما حولك..
كأمنا كنت يف مصنع يرتطم دوي عجالته وحمركاته مث توقف كل شـيء
مرة واحدة..
كأمن ــا توق ــف التي ــار الكهرب ــائي ع ــن ه ــذا املص ــنع م ــرة واح ــدة فخـ ــيم
الصمت وخفتت األنوار وساد اهلدوء املكان..
هذه ظاهرة ملموسـة يصـنعها (القـرآن العظـيم) يف النفـوس حتـدع عنهـا
الكثري من الناس بلغة مليئة باحلرية والعجب..
خياطبك أحيانا شاب مراهق يتذمر من والده أو أمه ..
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فتحــاول أن تصــو لــه عبــارات تربويــة جذابــة لتقنعــه بضــرورة احرتامهمــا
مهما فعال له ..
وتالحظ أن هذا املراهق يزداد مناقشة وجمادلة لك ..
فــاذا استعضــت عــن ذلــك كلــه وقلــت لــه كلمــة واحــدة فقــط :يــا أخــي
اح ُّ
ب
الر ْح َم ِة َوقُ ْل َر ِّ
الذ ِّل ِم َن َّ
الكرمي يقول تعاىل ﴿ َوا ْخ ِف ْ
ض لَ ُه َما َجنَ َ
ِ
ص ِغ ًيرا﴾ [اإلسراء ]12:رأيت موقـف هـذا الفـ
ْار َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَاني َ
خيتلف كليا..
شاهدت هذا بأم عيين ..
ومن شدة انفعايل باملوقف نسيت هذا الف ومشكلته ..
وعدت أفكر يف هذه السطوة املدهشة للقرآن..
ض
كيــف صــمت هــذا الشــاب وأطــرق لــرد ــاع قولــه تعــاىل ﴿ َوا ْخ ِف ْ
ب ْار َح ْم ُه َم ا َك َم ا َربَّيَ انِي
الر ْح َم ِة َوقُ ْل َر ِّ
اح ال ُّذ ِّل ِم َن َّ
لَ ُه َم ا َجنَ َ
ص ِغ ًيرا﴾ ..
َ

ح نغمات صوته تغريت ..
يا أهلل كيف هزته هذه اآلية هزا ..
حــني قــدمت للمجتمــع الغــريب أول مــرة قبــل ثــالع ســنوات للدراســة؛
اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار (حديثي العهد باإلسالم) ..
كنت أحاول أن أستكشف سؤاال واحدا فقط:
ما هو أكثر مؤثر يدفع اإلنسان الغريب العتنـاق اإلسـالم؟ (حـ ميكـن
االستفادة منه يف دعوة البقية).
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كنت أتوقع أنين ميكن أن أصل إىل (نظرية معقدة) حـول املووـوع ،أو
تفاصــيل دقيقــة حــول هــذه القضــية ال يعرفهــا كثــري مــن النــاس ،وق ـرأت
ألجــل ذلــك الكثــري مــن التجــارب الذاتيــة لشخصــيات تربيــة أســلمت،
وشـ ــاهدت الكثـ ــري م ـ ــن املقـ ــاطع املس ـ ــجلة يـ ــروي فيه ـ ــا تربيـ ــون قص ـ ــة
إسالمهم ،وكم كنت مأخوذا بأكثر عامـل تـردد يف قصصـهم ،أال وهـو
أهنـ ــم ( ع ـ ـوا القـ ــرآن وشـ ــعروا بشـ ــعور تريـ ــب اسـ ــتحوذ علـ ــيهم) هـ ــذا
السيناريو يتكرر تقريبـا يف أكثـر قصـص الـذين أسـلموا ،وهـم ال يعرفـون
اللغة العربية أصال!
إهنــا ســطوة القــرآن ..واهلل يقــول ﴿لَ ْو أَنْ َللْنَ ا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَ ى َجبَ ل
ِ
ِّعا ِم ْن َخ ْش يَ ِة اللَّ ِه﴾ [احلشــر  ]10 :هــذا تــأثر
صد ً
لََرأَيْ تَ هُ َخاع ًعا ُمتَ َ
اجلمادات فكيف بالبشر؟!
وم ــن أعج ــب أخب ــار س ــطوة الق ــرآن قص ــة ش ــهرية رواه ــا البخ ـ ـاري يف
صـ ــحيحه وقـ ــد وقعـ ــت قبـ ــل اهلجـ ــرة النبويـ ــة وذلـ ــك حـ ــني اشـ ــتد أذى
املش ـ ــركني مل ـ ــا حص ـ ــروا ب ـ ــين هاش ـ ــم واملطل ـ ــب يف ش ـ ــعب أيب طال ـ ــب،

فحين ــذاك أذن الن ــيب  ألص ــحابه يف اهلج ــرة إىل احلبش ــة ،فخ ــر أب ــو
بكــر يريــد اهلجــرة للحبشــة فلقيــه مالــك بــن احلــارع (ابــن الدتنّــة) وهــو
سـيد قبيلـة القـ َـارة ،وهـي قبيلــة هلـا حلـف مــع قـريد ،وتعهــد أن جيـري أبــا
بكر وحيميه لكي يعبد ربه يف مكة ،يقول الراوي:

(فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ،ول يستعلن بالصَلة ول القراءة
ف ي ري ر داره ،د م ب دا فب ي بك ر ف ابتنى مس جدا بفن اء داره وب ر
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علي ه نس اء المش ركين

فيتقص
فك ان يص لي في ه ويق رأ الق رآن،
ا
وأبن ا هم يعجب ون وينل رون إلي ه ،وك ان أب و بك ر رج َل بك اء ل
يمل ك دمع ه ح ين يق رأ الق رآن ،ف شفلن ذل ك أع را ق ري

من

المشركين)[ .البخاري]1187 :
فيتقصــف عليــه نســاء املشــركني وأبنــا هم) مــن العبــارات
هــذه الكلمــة ( ّ
اليت تطرق ذهين كثريا حني أ ع تاليا للقرآن يأخذ الناس بتالبيبهم ..
يتقصـ ـ ــف أي يزدحـ ـ ــون ويكتظـ ـ ــون حولـ ـ ــه مـ ـ ــأخوذين مـ ـ ــال
ومعـ ـ ــّ ّ
القرآن..
فانظر كيف كان أبو بكر ال حيتمل نفسـه إذا قـرأ القـرآن فتغلبـه دموعـه
..
وانظــر لعوائــل ق ـريد كيــف ا يســتطع عتــاة وصــناديد الكفــار احليلولــة
بينهم وبني اهلرب لسماع القرآن..
ومـن أكثـر األمـور إدهاشـا أن اهلل  -جــل وعـال  -عـرس هـذه الظــاهرة
البشـرية أمـام القـرآن علـى أهنـا دليـل وحجـة ،فـاهلل سـبحانه وتعـاىل نبهنــا
إىل أن نالحظ سطوة القرآن يف النفـوس باعتبارهـا مـن أعظـم أدلـة هـذا
القــرآن ومــن ينــابيع اليقــني هبــذا الكتــاب العظــيم ،وا يشــر القــرآن إىل
جمرد تأثر يسري ،بل يصل األمر إىل اخلرور إىل األرس ..
هل هناك انفعال وتأثر وجداين أشد من السقوط إىل األرس؟
تأمل معي هذا املشهد املـدهد الـذي يرويـه ربنـا جـل وعـال عـن سـطوة
القرآن يف النفوس:
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ِ ِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ْم ِمن قَ ْبلِ ِه إِ َذا يُْت لَ ى
﴿قُ ْل آمنُواْ به أ َْو لَ تُ ْؤمنُواْ إ َّن الذ َ
ين أُوتُواْ الْعل َ
َعلَي ِهم ي ِخ ُّرو َن لِألَ ْذقَ ِ
ان ُس َّج ًدا﴾ [اإلسراء]017:
ْ َْ
باهلل عليك أعد قراءة هذه اآلية وأنت تتخيل هـذا املشـهد الـذي ترسـم

هــذه اآليــة تفاصــيله :قــوم ــن أوتــو حظــا مــن العلــم حــني يتلــى علــيهم
شـ ـ ـيء م ـ ــن آي ـ ــات الق ـ ــرآن ال ميلك ـ ــون أنفس ـ ــهم فيخ ـ ــرون إىل األرس
ساجدين هلل تأثرا وإخباتا ..
يا أهلل ما أعظم هذا القرآن..
بل تأمل يف أحوال قـوم خـري ـن سـبق أن ذكـرهم اهلل يف اآليـة السـابقة
..
استمع إىل انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي ،يقول تعاىل:
ك الَّ ِذين أَنْ ع م اللَّ ه علَ ي ِهم ِم ن النَّبِيِّ ِ
آد َ َوِم َّم ْن
﴿أُولَئِ َ
ين م ْن ذُ ِّريَّ ِة َ
َ
َ ََ َُْ ْ َ
اهيم وإِس رائِ ِ
ِ
ِِ ِ
اجتَبَ ْي نَ ا
يل َوم َّم ْن َه َديْ نَا َو ْ
َح َملْنَا َم ََ نُوح َوم ْن ذُ ِّريَّة إبْ َر َ َ ْ َ َ
ات ال َّر ْح َم ِن َخ ُّروا ُس َّج ًدا َوبُ ِكي ا﴾ [مــرمي]47:
إِذَا تُ ْت لَ ى َعلَ ْي ِه ْم آيَ ُ
هذه اآلية تصور جنس األنبياء ..
ليس رجال صاحلا فقط..
وال قوم ن أوتوا العلم ..
وال نبيّا واحدا أو نبيني ..
بل تصور اآلية (جنس األنبياء) ..
وليست اآلية خترب عن جمرد أدب عند اع الوحي وتأثر يسري به..
بل اآلية تصور األنبياء كيف خيرون إىل األرس يبكون..
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األنبيــاء  ..جــنس األنبيــاء  ..خيــرون لــيرس يبكــون حــني يســمعون
الوحي ..
ماذا صنع يف نفوسهم هذا الوحي العجيب؟
وقـ ــوم آخ ـ ــرون يف عصـ ــر الرس ـ ــالة ذكـ ــر اهلل خ ـ ــربهم يف معـ ــرس امل ـ ــدح
والتثمني الضمين يف صورة أخاذة مبهرة يقول تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َس ِم ُعواْ َم ا
ِ
الر ُس ِ
يض ِم َن َّ
الد ْم َِ﴾ [ املائدة]83:
أُن ِل َل إلى َّ
ول تَ َرى أَ ْعيُ نَ ُه ْم تَف ُ
أي شخص يقرأ اآليـة السـابقة يعلـم أن هـذا الـذي فـاس يف عيـوهنم
من الدموع حني عوا القرآن أنه شيء فاق قدرهتم على االحتمال ..
هــذا الســر الــذي يف القــرآن هــو الــذي اســتثار تلــك الــدمعات الــيت
أراقوها من عيوهنم حني عوا كالم اهلل ..
ملاذا تساقطت دمعاهتم؟ إهنا أسرار القرآن..
هذه الظاهرة البشرية اليت تعـرتي بـين اإلنسـان حـني يسـمعون القـرآن
ليست جمرد استنتا علمي أو مالحظات نفسانية..
بل هي شيء أخربنا اهلل أنه أودعه يف هذا القرآن ..
ليس تأثري القرآن يف النفوس والقلوب فقط ..
بل  -أيضا  -تأثريه اخلارجي على اجلوارح ..
اجلوارح ذاهتا هتتز وتضطرب حني اع القرآن..
قشعريرة عجيبة تسري يف أوصال اإلنسان حني يسمع القرآن ..
يقول تعاىل:
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شابِها مثانِي تَ ْق َ ِ
نلل أَحسن ال ِ ِ ِ
ود
ش ِع ُّر مْن هُ ُجلُ ُ
﴿اللَّهُ َ ْ َ َ َ
ْحديث كتَابًا ُمتَ َ ً َ َ َ
ِ
َّ ِ
ود ُه ْم َوقُلُ وبُ ُه ْم إل ى ِذ ْك ِر اللَّ ِه﴾
ين يَ ْخ َ
ين ُجلُ ُ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم دُ َّم تَل ُ
ال ذ َ
[الزمر ]13 :
الحــظ كيــف يرســم القــرآن مراحــل التــأثر ،تقشــعر اجللــود ،مث تلــني،
إهنـ ــا حلظـ ــة الصـ ــدمة باآليـ ــات الـ ــيت يعقبهـ ــا االستسـ ــالم اإلميـ ــاين ،بـ ــل
واالستعداد املفتوح لالنقياد ملضامني اآليات..
احملسـ ــنات اخلطابيـ ــة) يف أس ـ ــاليب
ولـ ــذلك مهمـ ــا اسـ ــتعملت م ـ ــن ( ّ
خماطبة الناس وإقناعهم فال ميكن أن تصل ملستوى أن يقشعر اجللد يف
رهب ــة املواجه ــة األوىل باآلي ــات ،مث يل ــني اجلل ــد والقل ــب لرب ــه وم ــواله،
فيستسلم وينقاد خبضوع تري مشروط..
هذا شيء يراه املرء يف تصرفات الناس أمامه..
ج ــرب م ــثال أن تق ــول لش ــخص يس ــتفتيك :ه ــذه معامل ــة بنكي ــة ربوي ــة
حمرمة باإلمجاع ،ويف موقف آخـر :قـدم بآيـات القـرآن يف حتـرمي الربـا ،مث
اذكر احلكم الشرعي ،وسرتى فارق االستجابة بني املوقفني؛ بسبب ما
تصنعه اآليات القرآنيـة مـن تـرويض النفـوس والقلـوب خلالقهـا وموالهـا،
ش ِع ُّر ِمْن ه جلُ ُ َّ ِ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم دُ َّم
ين يَ ْخ َ
متامــا كمــا قــال تعــاىل ﴿تَ ْق َ
ُ ُ
ود ال ذ َ
ِ
ود ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إلى ِذ ْك ِر اللَّ ِه﴾..
ين ُجلُ ُ
تَل ُ
ويف مقابل ذلك كله  ..حـني تـرى بعـض أهـل األهـواء يسـمع آيـات
القـرآن وال يتـأثر هبــا ،وال خيضـع ملضـامينها ،وال ينفعــل وجدانـه هبـا ،بــل
رمبا استمتع بالكتب الفكرية واحلـوارات الفكريـة وتلـذذ هبـا وقضـى فيهـا
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تالـب عمــره ،وهــو هــاجر لكتــاب اهلل ميــر بــه الشــهر والشــهران والثالثــة
وهــو ا جيلــس مــع كتــاب ربــه يتأملــه ويتــدبره ويبحــث عــن مـراد اهلل مــن
عبــاده ،إذا رأيــت ذلــك كلــه؛ فاحــد اهلل يــا أخــي الكــرمي علــى العافيــة،
وتــذكر قــول اهلل ســبحانه ﴿فَ وي ل لِْل َق ِ
اس يَ ِة قُلُ وبُ ُه ْم ِم ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه﴾
َْ ٌ

[الزمر]11 :
وحــني يوفقــك ربــك فيكــون لــك حــزب يــومي مــن كتــاب اهلل (كمــا

كـان ألصـحاب رسـول اهلل  أحـزاب يوميـة مـن القـرآن) فحـني تنهــي
تــالوة وردك اليــومي فاحــذر يــا أخــي الكــرمي أن تشــعر بــأي إدالل علــى
اهلل أنــك تق ـرأ القــرآن ،بــل مبجــرد أن تنتهــي فاحــل نفســك علــى مقــام
إميــاين آخ ــر؛ وه ــو استش ــعار من ــة اهلل وفض ــله علي ــك أن أكرم ــك هب ــذه
الســويعة مــع كتــاب اهلل ،فلــوال فضــل اهلل عليــك لكانــت تلــك الــدقائق
ذهبــت يف الفضــول كمــا ذهــب تريهــا ،إذا التفتــت الــنفس لــذاهتا بعــد
العمل الصاحل نقص مسريها إىل اهلل ،فاذا التفتت إىل اهلل لتشكره على
إعانتــه علــى العبــادة ارتفعــت يف مــدار العبوديــة إىل رهبــا وموالهــا ،وقــد
ض ُل اللَّ ِه َعلَْي ُك ْم َوَر ْح َمتُهُ َما
نبهنا اهلل على ذلك بقوله تعاىل ﴿ َولَ ْوَل فَ ْ
ِ ِ
ْح ْم ُد
َح د أَبَ ًدا﴾ [النـور ]10 :وقـول اهلل ﴿ َوقَ الُوا ال َ
ََك ى م ْن ُك ْم م ْن أ َ
ِ
ِ ِ
َِّ ِ َّ ِ
ي لَ ْوَل أَ ْن َه َدانَا اللَّ هُ﴾
لل ه ال ذي َه َدانَا ل َه َذا َوَم ا ُكنَّ ا لنَ ْهتَ د َ
[األعراف .]23 :
فتزكية النفوس فضل ورحة من اهلل يتفضل هبا علـى عبـده ،فهـو بعـد
العب ــادة حيت ــا إىل عب ــادة أخ ــرى وهـ ـي الش ــكر واحلم ــد ،وبص ــورة أدق
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فاملرء حيتا لعبادة قبل العبادة ،وعبادة بعـد العبـادة ،فهـو حيتـا لعبـادة
االستعانة قبل العبادة ،وحيتا لعبادة الشكر بعد العبادة..
وكثــري مــن النــاس إذا عــزم علــى العبــادة جيعــل تايــة عزمــه التخطــيط
والتصميم اجلازم ..
وينسى أن كل هذه وسائل ثانوية ..
وإمنا الوسيلة احلقيقية هي (االستعانة) ..
ولذلك وبرتم أن االستعانة يف ذاهتا عبادة إال أن اهلل أفردها بالـذكر
اك نَ ْعب ُد وإِيَّ َ ِ
ين﴾ [الفاحتة .]4:
بعد العبادة فقال ﴿إِيَّ َ ُ َ
اك نَ ْستَع ُ
وه ـ ـ ــذه االس ـ ـ ــتعانة ب ـ ـ ــاهلل عام ـ ـ ــة يف ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ــيء ،يف الش ـ ـ ــعائر ،ويف
املشروعات اإلصالحية ،ويف مقاومة االحنرافات الشـرعية ،ويف اخلطـاب
الدعوي ،فمن استعان باهلل وجلأ إليه فـتح اهلل لـه أبـواب توفيقـه بـألطف
األسباب اليت ال يتصورها..
عل ـ ـ ــى أي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــال ،ال ميك ـ ـ ــن أن يف ـ ـ ــوت الق ـ ـ ــارئ مالحظ ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه
االنفعـاالت الـيت حيــدثها القـرآن يف النفـوس ،والــيت هـي (سـطوة القــرآن)
فعــال ،والســطوة أصــل معناهــا كمــا يقــول ابــن فــارس (أصــل يــدل علــى
القهر والعلو) ،فالقرآن له قهر وعلو ملموس على النفوس ،وهذا املعـّ

ْح ُّق َوَ َه َق
نظـ ـ ــري وصـ ـ ــف اهلل للقـ ـ ــرآن باإلزهـ ـ ــاق ﴿ َوقُ ْل َج ا َء ال َ
الْب ِ
اط ُل﴾[اإلسـ ـراء  ،]80 :ونظ ــري وص ــف اهلل للق ــرآن بال ــدمغ ﴿بَ ْل
َ
نَ ْق ِذ ُ بِالْح ِّق علَى الْب ِ
اط ِل فَيَ ْد َمغُهُ﴾[األنبيـاء  ،]08 :ونظـري وصـف
َ َ َ
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اهلل لق ــرآن بتص ــديع الكائن ــات ﴿لَ ْو أَنْ َللْنَ ا َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَ ى َجبَ ل
ِ
ِّعا ِم ْن َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه﴾[احلشـر  ]10 :ونظـري تشـبيه
صد ً
لََرأَيْ تَهُ َخاع ًعا ُمتَ َ
ار ُه ْم﴾[البقــرة ]11 :
اهلل للقــرآن ب ـالربق ﴿يَ َك ُ
اد الْبَ ْر َُ يَ ْخطَ ُ أَبْ َ
ص َ
كما نبّه على هذا التشبيه ابن عباس روي اهلل عنه.
ولصـحة هــذا املعــّ فانـك تــد يف كتــب اآلثـار أوصــافا للقــرآن تــدور
حـول أثــره يف النفــوس ،كعبــارة (زواجــر القــرآن) وعبــارة (قـوارع القــرآن)،
وحنوها ا هو متداول يف كتب اآلثار.
والســطوة مبعــّ العقوبــة فعـ هللـل الئــق بــاهلل كمــا جــاء يف بعــض اآلثــار
عنـ ــد ابـ ــن حبـ ــان وتـ ــريه (إن اهلل إذا أنـ ــزل سـ ــطوته) ،ويكثـ ــر يف كتـ ــب
التفس ـ ــري بامل ـ ــأثور ك ـ ــالطربي واب ـ ــن كث ـ ــري وحن ـ ــوهم قول ـ ــه (حي ـ ــذرهم اهلل
سطوته).
اللهــم اجعلنــا مــن أهــل القــرآن ،اللهــم أحــي قلوبنــا بكتابــك ،اللهــم
اجعلن ـ ــا ـ ــن إذا اس ـ ــتمع للق ـ ــرآن اقش ـ ــعر جل ـ ــده مث الن جل ـ ــده وقلب ـ ــه
لكالمك ،اللهم اجعلنا ن إذا ع ما أنزل إىل رسـولك تفـيض عيوننـا
بالـدمع ،اللهـم اجعلنـا ـن إذا تليــت علـيهم آيـات الـرحن خـروا ســجدا
وبكيا ،اللهم إنا نعوذ بك ونلتجئ إليك ونعتصم نابـك أن ال تعلنـا
من القاسية قلوهبم من ذكر اهلل.
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 -2تشمل  ..كي انبهروا !
تأمل كيف تنفعـل (اجلمـادات الصـماء) بسـكينة القـرآن ﴿لَ ْو أَنْ َللْنَ ا
ِ
ِّعا ِم ْن َخ ْش يَ ِة
ص دً
َه َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَ ى َجبَ ل لََرأَيْ تَ هُ َخاع ًعا ُمتَ َ
اللَّ ِه﴾[احلشر .]10 :
اجلبــال الرواســي الــيت يضــرب املثــل يف صــالبتها تتصــدع وتتشــقق مــن
هيبة كالم اهلل..
وتأمل كيف انبهـر (نسـاء املشـركني وأطفـاهلم) بسـكينة القـرآن ،ففـي
صحيح البخاري :
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(أن أبا بكر ابتّ مسجدا بفنـاء داره وبـرز فكـان يصـلي فيـه
فيتقصف عليه نساء املشركني وأبنا هم يعجبون وينظـرون
ويقرأ القرآن،
ّ
إليه ،وكان أبو بكر رجال بكاء ال ميلك دمعـه حـني يقـرأ القـرآن ،فـأفزع
ذلك أشراف قريد من املشركني)[البخاري.]1187 :
والتقصف هو االزدحام واالكتظاظ..
وتأم ـ ــل كي ـ ــف انبه ـ ــر (ص ـ ــناديد املش ـ ــركني) بس ـ ــكينة الق ـ ــرآن ،فف ـ ــي
البخاري أن جبري بـن مطعـم أتـى النـيب  يريـد أن يفاووـه يف أسـارى
بدر ،فلما وصل إىل النيب وإذا باملسلمني يف صالة املغـرب ،وكـان النـيب
إم ــامهم ،فس ــمع جب ــري ق ـراءة الن ــيب ،ووص ــف كي ــف خلب ــت أحاسيس ــه
سكينة القرآن ،كما يقول جبري بن مطعم:

( عـت النـيب  يقـرأ يف املغـرب بــالطور ،فلمـا بلــغ هـذه اآليــة ﴿أَ ْ
ُخلِ ُقوا ِمن رَي ِر َع يء أَ ه م ال َ ِ
الس ماو ِ
ات
ْخ ال ُقو َن ( )53أَ ْ َخلَ ُق وا َّ َ َ
ْ ْ ْ ْ ُُ
ك أَ ْ ُه ُم
ض بَ ْل َل يُوقِنُ و َن ( )53أَ ْ ِعْن َد ُه ْم َخ َلائِ ُن َربِّ َ
َو ْاف َْر َ
ص ْي ِط ُرو َن﴾[الطــور  ]37 - 34 :كــاد قلــيب أن يطــري)[البخــاري :
ال ُْم َ
.]2842
هلل در العرب ما أبلغ عباراهتم..
هكــذا يصــور جبــري أحاسيســه حــني ــع ق ـوارع ســورة الطــور ،حيــث
يقول( :كاد قليب أن يطري) ،هذا وهو مشرك ،ويف حلظة عـداوة تسـتعر
إثــر إعيــاء القتــال ،وقــد جــاء يريــد تســليمه أســرى احلــرب ،ففــي خضــم
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هزته
هذه احلالة يبعد أن يتأثر املرء بكالم خصمه ،لكن سكينة القرآن ّ
ح كاد قلبه أن يطري..
وتأمل كيف انبهرت تلك املخلوقات اخلفية (اجلن) بسكينة القرآن،
ذلك أنه ملا كان النيب  يف مووع يقال لـه (بطـن للـة) وكـان يصـلي
بأصــحابه صــالة الفجــر ،فهيــأ اهلل لــه جمموعــة مــن اجلــن يســمون (جــن
أهل نصيبني) ،فاقرتبوا من رسول اهلل وأصـحابه ،فلمـا عـوا قـراءة النـيب
يف الص ـ ـ ــالة انبه ـ ـ ــروا بس ـ ـ ــكينة الق ـ ـ ــرآن ،وأص ـ ـ ــبحوا يوص ـ ـ ــون بعض ـ ـ ــهم
ك نَ َف را ِم ن ال ِ
باإلنصــات ،كمــا يقــول تعــاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َ ِ
ْج ِّن
ص َرفْ نَا إلَْي َ ً َ
ضروهُ قَالُوا أَنْ ِ
ِ
صتُوا﴾ [األحقاف .]18 :
يَ ْستَم ُعو َن الْ ُق ْرآ َن فَلَ َّما َح َ ُ
وأخــرب اهلل يف مووــع آخــر عــن مــا اســتحوذ علــى هــؤالء اجلــن مــن
اس تَمَ نَ َف ر ِم ن ال ِ
ِ ِ
ْج ِّن
التعجــب فقــال تعــاىل﴿ :قُ ْل أُوح َي إلَ َّي أَنَّ هُ ْ َ َ ٌ َ
فَ َقالُوا إِنَّا َس ِم ْعنَا قُ ْرآنًا َع َجبًا﴾[اجلن ]0 :
وتأمل كيف انبهر (صاحلوا البشر) بسكينة القرآن ،فلم تقتصر آثـار
اهليبة القرآنية على قلوهبم فقط ،بل امتدت إىل اجللود فصارت تتقـبّض
َحس ن الْح ِد ِ
يث كِتَابً ا
مـن آثـار القــرآن ،كمـا قــال تعـاىل﴿ :اللَّ هُ نَ َّل َل أ ْ َ َ َ
ش ِع ُّر ِمْن ه جلُ ُ َّ ِ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم﴾[الزمــر :
ين يَ ْخ َ
ش ابِ ًها َمثَ انِ َي تَ ْق َ
ُمتَ َ
ُ ُ
ود ال ذ َ
.]13
وتأمــل كيــف انبهــر (صــاحلوا أهــل الكتــاب) بســكينة القــرآن ،فكــانوا
إذا عـ ـ ـوا تالي ـ ــا للق ـ ــرآن ابت ـ ــدرهتم دم ـ ــوعهم يراه ـ ــا الن ـ ــاظر تتالم ـ ــع يف
حماجرهم كما صورها القـرآن يف قولـه تعـاىلَ ﴿ :ولَتَ ِج َد َّن أَقْ َربَ ُه ْم َم َو َّد ًة
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َن ِم ْن هم قِ ِّ ِ
َّ ِ
َِّ ِ
ص ارى َذلِ َ ِ
ين
ين َ
ك ب ش َّ ُ ْ
ين قَ الُوا إِنَّ ا نَ َ َ
سيس َ
آمنُ وا ال ذ َ
لل ذ َ
َوُر ْهبَانً ا َوأَنَّ ُه ْم َل يَ ْس تَكْبِ ُرو َن (َ )22وإِ َذا َس ِم ُعوا َم ا أُنْ ِل َل إِلَ ى
ِ
الر ُس ِ
يض ِم َن َّ
الد ْم َِ﴾[املائدة .]83-81 :
َّ
ول تَ َرى أَ ْعيُ نَ ُه ْم تَف ُ
وتأمــل كي ــف انبهــرت (املالئك ــة الك ـرام) بســكينة الق ــرآن ،فص ــارت
تتهادى من السماء مقرتبة إىل األرس حني عت أحد قـراء الصـحابة
يتغّ بالقرآن يف جوف الليـل ،كمـا يف صـحيح البخـاري عـن أسـيد بـن
حضري قال:
(بينمــا هــو يقـرأ مــن الليــل ســورة البقــرة ،فرفعــت رأســي إىل الســماء،
فــاذا مثــل الظل ــة فيهــا أمث ــال املصــابيح ،فخرجــت ح ـ ال أراهــا ،ق ــال
رسول اهلل "وتدري مـا ذاك؟" قـال :ال .قـال رسـول اهلل " تلـك املالئكـة
دنت لصوتك ،ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليهـا ال تتـوارى مـنهم
" ) [البخاري .]4108 :
وتأمـل كيــف انبهـر (األنبيــاء) علـيهم أزكــى الصـالة والســالم بســكينة
الــوحي ،كمــا يصــور القــرآن تــأثرهم بكــالم اهلل ،وخــرورهم إىل األرس،
وبكــاءهم؛ كمــا يف قولــه تعــاىل ﴿أُولَئِ َ َّ ِ
ين أَنْ َع َم اللَّ هُ َعلَ ْي ِه ْم ِم َن
ك ال ذ َ
ِ
ِ
النَّبِيِّ ِ
ِِ ِ
يم
ين م ْن ذُ ِّريَّ ِة َ
َ
آد َ َوم َّم ْن َح َملْنَ ا َم ََ نُ وح َوم ْن ذُ ِّريَّ ة إبْ َراه َ
وإِس رائِ ِ
ات ال َّر ْح َم ِن
اجتَبَ ْي نَ ا إِذَا تُ ْت لَ ى َعلَ ْي ِه ْم آيَ ُ
يل َوم َّم ْن َه َديْ نَا َو ْ
َ َْ َ
َخ ُّروا ُس َّج ًدا َوبُ ِكيا﴾[مرمي .]48 :
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وأخريا  ..تأمل كيف انبهر أشرف اخللق على اإلطـالق ،وسـيد ولـد
آدم (حمم ــد)  ؛ بس ــكينة الق ــرآن ،فف ــي البخ ــاري ع ــن عب ــد اهلل ب ــن
مسعود أنه قال
(ق ــال يل رسـ ــول اهلل  " : اق ـ ـرأ علـ ــي" ،فقل ــت :أق ـ ـرأ عليـ ــك يـ ــا
رسـول اهلل وعليــك أنــزل؟ فقــال رسـول اهلل " :إين أشــتهي أن أ عــه مــن
تــريي" ،فقـرأت النســاء حـ إذا بلغــت "فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمــة
بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا" ،قال يل رسول اهلل " :كـف ،أو
أمسك" ،فرأيت عينيه تذرفان)[البخاري .]4144 :
يا ألسرار القرآن ..
ويـا لعجائـب هـذه اهليبــة القرآنيـة الـيت تتطــامن علـى النفـوس فتخبــت
لكــالم اهلل ،وتتســلل الــدمعات واملــرء يــداريها ويتنحــنح ،ويشــعر املســلم
فعال أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إىل األرس ..
هك ـ ـ ــذا إذن  ..اجلم ـ ـ ــادات الرواس ـ ـ ــي تتص ـ ـ ــدع ،ونس ـ ـ ــاء املش ـ ـ ــركني
وأطفاهلم يتهافتون سرا لسـماع القـرآن ،وصـنديد جـاء يفـاوس يف حالـة
حــرب ومــع ذلــك "كــاد قلبــه يطــري" مــع ســورة الطــور ،واجلــن استنصــت
بعض ــهم بعض ــا وتعجب ـ ـوا وول ـ ـوا إىل ق ــومهم منـ ــذرين ،واملؤمن ــون الـ ــذين
خيشـ ــون رهبـ ــم ظهـ ــر االقشـ ــعرار يف جلـ ــودهم ،والقساوسـ ــة الصـ ــادقون
فاو ــت عي ــوهنم بال ــدمع ،واملالئك ــة الكـ ـرام دن ــت م ــن الس ــماء ت ــتيأل
تق ــرتب م ــن ق ــارئ يف ح ـ ّـرات احلج ــاز يتغ ــّ يف ج ــوف اللي ــل ب ــالبقرة،
واألنبيــاء مــن لــدن آدم إذا ع ـوا كــالم اهلل خــروا إىل األرس ســاجدين
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بـاكني ،ورسـول اهلل  حـني ـع اآليـة تصـور عرصـات القيامـة وحلظــة
الشــهادة علــى النــاس اســتوقف صــاحبه ابــن مســعود مــن شــدة مــا تلبــه
من البكاء..
رباه ..
ما أعظم كالمك ..
وما أحسن كتابك..
كتاب هذا منزلته ،وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أخي الكرمي أن هنملـه؟
هلل
وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا عشرات التعليقات واألخبار واإلميـيالت
نصيب من يومنا؟
واملقاالت ،ومع ذلك ليس لـ(كتاب اهلل)
هلل
فهل كتب الناس أعظم من كتاب اهلل؟
وهل كالم املخلوقني أعظم من كالم اخلالق؟!
وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟!!

لق ــد اش ــتكى رس ــول اهلل  م ــن كف ــار قوم ــه ح ــني وقعـ ـوا يف ص ـ ٍ
ـفة
بشــعة ،فواحسـرتاه إن شــاهبنا هــؤالء الكفــار يف هــذه الصــفة الــيت تــذمر

منهــا رســول اهلل ،وجــأر بالشــكوى إىل اهلل منهــا ،يقــول رســول اهلل 

ب إِ َّن قَ ْوِمي اتَّ َخ ُذوا َه َذا الْ ُق ْرآ َن
الر ُس ُ
يف شــكواهَ ﴿ :وقَ َ
ول يَ ا َر ِّ
ال َّ
ورا﴾[الفرقان .]31 :
َم ْه ُج ً
أي خسارة..
وأي حرمان..
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أن يتجارى الكسل واخلمول باملرء ح يتدهور يف منحدرات (هجـر
الق ــرآن) ..إذا ك ــان رس ــول اهلل  وه ــو حبيبن ــا ال ــذي نفدي ــه بأنفس ــنا
وأهلينا وما منلك يشتكي إىل ربه الكفار بسبب (هجر القرآن) ..
فهل نروى ألنفسنا أن لالف مراد حبيبنا رسول اهلل ؟
هــل نروــى ألنفســنا أن ننــزل يف املربــع الــذي يــؤذي رســول اهلل ؟
فأين توقري نبينا ؟.
أخي الذي أحب له ما أحب لنفسي ..
القضية لن تكلفنـا الكثـري ،إمنـا هـي دقـائق معـدودة مـن يومنـا جنعلهـا
حقا حصريا لكتاب اهلل ..
نتقلــب بــني مواعظــه وأحكامــه وأخبــاره ،فنتزكــى مبــا يســيل يف آياتــه
العظيمة من نبض إمياين ،ومعدن أخالقـي ،والتزامـات حقوقيـة ،ورسـالة
عاملية إىل الناس كافة..
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 -5من ا ل افعع ريين
حادثةهلل حكاها يل مرة أحد األقارب قبل زهاء مخس عشرة سنة ..
كان يتحدع يل بشكل عروي ا ِ
يلق هو باال وهو يتحدع ..
لكن قصته تلك الزالت تتناوب على ذهين بني فينة وأخرى ..
ق ـرييب ه ــذا يس ــكن قري ــة حدودي ــة يف عالي ــة جن ــد ،وي ــروي يل أن ــه يف
األيام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف وينام قريبا من النافذة..
ويعلم عن دخول الثلث األخري مـن الليـل عـرب صـوت أحـد الكهـول
يف القرية يدخل املسجد مع اهلزيع األخـري مـن الليـل ،ويف فنـاء املسـجد
يفرتش طرفا من السجادة الطويلـة ويبـدأ يرتـل القـرآن يف صـالته بطريقـة
كبار السن املعهودة ..
وهذه عادته كل ليلة..
من ــذ حك ــى يل قـ ـرييب تل ــك القص ــة وأن ــا أحت ــني ذل ــك الكه ــل ألرى
صالته الروحانية..
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يــا ليتــك ت ـراه وهــو يقــبض حليتــه بــني حــني وآخــر ..مث يسرتســل يف
قراءته..
لقد كاد يأخذ بأحناء قليب ..
قراءته تلك ليست بتجويد مصقول..
وال ح بصوت أنيق..
ولكنهــا  -وعــزة جــالل اهلل  -فيه ــا صــدق ويقــني أحــس أن حول ــه
هالة نور وهو يقرأ ويرتل..
صحيح أن القرآن بعامة حيمل طاقة تأثريية ختلب لب املستمع ..
أمر إوايف صرت أملسه أخريا ..
ولكن هناك هلل
وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عاملا آخر..
مثة قدر إوايف يف جالل القرآن حلظة سكون الليل..
ذل ــك الكه ــل الق ــرآين  ..ت ــويف قب ــل س ــنيات قالئ ــل رح ــه اهلل رح ــة
واسعة  ..ولكن ما الذي بعث قصته من مرقدها يف ذهين؟
احلقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القدمية قصة اثلـة م ّـرت يب وأنـا
أتصفح صحيح البخاري  ..وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصـة يف
البخاري فلن ختطئ عينك وجه العالقة ..
فقد روى البخاري عن النيب  أنه قال :
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( إين ألعــرف أص ـوات رفقــة األشــعريني بــالقرآن حــني يــدخلون
بالليل  ،وأعرف منازهلم مـن أصـواهتم بـالقرآن بالليـل  ،وإن كنـت ا أر
منازهلم حني نزلوا بالنهار) [البخاري]2131
الح ــظ كي ــف ا ي ــر النـ ـيب من ــازهلم بالنه ــار  ..مث اس ــتطاع أن حي ــدد
موقعها ملا خـيم الليـل بسـبب مـا بـدأ يتسـرب منهـا مـن حنـني املـرتلني..
إهنا "منازل األشعريني" ..
يــا أهلل  ..بــاهلل عليــك أال تلمــس يف كلمــات رســول اهلل  ح ـرارة
اإلعجاب لذلك الرتتيل الذي يتهادى من منازهلم بالليل ؟! واوـح أن
النـيب  ا يكـن خيـرب عـن جمـرد اعـه مصـادفة لـتالوهتم الليليـة  ..بـل
تك ــاد تتحس ــس كي ــف ك ــان  مت ــأثرا بروع ــة ذل ــك الص ــوت الق ــرآين
لدرجة تتبع مصدره وتعيني موقعه يف الليل ،مث اإلخبار بذلك هنارا..
هك ـ ــذا يكش ـ ــف مش ـ ــاعره ( : وأع ـ ــرف من ـ ــازل األش ـ ــعريني م ـ ــن
أصواهتم بالقرآن بالليل ،وإن كنت ا أر منازهلم حني نزلوا بالنهار)..
هــل تص ــدق أن ــين ش ــعرت حب ــب ج ــارف ألولئ ــك األش ــعريني ال ــذين
كانت أصواهتم بالقرآن بالليل تستثري إعجاب رسول اهلل ..
بــل لقــد دفعــين ذلــك احلــب أن أحبــث عــن ش ـيء مــن أخبــارهم يف
كتب الرتاجم والسري..
صــحيح أنــين وجــدت هلــم بعــض الفضــائل ،لكنهــا ا تشـ ِ
ـف نفســي
إىل اآلن عن خربهم ،وخرب ليلهم الذي كانوا يسهرونه مع كتاب اهلل..
فاللهم ارس عن األشعريني..
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الن ــيب  ك ــان يس ــمع الق ــرآن بالنه ــار قطع ــا ،فلم ــاذا جذبت ــه قـ ـراءة
األشعريني وصار يتلفت إىل منازهلم إذن؟
ال أدري ..
لكنين أميل إىل أهنا أسرار القرآن بالليل ..
فآي ــات القـ ــرآن إذا هبط ــت تيـ ــوم املسـ ــاء ص ــارت تتـ ــدفق بروحانيـ ــة
خاصة..
انبعاع صوت القارئ بالقرآن بني أموا الليل السـاكن قصـة تنحـين
هلا النفوس..
وق ــد م ــرت يب ش ـ ـواهد أخ ــرى الحظ ــت فيهـ ــا ه ــذا احلن ــني النبـ ــوي
لصــوت القــرآن بالليــل ..ففــي صــحيح اإلمــام مســلم أن النــيب  قــال
مــرة أليب موســى( :لــو رأيتــين وأنــا أســتمع لقراءتــك البارحــة) [مســلم :
.]0887
يبدو أن رسـول اهلل  يشـتد اهتمامـه ملصـدر الصـوت حـني يسـمع
قارئا يقرأ القرآن وسط ظالم الليل ..ح أنـه إذا أصـبح أخـرب أصـحابه
بتلك القراءات القرآنية الليلية..
وقولـ ــه "لـ ــو رأيتـ ــين وأنـ ــا أسـ ــتمع" يـ ــدل علـ ــى أن النـ ــيب أعـ ــار األمـ ــر
اهتمامه..
وأخذ ينصت..
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تذكر معي هاهنا أن رسول اهلل حيفظ القـرآن باحفـاظ اهلل لـه ..ومـع
ذلــك ينصــت ملصــدر الصــوت بــالقرآن مهتمــا  ..مث خيــرب أصــحابه بعــد
ذلك..
ملاذا؟
إهنا أسرار روحانية القرآن حني تستحوذ على سكون الليل البهيم..
ليس البشر فقط ..
بــل ح ـ املالئكــة خرجــت عــن اســتتارها يومــا حــني انبعــث صــوت
الص ــحايب ب ــالقرآن  ..فف ــي ص ــحيح البخ ــاري ع ــن أس ــيد ب ــن حض ــري
قال":بينما هو يقـرأ مـن الليـل سـورة البقـرة ،فرفعـت رأسـي إىل السـماء،
فــاذا مثــل الظل ــة فيهــا أمث ــال املصــابيح ،فخرجــت ح ـ ال أراهــا ،ق ــال
رسول اهلل "وتدري ما ذاك؟" قال :ال .قال رسول اهلل " :تلك املالئكة
دن ــت لص ــوتك ،ول ــو قـ ـرأت ألص ــبحت ينظ ــر الن ــاس إليه ــا ال تتـ ـوارى
منهم" [البخاري.]4108
كلمــا عــت قارئــا يتل ـوا شــيئا مــن ســورة البقــرة  ..ومــرت يب بعــض
املواو ــع املث ــرية للعق ــل البش ــري ..ويف البق ــرة مواو ــع هت ــز النف ــوس هـ ـزا
أعظمه ــا آي ــة الكرس ــي ال ــيت كله ــا يف أوص ــاف اجل ــالل اإلهلي ــة ،وقص ــة
تقلـب وجــه الرســول يف الســماء هتفــو نفســه لتغيــري القبلــة ،وقصــة ابــتالء
إب ـ ـراهيم اخلليـ ــل بالكلمـ ــات وإمامتـ ــه يف الـ ــدين ،وقصـ ــة املـ ــي مـ ــن بـ ــين
إس ـ ـرائيل ال ـ ــذين طلبـ ـ ـوا القت ـ ــال مث أخ ـ ــذوا يتس ـ ــاقطون عل ـ ــى مراح ـ ــل ،
ومواوع عجيبة أخرى..
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وامل ـراد أنــين كلم ــا عــت قارئ ــا يتل ـوا ش ــيئا مــن البق ــرة تــذكرت تن ــزل
املالئكـة بـأنوارهم حـني أخــذ أسـيد بـن احلضـري يرتــل البقـرة وسـط جــنح
الظالم..
ملــاذا تنزلــت املالئكــة كأهنــا املصــابيح تــتيأل وخرجــت عــن اســتتارها؟
إهنا عجائب كتاب اهلل حني يهيمن فوق سكون الليل..
بــل تأمــل يف خــرب أعجــب مــن ذلــك كلــه  ،وهــو أن النــيب  كــان
حي ــث أص ــحابه بش ـ الط ــرق  -املباش ــرة وت ــري املباش ــرة  -عل ــى ت ــالوة
القرآن بالليل..
كــان رســول اهلل  يبعــث رســائل وــمنية أثنــاء حتدثــه مــع أصــحابه
لف املساءُ املدينة..
تغرس فيهم مركزية تالوة القرآن إذا ّ
وم ــن تل ــك القص ــص أن ــه ذُكِ ــر م ــرة يف جمل ــس الن ــيب  الص ــحايب

اجلليـ ــل "ش ـ ـريح احلضـ ــرمي" فـ ــأثّ النـ ــيب  عليـ ــه بطريقـ ــة لـ ــيس مـ ــن
الصــعب بتاتــا فهــم الرســالة الضــمنية فيهــا  ..فقــد روى النســائي وتــريه
بس ــند ص ــحيح أن "ش ــرحيا احلض ــرمي ذُكِ ــر عن ــد رس ــول اهلل  فق ــال

رسول اهلل " ذاك رجل ال يتوسد القرآن" [النسائي. ]146/3
دعــين أعــرتف لــك أوال أنــين حــني ق ـرأت هــذا احلــديث أول مــرة ا
يستنب يل وجهه؟
ما معّ " ال يتوسد القرآن"؟
وهل هناك أحد أصال جيعل القرآن وسادة ال ح اهلل؟
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وإذا باملعّ أنه ال ينام بالليل ويرتك حزبه من القـرآن  ،لكـن البالتـة
النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اختذ القرآن وسادة!
والــنص لــه وجهــان ،إمــا أن يكــون الرســول  ميــدح مــن ال يتوســد
القـ ــرآن ،أو يـ ــذم مـ ــن يتوسـ ــد القـ ــرآن ،ورجـ ــح ابـ ــن اجلـ ــوزي يف تريبـ ــه
والسندي يف حاشـيته الوجـه األول ،وعلـى كـال التقـديرين فاحلاصـل هـو
تنبيه الرسول بطريقة بالتية مثرية على مكانة تالوة القرآن بالليل..
إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول  باختاذه "وسادة" ،فيبـدو
أن وسائدنا هتتكت من كثرة النوم عليها!
فاللهم ارحم احلال وال تعلنا ن يتوسد حمفوظاتنا من القرآن..
ويف كتـ ــاب اهلل إشـ ــارات إىل ذلـ ــك اجلمـ ــال األخـ ــاذ لق ـ ـراءة الـ ــوحي
بالليل ..
منه ــا أن اهلل تع ــاىل أث ــّ م ــرة علـ ــى ق ــوم ب ــذلك  ..فق ــال تعـ ــاىل يف
ِ َّ ِ
ِ
اء اللَّْي ِل﴾[آل
وص ـ ــفهم﴿ :أ َُّم ةٌ قَائ َم ةٌ يَ ْت لُ و َن آيَ ات الل ه آنَ َ
عمران.]003
هل تستطيع أن متنع الشجو حـني تتخيـل هـؤالء القـوم الـذين أحـب
اهلل فيهم التغين بآيات الوحي إذا أوى الناس إىل فرشهم؟
اهلل جل جالله يثمن منهم هذا املوقف وخيلده يف كتابه العظيم..
أخ ــذت م ــرة أتأم ــل مث ــل ه ــذه األخب ــار القرآني ــة النبوي ــة ع ــن ج ــالل
القرآن يف الليل..
وأخذت أتساءل  :ما سبب ذلك يا ترى؟
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هل هناك تفسري علمي لذلك؟ ا أصل لنتيجة حا ـة ،لكـن بـدت
يل بعض اإلشارات يف كتاب اهلل..
فقد أشار القرآن يف تري مووع إىل كون الليـل مووـعا للسـكن كمـا
قــال تعــاىل﴿ :فَ الِ ُق ِْ
اح َو َج َع َل اللَّْي َل َس َكنًا﴾[األنع ــام ،]86
ص بَ ِ
اْل ْ
وق ــال تع ــاىل﴿ :أَلَ ْم يَ َرْوا أَنَّ ا َج َعلْنَ ا اللَّْي َل لِيَ ْس ُكنُوا فِي ِه﴾[النم ــل
..]86
ففــي أصــل التكــوين البشــري حيتــا اإلنســان إىل الســكينة بالليــل..
وتكون النفس مهيأة مبا يعرتيها من هذا اهلدوء..
والوحي اإلهلي من أعظم أسباب السكينة..
ومــن هــذا البــاب كانــت أح ــد الوجــوه يف تفســري مــا يف الت ــابوت يف
ال لَهم نَبِيُّ هم إِ َّن آيةَ مل ِ
وت فِي ِه
ْك ِه أَ ْن يَشْتِيَ ُك ُم التَّ ابُ ُ
َ ُ
قوله تعاىلَ ﴿ :وقَ َ ُ ْ ُ ْ
َس ِكينَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم﴾[البقرة.. ]128:
ولــذلك فــان املعــرس عــن القــرآن يصــاب بــاآلالم النفســية كمــا قــال
ش ةً
ض َع ْن ِذ ْك ِري فَ ِإ َّن لَ هُ َم ِعي َ
تعـ ـ ـ ـ ــاىل َ ﴿ :وَم ْن أَ ْع َر َ
ضْن ًكا﴾[طه.. ]012:
َ

فاحليـاة الطيبـة احلقيقيــة ال تكـون إال ألهـل اإلميــان كمـا قـال تعــاىل :
ِ
ص الِ ًحا ِم ْن ذَ َك ر أ َْو أُنْ ثَ ى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّ هُ َحيَ ا ًة
﴿ َم ْن َعم َل َ
طَيِّبَةً﴾[النحل..]87
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وامل ـراد أن مــن تأمــل اهتمــام النــيب  تــاه مصــدر الصــوت ب ـالقرآن
يف الليل حـني قـال( :إين ألعـرف منـازل األشـعريني بالليـل مـن أصـواهتم
بالقرآن) ..
وحني قال أليب موسى (لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارحة) ..
ومدح النيب  لشريح احلضرمي بأنه (رجل ال يتوسد القرآن) ..
وتنزل املالئكة كأهنا املصابيح حني أخذ أسيد بن حضري يرتل سـورة
البقرة بالليل ..
ِ َّ ِ
ِ
اء
ومدح اهلل ألولئك القوم بـأهنم ﴿أ َُّمةٌ قَائ َم ةٌ يَ ْت لُ و َن آيَات الل ه آنَ َ
اللَّْي ِل﴾[آل عمران  .. ]003 :اخل
من تأمل ذلك كله ..
فه ــل س ــيبقى ليل ــه يتص ــرم يف س ــهرات ترفيهي ــة م ــع األص ــدقاء  ،أو
تصــفح الرتهــات الفكريــة ومقــاطع اليوتيــوب علــى شــبكة االنرتنــت ؟!
هــل ســريحل أكثــر اليــوم ولــيس فيــه إال اهنمــاك يف تتبــع تعليقــات تــري
نافعـة علــى شـبكات التواصــل االجتمـاعي؟ هــاهو العمـر ميضــي والنــاس
من حولنا ال ميضي أسـبوع إال ويقـال "أحسـن اهلل عـزاءك يف فـالن" ..
فهــل يــا تــرى ســيفّ العمــر هكــذا يف الفضــول والرتفيــه وحنــن ا نتــذوق
حالوة كتاب اهلل آناء الليل؟

 -4مَ القلوب الصخرية
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احلديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون ،ومن رزايا هذا
الزمن أن صرنا ال نستحي من املناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا
كاحلجارة أو أشد قسوة  ..لكن دعنا يا أخي ندردش دردشة
احملبوسني يتشاجون لبعضهم كيف يهربون من معتقالت خطاياهم..
لقد قرأت كثريا كثريا يف كتب الرقائق واإلميانيات واملواعظ ،وجربت
كثريا من الوسائل اليت ذكروها ،وأصدقك القول أنين رأيتها حمدودة
اجلدوى ،ال أنكر أن فيها فائدة ،لكن ليست الفائدة الفعلية اليت
كنت أتوقعها ،ووجدت العال احلقيقي الفعال الناجع املذهل يف
دواء واحد فقط ،دواء واحد ال تري ،وكلما استعملته رأيت الشفاء
يف نفسي ،وكلما ابتعدت عنه عادت يل أسقامي ،هذا العال هو
بكل اختصار (تدبر القرآن).
دع عنك كلما يذكره صيادلة اإلميان ،ودع عنك كل عقاقري الرقائق
اليت يصفوهنا ،واستعمل (تدبر القرآن) وسرتى يف نفسك وإميانك
وقوتك على الطاعات وتأبيك على املعاصي وراحة نفسك يف
صراعات املناهج واألفكار شيئا ال ينقضي منه العجب.
كل تقصير يقَ فيه اْلنسان ،سواء كان تقصيراً علمياً بالتشويل

والتحري للشريعة ،أو كان تقصيراً سلوكياً بالرضوخ لدواعي
الشهوة ،فإنه فرن عن قسوة القلب.
وهل تعلم كيف حتدع قسوة القلب؟
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قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي ،أال ترى اهلل تعاىل يقول:
ِ َِّ ِ
ش ََ قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوَما نَ َل َل ِم َن
آمنُوا أَ ْن تَ ْخ َ
ين َ
﴿أَلَ ْم يَشْن للذ َ
ِ
َّ ِ
ال َعلَْي ِه ُم ْاف ََم ُد
ب ِم ْن قَ ْب ُل فَطَ َ
ين أُوتُوا الْكتَا َ
ال َ
ْح ِّق َوَل يَ ُكونُوا َكالذ َ
ت قُلُوبُ ُه ْم﴾ [احلديد]06:
س ْ
فَ َق َ
أرأيت يا أخي؟ إنه طول األمد ! ..
ملا طال هبم األمد قست قلوهبم  ..ولو جددوا العهد مع الوحي
حليت قلوهبم..
فاذا قسا القلب ترأ اإلنسان على امليل بالشريعة مع هواه ..
وإذا قسا القلب هتاون اإلنسان يف الطاعات واستثقلها ..
وإذا قسا القلب عظمت الدنيا يف عني املرء فأقبل عليها وأمهل
حل رسالة اإلسالم للناس  ..وإذا قسا القلب وعفت الغرية واحلمية
لدين اهلل ..
وما العال إذا ؟
العال ملا حييك يف هذه الصدور هو مداواهتا بتدبر القرآن  ..باهلل
اءتْ ُك ْم َم ْو ِعلَةٌ ِم ْن
َّاس قَ ْد َج َ
عليك تأمل يف قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
َربِّ ُك ْم َو ِع َفاءٌ لِ َما فِي
ُّ
الص ُدوِر َو ُه ًدى َوَر ْح َمةٌ
لِل ِ ِ
ين﴾[يونس]47:
ُ
ْم ْؤمن َ
هكذا تقدم اآلية املعّ بكل وووح "وشفاء ملا يف الصدور" ..
ولكن ما الذي يف الصدور؟!
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يف الصدور شهوات تتشوف  ..ويف الصدور شبهات تنبح  ..ويف
حجب تليظة ..ويف الصدور طبقات مطمورة من الرين
الصدور
هلل
﴿ َك ََّل بل را َن َعلَ ٰى قُلُوبِ ِهم ما َكانُوا يك ِ
ْسبُو َن﴾[املطففني.. ]02:
َ
َْ
َْ َ
وهذه الدوامات اليت يف الصدور دوا ها كما قال اهلل :
اءتْ ُك ْم َم ْو ِعلَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو ِع َفاءٌ لِ َما فِي
﴿قَ ْد َج َ
الص ُدوِر﴾[يونس.. ]47:
ُّ
فاذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس يف الطاعات ..
وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص بكل سالسة ونفرت من
التأويل والتحريف ..
وإذا شفيت الصدور تعلقت باآلخرة واستهانت حبطام الدنيا ..
وإذا شفيت الصدور امتيت حبمل هم إظهار اهلدى ودين احلق
على الدين كله ..
وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت األهداف
الصغرية ..
تلك األهداف اليت تستعظمها النفوس الوويعة ..
الولع بالشهرة ..
وحب الظهور ..
وشغف الرياسة واجلاه يف عيون الناس ..
وشهوة تلبة األقران ..
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النفوس اليت شفاها هذا القرآن  ..ترى كل ذلك حطام إعالمي
ظاهره لذيذ فاذا جرب اإلنسان بعضه اكتشف تفاهته ..
وأنه ال يستحق حلظة من العناء فضال عن اللهاع سنوات ..فضال
عن تقبل أن يقوم املرء بتحريف الوحي ليقال فالن الوسطي الراقي
الوطين التنموي احلضاري النهضوي التقدمي ..إىل تري ذلك من
عصائب األهواء اليت تعشي العيون عن ر ية احلقائق..
هل تظن يا أخي أن حتريف معاين الشريعة ال صلة له بقسوة
القلب؟! أفال تقرأ معي يا أخي قوله تعاىل ﴿وجعلْنَا قُلُوب هم قَ ِ
اسيَةً
َ ََ
َُ ْ
يح ِّرفُو َن الْ َكلِم َعن مو ِ
اض ِع ِه﴾[املائدة.]03:
َُ
َ ْ ََ
على أية حال ..
ِ
اءتْ ُك ْم َم ْو ِعلَةٌ ِم ْن
َّاس قَ ْد َج َ
دعنا نُعد قراءة آية الشفاء ﴿يَا أَيُّ َها الن ُ
َربِّ ُك ْم َو ِع َفاءٌ لِ َما فِي
ُّ
الص ُدوِر َو ُه ًدى َوَر ْح َمةٌ
لِل ِ ِ
ين﴾[يونس]47:
ُ
ْم ْؤمن َ
يا اهلل ..
هل قال اهلل "عفاء لما في الصدور" ..

نعم إنه شفاء ملا يف الصدور..
هكذا بكل وووح ..
هذا القرآن يا أخي له سحر عجيب يف إحياء القلب وحتريك
النفوس وعمارهتا بالشوق لباريها جل وعال ..
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وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة يف صناعة
ِ
َّ ِ
ين
االخبات واخلضوع يف النفس البشرية كما يقول تعاىل ﴿ َوليَ ْعلَ َم الذ َ
ِ
ِ
ْح ُّق ِم ْن َربِّ َ
ك فَيُ ْؤمنُوا بِ ِه فَ تُ ْخبِ َ
ت لَهُ
ْم أَنَّهُ ال َ
أُوتُوا الْعل َ
قُلُوبُ ُه ْم﴾[احلج]42:
فاذا أخبتت النفوس ..
وانفعلت بالتأثر اإلمياين ..
احنلت قيود اجلوارح ..
وهلج اللسان بالذكر ..
وخفقت األطراف بالركوع والسجود والسعي لدين اهلل  ..كما
َحسن الْح ِد ِ
يث
يصور احلق تبارك وتعاىل ذلك بقوله﴿ :اللَّهُ نَ َّل َل أ ْ َ َ َ
ش ِع ُّر ِمْنه جلُ ُ َّ ِ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم دُ َّم
ين يَ ْخ َ
شابِ ًها َمثَانِ َي تَ ْق َ
كِتَابًا ُمتَ َ
ُ ُ
ود الذ َ
ِ
ود ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِلَ ٰى ِذ ْك ِر اللَّ ِه﴾[الزمر]13:
ين ُجلُ ُ
تَل ُ
الحظ كيف تقشعر  ..مث تلني ..
إهنا الرهبة اليت تليها االستجابة ..
وتلك هي هيبة القرآن..

 -3الشاردون
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حاالت االحنراف عن التدين حاالت تذيب القلب مرارة ،وخصوصا
إذا كان املنحرف صديقا قريبا عشت معه أيام العلم واإلميان..
وحاالت االحنراف بينها تفاوت كبري..
فبعضهم مشكلته (علمية) بسبب رهبة عقول ثقافية كبرية اهنزم
أمامها..
وبعضهم مشكلته (سلوكية) بسبب وعفه أمام لذائذ اللهو والرتفيه..
وإن كان األمر دوما يكون مركبا من هوى وشبهة لكنه يكون أتلب
ألحدمها حبسب احلال ،فاما تعرتيه شبهة تقوده للتمر يف الشهوات،
وإما تغلبه شهوة فيتطلب هلا الشبهات واملخار واحليل.
وأنا إىل هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه احلاالت ال أعرف
عالجا أنفع من (تدبر القرآن) فان القرآن جيمع نوعي العال
(اإلمياين والعلمي) وهذا ال يكاد يوجد يف تري القرآن ،فالقرآن له سر
ِ
َّ ِ
ين أُوتُوا
عجيب يف صناعة اإلخبات يف النفس البشرية ﴿ َوليَ ْعلَ َم الذ َ
ال ِْعلْم أَنَّه الْح ُّق ِمن ربِّ َ ِ
ت لَهُ قُلُوبُ ُه ْم﴾[احلج :
ك فَ يُ ْؤمنُوا بِ ِه فَ تُ ْخبِ َ
َ ُ َ ْ َ
 ]42وإذا هتيأ احملل باإلميان الن لقبول احلق واإلذعان له كما قال
شابِها مثانِي تَ ْق َ ِ
يث كِ
َحسن الْح ِد ِ
ت
م
ا
اب
ت
َ
َ
ش ِع ُّر مْنهُ
َ
َ
ً
َ
ُ
ً
تعاىل ﴿اللَّهُ نَ َّل َل أ ْ َ َ َ
َ
ِ
جلُ ُ َّ ِ
ود ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِلَى ِذ ْك ِر
ين يَ ْخ َ
ين ُجلُ ُ
ُ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم دُ َّم تَل ُ
ود الذ َ
اللَّ ِه﴾[الزمر .]13 :
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ويف ا لقرآن من بيان العلم واحلق يف مثل هذه القضايا املنهجية ما
اليوجد يف تريه ،ومفتاح اهلداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات
التيارات الفكرية.
أعين أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بني املعرتف بتقصريه
آخ ُرو َن ا ْعتَ َرفُوا بِ ُذنُوبِ ِه ْم َخلَطُوا
حيث جعله قريبا من العفو ﴿ َو َ
وب َعلَْي ِه ْم﴾[التوبة :
صالِ ًحا َو َ
سى اللَّهُ أَ ْن يَتُ َ
َع َم ًَل َ
آخ َر َسِّيئًا َع َ
]011وبني تغطية وتربير التقصري حبيل التأويل الذي جعله اهلل سببا
ِ
َّ ِ
السْب ِ
ت فَ ُقلْنَا لَ ُه ْم
ين ا ْعتَ َد ْوا ِمْن ُك ْم فِي َّ
للمسخ ﴿ َولََق ْد َعل ْمتُ ُم الذ َ
ِ
ِِ
ين﴾[البقرة . ]64 :
ُكونُوا ق َرَدةً َخاسئ َ
وجمرد املعصية بالصيد يف اليوم احملرم ال تستحق املسخ فقد جرى من
بين إسرائيل ما هو أكثر من ذلك وا ميسخهم اهلل ،ولكن االحتيال
على النص بالتأويل واعف شناعتها عند اهلل جل وعال.
وإذا رأى متدبر القرآن  -أيضا  -تعظيم القرآن ملرجعية الصحابة
يف فهم اإلسالم ،وربطه فهم اإلسالم بتجربة بشرية ،كقوله تعاىل :
ِ
آمْنتُ ْم بِ ِه﴾[البقرة  ، ]037 :وقوله تعاىل :
آمنُوا بِمثْ ِل َما َ
﴿فَِإ ْن َ
﴿ َوالَّ ِذين اتَّبَ ُع ُ ِِ
سان﴾[التوبة  ، ]011 :وقوله تعاىل :
َ
وه ْم بإ ْح َ
صرا َ َّ ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم﴾ وقوله تعاىل َ ﴿ :وإِنَّا أ َْو إِيَّا ُك ْم
ين أَنْ َع ْم َ
ط ال ذ َ
﴿ َ
ض ََلل ُمبِين﴾ [سبأ  ،]12 :وقوله تعاىل :
لَ َعلَى ُه ًدى أ َْو فِي َ
﴿أَفَتَطْ َم ُعو َن أَ ْن يُ ْؤِمنُوا لَ ُك ْم﴾ [البقرة  ، ]74 :وقوله تعاىل َ ﴿ :ولَ ْو
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ِ
ردُّوه إِلَى َّ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
َ ُ
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَهُ
الر ُسول َوإلَى أُولي ْاف َْم ِر مْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ِمْن ُه ْم﴾ [النساء  ]83 :ففي مثل هذه اآليات البينات يكشف تعاىل
أن الوحي ليس نصا مفتوحا ،بل هو مرتبط باالهتداء بتجربة بشرية

سابقة ،فيأمرنا صرحيا أن نؤمن كما آمن الصحابة ،وأن نتبع الصحابة
باحسان ،ويأمرنا بكل وووح أن نرد األمر إىل أويل العلم الذين
يستنبطونه ،وهذا كله يبني أن اإلسالم ليس فكرة جمردة مفتوحة
الدالالت يذهب الناس يف تفسريها كل مذهب  ..ويتاح الفهم لكل
شخص كما مييل  ..بل هناك (منوذ سابق) حاكم للتفسريات
الالحقة للنص.
وإذا رأى متدبر القرآن  -أيضا  -بيان القرآن لتفاهة الدنيا ،وكثرة
ما ورب اهلل لذلك من األمثال كنهيه نبيه عن االلتفات إىل الدنيا
ك إِلَى ما متَّعنا بِ ِه أَ ْواجا ِمْن هم َ ْهرةَ الْحياةِ
﴿ َوَل تَ ُم َّد َّن َعْي نَ ْي َ
َ َ َْ
َ ً ُ ْ َ ََ
الدنْ يا لِنَ ْفتِنَ ُهم فِ ِيه﴾[طه ﴿ .]030 :يا أَيُّ َها النَّبِ ُّي قُل ِفَ ْو ِ
ك
اج َ
َ
ُّ َ
ْ
ْ َ
ْحيَاةَ ُّ
ُس ِّر ْح ُك َّن
الدنْ يَا َوِينَتَ َها فَتَ َعالَْي َن أ َُمت ْ
ِّع ُك َّن َوأ َ
إِ ْن ُكْنتُ َّن تُ ِر ْد َن ال َ
احا َج ِم ًيَل (َ )22وإِ ْن ُكْنتُ َّن تُ ِر ْد َن اللَّ َه َوَر ُسولَهُ َو َّ
الد َار ْاْل ِخ َرَة
َس َر ً
فَِإ َّن اللَّه أَع َّد لِل ِ ِ ِ
ِ
يما﴾[األحزاب ، 18 :
ْم ْحسنَات مْن ُك َّن أ ْ
َج ًرا َعل ً
َ َ ُ
.]18
فانظر منزلة الدنيا يف معيار القرآن.
وإذا رأى متدبر القرآن  -أيضا  -ما يف القرآن من بيان اهلل حلقارة
الكافر واحنطاطه حيث جعله القرآن يف مرتبة األنعام والدواب واحلمري
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والكالب والنجاسة والرجس واجلهل والالعقل والعمى والصمم
والبَكم والضالل واحلرية ..وتريه من األوصاف القرآنية املذهلة اليت
متي قلب قارئ القرآن بأقصى ما ميكن من معاين ومرادفات املهانة
َّ ِ
ين َك َف ُروا يَتَ َمت ُ
واحلقارة ،كقوله تعاىل ﴿ َوالذ َ
َّعو َن َويَشْ ُكلُو َن َك َما تَشْ ُكلُ
َضلُّ
ْافَنْ َعا ُ﴾ [حممد  ]01 :وقوله﴿ :إِ ْن ُه ْم إَِّل َك ْافَنْ َعاِ بَ ْل ُه ْم أ َ
َّ ِ
ِ
َّوَرا َة دُ َّم لَ ْم
ين ُح ِّملُوا الت ْ
َسب ًيَل﴾ [الفرقان  ]22 :وقولهَ ﴿ :مثَ ُل الذ َ
ِ
ارا﴾ [اجلمعة  . ]4 :وقوله:
يَ ْح ِملُ َ
وها َك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ
َس َف ً
﴿فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل الْ َك ْل ِ
ث﴾
ث أ َْو تَ ْت ُرْكهُ يَل َْه ْ
ب إِ ْن تَ ْح ِم ْل َعلَْي ِه يَل َْه ْ
الدو ِّ ِ َّ ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا
[األعراف  ]076 :وقوله﴿ :إِ َّن َع َّر َّ َ
اب عْن َد الله الذ َ
فَ ُه ْم َل يُ ْؤِمنُو َن﴾ [األنفال  ]44 :وقولهَ ﴿ :ك َذلِ َ
ك يَ ْج َع ُل اللَّهُ
َّ ِ
ين َل يُ ْؤِمنُو َن﴾ [األنعام  .]014 :وقوله﴿ :يَا
ِّ
س َعلَى الذ َ
الر ْج َ
أَيُّ َها الَّ ِذين َ ِ
س﴾ [التوبة  ]18 :وأمثاهلا
َ
آمنُوا إنَّ َما ال ُْم ْش ِرُكو َن نَ َج ٌ
كثري.
وإذا رأى متدبر القرآن  -أيضا -ما يف القرآن من عناية شديدة

بالتحفظ يف العالقة بني اجلنسني ،كووع السواتر بني اجلنسني كما
وه َّن ِم ْن َوَر ِاء ِح َجاب ذَلِ ُك ْم
وه َّن َمتَ ً
اسشَلُ ُ
يف قوله ﴿ َوإِذَا َسشَلْتُ ُم ُ
اعا فَ ْ
أَط َْه ُر لُِقلُوبِ ُك ْم َوقُلُوبِ ِه َّن﴾ [األحزاب  ]43 :وحثه املؤمنات على
اجللوس يف البيت ﴿ َوقَ ْر َن فِي بُيُوتِ ُك َّن﴾ [األحزاب  ]33 :وهنيه عن
ض ْع َن بِالْ َق ْو ِل﴾ [األحزاب ]31 :
تلطف املرأة يف العبارة ﴿فَََل تَ ْخ َ
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بشئ من زينة املرأة
ِينَتِ ِه َّن﴾ [النور :

وهنيه عن أي حركة ينبين عليها إحساس الرجل
﴿وَل ي ْ ِ ِ ِ
ِ
ين ِم ْن
َ َ
ض ِربْ َن بش َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما يُ ْخف َ
 )]30وحنو ذلك.
وإذا رأى متدبر القرآن  -أيضا  -عظمة تصوير القرآن للعبودية
َّ ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن
كتصويره املؤمنني يف ذكرهم هلل على كل األحوال ﴿الذ َ
ودا َو َعلَى ُجنُوبِ ِه ْم﴾ [آل عمران  ]080 :وحينما أراد
اللَّهَ قِيَ ًاما َوقُ ُع ً
أن يصف الصحابة بأخص صفاهتم قال ﴿مح َّم ٌد رس ُ َّ ِ َّ ِ
ين
ُ َ َُ
ول الله َوالذ َ
ِ
اه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًدا﴾ [الفتح
اء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ُر َح َماءُ بَ ْي نَ ُه ْم تَ َر ُ
َم َعهُ أَع َّد ُ
 ]18 :وكيف وصف اهلل ليلهم الذي يذهب أتلبه يف الصالة ﴿إِ َّن
ِ
ص َفهُ َودُلُثَهُ َوطَائَِفةٌ ِم َن
ك يَ ْعلَ ُم أَنَّ َ
َربَّ َ
ك تَ ُقو ُ أَ ْدنَى م ْن دُلُثَ ِي اللَّْي ِل َونِ ْ
َّ ِ
ك﴾ [املزمل .]11 :
ين َم َع َ
ال ذ َ
وامل راد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن يف هذه القضايا
وأمثاهلا ،مث قارهنا بأحوال التيارات الفكرية املعاصرة ،ورأى ما يف كالم
هؤالء من تأويالت للنصوص لتوافق الذوق الغريب ،واإلزراء باتباع
السلف يف فهم اإلسالم ،وملء القلوب حبب الدنيا ،واللهج بتعظيم
الكفار ،وهتتيك احلواجز بني اجلنسني ،واالرختاء العبادي
الظاهر...اخل .إذا قارن بني القرآن وبني أحوال هؤالء انفتح له باب
معرفة احلق.

16

الطريق إلى القرآن

 -3تطوي ل الط ريق
حني أ ع بعض املفكرين اإلسالميني يتكلمون عن ورورة مقاومة
وتفنيد األفكار الضالة اجلديدة عرب دراسات فكرية موسعة؛ فال أخفي
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أنين أحرتم متاما حرصهم على سالمة التصورات اإلسالمية من
االجتياح العلماين املعاصر ..
لكنين أرتاب كثريا يف جناعة هذه املبالغة يف التعويل على الدراسات
الفكرية..
عندي وجهة نظر لكين ال أبوح هبا كثريا  ..ألين أرى بعض
املفكرين ا إلسالميني يتصور أهنا نوع من التثبيط والتخذيل ،فلذلك
ألوذ بالصمت ..
وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر االحنرافات الفكرية
املعاصرة أسهل بكثري ا نتصور ..
فلو جنحنا يف تعبئة الشباب املسلم لإلقبال على القرآن ،وتدبر
القرآن ،ومدارسة معاين القرآن ،لتهاوت أمام الشاب املسلم -
الباحث عن احلق  -كل التحريفات الفكرية املعاصرة ريثما خيتم أول

"ختمة تدبر" ..

باهلل عليكم لو قرأ الشاب املسلم  -الباحث عن احلق -آيات القرآن
يف حقارة الكافر ..
وآيات القرآن يف وسيلية الدنيا ومركزية اآلخرة ..
وآيات القرآن يف التحفظ واالحتياط يف العالقة بني اجلنسني ..
وآيات القرآن يف إقصاء أي فكرة خمالفة للوحي ..
وآيات القرآن يف وجوب الوصاية على التمع عرب شريعة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ..
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وآيات القرآن يف تقييد احلريات الشخصية باإلنكار واالحتساب..
وآيات القرآن يف أزلية الصراع بني احلق والباطل ..
وآيات القرآن يف وجوب هيمنة الشريعة على كل التمعات ..
وآيات القرآن يف نفي النسبية وإثبات اليقني ..
وآيات القرآن يف مسخ أقوام قردة خاسئني ملا تسلطوا على ألفاظ
النصوص بالتأويل لتوافق رتباهتم وأهوائهم ..
وآيات القرآن يف ارتباط الكوارع الكونية باملعاصي والذنوب ..
وآيات القرآن يف ترتيب جدول أولويات النهضة بني التوحيد
واإلميان والفرائض والفضيلة وإعداد القوة املدنية  ..اخل
فباهلل عليكم قولوا يل ماذا سيتبقى  -بعد ذلك  -من أطالل
االحنرافات الفكرية املعاصرة ؟!
حني يقرأ الشاب املسلم  -الباحث عن احلق  -مثل هذه

اآليات فانه ليس أمام "خطاب فكري" يستطيع التخلص منه عرب
خمر "االختالف يف وجهة النظر" ..

بل هو أمام "خطاب اهلل" مباشرة ..

فاما االنصياع وإما النفاق الفكري ..
وال تسويات أو حلول وسط أمام أوامر ملك امللوك سبحانه
وتعاىل..
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لنجتهد فقط يف حتريض وتأليب العقل املسلم املعاصر على اإلقبال
على القرآن ،وتدبر القرآن ،يف ترد معريف صادق للبحث عن
احلقيقة ..وصدقوين سنتفاجأ كثريا بالنتائج ..
قراءة واحدة صادقة لكتاب اهلل  ..تصنع يف العقل املسلم ما ال
تصنعه كل املطوالت الفكرية بلغتها الباذخة وخيالئها االصطالحي ..
قراءة واحدة صادقة لكتاب اهلل ..
كفيلة بقلب كل حيل اخلطاب الفكري املعاصر رأسا على عقب..
هذا القرآن حني يقرر املسلم أن يقرأه بـ"ترد"  ..فانه ال ميكن
أن خير منه مبثل ما دخل عليه  ..هذا القرآن يقلب شخصيتك
ومعايريك وموازينك وحيتك وتريتك وصيغة عالقتك بالعاا والعلوم
واملعارف والتاريخ ..
وخصوصا  ..إذا ووع القارئ بني عينيه أن هذا القرآن ليس جمرد
"معلومات" يتعامل معها بربود فكري ..
بل هو "رسالة" حتمل قضية ودويّا ..
وإن من أكثر األمور لفتا لالنتباه يف هذا القرآن العظيم  ..هي
ماحكاه اهلل عن انفعال األنبياء بالقرآن انفعاال وجدانيّا وعاطفيّا
عميقا ..
خذ مثال ..
ملا ذكر اهلل مسرية األنبياء عقب بذكر حاهلم إذا عوا آيات
الوحي حيث يقول تعاىل﴿ :أُولَئِ َ َّ ِ
ين أَنْ َع َم اللَّهُ َعلَْي ِه ْم ِم َن
ك ال ذ َ

51

الطريق إلى القرآن

النَّبِيِّ ِ
آد َ َوِم َّم ْن َح َملْنَا
ين م ْن ُذ ِّريَِّة َ
َ
وإِسرائِ ِ
اجتَبَ ْي نَا إِ َذا
يل َوم َّم ْن َه َديْ نَا َو ْ
َ َْ َ
َخ ُّروا ُس َّج ًدا َوبُ ِكيا﴾ [مرمي. ]48 :

َم ََ نُوح َوِم ْن ذُ ِّريَِّة
ات
تُ ْت لَى َعلَْي ِه ْم آيَ ُ

ِ ِ
يم
إبْ َراه َ
الر ْح َم ِن
َّ

يا أهلل ..
هذه اآلية تصور "جنس األنبياء" ال بعضهم ..

فانظر باهلل عليك كيف يبلغ اتصاهلم بـ"كالم اهلل" مبلغ اخلرور إىل
األرس ودموعهم تذرف بكاء وتأثرا ..
أي انفعال وجداين أعظم من ذلك؟!
ويصف تعاىل مشهدا آخر يأسر خيال القارئ ،حني يصور أهل
اإلميان وهم يستقبلون آيات الوحي فيقول تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َس ِم ُعواْ َما
ِ
الر ُس ِ
يض ِم َن َّ
الد ْم َِ﴾[املائدة]83:
أُن ِل َل إلى َّ
ول تَ َرى أَ ْعيُ نَ ُه ْم تَف ُ
ويصف تعاىل مرة أخرى أثر القرآن اجلسدي وليس الوجداين فقط
َحسن الْح ِد ِ
شابِ ًها َمثَانِ َي
فيقول تعاىل﴿ :اللَّهُ َ
يث كِتَابًا ُمتَ َ
نلل أ ْ َ َ َ
ِ
ش ِع ُّر ِمْنه جلُ ُ َّ ِ
ود ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم
ين يَ ْخ َ
تَ ْق َ
ين ُجلُ ُ
ُ ُ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم دُ َّم تَل ُ
ود الذ َ
إلى ِذ ْك ِر اللَّ ِه﴾ .

على أية حال ..
لو أفلحنا يف إقناع الشاب املسلم باإلقبال على القرآن بالتدبر
الصادق املتجرد للبحث عن احلق  ..فاعتربوا أن "الدور املعريف" تقريبا
انتهى ..
وبقيت مرحلة اإلميان ..
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فمن كان معه إميان وخوف من اهلل فسيحمله على االنقياد
واالنصياع هلل سبحانه ..
ومن أرخى هلواه العنان  ..فسيتخبط يف ُشعب النفاق الفكري ..
حيث سيبدأ يف أن يعلن على املي  -كما يعلن تريه  -أنه "حيرتم
ووابط الشريعة"  ..لكنه يف دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله
خمالف للقرآن !..
بقي االستثناء الوحيد هاهنا ..
وهو أنين أقول أن من كانت نفسيته املعرفية سوية  ..أعين أهنا
تنظر يف "جوهر الربهان" وليس يف "شكليات اخلطاب" فلن حيتا إال
لقراءة القرآن بتجرد ..
أما من كان يعاين من عاهات يف شخصيته الفكرية  ..حبيث أنه
يقدم وهج الديكور اللغوي على جوهر الربهان  ..فهذا النوع املريض
من الناس قد حيتا فعال بعض الكتابات الفكرية اليت ختدعه ببعض
الطالء التسويقي  ..كما قال اإلمام ابن تيمية يف حادثة مشاهبة يف
كتابه "الرد على املنطقيني" :
(وبعض الناس :يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات
وأطول كان أنفع له ،ألن نفسه اعتادت النظر الطويل يف األمور
الدقيقة ،فاذا كان الدليل قليل املقدمات ،أو كانت جلية ،ا تفرح
نفسه به ،..فان من الناس من إذا عرف ما يعرفه مجهور الناس
وعمومهم ،أو ما ميكن تري األذكياء معرفته ،ا يكن عند نفسه قد
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امتاز عنهم بعلم ،فيحب معرفة األمور اخلفية الدقيقة الكثرية
املقدمات)
أخريا ..
أعطوين ختمة واحدة بتجرد ..
أعطيكم مسلما حنيفا سنيا سلفيا ..
ودعوا عنكم خرافة الكتب الفكرية املوسعة ..
ولنجعل القرآن " أصال " وتريه من الدراسات الفكرية جمرد " تبع " .

 -7من مناطق التدبر
كثـري مــن النــاس يتسـاءل ويقــول :م اذا أت دبر بالض بل ف ي الق رآن
واحلقيقــة أن القــرآن فيــه حقــائق وإشــارات كثــرية حتتــا إىل التــدبر ،مثــة
مفاتيح كثرية لفهم القرآن..
أعظــم وجــوه ومفــاتيح االنتفــاع بــالقرآن تــدبر مــا عروــه القــرآن مــن
(حقائق العلم بـاهلل) فمـا يف القـرآن مـن تصـورات عـن املـي األعلـى هـي
مــن أعظــم مــا يزكــي النفــوس ،وكثـريا مــن املنتســبني للفكــر املعاصــر يظــن
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األهــم يف القــرآن هــو التشـريعات العمليــة ،وأمــا بــاب العلــم اإلهلــي فهــو
قضية ثانوية ،وال يعرف أن هذا هو املقصود األجـل واألعظـم ،ولـذلك

قال اإلمام ابن تيمية" :فإن الخطاب العلمي ف ي الق رآن أع ر م ن
الخطاب العملي قدراً وصفة" [درء التعارس.]348/4 ،

وأن ـ ــا شخص ـ ــيا إذا التقي ـ ــت بشخص ـ ــية تربي ـ ــة متمي ـ ــزة يف الفك ـ ــر أو
القــانون أو تريهــا مـن العلــوم أجاهــد نفســي جماهــدة علــى احـرتام متيــزه،
ألنين كلما رأيتهم يف تاية اجلهل باهلل سـبحانه وتعـاىل ،امـتيت نفسـي
إزراء هبــم ،مــا فائــدة أن تعــرف تفاصــيل جــزء معــني مــن العلــوم وأنــت
جاهل بأعظم مطلوب لإلنسان ..إنه ال خيتلف عن سـائق مركبـة يـتقن
تفاصيل بعض الطـرق الفرعيـة وجيهـل الطـرق الرئيسـية يف املدينـة ..فهـل
مث ــل ه ــذا يص ــل؟! أي ختل ــف واحنط ــاط مع ــريف يعيش ــه ه ــؤالء اجلهل ــة
بالعلم اإلهلي..
ويؤملين القـول بـأن كثـريا مـن املنتسـبني للفكـر العـريب املعاصـر جيهلـون
دقــائق العلــم بــاهلل الــيت عروــها القــرآن ..وأمــا أئمــة الســلف الــذين ورثنــا
عـنهم علــوم الشـريعة فقـد كــانوا يف ذروة التبحــر يف دقـائق القــرآن ،فمــن
تأمــل  -مــثال  -رســالة اإلمــام أحــد يف الــرد علــى الزنادقــة ،أو رســالة
الدارمي يف النقض علـى املريسـي ،فستسـتحوذ عليـه الدهشـة مـن عمـق
علمهــم بــالقرآن ومــا فيــه مــن أس ـرار املعرفــة اإلهليــة ،وشــدة استحضــار
اآليــات وربــط مــا بينهــا ،ليســت معرفــة آحــاد وأفـراد األلفــاظ فقــط ،بــل
معرفـة السـلف بـالقرآن مركبـة ،فتجـدهم يالحظـون منظومـة لـوازم معــاين
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القـ ــرآن ،ويستخلصـ ــون قـ ــي تقري ـ ـراهتم حصـ ــيلة توازنـ ــات هـ ــذه املعـ ــاين
القرآنية..
وم ــن وج ــوه االنتف ــاع ب ــالقرآن  -أيض ــا -ت ــدبر أخب ــار األنبي ــاء ال ــيت
ساقها القرآن وكررها يف مواوع متعـددة ،وبـدهي أن هـذه األخبـار عـن
األنبياء ليست قصصا للتسلية ،بل هي (مناذ ) يريد القـرآن أن يوصـل
مــن خالهلــا رســائل تضــمينية ،فيتــدبر قــارئ القــرآن مــاذا أراد اهلل هبــذه
األخبــار؟ مثــل الــتفطن لعبودي ــة األنبيــاء وط ـريقتهم يف التعامــل م ـع اهلل
كم ــا ق ــال اإلم ــام اب ــن تيمي ــة ":والق رآن ق د أخب ر بشدعي ة افنبي اء،

وتوباتهم ،واستغفارهم" [تلخيص االستغاثة.]060/0:
يثين ويعيد قصص القـرآن يف مـواطن متفرقـة ،ولـيس
وتالحظ أن اهلل ّ
هــذا تك ـرارا حمضــا ،بــل يف كــل مووــع يريــد اهلل تعــاىل أن يوصــل رســالة
مــا ،وأحيانــا أخــرى يكــون يف كــل مووــع إشــارة جلــزء مــن األحــداع ال
يذكره املووع اآلخر ،كمـا قـال اإلمـام ابـن تيميـة مـثال" :وق د ذك ر اهلل

قص ة ق و ل وط ف ي مواض َ م ن الق ران ف ي س ورة ه ود والحج ر
والعنكب وت ،وف ي ك ل موض َ ي ذكر نوع اً مم ا ج رى" [الــرد علــى

املنطقيني.]282:
واملهـ ــم هاهنـ ــا أن تـ ــدبر أخبـ ــار األنبيـ ــاء ،وأخبـ ــار الطغـ ــاة ،وأخبـ ــار
الصاحلني ،يف القرآن ،وحماولة تفهـم وحتليـل الرسـالة الضـمنية فيهـا؛ مـن
أعظم مفاتيح االنتفاع بالقرآن.
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وم ــن أعظ ــم وج ــوه االنتف ــاع ب ــالقرآن  -أيض ــا  -أن يض ــع اإلنس ــان
أمامــه علــى طاولــة التــدبر كــل اخلطابــات الفكريــة املعاصــرة عــن النهضــة
واحلض ـ ــارة والتق ـ ــدم والرق ـ ــي واإلص ـ ــالح واالس ـ ــتنارة اخل ..ويض ـ ــع ك ـ ــل
القضايا اليت يرون أهنا هي معيار التقدم والرقي ..
مث يتــدبر قــارئ القــرآن أعمــال اإلميــان الــيت عروــها القــرآن كمعيــار
للتقدم والرقي ..
تأم ــل فق ــط ب ــاهلل علي ــك كي ــف ذك ــر اهلل االنقي ــاد والتوك ــل واليق ــني
واإلخ ــالص واالس ــتغفار والتس ــبيح والص ــرب والص ــدق واألم ــر ب ــاملعروف
والنهي عن املنكر ...اخل يف عشرات املواوع ..
بل بعض هذه األعمال بعينها ذكرت يف سبعني مووعا ..
مث قــارن حضــور هــذه القضــايا يف اخلطابــات الفكريــة لتجــده حضــورا
شاحبا خجوال ..
ـين هبـ ــا
أي إفـ ــالس فكـ ــري أن تكـ ــون األعمـ ــال الـ ــيت حيبهـ ــا اهلل ويثـ ـ ّ
وجيعلهـ ــا مقيـ ــاس الرقـ ــي والتقـ ــدم والتنـ ــوير هـ ــي يف ذيـ ــل القائمـ ــة لـ ــدى
اخلطابات الفكرية املعاصرة املخالفة ألهل السنة ..
يا خيبة األعمار ..
حني يتدبر قارئ القرآن كيف وصف اهلل القـرآن بأنـه هـدى وبينـات
ونـور فانــه يسـتنتج مــن ذلــك مباشـرة بــأن مـراد اهلل مـن عبــاده يف القــرآن
ليس لغزا  ..هـل ميكـن أن يكـون اهلل تعـاىل يعظـم وميـنح األولويـة لتلـك
القضايا اليت ترددها اخلطابات الفكريـة مث يكـرر يف القـرآن تـري ذلـك؟!
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هــل القــرآن يضــلل النــاس عــن مـراد اهلل؟! شـ ّـرف اهلل القــرآن عــن ذلــك،
ول ــذلك ك ــان اإلم ــام اب ــن تيمي ــة يق ــول " :وم ا قُ ِ
ص د ب ه ه دى عام اً
كالقرآن ،الذي أنلله اهلل بياناً للناس ،يذكر فيه من افدلة م ا ينتف َ
به الناس عامة"[ .الفتاوى]100/8 :
وهذا ال يعين أن األئمـة الربـانيني ال خيتصـهم اهلل مبزيـد فهـم للقـرآن،
وتتكشف هلم دالالت وأسرار ال تنكشف لغريهم مـن النـاس ،فالقلـب
املعمور بالتقوى يبصر ما ال يبصره مـن أتطشـت عينـه النـزوات ،نسـأل
اهلل أن يســبل علينــا ســرت عفــوه ،وقــد أشــار اإلمــام ابــن تيميــة لــذلك يف

مواوع كثرية من كتبه ،كقولـه  ":ومن المعلو أنه في تفاص يل آي ات
القرآن من العلم واْليمان ما يتفاضل الناس فيه تفاض َلً ل ينض بل
لنا ،والقرآن الذي يق رأه الن اس باللي ل والنه ار يتفاض لون ف ي فهم ه

تفاض َلً عليم اً ،وق د رف َ اهلل بع ض الن اس عل ى بع ض درج ات"

[درء التعارس.]217/7:
ومن أعظم مفاتيح االنتفاع بالقرآن  -أيضـا  -أن يستحضـر متـدبر
القــرآن أن مجهــور قـرارات القــرآن وأحكامــه علــى األعيــان واألشــياء إمنــا
هــي (أمثــال) ،ومعــّ كوهنــا أمثــال أي (يعتــرب هبـا مــا كــان مــن جنســها)
مبعــّ أن القــرآن يقــدم يف األصــل منــاذ ال خصوصــيات أعيــان ،وقــد
ال
ك ْاف َْمثَ ُ
أشار القرآن لذلك كثريا كقوله تعاىل يف سورة احلشـر ﴿ َوتِْل َ
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ض ِربُ َها لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾[احلشـر ،]10:وقولـه يف سـورة الـروم
نَ ْ
اس فِي َه َذا الْ ُقر ِ
ض َربْ نَا لِلنَّ ِ
آن ِم ْن ُك ِّل َمثَل﴾[الروم.]48:
﴿ َولََق ْد َ
ْ
فم ــاذا يري ــد اهلل يف مط ــاوي ه ــذه األمثل ــة القرآني ــة؟ ه ــذا أف ــق واس ــع

للتدبر..
ال شــك أن تنبيهــات القــرآن علــى مركزيــة (تــدبر القــرآن) يف صــحة
املــنهج والطري ــق أهنــا داف ــع عظــيم للت ــدبر  ..لكــن مث ــة أم ـرا آخ ــر عل ــى
الوجه املقابل هلـذه القضـية  ..معـّ منـذ أن يتأملـه اإلنسـان يرتفـع لديـه
منســوب القلــق قطعــا  ..وهــو أن مــن أعــرس عــن تــدبر القــرآن فــان اهلل
قدر عليه أصال ذلـك االنصـراف ألن اهلل تعـاىل سـبق يف علمـه أن هـذا
اإلنســان ال خــري فيــه ،ولــو كــان يف هــذا املعــرس خــري لوفقــه اهلل للتــدبر

واالنتفــاع بــالقرآن ،وقــد شــرح القــرآن هــذا املعــّ يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :ولَ ْو
ِ
ِ
َس َم َع ُه ْم لَتَ َولَّ ْوا َو ُه ْم
َس َم َع ُه ْم َولَ ْو أ ْ
َعل َم اللَّ هُ ف ي ِه ْم َخْي ًرا َف ْ
ضو َن﴾[األنفال.]13 :
ُم ْع ِر ُ
كلمــا رأى اإلنســان نفســه معروــا عــن تــدبر القــرآن ،أو معروــا عــن
بعض معاين القرآن ،مث تذكر قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو َعلِ َم اللَّ هُ فِ ي ِه ْم َخْي ًرا
َس َم َع ُه ْم﴾ جيف ريقه من اهللع ال حمالة..
َف ْ
علــى أيــة حــال  ..هــذا القــرآن ينبــوع يتنــافس النــاس يف االرتشــاف منــه

بقدر منازهلم ،كما قال اإلمام ابن تيمية ":والقرآن م ورد ي رده الخل ق
كلهم ،وكل ينال منه عل ى مق دار م ا قس م اهلل ل ه" [درء التعـارس :

.]217/7
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 -2كل المنهج في أ الكتاب

حني يقول لك نيب اهلل إن أعظم سورة يف القرآن هي سورة الفاحتـة،
كمــا يف صــحيح البخــاري عــن أيب ســعيد املعلــى أن النــيب  قــال لــه:
ب
ْح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ألعلمنـ ــك سـ ــورة هـ ــي أعظـ ــم سـ ــورة يف القـ ــرآن﴿ ،ال َ
ِ
ين﴾ ه ـ ـ ــي الس ـ ـ ــبع املث ـ ـ ــاين والقـ ـ ـ ــرآن العظ ـ ـ ــيم ال ـ ـ ــذي أوتيتـ ـ ـ ــه
ال َْع الَم َ
[البخاري. ]2272،
فهــل هــذه املنزلــة لســورة الفاحتــة منزلــة اعتباطيــة؟ هــل اهلل جــل وعــال
خيتار أن تكون سـورة الفاحتـة أعظـم وحـي أوحـاه سـبحانه وتعـاىل طـوال
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ت ــاريخ النبـ ـوات هك ــذا دون حيثي ــات موو ــوعية أعط ــت ه ــذه الس ــورة
العظيمــة مرتبتهــا األولويــة؟ كــم مــن الوقــت منحنــاه لتــدبر هــذه الســورة
العظيمة والتسا ل عن مغزى هذا التعظيم اإلهلي هلا؟
حني يتدبر القـارئ مضـامني هـذه السـورة فانـه ال يسـتطيع أن يكـف
عن نفسه الذهول كيـف تاهـت التيـارات الفكريـة املخالفـة ألهـل السـنة
يف قضـ ــايا وجزئيـ ــات ومس ـ ــائل جعلوهـ ــا أعظ ـ ــم مطـ ــالبهم ،وزه ـ ــدوا يف
مطال ــب أخ ــرى ج ــاءت ه ــذه الس ــورة العظيم ــة بتقريره ــا ،تأم ــل كي ــف
بــدأت ه ــذه الســورة ب ــثالع آيــات كله ــا ثنــاء عل ــى اهلل ،تعظيمــه ج ــل
وعال بربوبيته للعاملني ،مث تعظيمـه جـل وعـال بكمـال رحتـه ،مث تعظيمـه
جل وعال مبلكه لليوم اآلخر .
الق ـ ــارئ حيم ـ ــد اهلل بربوبيت ـ ــه للع ـ ــاملني ،ورب الع ـ ــاملني جييب ـ ــه فيق ـ ــول:
(حدين عبدي) ،مث يواصل القارئ فيثـين علـى اهلل بكمـال رحتـه ،ورب
العـاملني يقـول( :أثـّ علـي عبـدي) ،فــاذا بلـغ القـارئ اآليـة الثالثـة فــأثّ
عل ـ ــى اهلل مبلك ـ ــه للي ـ ــوم اآلخ ـ ــر ق ـ ــال اهلل( :جم ـ ــدين عب ـ ــدي) [ص ـ ــحيح
مسلم..]812،
كثـ ـريا مـ ـا أتس ــاءل ه ــل حن ــن ح ــني نقـ ـرأ الفاحت ــة ومن ــر هب ــذه اآلي ــات
نستشعر أن رب األرس والسماوات يقول لنا ذلـك ،إنـه اهلل ،يتحـدع
عنا وحنن نقرأ الفاحتة ..هل تتصور؟!
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فبــاهلل عليــك تأمــل يف هــذه اآليــات الــثالع الــيت ذكــر اهلل تعــاىل يف
احلــديث القدســي يف صــحيح مســلم أهنــا نصــف الفاحتــة ،حــني قــال:
(قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني)..
هذه اآليات الثالع اليت هي نصـف الفاحتـة ،أي أهنـا نصـف أعظـم
سورة يف القرآن ،كلها حد هلل وثناء على اهلل ومتجيد هلل ..
بـاهلل عليـك تأمـل يف هـذه اآليــات الـثالع ،مث انتقـل بـذهنك وتــذكر
جدل املذاهب الفكرية املعاصرة حول قضية (ترتيب األولويات) ..
ســألتك بــاهلل هــل رأيــت واحــدا مــنهم يتحــدع عــن الثنــاء علــى اهلل
وت ــوقري اهلل وتعظ ــيم اهلل باعتب ــاره أولوي ــة م ــن أولوي ــات اإلص ــالح؟ ب ــاهلل
عليــك ه ــل رأيــت أح ــدا مــنهم يتح ــدع عــن عم ــارة النفــوس بتمجي ــد
الباري باعتبارها أولوية من أولويات النهضة والتقدم؟
حــني أتأمــل يف النصــف األول مــن الفاحتــة وأقــارن دعــاة أهــل الســنة
بكــالم املــذاهب الفكريــة يــدركين الرثــاء احل ـزين ألح ـوال هــذه املــذاهب
الفكرية ،كيف حتـريوا يف أعظـم املطالـب ،وبعضـهم فيـه ذكـاء واطـالع،
ولكـن هــذه األمــور باهبــا التوفيــق اإلهلــي ،وكــم تــردت نفــوس كثــرية حــني
تسرب إليها شيء من كربياء الثقافة وزهو الذكاء..
ف ــاذا ت ــاوزت ه ــذه اآلي ــات ال ــثالع وبلغ ــت ج ــوهرة الس ــورة كله ــا
ِ
ين﴾ ..فتقــدمي املعمــول (إيــاك) علــى العامــل
اك نَ ْعبُ ُد َوإِيَّ َ
﴿إِيَّ َ
اك نَ ْس تَع ُ
(نعب ــد) يفي ــد احلص ــر ،ف ــال يعب ــد إال اهلل ،والعب ــادة لف ــظ ش ــامل ،ف ــاذا
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اك نَ ْعبُ ُد﴾ ..هتــاوت
نطقــت هباتــه اجلملــة الــيت ال تتجــاوز كلمتــني ﴿إِيَّ َ
أمام ناظريك كل املألوهات من دون اهلل..

ت ــذكرت طوائ ــف تنتس ــب للقبل ــة وتس ــتغيث باحلس ــني ،وه ــذه اآلي ــة
تقول ال يستغاع باحلسني من دون اهلل..
تــذكرت مــذاهب متــنح حــق التش ـريع للربملــان ،وهــذه اآليــة تقــول ال
ميلك حق التشريع إال اهلل..
تـ ــذكرت مـ ــن يط ـ ــاوع ه ـ ـواه ح ـ ـ كأن ـ ــه إهلـ ــا لـ ــه كم ـ ــا قـ ــال تع ـ ــاىل:
ت َم ِن اتَّ َخ َذ إِلَ َه هُ َه َواهُ﴾ [اجلاثيـة  ،]13 :وهـذه اآليـة تقـول
﴿أَفَ َرأَيْ َ

ال يؤله إال اهلل..

تــذكرت شخص ــيات تعبــد املنص ــب واملــال ،كم ــا قــال ( : تع ــس
عبد الدينار).
وهذه اآلية تقول ال يعبد إال اهلل..

تـذكرت مـن يـذعن للشـيطان حـ كأنـه يعبـده كمـا قـال تعـاىل﴿ :يَا
آد َ أَ ْن َل تَ ْعبُ ُدوا َّ
الش ْيطَا َن﴾ [يــس  ]61 :وكمــا قــال اهلل عــن
بَنِ ي َ
اخلليل﴿ :يا أَب ِ
ت َل تَ ْعبُ ِد َّ
الشْيطَا َن﴾ [مرمي ]22 :
َ َ
وهذه اآلية تقول ال يذعن إال هلل..
تذكرت حاالت يلتفت فيها القلب إىل ثناء الناس ومـدحيهم ،وهـذه
اآلية تقول لك ال يراد بالعمل إال وجه اهلل..
تذكرت نيات عزبت عـن اهلل إىل دنيـا تصـيبها ،وهـذه اآليـة تقـول ال
ينوى العمل إال هلل..
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وتذكرت وتذكرت وتذكرت ..
وهذه اآلية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع أو مألوه إال اهلل..
اك نَ ْعبُ ُد﴾ ..ه ـ ــي ج ـ ــوهر مش ـ ــروع اإلص ـ ــالح ،وه ـ ــي قاع ـ ــدة
﴿إِيَّ َ

النهضة ،وهي خمترب احلضارة ،وهي معيار التقدم ،وهي خطة التنمية..
اك نَ ْعبُ ُد﴾ ..هــي قلــب ســورة الفاحتــة ،قلــب أعظــم س ــورة يف
﴿إِيَّ َ

كتــاب اهلل ،ومــع ذلــك ،كــم تاهــت عــن هــذه الســورة ،بــل عــن هــاتني
الكلمتني فقط؛ أمم من اخللق..
آي ــة نكرره ــا يف الي ــوم عش ـ ـرات امل ـ ـرات يف ك ــل ركع ــة م ــن الف ـ ـرائض
والنوافل..
ملاذا؟
ألهنا "منهج حياة".
تأمـل فقــط يف أحــد تطبيقــات هــذه اآليـة كيــف حي ّكمهــا أئمــة الــدين
يف تفاصـ ــيل املسـ ــائل ،يقـ ــول ابـ ــن تيميـ ــة " :والمقص ود أن ص احب
اك نَ ْعب ُد وإِيَّ َ ِ
ين﴾ك ان ص ادقاً
الليارة الشرعية إذا قال ﴿إِيَّ َ ُ َ
اك نَ ْس تَع ُ
فنه لم يعبد إل اهلل ولم يستعن إل به وأما صاحب اللي ارة البدعي ة
فإنه عبد رير اهلل واستعان بغيره ،فهذا بعض م ا يب ين أن "الفاتح ة"
أ القرآن)[الفتاوى.]162/6:

ِ
ين﴾فه ــي عب ــادة مش ــمولة
وأمــا االس ــتعانة يف قول ــه َ ﴿:وإِيَّ َ
اك نَ ْس تَع ُ
اك نَ ْعبُ ُد﴾ولكــن اهلل أفردهــا بالــذكر يف هــذا املووــع مــن
بقولــه ﴿ :إِيَّ َ
فاحتة الكتاب ليكون تنبيها مستمرا يسـمعه املـؤمن يـذ ّكره بـأن املطلـوب
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األك ــرب وه ــو (العب ــادة) ال يك ــون إال ب ـ ـ(االس ــتعانة) ،وه ــذا املوو ــع يف
تعقي ــب العب ــادة باالس ــتعانة موو ــع أس ــهب في ــه أئم ــة التأل ــه والس ــلوك
وفقهاء الطريق إىل اهلل يف تأمالهتم اإلميانية .
مث تنتقـ ــل السـ ــورة إىل النصـ ــف الثـ ــاين الـ ــذي ذكـ ــره اهلل يف احلـ ــديث
القدســي الســابق ،ويبــدأ بعــد الثنــاء والتوحيــد ،حالــة الــدعاء ،فــان اهلل
قال( :هذا لعبدي ولعبدي ما سشل).

حسنا ..
ما الدعاء الذي اختاره اهلل لنا بأن ندعو به؟
مطلوبــات كثــرية ،وهــاحنن اآلن يف أعظــم ســورة ،وقــد بلغنــا املووــع
الذي اختار اهلل أن يكون مووع دعاء ،واهلل سـبحانه هـو الـذي اختـار
لنا هذا الدعاء.
أتدري ما الذي اختاره اهلل؟
إنه (الدعاء باهلداية)..
لــو قيــل لشــخص :ادع اهلل كث ـريا أن يهــديك ،الســتغرب ،وشــعر أن
هذا أمر ثانوي ،واهلل تعاىل خيتـار لنـا أن يكـون دعـاء الفاحتـة هـو سـؤال
اهلداية!
إذا كــان اهلل ســبحانه اختــار أن يكــون دعــاء أعظــم ســورة يف القــرآن
هـو "سـؤال اهلدايـة" فهـذا يعــين أن الضـالل وشـيك خطـري خمــوف ،وإال
ا يفرد اهلل سؤال هبـذه اخلصوصـية ،لـو كـان الضـالل أمـرا مسـتبعدا ،أو
ا جيب أن ال ننشـغل بـاخلوف منـه ،أو جيـب أن ال نكـون سـوداويني،
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ملا كان اهلل سبحانه وتعاىل أرحم الراحني والذي يريد لنا اخلري أكثر ا
نريده ألنفسنا؛ خيتار أن يكون دعاء الفاحتة هو طلب اهلداية..
والحظ املقام الذي يدعو فيه املرء باهلداية؟
إنه ليس مقام معصية..
وال مقام والل..
بــل يلــح اإلنســان علــى اهلل يف طلــب اهلدايــة وهــو يف أجــل حلظــات
اهلداية!
قائم بني يدي اهلل ويسأله اهلداية!
فكيف بالسادر عن اهلل؟
فكيف بالغافل الالهي؟
ومع ذلك يستعظم أن يسأل اهلل اهلداية!
يف املواو ـ ــع العظيم ـ ــة ،ال ُخيت ـ ــار م ـ ــن ال ـ ــدعاء إال أعظم ـ ــه ،وأعظ ـ ــم
الـدعاء مــا خـاف اإلنســان مـن وــده ..فـاذا كــان اهلل اختـار لنــا "تكـرار
طلب اهلداية" يف قلب أعظم سورة تكلم هبا سـبحانه وتعـاىل ،دل هـذا
علــى أن وــد اهلدايــة وهــو الضــالل أمـ هللـر أقــرب إىل أحــدنا مــن عمامتــه
اليت حتيط برأسه..
دل هذا على أننا نسري يف حقل ألغام من االحنرافات ..
دل هـذا علـى أن هـذه احليـاة الـدنيا حمفوفـة بكالليـب الباطـل تلــتقط
الناس مينة ويسرة ..
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ولــذلك اختــار أرحــم الـراحني لنــا أن نســأله اهلدايــة يف كــل ركعــة مــن
صالتنا..
إذا رأي ــت كي ــف خ ــص اهلل اهلداي ــة هاهن ــا بطريق ــة تث ــري القل ــق م ــن
الضالل ،فقارهنا بالربود الفكـري املعاصـر تـاه قضـية اهلدايـة والضـالل،
وتعاملنــا معهــا مبنطــق ســيبريي جامــد ،لــيس فيــه خــوف ووجــل وحــرص
على احلق..
قال اإلمام ابن تيميـة " :وإنم ا ف رض علي ه م ن ال دعاء الرات ب ال ذي

يتك رر بتك رر الص لوات ،ب ل الركع ات فرض ها ونفله ا ،ه و ال دعاء
الص َراط
ال ذي تتض منه أ الق رآن وه و قول ه تع الى ْ ﴿ :اه ِدنَا ِّ
ال ُْم ْس تَ ِقيم﴾ ،فن ك ل عب د فه و مض طر دائم اً إل ى مقص ود ه ذا
الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم"[الفتاوى.]388/11:
وم ـ ــا إن يتج ـ ــاوز الق ـ ــارئ لف ـ ــظ اهلداي ـ ــة  ..إال وتب ـ ــدأ أوىل حمط ـ ــات
اإلشارة إىل "الصراع" ..
ذكــر اهلل بعــد ذلــك مباشــرة اإلشــارة إىل حمــل اهلدايــة وهــو "الصـراط"
وهذا يعين أنه صراط واحد ،وليس متعددا..
هل اكتفى بذلك؟ ال  ..بل وصفه بأنه "مستقيم" أيضا ..
فهو صراط ال حيتمـل املنعطفـات ،فمـن خـر عـن هـذا الصـراط فقـد
خ ـ ــر ع ـ ــن اإلس ـ ــالم ..وم ـ ــن دخ ـ ــل يف ه ـ ــذا الصـ ـ ـراط لك ـ ــن ا يـ ـ ـراع
استقامته فهو من منحريف أهل القبلة ..
فالصراط وصف لإلسالم ..
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واملستقيم وصف للسري على السنة..

..

فاالستقامة وصف أويق من الصراط..
حسـنا ..وصـف اهلل حمـل اهلدايـة وصـفا نظريـا بأنـه "صـراط مسـتقيم"
هل اكتفى هبذا القدر؟ ال ..

صرا َ َّ ِ
ِ
ين
ط ال ذ َ
بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعاىلَ ﴿ :
ت َعلَْي ِه ْم﴾..
أَنْ َع ْم َ
قـارن هـذا الـربط بأولئــك الـذين يقولـون طريقــة الصـحابة ومـن تــبعهم
ال تلزمنا! اهلل تعاىل يووح لنا الصـراط بأنـه صـراط الـذين أنعـم علـيهم،
وم ــن أعظ ــم م ــن ي ــدخل هـ ــذا الوص ــف أص ــحاب الن ــيب  ،وهـ ــؤالء
يقولون طريقة الصحابة ال تلزمنا!
مث ختتتم هذه السورة برسم أسـباب االفـرتاق الكـربى وآثارهـا ،حيـث
يقع الصراط املستقيم بني طريقني ،طريق املغضوب عليهم ،وهم الـذين
حصـلوا العلـم وأمهلـوا العمـل ،وطريـق الضـالني ،وهـم الـذين اجتهــدوا يف
العمل بال علم ..وأهل الصراط املستقيم مجعوا العلم والعمل..
فـانظر كيــف تصـو هــذه الفاحتـة العظيمــة حيـاة املســلم وهـو يكررهــا
كل يوم..
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دوي الليالي الرمضانية
 -9ا
من الذكريات اليت تنتاب خـاطري بشـكل عشـوائي صـورة تـرتاءى
يل كثريا من أحد مساءات رمضان..
فمن املشاهد يف ليايل رمضان ،وخصوصا يف هـذا العِقـد األخـري،
أن املسـاجد صـارت تتفــاوت كثـريا يف توقيـت صــاليت الـرتاويح والتهجــد
حبسب مـا يرتـاح لـه أهـل كـل حـي ويتوافقـون عليـه ..ولـذلك فكثـريا مـا
تكــون يف منزلــك قــد انتهيــت مــن الصــالة بينمــا تســمع بعــض املســاجد
الاورة ما زالوا يف جوف صالهتم ..
وهذا ما وقع يل ذات ٍ
ليلة تكاد ذكراها تتهد يف نفسي..
كنــت يف تــرفيت اخلاصــة ِ
أع ـ ّد بعــض األوراق ،ويف ثنايــا اهنم ــاكي يف
هذه املهام  ..تسرب مـن خـالل النافـذة صـوت مسـجد الشـيخ القـارئ
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خالــد الش ــار  ،وه ــو مســجد تتلب ــد علي ــه وفــود الش ــباب والفتي ــان م ــن
األحياء الاورة يف شرق الرياس..
توقفت عن العمل ..
وفتحت النافذة وكانت ليلة عليلة ..
وكادت أذين أن تنخلع تاه مصدر الصوت ..
أظنها كانت آيات من سورة املائدة إن ا أكن وامها ..
واهلل إنين أكاد أملس السكينة تتطامن فوق كل ذرةٍ حويل..
شعرت أن اهلواء ليس كاهلواء..
وأن السماء ليست السماء..
هناك شيء ما أفلست قواميس الـدنيا أن متـدين بعبـارة أصـف هبـا ذلـك
اإلحساس..
رباه  ..أي شيء يفعله القرآن يا إهلي يف النفوس البشرية ..
يعرب يف حبر هذه الذكرى أنين أتذكر وأنا صـغري أن أحـد قريبـايت
وا ُ
املسـ ــنّات كانـ ــت إذا عـ ــادت مـ ــن صـ ــالة ال ـ ـرتاويح اتهـ ــت إىل التلفـ ــاز
تش ــاهد نقـ ــل ص ــالة ال ـ ـرتاويح م ــن املسـ ــجد احل ـ ـرام ..وال أحصـ ــي كـ ــم
شـهدت دمعاهتــا تتالمــع يف حماجرهــا حـني تتســمر أمــام تلــك الصــفوف
املهيبة املطرقة حول كعبة اهلل املشرفة والقرآن تتجـاوب بـه منـارات احلـرم
وسواريه..
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ويف األيام اليت تسـبق دخـول شـهر رمضـان يكثـر فيهـا تبـادل التهـاين
والــدعوات (بلغنــا اهلل وإيــاك رمضــان ،وفقنــا اهلل وإيــاك لصــيام رمضــان
وقيامه ،أحببت أن أبارك لك قدوم الشهر الكرمي ،اخل )..
حني رأيت بعض هذه التهاين دار يف بايل أن أنظر كيف عـرس اهلل
لنا (رمضان) ؟
يف أي إطار ووع اهلل (شهر رمضان) ؟
أو مبعّ آخر( :ما هي هوية رمضان يف القرآن) ؟
حــني أخــذت أتأمــل اآليــات القرآنيــة الــيت تعروــت لرمضــان يف القــرآن،
وجدتــه جــاء يف صــيغتني ،صــيغة الشــهر الكامــل (رمضــان) ،وجــاء يف
صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط ،وهي (ليلة القدر).
يف الصــيغة الــيت جــاء فيهــا بــذكر الشــهر الكامــل (رمضــان) قــال اهلل
ِِ
عنــه ﴿ َع ْهر رم َ َّ ِ
فعرفــه
ُ ََ
ض ا َن ال ذي أُنْ ِل َل في ه الْ ُق ْرآ ُن﴾[البقــرةّ ]084 :
اهلل لنا بأنه الظرف الزماين للقرآن.
ويف الصيغة اليت أشري فيها لرمضان بصورة جزئية ،وهي أحـد لياليـه،
جـ ــاءت يف مووـ ــعني ،م ـ ـرة باسـ ــم (ليلـ ــة القـ ــدر) ومـ ــرة باسـ ــم (الليل ـ ــة
املباركــة) ،فأم ــا باس ــم ليل ــة الق ــدر فيقــول تع ــاىل يف مطل ــع س ــورة الق ــدر
﴿إِنَّا أَنْ َللْنَ اهُ فِ ي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر﴾[القـدر ، ]0 :وأمـا باسـم الليلـة املباركــة
ِ
ِ
ارَك ة إِنَّا
فيقول تعاىل يف مطلـع سـورة الـدخان ﴿إنَّا أَنْ َللْنَ اهُ ف ي لَْي لَ ة ُمبَ َ
ِ
ين﴾[الدخان.]3 :
ُكنَّا ُمْنذ ِر َ
ويف كال املووعني ذكر اهلل هذه الليلة عرب عالقتها بالقرآن!
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يا لربنا العجب ..
يف املواوـ ــع الـ ــيت ذكـ ــر اهلل فيهـ ــا رمضـ ــان ،بصـ ــيغة الشـ ــهر الكامـ ــل
وبصيغة الليايل اجلزئية ،مت تقدميه يف إطار عالقته بالقرآن ..
أي إشارة خلصوصية القرآن يف رمضان أكثر من ذلك..
استعرس كل شهور السنة الفاولة ..شهور احلج ..األشهر احلرم..
لن تد كثافة يف اإلشارة للقرآن كما تده يف عالقة القرآن برمضان..
بــل مثــة أمــر قــد يكــون أشــد لفتــا لالنتبــاه مــن ذلــك ،أنــه لــيس فقــط
إنزال القرآن اختار اهلل له رمضـان ،بـل حـ (مراجعـة القـرآن) مـع النـيب
 اختــار اهلل هلــا رمضــان! فكــان جربائيــل عليــه الســالم  -وهــو أعظــم
املالئك ــة ألن ــه اخ ــتص بنق ــل ك ــالم اهلل  -يعق ــد م ــع الن ــيب  جم ــالس
مسائية يف كل ليلة مـن رمضـان ملراجعـة القـرآن ،ففـي صـحيح البخـاري
عــن ابــن عبــاس أنــه قــال( :ك ان جبري ل يلق ى النب ي ف ي ك ل ليل ة ف ي
ع هر رمض ان حت ى ينس ل  ،يع رض علي ه رس ول اهلل  الق رآن)
[البخاري]2887 ،
ملاذا اختار اهلل حتديدا هذا الشهر  -أيضا  -ملراجعـة القـرآن؟ ألـيس
يف هـذا إملاحــا إىل أن السـاعات الرمضــانية هـي أشــرف األزمـان وأليقهــا
بــالقرآن؟ هــل هنــاك لفــت لالنتبــاه خلصوصــية القــرآن يف رمضــان أكثــر
مــن هــذه اإلشــارات يف اختيــار توقيــت نــزول القــرآن ،واختيــار توقيــت
مراجعته؟
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واحلقيقـة أن هـذه املدارسـة إذا أخـذ يتخيلهـا اإلنسـان تسـتحوذ عليـه
املهابة  ..من يتصور؟
جملس ليلي رمضاين ملراجعـة القـرآن ،طرفـاه أعظـم إنسـان (حممـد بـن
عبداهلل) وأعظم ملَك (جربائيل) وموووع الدرس أعظم الكالم (كالم
ملك امللوك) ..
يا أهلل ..
أي هيبة تقبض على النفوس مبجرد ختيل ذلك..
ولـ ــذلك فـ ــان النـ ــيب  نفسـ ــه يتـ ــأثر كث ـ ـريا هبـ ــذه املدارسـ ــة القرآنيـ ــة
الرمضـ ــانية مـ ــع جربائيـ ــل ،وكـ ــان الصـ ــحابة يـ ــرون أثرهـ ــا أمـ ــامهم علـ ــى
شخصــية رســول اهلل  حـ كــان يقــول ابــن عبــاس كمــا يف البخــاري:

(ك ان رس ول اهلل  أج ود الن اس  ،وك ان أج ود م ا يك ون ف ي
رمض ان ح ين يلق اه جبري ل ،فلرس ول اهلل  ح ين يلق اه جبري ل
أجود بالخير من الريح المرسلة) [البخاري.]3111 ،
انظ ــر كي ــف ك ــان ج ــود رس ــول اهلل  ي ــزداد مبدارس ــته الق ــرآن م ــع
جربيل ،إذا كـان هـذا رسـول اهلل  الـذي نـزل عليـه القـرآن ومـع ذلـك
ينتفــع مبدارســته ،فكيــف بــاهلل علــيكم ســتكون حاجتنــا حنــن أصــحاب
القلوب اليت أمروتها الشهوات والشبهات..؟!
أنفســهم حــني أومه ـوا أنفســهم
أي حرمــان أوقــع فيــه بعــض املتثيقفــة َ
أهنــم يعرفــون القــرآن وقــر وه وال حاجــة هلــم إىل اســتمرار تالوتــه وتــدبره
ومدارسته ،فكل ما يف القرآن سبق أن اطلعوا عليه!
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أشـ ـ ــهر فعاليـ ـ ــة اجتماعيـ ـ ــة يف شـ ـ ــهر رمضـ ـ ــان هـ ـ ــي طبعـ ـ ــا (صـ ـ ــالة
الرتاويح)..
هل سألت نفسك يوما ما هي احلكمة من صالة الرتوايح؟
دع ـ ــين أك ـ ــون ش ـ ــفافا مع ـ ــك فاحلقيق ـ ــة أن ـ ــه ا يس ـ ــبق يل أص ـ ــال أن
تساءلت هـذا السـؤال ،ولكـن كنـت مـرة أطـالع فتـاوى حمقـق العلـوم أبـو
العب ــاس اب ــن تيمي ــة فرأيت ــه يق ــول رح ــه اهلل  ":ب ل م ن أج ِّل مقص ود
التراويح قراءة القرآن فيها ،ليس مَ المس لمون ك َل اهلل" [الفتـاوى

]011/13
سبحان من فتح على ذلك العقل احلراين يف فهم أسرار الشريعة..
وإذا تأمــل املــرء النســبة بــني رمضــان الــذي هــو وقــت الصــوم ووقــت
نزول القرآن ،أدرك شـيئا مـن النسـبة بـني يـوم االثنـني واسـتحباب صـيام
النفــل فيــه ،وهــو مــا أشــار لــه النــيب  كمــا يف صــحيح مســلم (س ئل

رس ول اهلل  ع ن ص و ي و الدن ين ق ال "ذاك ي و ول دت في ه،
ويو بعثت ،أو أنلل علي فيه")[ .مسلم]1812 ،
فالحظ باهلل عليك هذا اخلـيط الرفيـع بـني كـون شـهر رمضـان الـذي
جيب صومه هو شهر نزول القرآن ،ويوم االثنني الذي يستحب صـومه
هو يوم نزول القرآن.
هــل مــن املعقــول أن تكــون هــذه التوقيتــات الزمنيــة ال حتمــل دالالت
شرعية ورسائل تضمينية؟
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ب ــل وم ــن املوافق ــات التارخيي ــة العجيب ــة أن أش ــهر جه ــاد للس ــلف يف
القرآن كان فتنة اإلمام األحد املعروفة يف مسـألة القـرآن ،وهـذه احلادثـة
العقديــة القرآنيــة وقعــت يف رمضــان كمــا ذكــر املؤرخــون! قــال الــذهيب:

"وف ي رمض ان كان ت محن ة اْلم ا أحم د ف ي الق رآن ،وض رب
بالسياط حتى ال عقله" [ أعالم النبالء.]181/01 :
فسـبحان مــن أنــزل القــرآن يف رمضــان ،وابتلــى أئمــة الســلف باجلهــاد
للقرآن يف رمضان! وهـذا جمـرد توافـق تـارخيي لكـن فيـه شـيء لطيـف ـا
تستطرفه النفوس..
وإذا حــاول املــرء أن يتأمــل يف ســر العالقــة بــني رمضــان والقــرآن ،أو
أزمان الصـيام والقـرآن ،فانـه ميكـن أن تكـون العالقـة أن الصـيام يهـذب
النفس البشرية فتتهيأ الستقبال القرآن ،ففي أيام الصـيام تكـون الـنفس
هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام ..
وهــذا يعــين أن مــن أعظــم مــا يعــني علــى تــدبر القــرآن وفهمــه التقلــل
من الفضول..
مث ــل فض ــول الطع ــام ،وفض ــول اخللط ــة م ــع الن ــاس ،وفض ــول النظ ــر،
وفضول السماع ،وفضول تصفح االنرتنت..
فكلما زالت حواجز الفضول هتاوت احلجب بني القلب والقرآن..
ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعام والشراب والنكاح
بالصــيام ،ويــتقلص فيــه فضــول اخللطــة والكــالم باالعتكــاف؛ هــو شــهر
القرآن .
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 -11الحبل الناظم في كتاب اهلل
هــذه ليســت ورقــة حبثيــة ،وال مقالــة منظمــة ،وال حـ خــاطرة أدبيــة،
كــال ،ليســت شــيئا مــن ذلــك كلــه ،وإمنــا هــي (هــم نفســي شخصــي)
قـررت أن أبــوح بــه ألحبــائي وإخـواين ،فهــذه الــيت بــني يــديك هــي أشــبه
بورقة "اعرتاف" تطوى يف سجالت احلزاىن..
هــذا اإلحبــاط النفســي الــذي جيــرفين لــيس وليــد هــذه األيــام ،وإمنــا
استوىل علي منذ سنوات ،لكن نفوذه مازال يتعاظم يف داخلي..
صحيح أنين أحيانا كثرية أنسى يف اكتظاظ مهام احلياة اليوميـة هـذه
القضــية ،لكــن كلمــا خــيّم الليــل ،وحانــت ســاعة اإلخــالد إىل الف ـراش،
وووــعت رأســي علــى الوســادة ،وأخــذت أســرتجع شـريط اليــوم ينبعــث
هليب األا من جديد ..ويضطرم مجر اإلحباط حيا جذعا..
مثة قضية كربى وأولوية قصوى جيـب أن أقـوم هبـا ومـع ذلـك الزالـت
ســاعات يــومي تتصــرم دون تنفيــذ هــذه املهمــة ..ملــاذا تــذهب الســنون
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تلو السنون والزلت أفشل يف التنفيـذ؟ ملـاذا تكـون املهمـة أمـام عيـين يف
تاية الوووح ومع ذلك أفلس يف القيام هبا؟
ويزداد األا حني أتأمل يف كثري مـن النـاس مـن حـويل فـال أرى فـيهم
إال بعدا عن هذه القضية ،إال من رحم اهلل..
جم ـ ــالس اجتماعي ـ ــة أحض ـ ــرها ت ـ ــذهب كله ـ ــا بعي ـ ــدا ع ـ ــن "األولوي ـ ــة
القصوى"..
وأتصــفح منتــديات إنرتنتيــة وصــفحات تواصــل اجتمــاعي (فيســبوك
وتويرت) متتلئ بآالف التعليقات يوميا..
وكثريهلل منهم منهمـك يف أمـور بعيـدة عـن "األولويـة القصـوى" إال مـن
رحم اهلل..
وأطــالع كتبــا فكريــة تقــذف هبــا دور النشــر وتفرشــها أمامــك معــارس
الكتب وتالبها معصوب العينني عن "األولوية القصوى"..
فــاذا أعــدت كــل مســاء استحضــار واقعــي اليــومي ،وواقــع كثــري مــن
الناس من حويل؛ تنفست احلسرات وأخذت أترع مرارهتا ..
وأتساءلِ :ا؟ ِا هذا كله؟ م تنتهي هذه املأساة؟
دعين أخلص لك كل احلكاية..
يف كــل مــرةٍ أتأمــل فيهــا القــرآن أشــعر أنــين الزلــت بعيــدا عــن جــوهر
مراد اهلل ..
مركز القرآن الذي تدور حوله قضاياه الزلـت أشـعر باملسـافة الكبـرية
بيين وبينه..
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يذكر اهلل يف القرآن أمورا كثرية ..
يــذكر تعــاىل ذاتــه املقدســة بأوصــاف اجلــالل اإلهليــة ،ويــذكر اهلل يف
القــرآن مشــاهد القيامــة مــن جنــة ونــار وحمشــر وحنوهــا ،ويــذكر أخب ــار
األنبيــاء وأخبــار الطغــاة وأخبــار الصــاحلني وأخبــار األمــم وال ســيما بــين
إس ـ ـ ـ ـ ـرائيل وتص ـ ـ ـ ـ ــرفاهتم ،وي ـ ـ ـ ـ ــذكر تش ـ ـ ـ ـ ـريعات عملي ـ ـ ـ ـ ــة يف العب ـ ـ ـ ـ ــادات
واملعامالت ...اخل ويف كل هذه القضايا مثة خيط ناظم يـربط كـل هـذه
القضــايا  ..تتعــدد املووــوعات يف القــرآن لكــن هــذا اخلــيط النــاظم هــو
هـو  ..هــذه القضــية الــيت يـدور حوهلــا القــرآن ويـربط كـل شــيء هبــا هــي
"عمارة النفوس باهلل" ..
كنــت أتأمــل  -مــثال  -يف أوائــل املصــحف ،يف ســورة البقــرة ،كيــف
حكــى اهلل تعجــب املالئكــة ﴿أَتَ ْج َع ُل فِ َيه ا َم ْن يُ ْف ِس ُد فِ َيه ا﴾[البقــرة:
ال إِنِّي أَ ْعلَ ُم َم ا
 ]31مث يـريب اهلل فــيهم تعظــيم اهلل ورد العلــم إليــه ﴿قَ َ
َل تَ ْعلَ ُمو َن﴾ [البقرة.]31 :

وكنت أتأمل بعد ذلـك يف سـورة البقـرة نفسـها كيـف يعـدد اهلل نعمـه
على بين إسـرائيل يف سـت آيـات ،فيهـا أنـه فضـلهم علـى العـاملني ،وأنـه

جنــاهم مــن آل فرعــون ،وأنــه فــرق هبــم البحــر فــأترق آل فرعــون ،وأنــه
عفى عنهم بعد اختاذهم العجـل ،مث بعـد هـذا التعديـد العجيـب لقائمـة
النعم ،خيتم بوظيفة ذلك كله ﴿لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾[البقرة.. ]41 :
كــل هــذا الســياق ي ـراد بــه عمــارة النفــوس بــاهلل بــأن تلهــج األلســنة
والقلوب بتذكره وشكره تعاىل..
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بــل يــذكر اهلل تعــاىل يف البقــرة  -وأعــاده يف مواوــع أخــرى أيضــا -
كيــف اقتلــع تعــاىل جــبال مــن اجلبــال ورفعــه حـ صــار فــوق ر وس بــين
إسـرائيل ،ملــاذا؟ لــرييب فــيهم شــدة التــدين والتعلــق بــاهلل ،يقــول تعــاىل يف
ور ُخ ُذوا َم ا آتَ ْي نَ ا ُك ْم بُِق َّوة﴾[البقــرة:
البقــرةَ ﴿ :وَرفَ ْعنَ ا فَ ْوقَ ُك ُم الطُّ َ
ْجبَ َل فَ ْوقَ ُه ْم َكشَنَّهُ ظُلَّ ةٌ َوظَنُّ وا
 .]63وقال يف األعراف ﴿ َوإِ ْذ نَتَ ْقنَا ال َ
أَنَّهُ َواقِ ٌَ بِ ِه ْم ُخ ُذوا َما آتَ ْي نَا ُك ْم بُِق َّوة﴾[األعراف..]070 :
ك ــل ه ــذا لتعم ــر النف ــوس بالتش ــبث بك ــالم اهلل تع ــاىل ﴿ ُخ ُذوا َم ا
آتَ ْي نَا ُك ْم بُِق َّوة﴾ .
وكنــت أتأمــل كيــف يصــف القــرآن حالــة القلــوب الــيت تــارت ينــابيع
اإلميان فيهـا وأحملـت مـن التعلـق بـاهلل ،حـ قارهنـا اهلل بـأكثر اجلمـادات

ت
س ْ
يبوســة يف موازنــة ال ختفــي األســى والرثــاء ..يقــول تعــاىل﴿ :دُ َّم قَ َ
ِ
ارةِ أ َْو أَ َع ُّد قَ ْس َوًة﴾[البقــرة:
قُلُ وبُ ُك ْم ِم ْن بَ ْع ِد َذلِ َ
ك فَ ِه َي َكالْح َج َ
ِ
ِ
ارةِ لَ َم ا
 ]72مث يكمـ ــل يف تلـ ــك املقارنـ ــة احملرجـ ــة ﴿ َوإِ َّن م َن الْح َج َ
ِ
ار﴾ ح ـ احلجــارة تلــني وختضــع وتتفجــر وتتشــقق
يَتَ َف َّج ُر مْن هُ ْافَنْ َه ُ
وهتبط ..وما املراد مـن هـذا املثـل؟ هـو عمـارة النفـوس بـاهلل ﴿ َوإِ َّن ِمْن َه ا
ل ِم ْن َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه﴾.
لَ َما يَ ْهبِ ُ
وكن ــت أتأم ــل كي ــف ابتل ــى اهلل العب ــاد ب ــأمور تواف ــق ه ـواهم ،وب ــأمور
أخرى تعاروها ،فآمن بعض الناس مبا يوافق هواه وترك تريه ،فلـم يقـل
القــرآن إن اهلل يشــكر هلــم مــا آمنـوا بــه ويتغاوــى عمــا تركـوا ..ال  ..اهلل
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يريــد أن تعمــر النفــوس بــاهلل فتنقــاد وختضــع وتنصــاع هلل يف كــل شــيء..
ض ال ِ
ْكتَ ِ
يقول تعاىل﴿ :أَفَتُ ْؤِمنُ و َن بِبَ ْع ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْعض﴾[البقـرة:
َّ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول بِ َم ا َل
 ]84مث يقول بعدها بآيـات معـدودة ﴿أفَ ُكل َم ا َج َ
استَكْبَ ْرتُ ْم﴾[البقرة.]87 :
س ُك ُم ْ
تَ ْه َوى أَنْ ُف ُ
ملاذا شنع عليهم ربنا جل وعال؟
ألن املراد شيء آخر ..
ش ــيء آخ ــر خيتل ــف كثـ ـريا عم ــا يتص ــور كث ــري ــن تض ــررت عق ــوهلم
بالثقافة الغربية املادية..
املراد عمارة النفوس بتعظيم اهلل واالستسالم املطلق له..
وكنت أتأمل كيف يذكر اهلل النسخ يف القـرآن ،وهـو مسـألة مشـرتكة
بني أصول الفقه وعلوم القرآن ،مث خيتم ذلك ببيان داللـة هـذه الظـاهرة
س ْ ِم ْن
التشريعية ،وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة اإلهليةَ ﴿ :م ا نَ ْن َ
آية أَو نُْن ِسها نَش ِ
ْت بِ َخْير ِمْن َه ا أ َْو ِمثْلِ َه ا أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أ َّ
َن اللَّ هَ َعلَ ى ُك ِّل
َ ْ َ
َع ْيء قَ ِد ٌير﴾[البقرة..]016 :
يا سبحان اهلل ..
مسألة أصولية حبتة وتربط فيها القلوب بتعظيم اهلل ،وقدرة اهلل..
وكنت أتأمل كيف ذكر اهلل مسألة مـن مسـائل شـروط الصـالة وهـي
(استقبال القبلة) ،مث تغيريها من بيت املقدس إىل الكعبة ،وبـرتم كوهنـا
مسألة فقهية حبتة ،إال أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه احلادثة التارخييـة
كلهــا هــي "اختبــار" النفــوس يف مــدى تعظيمهــا واستســالمها هلل؟ هــذا
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ت َعلَْي َه ا إَِّل لِ نَ ْعلَ َم َم ْن
جـوهر القضـية! ﴿ َوَم ا َج َعلْنَ ا ال ِْقْب لَ ةَ الَّتِ ي ُكْن َ
الرس َ ِ
ِ
ب َعلَى َع ِقبَ ْي ِه﴾[البقرة..]023 :
يَتَّبِ َُ َّ ُ
ول م َّم ْن يَ ْن َقل ُ
وآيات القصاص ختتم بـ"تقـوى اهلل" كمـا يقـول تعـاىلَ ﴿ :ولَ ُك ْم فِ ي
ِ
اح َحيَ اةٌ يَ ا أُولِ ي ْافَلْبَ ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُق و َن﴾[البق ــرة]078 :
الْق َ
ِ
ب َعلَ ْي ُك ُم
وآيــات الصــيام تلحــق أيضــا بــالتقوى يف قولــه تعــاىلُ ﴿ :كت َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُق و َن﴾[البقــرة:
ِّ
ب َعلَ ى ال ذ َ
الص يَا ُ َك َم ا ُكت َ
 ]083وآيات الوصية ختـتم كـذلك بـالتقوى يف قولـه تعـاىل﴿ :إِ ْن تَ َر َك
ِ ِ ِ
ين بِ ال َْم ْع ُرو ِ َحق ا َعلَ ى
َخْي ًرا الْ َوص يَّةُ لل َْوال َديْ ِن َو ْافَقْ َربِ َ
ِ
ين﴾[البقرة.. ]081 :
ال ُْمتَّق َ
ومل ــا ذك ــر اهلل مناس ــك احل ــج وأعماهل ــا وش ــعائرها ..ووص ــل للحظ ــة
اختتـام هـذه املناســك وانقضـائها ،أعــاد األمـر جمـددا لـربط النفـوس بــاهلل
ض يتم منَ ِ
اس َك ُك ْم فَ اذْ ُك ُروا
وإحي ــاء حض ــور اهلل يف القل ــوب ﴿فَ ِإذَا قَ َ ْ ُ ْ َ
اللَّهَ﴾[البقرة.. ]111 :
واعجباه ..
تنقضــي املناســك ومــا يعــرتي املــرء فيهــا مــن النصــب ،لـرتبط النفــوس
جمددا باهلل ..برتم أن احلج أصـال مبنـاه علـى ذكـر اهلل بالتلبيـة والتكبـري
وحنوها ،فالقلب يف القرآن من اهلل  ..وإىل اهلل  ..سبحانه وتعاىل..
وأخذت أتأمل ملا ذكر اهلل تعاىل حكـم (اإليـالء) يف القـرآن ،وذكـر اهلل
للرجــال خيــارين :إمــا أن يرتبص ـوا أربعــة أشــهر ،أو أن يعزم ـوا الطــالق،
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وأدركين العجب كيف خيتم كـل خيـار فقهـي بأوصـاف العظمـة اإلهليـة،
يقــول تعــاىل يف آيتــني متتــابعتني﴿ :لِلَّ ِذين ي ْؤلُ و َن ِم ن نِ ِ
ص
َُ
س ائ ِه ْم تَ َربُّ ُ
ْ َ
أَرب ع ِة أَ ْع هر فَ ِإ ْن فَ اءوا فَ ِإ َّن اللَّ ه رَ ُف ِ
يم (َ )223وإِ ْن َع َلُم وا
ُ
َ ٌ
َْ َ
ور َرح ٌ
ُ
الطَّ ََل ََ فَِإ َّن اللَّ ه س ِم ِ
يم﴾[البقـرة ..]117-116 :واهلل شــيء
َ َ ٌ
يَ َعل ٌ
عجيـب أن تـربط النفــوس بـاهلل مبثــل هــذه الكثافـة يف تفاصــيل األحكــام
الفقهية..
وكنــت أتأمــل كيــف ذكــر اهلل حالــة "اخلــوف" مــن األعــداء وحنوهــا،
فلــم يســقط الصــالة ،ب ــل أمــر اهلل هبــا ح ـ يف تلــك األح ـوال الص ــعبة
ات و َّ ِ
﴿ح افِلُوا َعلَ ى َّ ِ
َِّ ِ ِِ
ين
الص ََلة ال ُْو ْس طَى َوقُ ُ
َ
الص لَ َو َ
وم وا لل ه قَ انت َ
( )252فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم فَ ِر َج ًال أ َْو ُرْكبَانًا﴾[البقـرة ]138-138 :حسـنا
ه ــذا يف ح ــال اخل ــوف فم ــاذا س ــيكون يف ح ــال األم ــن؟ تكم ــل اآلي ــة
﴿فَ ِإ َذا أ َِمْن تُ ْم فَ اذْ ُك ُروا اللَّ هَ َك َم ا َعلَّ َم ُك ْم َم ا لَ ْم تَ ُكونُ وا
تَ ْعلَ ُمو َن﴾[البقرة. ]138 ،
رجعـت مــرة أخــرى إىل بدايــة اآليـة وأخــذت أتأمــل احملصــلة ،وإذا هبــا
يف حال األمن واخلوف جيب أن يكون القلب معلقا باهلل..
بـاهلل عليــك أعــد قـراءة اآليــة متصـلة ﴿فَِإ ْن ِخ ْف تُ ْم فَ ِر َج ًال أ َْو ُرْكبَانً ا
فَِإ َذا أ َِمْنتُ ْم فَاذْ ُك ُروا اللَّهَ َك َما َعلَّ َم ُك ْم َما لَ ْم تَ ُكونُوا تَ ْعلَ ُم و َن﴾[البقـرة:
.]138
القــرآن يريــد الــنفس البش ـرية مشــدودة االرتبــاط بــاهلل جــل وعــال يف
مجيع األحوال..
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يريد من املسلم أن يكون اهلل حاورا يف كل سكنة وحركة..
وكنــت أتأمــل كيــف يــذكر اهلل النصــر العســكري لـريبط النفــوس بــاهلل
ص َرُك ُم اللَّ هُ بِبَ ْدر َوأَنْ تُ ْم أ َِذلَّ ةٌ فَ اتَّ ُقوا اللَّ هَ لَ َعلَّ ُك ْم
﴿ َولََق ْد نَ َ

تَ ْش ُك ُرو َن﴾[آل عمران.]013 :

وح ـ ـ ح ــني ذكـ ــر اهلل املعاص ــي واخلطاي ــا إذ يقارفهـ ــا اب ــن آدم فـ ــان
الق ــرآن يف ــتح ب ــاب ذك ــر اهلل أيض ــا ﴿والَّ ِذين إِ َذا فَعلُ وا فَ ِ
ش ةً أ َْو
اح َ
َ
َ َ
س ُه ْم ذَ َك ُروا اللَّهَ﴾[آل عمران]034 :
ظَلَ ُموا أَنْ ُف َ
وذكـر اهلل تبـدالت مـوازين القــوى عـرب التــاريخ ،وربـط األمــر  -أيضــا
 ب ــأن امل ـ ـراد اختب ــار عمـ ــق اإلمي ــان واالرتبـ ــاط بـ ــاهلل ﴿ َوتِْل َك ْافَيَّ ا ُ
ِ ِ
نُ َدا ِولُها ب ين الن ِ ِ
َّ َّ ِ
اء﴾
ين َ
آمنُوا َويَتَّخ َذ م ْن ُك ْم ُع َه َد َ
َّاس َوليَ ْعلَ َم اللهُ الذ َ
َ َْ َ

[آل عمران.]021 :
وقــص اهلل يف القــرآن قصــة قـ ٍ
ـوم قــاتلوا مــع نبــيهم  ..وحكــى القــرآن
ثباهتم ..ومن ألطف ما يف ذلك السياق أنه أخربنا مبقالتهم اليت قالوها
يف ثنايا معركتهم ..فاذا هبـا كلهـا مناجـاة وتعلـق بـاهلل ﴿وَك شَيِّ ْن ِم ْن نَبِ ي
ِ
ِ
َص ابَ ُه ْم فِ ي َس بِ ِ
يل اللَّ ِه َوَم ا
قَاتَ َل َم َع هُ ِربِّيُّ و َن َكثي ٌر فَ َم ا َو َهنُ وا ل َم ا أ َ
ب َّ ِ
ين (َ )143وَم ا َك ا َن
اس تَ َكانُوا َواللَّ هُ يُ ِح ُّ
َ
ض ُع ُفوا َوَم ا ْ
الص اب ِر َ
ت
قَ ْولَ ُه ْم إَِّل أَ ْن قَ الُوا َربَّنَ ا ا ْر ِف ْر لَنَ ا ذُنُوبَنَ ا َوإِ ْس َرافَنَا فِ ي أ َْم ِرنَ ا َودَبِّ ْ
ِ ِ
ين﴾[آل عمران..]027-026 :
أَقْ َد َامنَا َوانْ ُ
ص ْرنَا َعلَى الْ َق ْو الْ َكاف ِر َ
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شـ ـيء م ــدهد واهلل م ــن ح ــال ذل ــك الق ــوم ال ــذين عرو ــهم اهلل يف
سياق الثناء.
يف قلب املعركة  ..وتراهم يستغفرون اهلل من خطاياهم ،ويبتهلون إليـه،
ويظهرون االفتقار والتقصري وأهنم مسرفون ..
يا لتلك القلوب املوصولة باهلل..
وملــا ذكــر اهلل اجلهــاد شــرح وظيفتــه وأهنــا اختبــار مــا يف النفــوس مــن
تعلــق بــاهلل وإميــان بــه ﴿قُ ل لَ و ُكْن تُم فِ ي ب ي وتِ ُكم لَب رَ الَّ ِذ ِ
ب
ين ُكت َ
َ
ْ ْ ْ ُُ ْ َ َ
علَ ي ِهم الْ َقْت ل إِلَ ى م َ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص ُدوِرُك ْم
ض اجع ِه ْم َوليَْبتَل َي اللَّ هُ َم ا ف ي ُ
َ
َ ْ ُ
ُ
ِ
ص َم ا فِ ي قُلُ وبِ ُك ْم﴾[آل عم ـ ـران ..]042 :وقـ ــال ﴿ َوَم ا
َول يُ َم ِّح َ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ِِ
ين﴾[آل
أَ
َص ابَ ُك ْم يَ ْو َ الْتَ َق ى ال َ
ْج ْم َع ان فَب إ ْذن الل ه َول يَ ْعلَ َم ال ُْم ْؤمن َ
عمران]066 :
وملا ذكر اهلل حب النفس البشرية للنصر على األعـداء لفـت االنتبـاه
إىل املصدر الرئيسي للنصر ..
تأمل باهلل عليك كيف يضخ القرآن يف النفـوس التعلـق املسـتمر بـاهلل
ِ
َّ
ب لَ ُك ْم َوإِ ْن يَ ْخ ُذلْ ُك ْم فَ َم ْن َذا الَّ ِذي
﴿إ ْن يَ ْن ُ
ص ْرُك ُم الل هُ فَ ََل رَال َ
ِ
ِِ
ص ُروا
ص ُرُك ْم م ْن بَ ْع ده﴾[آل عمـران ]061 :ويقـول تعـاىل﴿ :إِ ْن تَ ْن ُ
يَ ْن ُ
ت أَقْ َد َام ُك ْم﴾[حممد..]7 ،
ص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
اللَّهَ يَ ْن ُ
وكن ـ ـ ــت أنظ ـ ـ ــر كي ـ ـ ــف يصـ ـ ـ ـ ّـور الق ـ ـ ــرآن أوو ـ ـ ــاع اجلل ـ ـ ــوس والقيـ ـ ـ ــام
واالسرتخاء ..وكيف تكـون الـنفس يف كـل هـذه األحـوال الهجـة بـذكر
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َّ ِ
ودا َو َعلَ ى ُجنُ وبِ ِه ْم﴾[آل عمـران:
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّهَ قِيَ ًاما َوقُ ُع ً
اهلل ﴿الذ َ
.]080

يذكر اهلل وهو واقف ..
يذكر اهلل وهو جالس ..
يذكر اهلل وهو مضطجع..
أي تعلــق بــاهلل  ..وأي نفــوس معمــورة برهبــا أكثــر مــن هــذه الصــورة
املشرقة..
سـ ــألتك بـ ــاهلل وأنـ ــت تق ـ ـرأ هـ ــذه اآليـ ــة أال تتـ ــذكر بعـ ــض العبّـ ــاد
املخبتــني مــن كبــار الســن الــذين ال تكــف ألســنتهم عــن تســبيح وحتميــد
وتكبري ..
هل تـرى اهلل حكـى لنـا هـذه الصـورة عبثـا؟ أم أن اهلل تعـاىل يريـد منـا
أن نكون هكذا ..
نفوســا لــوءة برهبــا وموالهــا ال تغفــل عــن استحضــار عظمتــه وتأهلــه
حلظة واحدة..
وح يف املشاعر بني الزوجني إذا سارت األمور يف تري جماريهـا فـان
القــرآن حيــرك يف النفــوس استحضــار الغيبيــات واألبعــاد اإلميانيــة حيــث
س ى أَ ْن تَك َْر ُه وا َع ْيئًا َويَ ْج َع َل اللَّ هُ
يقول تعاىل﴿ :فِإ ْن َك ِر ْهتُ ُم ُ
وه َّن فَ َع َ
فِ ِيه َخْي ًرا َكثِ ًيرا﴾[النساء.]08 :
فان بلغت أمور الزوجني إىل الشـقاق الزوجـي شـرع التحكـيم بينهمـا
 ..وحـ يف هــذا التحكــيم الزوجــي فــان القــرآن يلفــت انتبــاه املنخــرطني
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يف هــذه العمليــة إىل أن مســارات التحكــيم مرتبطــة مبــا قــام يف القلــوب
من العالقة باهلل ﴿ َوإِ ْن ِخ ْف تُ ْم ِع َقا ََ بَ ْينِ ِه َم ا فَ ابْ َعثُوا َح َك ًم ا ِم ْن أ َْهلِ ِه
ِ ِ
ص ََل ًحا يُ َوفِّ ِق اللَّ هُ بَ ْي نَ ُه َم ا إِ َّن اللَّ هَ َك ا َن
َو َح َك ًما م ْن أ َْهل َها إِ ْن يُ ِري َدا إِ ْ
ِ
يما َخبِ ًيرا﴾[النساء.]34 :
َعل ً
وملا ذكر اهلل البلد الذي ال يستطيع املـؤمن فيهـا إظهـار شـعائره وأمـر
باهلجرة إىل بلد آخر؛ ا جيعل األمر جمرد هجرة مـن مكـان جغـرايف إىل

آخر ،بل جعل القضية "هجرة إىل اهلل" ذاته ،كما يقول تعاىلَ ﴿ :وَم ْن
ي ْخرج ِمن ب ْيتِ ِه م َه ِ
ت فَ َق ْد َوقَ ََ
اج ًرا إِلَى اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه دُ َّم يُ ْد ِرْكهُ ال َْم ْو ُ
َ ُْ َْ ُ
َج ُرهُ َعلَ ى اللَّ ِه﴾[النســاء .. ]011 :فــاألمر يف صــيغته احلســية جمــرد
أْ

هجـ ـ ــرة مـ ـ ــن بلـ ـ ــد إىل بلـ ـ ــد ،لكنـ ـ ــه يف مي ـ ـ ـزان القـ ـ ــرآن "هجـ ـ ــرة إىل اهلل
ورسوله"..
ومن أعجب مواوع القرآن يف ربط النفوس باهلل وعمارهتا برهبا ،وال
أظن أن مثة داللة أكثر من ذلك على هذا األمر( :صالة اخلوف حال
احلرب) ،هذه الشعرية تسكب عندها عربات املتدبرين..
وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها ،وجـاءت يف السـنة علـى سـبعة
أوجه معروفة تفاصيلها يف كتب الفقـه  ..بـاهلل عليـك ختيـل املسـلم وقـد
لبس ألمة احلرب ،وصار على خط املواجهة ،والعدو يرتبص ،والنفوس
مضطربة قلقة ،واألزيز ميخر األجواء ،والدم حتت األرجـل ..ومـع ذلـك
ا يقل اهلل دعوا الصالة ح تنتهوا ،بل ا يقل دعوا "صـالة اجلماعـة"
! وإمنـ ــا شـ ــرح هلـ ــم كيـ ــف يصـ ــلوا مجاعـ ــة يف هـ ــذه اللحظـ ــات العصـ ــيبة
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ك
ت لَ ُه ُم َّ
الص ََل َة فَ ْل تَ ُق ْم طَائَِف ةٌ ِم ْن ُه ْم َم َع َ
ت فِ ي ِه ْم فَشَقَ ْم َ
﴿ َوإِ َذا ُكْن َ
ْخ ُذوا أَس لِحتَ هم فَ ِإ َذا س ج ُدوا فَلْي ُكونُ وا ِم ن ورائِ ُك م ولْتَ ش ِ
ْت
َولْيَش ُ
َ
َ َ
ْ َ ُْ
ْ ََ ْ َ
ِ
ْخ ُذوا ِح ْذ َر ُه ْم
ك َولْيَش ُ
ص لُّوا َم َع َ
ص لُّوا فَلْيُ َ
طَائ َف ةٌ أُ ْخ َرى لَ ْم يُ َ
َسلِ َحتَ ُه ْم﴾[النساء.]011 :
َوأ ْ
هـل تعــرف يف الـدنيا كلهــا شـاهد علــى حـب وتعظــيم اهلل جـل وعــال
لالرتباط باهلل واستمرار مناجاته أكثر من ذلك..
بــل هــل يوجــد رجــل فيــه ش ـيء مــن الــورع وخــوف اهلل يهمــل صــالة
اجلماعة وهو يف حال األمن والرفاهية وعصر وسائل الراحـة؛ وهـو يـرى
رب ــه تع ــاىل يطل ــب م ــن املق ــاتلني ص ــالة اجلماع ــة ويش ــرح هل ــم تفاص ــيل
صفتها بدقة ،وهم حتت احتماالت القصف واإلتارة؟!
هــل تســتيقظ نفــوس افرتشــت ســجاداهتا يف ترفهــا ومكاتبهــا تصــلي
"آحـ ــادا" لتتأمـ ــل كيـ ــف يطلـ ــب اهلل صـ ــالة "اجلماعـ ــة" بـ ــني السـ ــيوف
والسهام والدروع واخلنادق..؟!
أتــرى اهلل يــأمر املقاتــل اخلــائف املخــاطر بصــالة اجلماعــة ،ويشــرح لــه
صفتها يف كتابه ،ويعذر املضطجعني حتت الفضـائيات ،واملرتبعـني فـوق
مكاتب الشركات؟! هل تأيت شريعة اهلل املوافقة للعقول مبثل ذلك؟!
ومن اللطيف أن اآلية اليت أعقبت اآلية السـابقة تكلمـت عـن حـال
إمتام الصالة ،حسنا  ..حنن عرفنا اآلن من اآلية السـابقة صـفة الصـالة
حلظــة احت ــدام الصــفني ،فم ــا ه ــو التوجيــه ال ــذي ســيقدمه الق ــرآن بع ــد
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الص ََل َة فَ اذْ ُك ُروا
ض ْيتُ ُم َّ
االنقضــاء مــن الصــالة؟ يقــول تعــاىل﴿ :فَِإ َذا قَ َ
ودا َو َعلَى ُجنُوبِ ُك ْم﴾[النساء]013 :
اللَّهَ قِيَ ًاما َوقُ ُع ً
يــا ســبحان ريب  ..اآلن انتهــى املقاتــل مــن صــالة اجلماعــة ،فريشــده
القرآن الستمرار ذكر اهلل ..
هل انتهى األمر هاهنا؟
ال ،ا ينته األمر بعـد ،فقـد واصـلت اآليـة احلـديث عـن انتهـاء حالـة
اخل ــوف ،وبـ ــدء حال ــة االطمئنـ ــان ،ويتص ــل الكـ ــالم م ــرة أخـ ــرى ل ـ ـربط
ِ
الص ََلةَ﴾[النساء..]013 :
يموا َّ
النفوس باهلل ﴿فَِإذَا اط َْمشْنَ ْنتُ ْم فَشَق ُ
صارت القضية كلها هلل ..
ت
ت فِي ِه ْم فَشَقَ ْم َ
باهلل عليك أعد قراءة اآليتني متواصلتني ﴿ َوإِ َذا ُكْن َ
َس لِ َحتَ ُه ْم فَ ِإ َذا
لَ ُه ُم َّ
ك َولْيَش ُ
الص ََل َة فَ ْل تَ ُق ْم طَائَِف ةٌ ِم ْن ُه ْم َم َع َ
ْخ ُذوا أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ص لُّوا
َس َج ُدوا فَلْيَ ُكونُ وا م ْن َوَرائ ُك ْم َولْتَ شْت طَائ َف ةٌ أُ ْخ َرى لَ ْم يُ َ
ْخ ُذوا ِح ْذرهم وأ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُروا لَ ْو
ك َولْيَش ُ
ص لُّوا َم َع َ
َُ ْ َ ْ
فَلْيُ َ
َس ل َحتَ ُه ْم َو َّد ال ذ َ
تَ ْغ ُفلُو َن عن أَس لِحتِ ُكم وأَمتِع تِ ُكم فَي ِميلُ و َن علَ ي ُكم مي لَ ةً و ِ
اح َد ًة َوَل
َْ ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ ْ ْ َْ َ
ض ُعوا
ض ى أَ ْن تَ َ
اح َعلَْي ُك ْم إِ ْن َكا َن بِ ُك ْم أَذًى ِم ْن َمطَر أ َْو ُكْن تُ ْم َم ْر َ
ُجنَ َ
أَس لِحت ُكم و ُخ ُذوا ِح ْذرُكم إِ َّن اللَّ ه أ َ ِ ِ
ين َع َذابًا ُم ِهينً ا
َ
َ ْ
ْ ََ ْ َ
َع َّد ل ْل َك اف ِر َ
ودا َو َعلَ ى
ض ْيتُ ُم َّ
( )112فَ ِإذَا قَ َ
الص ََلةَ فَ اذْ ُك ُروا اللَّ هَ قِيَ ًام ا َوقُ ُع ً
ِ
ِ
ت َعلَ ى
الص ََلةَ إِ َّن َّ
يموا َّ
الص ََلةَ َكانَ ْ
ُجنُ وب ُك ْم فَ ِإذَا اط َْم شْنَ ْنتُ ْم فَ شَق ُ
ِِ
ين كِتَابًا َم ْوقُوتًا﴾[النساء.]013-011 :
ال ُْم ْؤمن َ
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وملــا ذكــر اهلل الصــالة يف ســورة "طــه" أشــار إىل تايــة تغيــب عــن بــال
كثــري مــن املصــلني فضــال عمــن دوهنــم ،رمبــا يتحــدع الواحــد منــا عــن
عظمــة الص ــالة يف اإلســالم ،وأهن ــا أعظــم رك ــن بعــد الش ــهادتني ،وأهن ــا
اخلط الفاصل بني الكفر واإلميان ،وحنو هذا من معاين مركزيـة الصـالة،
ولك ــن مل ــاذا ش ــرع اهلل الص ــالة وأحبه ــا وعظمه ــا س ــبحانه؟ إهن ــا بواب ــة
الص ََل َة
استحضـ ـ ـ ــار اهلل وت ـ ـ ـ ــذكره ،يق ـ ـ ـ ــول اهلل س ـ ـ ـ ــبحانهَ ﴿ :وأَقِ ِم َّ
لِ ِذ ْك ِري﴾[ط ــه ]02 ،هك ــذا بك ــل وو ــوح ..يق ــيم املس ــلمون الص ــالة

ليتذكرون اهلل جل وعال ..يكربوه ويسبحوه ويناجوه..
بـل وحـ حـني ذكــر اهلل اجلـوارح املعلّمــة يف الصـيد ا يــذكر تعليمهــا
مغفــال هكــذا  ..بــل يربطــه باحلقيقــة العقديــة اإلميانيــة ليســتمر القلــب
موصوال بعظمة اهلل  ..تأمل كيف ينبه املسلم على ذلـك ﴿ َوَما َعلَّ ْمتُ ْم
ِ
ْجوار ِ ِ
ين تُ َعلِّ ُمونَ ُه َّن ِم َّما َعلَّ َم ُك ُم اللَّهُ﴾[املائدة.. ]2 :
ِح ُم َكلِّب َ
م َن ال َ َ
ح ـ تعلــيم اجل ـوارح وكــالب الصــيد جيــب أن يستحضــر املــؤمن أهنــا
تعليم ا علم اهلل ..
ما أشد كثافة حضور العالقة باهلل يف القرآن..
وأخــذ القــرآن مــرة يســتثري ذكريـ ٍ
ـات للصــحابة كــاد الكفــار فيه ــا أن
يفتكوا هبم ،فينبد القرآن هذه الوقائع التارخيية لريتفع بالقلوب إىل اهلل
َّ ِ
ت اللَّ ِه
آمنُ وا اذْ ُك ُروا نِ ْع َم َ
ين َ
الذي جناهم ،يقول تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َه ا ال ذ َ
ِ
سطُوا إِلَْي ُك ْم أَيْ ِديَ ُه ْم فَ َك َّ أَيْ ِديَ ُه ْم َع ْن ُك ْم
َعلَْي ُك ْم إ ْذ َه َّم قَ ْوٌ أَ ْن يَ ْب ُ
َواتَّ ُقوا اللَّهَ َو َعلَى اللَّ ِه فَلْيَتَ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن﴾ [املائدة.]00 :
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وقــد ذكــر أهــل التفســري فيهــا عــدة وقــائع تنــدر يف ذلــك ،كمحاولــة
األع ـرايب تــورع بــن احلــارع أن يقتــل رســول اهلل ،كمــا يف البخ ــاري..
ومث ــل مـ ـؤامرة اليه ــود لقت ــل رس ــول اهلل  وأص ــحابه ف ــأوحى اهلل إلي ــه
وانكشفت املؤامرة ،وحنوها من األحداع..
ليس املهـم تعيـني هـذه األحـداع الـيت فشـلت فيهـا مـؤامرات الكفـار
وــد الرســول والصــحابة  ..األهــم واهلل حــني يــرى متــدبر القــرآن كيــف
يف ــاجئ الق ــرآن الص ــحابة ب ــذكر تل ــك القص ــص ليحي ــي عالق ــة القل ــب
بــاهلل ..فينــبههم أن اهلل ســبحانه هــو الــذي كــف أيــدي الكفــار عــنكم،
وأنه جيب أن تتوكل القلوب عليه سبحانه ..
آيـات تنــبد يف أذهــان الصــحابة ذكريـات أحـ ٍ
ـداع وخطــوب ســلموا
فيهـا ،ال تــذكرها هـذه اآليــات إال لتصــعد بـالقلوب إىل اخلــالق املتفضــل
س ــبحانه ..ك ــأن ه ــذه اآلي ــات تق ــول :انتبهـ ـوا إن س ــالمتكم يف تل ــك
األحداع ليست أمرا عابرا ،بل هو فضـل مـن اهلل ورحـة ،فـاذكروا هـذا
وال تنسوه ،وليكم منكم علـى بـال ،ولتعشـه القلـوب وتلهـج بشـكر اهلل
األلسنة واجلوارح ..انظر كيف تكون وظيفة (السري واملغازي) يف كتاب
اهلل ،وقارهنا بنمط تعاملنا معها ..
وتذكري القرآن للصحابة بغزواهتم يف سـورة األنفـال يشـبه قـول اهلل يف
ِ
ِج
وس ى بِ يَاتنَ ا أَ ْن أَ ْخ ر ْ
ســورة إب ـراهيم عــن موســى﴿ :ولََق ْد أ َْر َس لْنَا ُم َ
ك ِم ن اللُّلُم ِ
ات إِلَ ى النُّ وِر َوذَ ِّك ْر ُه ْم بِشَيَّ اِ اللَّ ِه﴾[إب ـراهيم]4 ،
قَ ْوَم َ َ َ
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وس ى لَِق ْوِم ِه
فقــال موســى مســتجيبا يف اآليــة الــيت تليهــاَ ﴿ :وإِ ْذ قَ َ
ال ُم َ
اذْ ُكروا نِ ْعمةَ اللَّ ِه َعلَْي ُكم إِ ْذ أَنْ َجا ُكم ِم ْن ِ
آل فِ ْر َع ْو َن﴾[إبراهيم]6 :
ْ
ْ
ُ َ
وملــا ذكــر اهلل تعــاىل قصــة موســى  إذ أمــر قومــه بــدخول (األرس
املقدسة) واليت ذكر بعض أهل التفسري أهنا الطور ومـا حوهلـا ،فتخـاذل
قـ ــوم موسـ ــى واعتـ ــذروا بـ ــأن فيهـ ــا قومـ ــا جبـ ــارين لـ ــديهم إمكانيـ ــات ال
نس ــتطيع مقاومته ــا ،ويف ه ــذه اللحظ ــة وق ــف رج ــالن م ــن ق ــوم موس ــى
موقــف الشــجاع مس ــتجيبني ألمــر موســى ،ونبه ـوا قــومهم أهنــم مبج ــرد
الدخول على اجلبـارين فسـينهزمون بـاذن اهلل ..هـذان الـرجالن الـبطالن
ا يذكرمها اهلل يف كتابه وينسب الفضل هلما ،بل نبّـه تعـاىل أن مـوقفهم
البطويل إمنا له خلفيات أخـرى .بـاهلل عليـك تتبـع منـط القـرآن يف عـرس
ِ
ض
ذل ــك ،يق ــول اهلل حاكي ــا خط ــاب موس ــى﴿ :يَ ا قَ ْو ا ْد ُخلُ وا ْاف َْر َ
َِّ
ب اللَّ هُ لَ ُك ْم َوَل تَ ْرتَ ُّدوا َعلَ ى أَ ْدبَ ا ِرُك ْم فَتَ ْن َقلِبُ وا
ال ُْم َق َّد َس ةَ الت ي َكتَ َ
ِ ِ
ِ
ين َوإِنَّ ا لَ ْن
ين ( )21قَ الُوا يَ ا ُم َ
وس ى إ َّن ف َيه ا قَ ْوًم ا َجبَّ ا ِر َ
َخاس ِر َ
نَ ْد ُخلَها حتَّ ى ي ْخرج وا ِمْن ه ا فَِإ ْن ي ْخرج وا ِمْن ه ا فَِإنَّا د ِ
اخلُ و َن ()22
َ
َ ُُ َ
َ َ َ ُُ َ
ِ ِ َّ ِ
ين يَ َخ افُو َن أَنْ َع َم اللَّ هُ َعلَْي ِه َم ا ا ْد ُخلُ وا َعلَ ْي ِه ُم
قَ َ
ال َر ُج ََلن م َن ال ذ َ
اب فَ ِإذَا َد َخلْتُ ُم وهُ فَ ِإنَّ ُك ْم رَ الِبُو َن َو َعلَ ى اللَّ ِه فَتَ َوَّكلُ وا إِ ْن ُكْن تُ ْم
الْبَ َ
ِِ
ين﴾[املائدة]13-11 :
ُم ْؤمن َ
لعل ــك الحظ ــت األم ــر ،وكي ــف يل ــح الق ــرآن عل ــى إب ـ ـراز خلفي ــات
العالقــة بــاهلل ،فهــذا الــرجالن ا يقفــا هــذا املوقــف الص ـواب إال ألهنمــا
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خيافــا مــن اهلل ،وقــد أنعــم اهلل عليهمــا مبقامــات اإلميــان والديانــة ..وحـ
وصــيتهما لقومهمــا كانــت ﴿ َو َعلَ ى اللَّ ِه فَتَ َوَّكلُ وا﴾ والتوكــل مــن أدق

مقامات تعلق القلب باهلل ،بل إن التوكل هو حلظة التعلق باهلل فعال..
هــذه الوقــائع واحل ـوارات بــني موســى وقومــه ال ميكــن أن ختــر منهــا
مبب ــدأ ج ــوهري إال مركزي ــة التعل ــق ب ــاهلل ..فموس ــى ي ــذكرهم ب ــاهلل لك ــي
يــدخلوا األرس املقدســة ،وبطــال املشــهد إمنــا وقفــا هــذا املوقــف ألن اهلل
أنعم عليهمـا مبقامـات اإلميـان ،ونصـيحتهما اخلتاميـة هـي (التوكـل علـى
اهلل)  ..القصة كلها إميان يف إميان..
مث حي ـ ــدثك الق ـ ــرآن ع ـ ــن ظ ـ ــاهرة املص ـ ــائب واألو ـ ـرار ال ـ ــيت تص ـ ــيب
اإلنسـ ــان يف حياتـ ــه الشخصـ ــية ،وبـ ــالرتم مـ ــن أن اهلل شـ ــرع لنـ ــا اختـ ــاذ
األسباب ،كاألدوية للشفاء من املرس ،والتماس الرزق لرفـع الفقـر ،إال
أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أم ٍر آخر أهم وهو أن يـرتبط الفـؤاد
بــاهلل ســبحانه وتعــاىل وهــو يصــارع هــذه الــبالءات ،تأمــل كيــف يصــو
ض ر فَ ََل َك ِ
ِ
اع َ
ك اللَّ هُ بِ ُ
س ْس َ
القرآن هذا املعّ ،يقول اهللَ ﴿ :وإ ْن يَ ْم َ
ِ
ِ
ك بِ َخْير فَ ُه َو َعلَى ُك ِّل َع ْيء قَ ِد ٌير﴾[األنعـام:
س ْس َ
لَهُ إ َّل ُه َو َوإ ْن يَ ْم َ
]07
ِ
ض ر فَ ََل
ك اللَّ هُ بِ ُ
س ْس َ
ويقـول ربنـا يف مووـ ٍع آخـر مشــابه ﴿ َوإ ْن يَ ْم َ
َك ِ
اد لَِف ْ ِ ِ ِ
اع َ لَ هُ إَِّل ُه َو َوإِ ْن يُ ِر ْد َك بِ َخْي ر فَ ََل َر َّ
يب بِ ِه َم ْن
ض له يُص ُ
ادهِ وهو الْغَ ُفور َّ ِ
يَ ِ ِ ِ
يم﴾[يونس]017 :
َ
ُ
شاءُ م ْن عبَ َ ُ َ
الرح ُ
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لعلك حملت معّ آخر ،وهو أن اآليتني كليهما ا يتحدثا فقـط عـن
أن كاشف الضـر هـو اهلل ،بـل املـدهد أهنمـا أشـارتا كـذلك إىل أن مـن
مسك هبذا الضر هو اهلل سبحانه أيضا!
ّ
فحني يتعمق املؤمن يف أسرار هذه اآليـات فيمتلـئ قلبـه بـاليقني بـأن
مســه بــالفقر أو املــرس هــو اهلل ،وأن مــن ســريفع هــذا الضــر ،فيغنيــه
مـن ّ
ويعافيــه؛ هــو اهلل أيضــا ،فصــار مبتــدأ األمــر ومنتهــاه مــن اهلل وإىل اهلل،
فماذا بقي يف القلب لغري اهلل!
اهلل وحــده  -ج ــل جاللــه  -ه ــو الــذي أوقع ــه ،واهلل وحــده  -ج ــل
جاللـه -هـو الـذي ســريفعه! هكـذا يتبحـر املــؤمن يف حقـائق العلـم بــاهلل
واإلميان به وعمارة النفوس مبهابته سبحانه..
مث ينتقل القرآن إىل دائرة أوسع من دائرة (الفرد) ومهومه الشخصـية،
إىل دائــرة (التمــع) وقضــايا الشــأن العــام ومــا تكابــده مــن أزمــات ،مــاذا
جل وعال بتقدير هذه األزمـات التمعيـة؟ قطعـا هنـاك حكمـة
يريد اهلل ّ
إهليــة يف تقــدير هــذه املصــائب التمعيــة ،فمــا هــي يــا تــرى؟ إهنــا ليســت
شيئا آخر تري تلك احلقيقة الكربى الناظمة للقرآن واليت رأيناها تسري
يف شـرايني الشـواهد والنمــاذ الســابقة ،بكــل ووــوح ومباشــرة يكشــف
اهلل س ــبحانه ع ــن حكمت ــه يف تق ــدير ه ــذه األزم ــات التمعي ــة فيق ــول:
ْس ِاء َو َّ
الض َّر ِاء
ك فَش َ
﴿ َولََق ْد أ َْر َس لْنَا إِلَ ى أ َُم م ِم ْن قَ ْبلِ َ
َخ ْذنَ ُ
اه ْم بِالْبَش َ
ِ
ض َّر ُعوا َولَ ِك ْن
ْس نَا تَ َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َ
اء ُه ْم بَش ُ
ض َّر ُعو َن ( )42فَلَ ْوَل إ ْذ َج َ
ت قُلُوبُ ُه ْم﴾ [األنعام]23-21:
س ْ
قَ َ
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وحيــدد ربنــا يف مووــع آخــر مشــابه ذات اخللفيــة ﴿ َوَم ا أ َْر َس لْنَا فِ ي
ْس ا ِء َو َّ
الض َّر ِاء لَ َعلَّ ُه ْم
قَ ْريَ ة ِم ْن نَبِ ي إَِّل أ َ
َخ ْذنَا أ َْهلَ َه ا بِالْبَش َ
َّر ُعو َن﴾[األعراف]82 :
يَض َّ

وتض ـ ــيف آي ـ ــةهلل أخ ـ ــرى مقام ـ ــا إمياني ـ ــا ب ـ ــديعا مش ـ ــاهبا للتض ـ ــرع وه ـ ــو
اه ْم بِال َْع َذ ِ
اس تَ َكانُوا
"االستكانة هلل" يقـول اهللَ ﴿ :ولََق ْد أ َ
َخ ْذنَ ُ
اب فَ َم ا ْ
ض َّر ُعو َن﴾[املؤمنون]76 :
لَِربِّ ِه ْم َوَما يَتَ َ
هذه التغريات اليت تطرأ على الفـرد والتمـع بشـكل عـام يريـد هبـا اهلل
الس يِّئَ ِ
اهم بِالْحس نَ ِ
ات
ات َو َّ
أن نع ــود إليـ ــه كمـ ــا يق ــول اهللَ ﴿ :وبَلَ ْونَ ُ ْ َ َ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِج ُعو َن﴾[األعراف]068 :
هذا هو الدرس األساسي يف ظاهرة املصائب اجلالبة للهمـوم الفرديـة
والتمعيــة ،كــالفقر واملــرس واألزمــات االقتصــادية والك ـوارع الطبيعيــة،
يريد اهلل جل وعال أن تكون جسرا إليه سبحانه ،يريد اهلل هبا أن توقظ
قلوبنـا فتســتكني هلل ،وتتضــرع لــه ســبحانه ،وتتعلــق بــه جــل وعــال ،قــارن
هــذا بــنمط تعاملنــا مــع هــذه الظ ـواهر يسـ ِـتنب لــك بعــدنا عــن احلقيقــة
الكربى الناظمة للقرآن..
وم ــن التع ــابري الش ــمولية ال ــيت اس ــتعملها الق ــرآن لرتبي ــة ه ــذه احلقيق ــة

الكــربى يف النفــوس قــول اهلل ســبحانه يف خ ـواتيم ســورة األنعــام﴿ :قُ ْل
إِ َّن ص ََلتِي ونُ ِ
ِ
ين﴾[األنعــام،
اي َوَم َم اتِي لِلَّ ِه َر ِّ
َ
ب ال َْع الَم َ
س كي َوَم ْحيَ َ
َ ُ
.]061
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فــانظر كيــف هلــت هــذه اآليــة أصــول العبــادات ،واحليــاة ،واملمــات؛
وجعل ــت ك ــل ذل ــك هلل س ــبحانه ..ق ــد يع ــرف الكث ــري م ــن الن ــاس الي ــوم
كيف يصلي هلل ،وكيف حيج هلل ..لكـن القليـل مـن النـاس يـدرك كيـف
حييــا حياتــه هلل ،وكيــف ميــوت هلل؟! وهــذه اآليــة العظيمــة تزكــي النفــوس
هبذا املقام العظيم الذي هو لب القرآن..
وحيدثنا مطلع سورة األنفال عن إرهاصات معركـة بـدر ،مث تفاعالهتـا
وتطوراهتا بني االسـتيالء علـى قافلـة قـريد أو املواجهـة العسـكرية ،حـ
يصل السياق إىل النصر العظيم الذي حققه املسلمون يف قتاهلم جليد
الكفـار وسـحقهم ..أتـدري أيـن العجــب يف ذلـك كلـه ،أن القـرآن بعــد
شــرح هــذه األحــداع املتالحقــة يعقــب تعقيبــا مدهشــا يف تربيــة التعلــق
باهلل ونسبة الفضل له سبحانه ،باهلل عليـك تأمـل هـذا التعقيـب القـرآين
ت إِ ْذ
وه ْم َولَ ِك َّن اللَّ هَ قَ تَ لَ ُه ْم َوَم ا َرَمْي َ
علــى تــزوة بــدر﴿ :فَلَ ْم تَ ْقتُ لُ ُ
ت َولَ ِك َّن اللَّهَ َرَمى﴾[األنفال]07 :
َرَمْي َ
يـا هلل العجـب  ..فالصـحابة الاهــدون هــم الـذين قــاتلوا ،والنــيب 
هو الذي رمى الرتاب وقال "شاهت الوجوه" ،ومع ذلك يقول القرآن:
ال ،لســتم أنــتم الــذين قتلتمــوهم ،وال أنــت يــا رســول اهلل الــذي رميــت،
ولكنــه اهلل ســبحانه هــو الــذي قــتلهم ،وهــو الــذي رمــى ،واملعــّ أن اهلل
هو الذي أظفركم هبم ،لكن من شدة نسـبة الفضـل إىل اهلل نسـب إليـه
الفع ــل ذات ــه! ف ــانظر كي ــف تُش ـ َـرع القل ــوب إىل الس ــماء وت ــتخلص م ــن
حبال التثاقل إىل األرس..
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ت َولَ ِك َّن
ت إِ ْذ َرَمْي َ
وإذا تأمــل متــدبر القــرآن هــذه اآليــة ﴿ َوَم ا َرَمْي َ
اللَّهَ َرَمى﴾ لوجد فيها إثباتا ونفيـا ،فأثبـت لرسـول اهلل رميـا ،ونفـى عنـه
رميا آخر ،فاملثبت هو احلذف واإللقاء ،واملنفي هـو اإليصـال والتبليـغ،

كما حرره أبو العباس ابن تيميـة ،وذكـر  -رحـه اهلل  -يف مووـع آخـر
يف اآليــة ثالث ــة أوج ــه وناقشــها ،وه ــي يف الفت ــاوى ( )38/04مل ــن أراد
التوسع.
ويشبه هذا املعّ املذكور يف سورة األنفال آية أخرى يف سـورة التوبـة
وه ْم يُ َع ِّذبْ ُه ُم اللَّهُ بِشَيْ ِدي ُك ْم﴾[التوبة]02 :
يقول اهلل فيها﴿ :قَاتِلُ ُ
ف ــانظر كي ــف نس ــب الس ــبب ألي ــدي الص ــحابة ،ونس ــب األث ــر هلل
س ــبحانه وتع ــاىل! فص ــحيح أنك ــم أن ــتم ال ــذين تق ــاتلوهنم لك ــن اهلل ه ــو
الذي يعذهبم بذلك!
ال يتوق ــف مش ــهد تعلي ــق القل ــوب ب ــاهلل يف التم ــع املس ــلم ،ب ــل إن
القــرآن يوجــه قارئــه إىل تربيــة التعلــق بــاهلل يف نفــوس (األســرى)  ..إهنــم
األســرى الــذين هــم جمموعــة مــن الكفــار احملــاربني الــذين تعــذر علــيهم
إمت ــام مهم ــتهم اخلبيث ــة! وم ــع ذل ــك حيثن ــا كت ــاب اهلل عل ــى تفق ــيههم يف
معاين (أعمال القلوب) يقول اهلل يف سورة األنفال:
ِ ِ ِ ِ
َس َرى إِ ْن يَ ْعلَ ِم اللَّ هُ فِ ي
﴿يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي قُ ْل ل َم ْن في أَيْدي ُك ْم م َن ْاف ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ور
قُلُوبِ ُك ْم َخْي ًرا يُ ْؤت ُك ْم َخْي ًرا م َّما أُخ َذ م ْن ُك ْم َويَغْف ْر لَ ُك ْم َواللَّ هُ رَ ُف ٌ
ِ
يم﴾[األنفال]71 :
َرح ٌ
متعلق مبا يف القلوب!
جيب أن يدرك األسرى أن املوووع كله هلل
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وملـ ــا ذكـ ــر اهلل قصـ ــة الثالثـ ــة الـ ــذين خلف ـ ـوا وهـ ــم كعـ ــب بـ ــن مالـ ــك
وصــاحبيه ،وهــي مرويــةهلل بطوهلــا يف صــحيح البخــاري ،شــرحت اآليــات
حالة استغالق اهلم والغم الذي أصاب هؤالء الثالثـة ،مث وصـلت اآليـة
إىل جوهرها وهو "احلالة اإلميانية" اليت حيبها اهلل سبحانه ،ومثّنها منهم،
وجعلتها اآلية ختام املشهد ،يقول اهلل سبحانه:
ِ َّ ِ
ض بِ َم ا
ض اقَ ْ
ين ُخلِّ ُف وا َحتَّ ى إِذَا َ
ت َعلَ ْي ِه ُم ْاف َْر ُ
﴿ َو َعلَ ى الث َََّلدَة ال ذ َ
ْج شَ ِم َن اللَّ ِه إَِّل إِلَْي ِه
ضاقَ ْ
َر ُحبَ ْ
ت َو َ
س ُه ْم َوظَنُّوا أَ ْن َل َمل َ
ت َعلَْي ِه ْم أَنْ ُف ُ
َّواب َّ ِ
ِ
يم﴾[التوبة]008 :
اب َعلَْي ِه ْم ليَتُوبُوا إِ َّن اللَّهَ ُه َو الت َّ ُ
دُ َّم تَ َ
الرح ُ
أرأيت؟! ما أبدع عرس اآلية هلذا املقام اإلمياين يف سـياق تفـاعالت
اهلــم والغــم ،فبعــد أن وــاق علــيهم اخلــار (األرس مبــا رحبــت) ووــاق
ال ـ ــداخل (وو ـ ــاقت عل ـ ــيهم أنفس ـ ــهم) تص ـ ــل اآلي ـ ــة إىل ذروة اإلمي ـ ــان
ْجشَ ِم َن اللَّ ِه إَِّل إِلَْي ِه﴾ .
﴿ َوظَنُّوا أَ ْن َل َمل َ
لــيس العجــب فقــط أهنــم تعلقـوا بــاهلل ..بــل العجــب إشــارة اآليــة إىل
املبــدأ واملنتهــى ،أعــين إشــارهتا إىل أنــه ال جنــاة مــن اهلل إال إىل اهلل! فــاهلل
هاهنا هو املخوف ،واهلل نفسه هو املالذ! هذه هـي القلـوب الـيت حيبهـا
اهلل..
و ـ ــا يـ ــدلك علـ ــى أن اهلل يريـ ــد مـ ــن العبـ ــد أن يبقـ ــى قلبـ ــه متضـ ــرعا
مس ــتغيثا يف ح ــال األزم ــة ،وبع ــد تاوزه ــا ..وأن ــه ل ــيس م ــن األدب أن
تــدعوا اهلل أثنــاء األزمــة مث تغفــل عــن التعلــق بــاهلل بعــد حتســن األح ـوال،
س ِْ
س ا َن
يصــف اهلل هــذا املشــهد بقولــه يف ســورة يــونسَ ﴿ :وإِذَا َم َّ
اْلنْ َ
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ُّر دعانَا لِجْنبِ ِه أَو قَ ِ
ض َّرهُ َم َّر َك شَ ْن
اع ًدا أ َْو قَائِ ًما فَلَ َّما َك َ
ش ْفنَا َعْنهُ ُ
الض ُّ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ين َم ا َك انُوا
ض ر َم َّ
س هُ َك َذلِ َ
لَ ْم يَ ْد ُعنَا إِلَ ى ُ
ك ُيِّ َن لل ُ
ْم ْس ِرف َ

يَ ْع َملُو َن﴾[يونس]01 :

تأم ــل كي ــف وص ــفت اآلي ــة الض ــجر ال ــذي يص ــيب اإلنس ــان أثن ــاء
املصيبة فيدعوا اهلل يف كل أحواله قائما وقاعدا ومستلقيا ،مث إذا كشـف

اهلل مصــيبته تفــل ونســي تلــك اللحظــات الــيت كــان ينــاجي فيهــا ربــه..
عزبت عن باله ذكرى تلك االبتهاالت إىل اهلل حال الكرب..
وهــذا املشــهد األلــيم الــذي ذكرتــه ســورة يــونس شــرحته آيــات أخــرى
س
لتؤك ـ ــد أمهي ـ ــة املوو ـ ــوع ،يق ـ ــول تع ـ ــاىل يف س ـ ــورة الزم ـ ــرَ ﴿ :وإِذَا َم َّ
ِْ
ض ٌّر َد َعا َربَّهُ ُمنِيبًا إِلَْي ِه دُ َّم إِذَا َخ َّولَهُ نِ ْع َمةً ِمْن هُ نَ ِس َي َم ا َك ا َن
سا َن ُ
اْلنْ َ
يَ ْد ُعو إِلَْي ِه ِم ْن قَ ْب ُل﴾[الزمر]8 :
اْلنْ ِ
ِ
ض
س ان أَ ْع َر َ
ويقــول اهلل يف ســورة فصــلتَ ﴿ :وإ َذا أَنْ َع ْمنَ ا َعلَ ى ِْ َ
سهُ َّ
الش ُّر فَ ُذو ُد َعاء َع ِريض﴾[فصلت.]40 :
َونَشَى بِ َجانِبِ ِه َوإِ َذا َم َّ
واهلل إنين أشعر باخلجل وأنا أعلق على هذه اآليات..
مـا أكثــر مـا يلــح املـرء علــى ربــه إذا عروـت لــه حاجـة ،فــاذا حتققــت
حصــل تروــه طــارت بــه الفرحــة فأنســته التبتــل بــني يــدي ربــه
حاجتــه و ّ
شكرا وحدا وثناء..
أليس هذا هو املرور كأن ا يدع اهلل إىل ور مسه؟!
أليس هذا هو نسيان ما كان يدعوا إليه من قبل؟!
أليس هذا هو اإلعراس والنأي بعد ذلك "الدعاء العريض" ؟!
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يا رب عفوك وسرتك..
واملراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر اهلل يف تصويرات متعددة
ذم مـن يـدعوا اهلل يف حـال الضــر ،ويغفـل يف حـال العافيـة؛ علــم أن اهلل
يريد أن يكون القلب معلقا باهلل يف كل حال..
سأســألك يــا أخــي الغــايل قــارئ هــذه الســطور س ـؤاال تبــوح بــه هــذه
الكلمــات املكتوب ــة ،ولك ــن اجع ــل جواب ــه يف ص ــدرك ،اجعله ــا مناج ــاة
األحبة بيين وبينك..
سؤايل هو:
ب ــاهلل علي ــك أا مي ــر ب ــك حلظ ــة ركب ــت فيه ــا (الط ــائرة) مس ــافرا إىل
ســياحة أو تــارة أو تريهــا ،وكانــت األمــور علــى مــا ي ـرام ،مث وأنــت يف
جوف السـماء ارتعـدت الطـائرة لظـروف جويـة ،أو رأيـت طـاقم الطـائرة
يلهثون كأمنا خيفون أمرا خطرا ،فكيف كانت مشاعرك يف تلك احلالة؟
أا تــدع اهلل ِ
وجــال بالســالمة ،أا يــركض أمــام عينيــك س ـريعا ش ـريط
ُ
اخلطايا واملعاصي؟
أا يس ــتحوذ علي ــك إحس ــاس بأن ــك إن س ــلمت س ــتتوب بعـ ــد أن
رأيت املوت؟
مرت بك هذه اللحظة؟
ّ
إذن اقرأ كيـف يصـور اهلل ذات املشـهد لكـن علـى وسـيلة مواصـالت
أخ ــرى مش ــاهبة ،وتأم ــل كي ــف يعاتبن ــا عل ــى ذل ــك ،يق ــول اهلل يف س ــورة
يـونس﴿ :حتَّ ى إِ َذا ُكْن تُم فِ ي الْ ُف ْل ِ
ك َو َج َريْ َن بِ ِه ْم بِ ِريح طَيِّبَ ة َوفَ ِر ُح وا
َ
ْ
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ِ
ِ
ج ِم ْن ُك ِّل َم َك ان َوظَنُّ وا أَنَّ ُه ْم
اءتْ َها ِر ٌ
اء ُه ُم ال َْم ْو ُ
يح َعاص ٌ َو َج َ
ب َها َج َ
أِ
ص ين لَ ه ال دِّين لَ ئِن أَنْجيت ن ا ِم ن ه ِذهِ
ِ
ُح ي َ
َ ْ َ َْ َ ْ َ
ل بِ ِه ْم َد َع ُوا اللَّ هَ ُم ْخل ِ َ ُ
لَنَ ُك ونَ َّن ِم ن َّ ِ
اه ْم إِ َذا ُه ْم يَ ْب غُ و َن فِ ي ْاف َْر ِ
ض
ين * فَلَ َّم ا أَنْ َج ُ
الش اك ِر َ
َ
بِغَي ِر الْح ِّق ي ا أَيُّه ا النَّ اس إِنَّم ا ب ْغ ي ُكم علَ ى أَنْ ُف ِس ُكم مت ان الْحي اةِ
ُ َ َ ُ ْ َ
ْ َ َ َ
ْ ََ َ َ َ
ُّ
الدنْ يَا دُ َّم إِلَْي نَا َم ْرِج ُع ُك ْم فَنُ نَبِّئُ ُك ْم بِ َما ُكْن تُ ْم تَ ْع َملُ و َن﴾[يـونس-11 :
.]13
يا لبالتة القرآن ..
واهلل ال زال هــذا املشــهد يتكــرر منــذ أنــزل اهلل هــذه اآليــات إىل يــوم
الناس هذا!
وهــذا املشــهد املــذكور يف ســورة يــونس شــرحته آيــة أخــرى مشــاهبة يف
سورة اإلسراء ،وكشفت آية اإلسراء جهل العقل البشري ،وكيف يغفـل
عن أخطار أخرى ح لـو سـلم يف رحلتـه الـيت جنـا فيهـا ،يقـول اهلل مـرة
س ُك ُم ُّ
ض َّل َم ْن
أخــرى عــن وســائل النقــلَ ﴿ :وإِذَا َم َّ
الض ُّر فِ ي الْبَ ْح ِر َ
ضتُ ْم َوَك ا َن ِْ
ورا
تَ ْد ُعو َن إَِّل إِيَّاهُ فَلَ َّما نَ َّجا ُك ْم إِلَى الْبَ ِّر أَ ْع َر ْ
س ا ُن َك ُف ً
اْلنْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ب الْبَ ِّر أ َْو يُ ْر ِس َل َعلَ ْي ُك ْم
( )37أَفَ شَمْنتُ ْم أَ ْن يَ ْخس َ ب ُك ْم َجان َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارةً
َحاصبًا دُ َّم َل تَج ُدوا لَ ُك ْم َوك ًيَل ( )32أَ ْ أَمْنتُ ْم أَ ْن يُعي َد ُك ْم فيه تَ َ
أُ ْخرى فَي ر ِسل َعلَ ْي ُكم قَ ِ
يح فَيُ غْ ِرقَ ُك ْم بِ َم ا َك َف ْرتُ ْم دُ َّم َل
اص ًفا ِم َن ال ِّر ِ
ْ
َ ُْ َ
تَ ِج ُدوا لَ ُك ْم َعلَْي نَا بِ ِه تَبِ ًيعا﴾[اإلسراء]68-67 :
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تأمل كيف تشري اآلية إىل جهـل اإلنسـان حيـث يظـن أنـه إذا وصـل
الــرب ِأمــن ولــذلك يغفــل! والقــرآن ينبهــه أنــه ح ـ لــو نــزل علــى األرس
فقــد يكــون حتــت خط ــر عقوبــة أشــد كاخلس ــف بــاألرس كمــا حص ــل
لقارون ،أو الرمي باحلصباء كما حصل لقرية سدوم..
مث ينبــه القــرآن تنبيهــا أعجــب وهــو أنــه يــا مــن جنــوت هــذه املــرة مــن
اخلطر ووصلت الرب ،قد تعود مرة أخرى إىل وسـيلة النقـل ذاهتـا فتهلـك
هالكا أشد حني تقصم الريح مراكبك..

وتشــري آي ــة أخ ــرى إىل تف ــاوت الن ــاس بع ــد زوال حلظ ــة اخلط ــر عل ــى
َّ ِ ِ
وســيلة النقــلَ ﴿ :وإِذَا رَ ِش يَ ُه ْم َم ْو ٌ ُّ
ين لَ هُ
ج َكالللَ ِل َد َع ُوا الل هَ ُم ْخلص َ
اهم إِلَى الْب ِّر فَ ِم ْن ُهم م ْقتَ ِ
ص ٌد َوَم ا يَ ْج َح ُد بِ يَاتِنَ ا إَِّل
ُْ
َ
ِّين فَلَ َّم ا نَ َّج ُ ْ
الد َ
ُك ُّل َختَّار َك ُفور﴾[لقمان]31 :
هذه الصورة اليت يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت انقلهـا
حبــذافريها إىل وســيلة نقــل مشــاهبة كالطــائرة أو القطــارات أو الســيارات
وتأم ــل كي ــف يك ــون اإلنس ــان فيه ــا قلق ــا ،وخصوص ــا إذا م ــر بظ ــروف
طبيعية ،كرياح تثري االوطراب ،مث إذا نزل على األرس نسي استكانته
وتضرعه وعزميته على االستقامة..
تــذكر هــذه الصــورة الــيت منــر هبــا وأعــد قـراءة آيــة يــونس وآيــة اإلسـراء
الســابقتني تنكشــف لــك مــن معــاين اإلميــان والتعلــق بــاهلل مــا ا خيطــر
ببالك..
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واملقصود أن ينظر متدبر القـرآن كيـف يريـد اهلل قلوبـا تسـتدمي التعلـق
به يف حال اخلطر والسالمة..

إن ه الخ يل الن اظم والحقيق ة الكب رى ف ي الق رآن ،وه و اس تمرار

حركة القلب باْليمان باهلل والتعلق به سبحانه..
رمبــا لــو جلســت جملســا وســألت مــن فيــه مــا هــو تعريــف "الصــحبة
الصــاحلة"؟ لرمبــا طافــت بــك التعريفــات يف صــفات دنيويــة ،وخصوصــا
بع ــد تلب ــة املنظ ــور الغ ــريب ملفه ــوم (تط ــوير ال ــذات) فص ــارت تس ــري يف
مفاصــل هــذه الكتــب املعــايري املاديــة يف النظــرة للحيــاة والنجــاح ..لكــن
متـدبر القــرآن جيــد يف ســورة الكهـف تعريفــا مدهشــا للصــحبة الصــاحلة،
َّ ِ
يق ــول اهلل  -تبـ ــارك وتعـ ــاىل  -لنبي ــه﴿ :و ْ ِ
ين
س َ
َ
ك َم ََ ال ذ َ
اص ب ْر نَ ْف َ
يَ ْد ُعو َن َربَّ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِّي﴾[الكهف]18 :
سـ ـ ــألتك بالـ ـ ــذي خلقـ ـ ــك هـ ـ ــل تـ ـ ــد اليـ ـ ــوم يف خطاباتنـ ـ ــا الفكريـ ـ ــة
يعرف الشخصية املتميزة هبذا التعريف؟!
والنهضوية من ّ
انظر كيف حتدد سورة الكهف "خاصية" الشخص املتميز ..
إنه الذي "يدعوا ربه بالغداة والعشي" ..
واخجاله من ٍ
زمان صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن!

وملــا كلــف اهلل موســى  بالرســالة ،طلــب موســى مــن اهلل أن جيعــل
ل ــه وزي ـرا يعين ــه عل ــى مهم ــة الرس ــالة وه ــو أخ ــوه ه ــارون ،لك ــن م ــا ه ــو
املقصود األبعد من هـذا التعـاون والتعاوـد بـني األخـوين؟ شـاهد كيـف

واج َع ْل
يشــرح موســى وظيفــة االســتعانة بأخيــه هــارون يف ســورة طــهْ ﴿ :
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لِي وِيرا ِمن أ َْهلِي ( )29هارو َن أ ِ
َخي ( )51ا ْع ُد ْد بِ ِه أَ ْ ِري ()51
َ ً ْ
َُ
ِ
ك َكثِي ًرا (َ )55ونَ ْذ ُك َر َك
س بِّ َح َ
َوأَ ْع ِرْكهُ ف ي أ َْم ِري (َ )52ك ْي نُ َ
َكثِ ًيرا﴾[طه]32-18 :
أظنك الحظت هذا احلضور العجيـب ل ـ(ذكـر اهلل) يف بنيـة الرسـالة،
موسـى يقـول لربـه اجعـل معـي هـارون كـي نسـبحك ونـذكرك كثـريا! مـن
أجل التسبيح والذكر!
هل انتهى األمر عنـد هـذا احلـد؟ ال ،بـل إن اهلل تعـاىل يرسـل موسـى
وه ــارون إىل فرع ــون ويوص ــيهما م ــرة أخ ــرى بله ــج اللس ــان ب ــذكر اهلل،
فيق ــول اهلل يف نف ــس الس ــورة ،س ــورة ط ــه ،بع ــد املوو ــع الس ــابق بآي ــات
معدودة:
وك بِ يَاتِي َوَل تَنِيَا فِي ِذ ْك ِري﴾[طه]21 :
َخ َ
ت َوأ ُ
ب أَنْ َ
﴿ا ْذ َه ْ
موس ــى يري ــد ت ــوزير أخي ــه ليتعاون ــا عل ــى تس ــبيح اهلل وذك ــره ،ورهبم ــا
يرســلهما ويقــول ال تنيــا أي ال تفـرتا وال تضــعفا وال تكســال عــن ذكــري
..
الحــظ املهمــة اجلســيمة الــيت ســيتحمالهنا وهــي مواجهــة أع ـ نظــام
مستبد يف التاريخ مبا يستفز كربياءه ،ومع ذلك يقول اهلل هلمـا "وال تنيـا
يف ذكري"..
لــو ق ـ ّدم اليــوم بعــض الــدعاة نصــيحة للث ـوار علــى احلكومــات العربيــة
الفاس ــدة ب ــأن يكث ــروا م ــن (ذك ــر اهلل) لعـ ـ ّد كث ــري م ــن املس ــتغربني ذل ــك
دروشة وسذاجة! برتم أن موسى جيعل ذكر اهلل مظلةّ ملهمتـه الكـربى،

الطريق إلى القرآن

011

واهلل ج ــل جالل ــه يؤك ــد عليهم ــا ب ــأن ال يفـ ـرتا ع ــن ال ــذكر ..فم ــا أكث ــر
الش ـواهد املعاصــرة علــى ُتربــة مفــاهيم القــرآن ،وبعــد كثــري مــن شــباب
املسلمني عنها إال من وفق اهلل..
مث يتحــدع القــرآن يف ســورة احلــج عــن طريقــة تلقــي امل ـؤمن آليــات
الــوحي ،وأنــه لــيس املطلــوب فقــط تنفيــذ أحكــام القــرآن ،بــل البــد أن
يقوم يف القلب معّ آخر يظهـر بـه "ذل العبوديـة" هلل سـبحانه وتعـاىل،
ِ
َّ ِ
ين
وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن ،يقول اهللَ ﴿ :ول يَ ْعلَ َم ال ذ َ
أُوتُ وا ال ِْع ْل م أَنَّ ه الْح ُّق ِم ن ربِّ َ ِ
ك فَيُ ْؤمنُ وا بِ ِه فَتُ ْخبِ َ
ت لَ هُ
َ ُ َ
ْ َ
قُلُوبُ ُه ْم﴾[احلج]42 :
وقــد ذكــر بعــض أهــل التفســري أن معــّ اإلخبــات هاهنــا "أي تــرق
للقرآن قلوهبم".
مث ينتقل بنا املسـار إىل سـورة (املؤمنـون) ،وفيهـا مشـهد بـديع لعمـارة
النف ــوس ب ــاهلل ،ذل ــك أن كثـ ـريا م ــن الن ــاس يتص ــور أن امل ــؤمن جي ــب أن
خيــاف مــن اهلل حــال (املعصــية) ،أمــا حــال (الطاعــة) فتــذهل كثــريهلل مــن
العقــول عــن مقــام الوجــل مــن اهلل ،لكــن مي ـزان القــرآن خيتلــف ،خيتلــف
ج ــذريا ،إن ــه يري ــد ُش ــعب اإلمي ــان مس ــتوفزة متلهف ــة يف كاف ــة األحـ ـوال،
مشــدودة إىل خالقهــا ،تأمــل كيــف يصــور القــرآن املــؤمن وهــو يف حلظــة
َّ ِ
ين يُ ْؤتُ و َن َم ا آتَ ْوا َوقُلُ وبُ ُه ْم َو ِجلَ ةٌ أَنَّ ُه ْم إِلَ ى
العمــل الصــاحلَ ﴿ :وال ذ َ
ربِّ ِهم ر ِ
اج ُعو َن﴾[املؤمنون]61:
َ َْ
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ميـد يـده بالصـدقة وقلبـه يرتـف مـن اهلل! بـاهلل هـل رأيـت إقبـاال علـى
اهلل وذهــوال عمــا س ـواه أشــد مــن ذلــك؟! فــاذا كــان هــذا هــو املطلــوب
القرآين حال (الطاعة) فكيف يكون حال (اخلطيئة)؟!
ويف سـ ــورة النـ ــور ملـ ــا ذكـ ــر اهلل األنشـ ــطة التجاريـ ــة ا يتحـ ــدع عـ ــن
أمهيتهــا ،أو فنوهنــا ،بــل التحــذير مــن أن تشــغل القلــب عــن االنكبــاب
ِ
علــى اهلل ﴿ ِر َج ٌ
ارةٌ َوَل بَ ْي ٌَ َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه﴾[النــور:
ال َل تُ ْل ِه ي ِه ْم ت َج َ

 ]37فــاذا كــان هــذا حــاهلم أثنــاء التجــارة املنهكــة فكيــف يكــون أثنــاء
الفرا ؟!
ومن املعـاين القرآنيـة الـيت نبهـت إىل تعلـق القلـب بـاهلل وانصـرافه عمـا
سواه مفهوم (إقامة الوجه للدين) (وإسالم الوجه هلل) ..
وهي تعابري هلا دالالهتا القلبية العميقة..
ك
تأم ــل ه ــذه الطائف ــة م ــن اآلي ــات :يق ــول اهلل َ ﴿ :وأَ ْن أَقِ ْم َو ْج َه َ
ك لِل دِّي ِن
لِل دِّي ِن َحنِي ًف ا﴾[يــونس ،]014 :وقــال اهلل ﴿ :فَ شَقِ ْم َو ْج َه َ
ك لِلدِّي ِن الْ َقيِّ ِم
َحنِي ًفا﴾[الروم ، ]31 :ويقول سبحانه ﴿ :فَشَقِ ْم َو ْج َه َ
ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَ شْتِ َي يَ ْوٌ َل َم َرَّد لَ هُ ِم َن اللَّ ِه﴾[الــروم ، ]23 :ويقــول
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
س َ
أيضـا َ ﴿ :وَم ْن يُ ْس ل ْم َو ْج َه هُ إِلَ ى اللَّ ه َو ُه َو ُم ْحس ٌن فَ َق د ْ
استَ ْم َ
بِال ُْع ْرَوةِ ال ُْودْ َقى﴾[لقمان]11 :
وقــد ق ـرأت لعـ ٍ
ـدد مــن أهــل العل ــم عــن أكثــر أم ـ ٍر ردده القــرآن بع ــد

التوحيد ما هو؟ ورأيتهم ذكروا أمورا لكين اختربهتا فوجدهتا تري دقيقـة،
وأم ـا الــذي رأيتــه شخصــيا فــال أعــرف مطلوبــا عمليــا ردده القــرآن بعــد
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التوحي ــد مث ــل موو ــوع (ذك ر اهلل) س ـ ـواء ك ــالم الق ــرآن عـ ــن (ج نس
ال ذكر) كحــديث القــرآن عــن الــذاكرين اهلل كث ـريا والــذاكرات ،والــذكر
قائما وقاعدا ومضجعا ،وذكر اهلل آناء الليل والنهار ،وحتـرمي أمـوٍر ألهنـا
تصد عن ذكر اهلل ،والتحذير من قسوة القلوب من ذكـر اهلل ،وخشـوع
القلب لذكر اهلل ،وحنو هذه املعاين الـيت تتحـدع عـن جـنس الـذكر ،أو
ك ــالم الق ــرآن ع ــن (آح اد ال ذكر) مث ــل التس ــبيح والتحمي ــد والتهلي ــل

والتكبري وحنوها ،كتسبيح الكائنات ،واستفتاح السور باحلمد ،وحنوهـا.
هذا هو أكثر مطلـوب عملـي رأيتـه يف كتـاب اهلل ،أمـا املطلـوب اخلـربي
بعد التوحيد فرمبا كان (املعاد) واهلل أعلم.
هذه الظاهرة يف القرآن  -أعين ظاهرة كثرة احلديث عن ذكـر اهلل -
ال أظنــه ســيخالف فيهــا مــن تأملهــا بــاذن اهلل ،ويســتطيع متــدبر للقــرآن
مالحظته ــا بس ــهولة ،وإمن ــا الش ــأن يف تفس ــري ه ــذا املوو ــوع ،أو عل ــى
األقــل حماولــة إدراك العالقــة بــني (ذكــر اهلل) و (القلــب البشــري) ..فمــا
العالقة بني الذكر والقلب يا ترى؟ هناك آيتـان عظيمتـان يف كتـاب اهلل
أشـ ــارتا إىل سـ ــر هـ ــذه العالقـ ــة ،يقـ ــول اهلل يف سـ ــورة األنفـ ــال﴿ :إنَّ َم ا
ِ َّ ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم﴾[األنفال]1 :
ين إِذَا ذُكِ َر اللَّهُ َو ِجلَ ْ
ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
َّ ِ
ِِ
ويق ــول اهلل يف س ــورة احل ــجَ ﴿ :وبَ ِّ
ين إِذَا
ين ( )54ال ذ َ
ش ِر ال ُْم ْخبت َ
ت قُلُوبُ ُه ْم﴾[احلج]34-32 :
ذُكِ َر اللَّهُ َو ِجلَ ْ
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ال أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه اآليتان ،انظـر كيـف يـربط
القــرآن بــني الــذكر وحركــة القلــب "إذا ذكــر اهلل وجلــت قلــوهبم"  ..بــاهلل
عليك أال تدهشك هذه العالقة؟
عل ــى أي ــة ح ــال  ..تالح ــظ أنن ــا ابت ــدأنا ه ــذه اخل ـواطر مبش ــاهد م ــن
السبع الطوال أول املصحف ..مث انتقلنا إىل مشاهد أخرى من أواسـط
املص ــحف ..دعن ــا نغ ــادر اآلن إىل مش ــاهد اثل ــة م ــن خـ ـواتيم الق ــرآن
وقصار السور..
مـ ـن النم ــاذ امللفت ــة يف أواخ ــر الق ــرآن س ــورة حت ــدع اهلل فيه ــا ع ــن
مشــاعر املــؤمن بعــد أن يلقــي عنــه عنــاء اجلهــاد فيتحقــق النصــر  ..لقــد
كــان القــرآن ط ـوال حيــاة النــيب  يعلــق القلــوب بــاهلل لتنتصــر ،فمــاذا
بعد النصر؟ يقول اهلل:
ِ
اس يَ ْد ُخلُو َن فِ ي ِدي ِن
ص ُر اللَّ ِه َوالْ َف ْت ُح (َ )1وَرأَيْ َ
اء نَ ْ
﴿إذَا َج َ
ت النَّ َ
ِ
اس تَ ْغ ِف ْرهُ إِنَّ هُ َك ا َن
س بِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َ
ك َو ْ
اللَّ ه أَفْ َو ً
اج ا ( )2فَ َ
تَ َّوابًا﴾[النصر.]3-0 :
ومن أساليب القرآن العجيبة يف وصل النفـوس خبالقهـا أن القـرآن ال
يكتفــي بــذكر التعلــق بــاهلل ،بــل ينــوع أ ــاءه ســبحانه يف املووــع الواحــد
لتتعدد موارد التعلق!

َع وذُ
قل أ ُ
انظر كيف يتقلب الفؤاد يف مدار العبودية وهو يسمع ﴿ ْ
َّاس ( )1ملِ ِ
َّاس ( )2إِلَ ِه الن ِ
ك الن ِ
ب الن ِ
َّاس﴾[الناس]3-0 ،
بَِر ِّ
َ
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َعوذُ
يأمرنا اهلل أن نلجأ ونستعيذ به مبوجب ربوبية اهلل للناس ﴿قُ ْل أ ُ
ب النَّاس﴾  ،فاذا تشبع القلب بذلك ،انفتح عليه مشهد ُملـك اهلل
بَِر ِّ
العظ ــيم للن ــاس ﴿ملِ ِ
ك النَّ ِ
اس﴾ ،في ــزداد متس ــك القل ــب واسـ ــتعاذته
َ
مبقتض ــى ملكي ــة اهلل ،مث يكش ــف للقل ــب م ــوردا آخ ــر وه ــو ألوهي ــة اهلل
للنــاس ﴿إِلَ ِه النَّ ِ
اس﴾ ،فــال ت ـزال حبــال االســتعاذة تشــد قلــب متــدبر
الق ــرآن إىل الس ــماء ،مبقتض ــيات وم ـ ـوارد وموجب ــات تتكش ــف ل ــه م ــن

معاين األ اء اإلهلية العظيمة..
وهكــذا يريــد القــرآن  -مــن مفتتحــه إىل خمتتمــه  -أن تكــون قلــوب
العباد..
وهــذه جمــرد منــاذ ومنتخبــات التقطتهــا مــن أج ـزاء القــرآن ،وتركــت
أو ــعاف أو ــعافها ل ــئال يط ــول احل ــديث وينتش ــر املوو ــوع ،ويس ــتطيع
متــدبر القــرآن أن يالحــظ هــذه القضــية وهــي (عمــارة النفــوس بــاهلل) يف
كــل آيــة مــن كتــاب اهلل ،فمــا مــن آيــة مــن آيــات القــرآن إال ويف جوفهــا
معار تسري بالقلوب إىل مقلب القلوب..

وقد انعكست هذه اهلدايات القرآنية على تعاليم سـيد ولـد آدم 
فنبهـت أحاديـث النــيب  علـى انكبـاب القلــوب علـى اهلل جـل وعــال،

وأظــن مــن أكثرهــا لفتــا لالنتب ــاه احلــديث الشــهري الــذي رواه البخ ــاري
ومسلم عن السبعة اللذين يفوزون بظل اهلل يوم ال ظـل إال ظلـه ،وذكـر

مــنهم "ورج ل قلب ه معل ق ف ي المس اجد ،إذا خ رج من ه حت ى يع ود
إليه"[البخاري ، 661مسلم.]0130
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ش ــاهد كي ــف ي ــريب الن ــيب  يف نف ــوس أص ــحابه التعل ــق باملس ــجد،
وقارن ــه ب ــبعض املنتس ــبني لل ــدعوة ال ــذي ص ــاروا يعلق ــون الن ــاس مب ــا ه ــو
خار املسجد!
قـ ــارن اخلطـ ــاب النبـ ــوي مبنتسـ ــبني للـ ــدعوة صـ ــاروا مـ ــن الزاهـ ــدين يف
سكينة املساجد ،املولعني بصخب الدنيا..
وهــذا املعــّ الــذي ت ـواردت عليــه معــاين القــرآن -كمــا رأينــا مناذجــه
سـابقا -هـو خاصـة التوحيـد الـذي دارت عليـه عبـارات متـأهلي الســلف
ورب ـ ـ ــانييهم ،وم ـ ـ ــا أحس ـ ـ ــن ق ـ ـ ــول أيب العب ـ ـ ــاس اب ـ ـ ــن تيمي ـ ـ ــة رح ـ ـ ــه اهلل:
"والمقص ود هن ا أن الخليل ين  -محم د وإب راهيم  -هم ا أكم ل
خاص ة الخاص ة توحي داً ،..وكم ال توحي دهما بتحقي ق إف راد
افلوهية ،وهو أن ل يبقى ف ي القل ب ع يء لغي ر اهلل أص َلً"[منهـا

السنة.]344/4 :
يا أهلل ..
ما أمجل هذا املعّ ..
اللهم ال تعل يف قليب وقلوب إخواين شيء لغريك أصال..

لقـ ــد جبلـ ــت النفـ ــوس البش ـ ـرية علـ ــى التعلـ ــق بالـ ــدنيا ،والغفلـ ــة عـ ــن
اآلخ ــرة ،ل ــذلك ج ــاءت آيـ ــات الق ــرآن فجعل ــت األص ــل يف اخلطـ ــاب
ال ــدعوي رب ــط الن ــاس ب ــاآلخرة ،والتب ــع ه ــو التأكي ــد عل ــى أمهي ــة إع ــداد
القــوة ،ه ــذه نزع ــة ظ ــاهرة يف القــرآن والس ــنة ووص ــايا الس ــلف ..ولك ــن
ليسـ ــف جاءتنـ ــا خطابـ ــات دعويـ ــة ماديـ ــة أرهقتهـ ــا مواجهـ ــة التغريـ ــب
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فانكســرت وتش ـربت ثقافــة اخلصــم ذاتــه ،وصــارت منهمكــة يف تــذكري
النــاس بالــدنيا ،وجعلــت التبــع هــو اآلخــرة ..خطابــات ا تعــد تســتحي
أن تقول مشكلة املسلمني يف نقص دنياهم ال نقص ديـنهم! ولكـن ال
يـزال  -وهلل احلمــد  -مــن املــؤمنني رجــال صــدقوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه،
فمنهم من قضى حنبه ،ومنهم من ينتظر ،وما بدلوا تبديال..
إن الــدعاة إىل اهلل الــذي حيــاولون دومــا توظيــف األحــداع للتــذكري
بـاهلل هــؤالء أعلـم النــاس حبقـائق كتــاب اهلل ،وإن أولئـك املفتــونني الــذين
يســخرون مــن ربــط األحــداع بــاهلل ،ويســمون ذلــك (املبالغــة يف تــديني
احلياة العامة) تشويها هلذا الدور النبيـل؛ هـؤالء هـم أجهـل النـاس بـدين
اهلل الذي ووحه يف كتابه ببيان هو يف تاية البيان..
وإذا تشـبع قلــب متــدبر القــرآن هبـذه احلقيقــة الكــربى الناظمــة ل لــئ
القــرآن أمثــرت لــه يف نفســه عجائــب اإلميــان ..وأصــبح ال يســاكن قلبــه
تــري اهلل جــل جاللــه ..وب ـرأ قلبــه مــن احلــول والقــوة إال بــاهلل ســبحانه..
وصـار ينــزل حاجاتــه بـاهلل ..وأصــبح يشــعر بريـاح القــوة واإلمــداد اإلهلــي
كمـا نقـل اإلمـام ابـن تيميــة "وله ذا ق ال بع ض الس ل "م ن س ره أن
يكون أقوى الناس فليتوكل على اهلل" [الفتاوى.]55/11 :
فـ ــال يلتفـ ــت القلـ ــب ليسـ ــباب يف طلـ ــب الـ ــرزق ،أو البحـ ــث عـ ــن
مسكن ،أو البحث عن وظيفـة ،أو طلـب العلـم ،أو طلـب اإلميـان ،أو
طلــب الصــحة والعافيــة ،أو طلــب اإلفـرا مــن اعتقــال ،أو طلــب جنــاح
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ثورة ..بل يصعد القلـب إىل اهلل ،وجيتهـد يف عمـل القلـب ،ويقتصـد يف
األسباب بالقدر الشرعي..
وهل يشك من قارن بني مطالب القرآن ،والكتـب الفكريـة املعاصـرة
الــيت تتحــدع عــن النهضــة والتقــدم؛ أننــا ال زلنــا بعيــدين عــن النهضــة
واحلض ــارة حبج ــم بع ــد ه ــذه الكت ــب الفكري ــة النهض ــوية ع ــن أه ــداف
وتايات ومطالب القرآن؟
باهلل عليك هـل رأيـت كتابـا فكريـا هنضـويا ينطلـق يف نظريتـه للنهضـة
من (آيات التمكني واالستخالف)؟
هــذا املعــّ املنبــث يف تفاصــيل آيــات القــرآن ،وهــو عمــارة النف ــوس
بــاهلل ،هــو احلبــل النــاظم حقــا يف كتــاب اهلل ،وقــد ــى اهلل كتاب ـه حــبال
كم ــا ق ــال تع ــاىل﴿ :وا ْعتَ ِ
ص ُموا بِ َحْب ِل اللَّ ِه َج ِم ًيع ا﴾[آل عمـ ـران :
َ
 ]013ونبه النيب  على أن هذا احلبل هو القرآن كما قال النـيب 
(:كتاب اهلل عل وجل ،هو حبل اهلل) [صحيح مسلم]1218:
وعمــارة النفــوس بــاهلل مقصــد شــرعي عظــيم ،قــال اإلمــام ابــن تيميــة:
"ف إن القل ب بي ت اْليم ان ب اهلل تع الى ومعرفت ه ومحبت ه"
[ الفتاوى.]011/08:
وقال اإلمام ابن القيم يف النونية :
" فالقل ـ ـ ـ ــب بي ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــرب ج ـ ـ ـ ــل جالل ـ ـ ـ ــه  ...حب ـ ـ ـ ــا وإخالص ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــع
اإلحسان"[النونية بتحقيق العمري.]366:
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ولـيس املقصــود طبعــا حلــول اهلل  -تعــاىل اهلل عــن ذلــك  -يف قلــوب
عب ــاده عل ــى طريق ــة التص و الفلس في الزائ ــغ ،ب ــل املقص ــود عم ــارة
القل ــوب باألعم ــال ال ــيت حيبه ــا اهلل س ــبحانه ،وخلوص ــه م ــن االلتف ــات

واالنقياد لغري اهلل ،على طريقة التشله السلفي املهتدي .

عل ــى أي ــة ح ــال  ..لق ــد ب ـ ّـني اهلل لن ــا مـ ـراده يف الق ــرآن تاي ــة البي ــان،
العمــر يــركض
وأووــح لنــا مطالبــه الكــربى يف كتابــه بصــنوف البينــات ،و ُ
على شفري القرب ،فما أقرب الساعة الـيت سيسـألنا اهلل مجيعـا عـن حتقيـق

مراده ،وسـيكون السـؤال حينهـا علـى (أسـاس القـرآن) يقـول اهلل﴿ :قَ ْد
ت آيَ اتِي تُ ْت لَ ى َعلَ ْي ُك ْم فَ ُكْن تُ ْم َعلَ ى أَ ْع َق ابِ ُك ْم
َكانَ ْ
ِ
صو َن﴾[املؤمنون]66 :
تَ ْنك ُ
ويق ــول س ــبحانه﴿ :أَلَ ْم تَ ُك ْن آيَ اتِي تُ ْت لَ ى َعلَ ْي ُك ْم فَ ُكْن تُ ْم بِ َه ا
تُ َك ِّذبُو َن﴾[املؤمنون]014 ،
اس تَكْبَ ْرتُ ْم َوُكْن تُ ْم
ويقــول أيضــا﴿ :أَفَلَ ْم تَ ُك ْن آيَ اتِي تُ ْت لَ ى َعلَ ْي ُك ْم فَ ْ
ِ
ين﴾[اجلاثية]30 ،
قَ ْوًما ُم ْج ِرم َ

فتأمــل كيــف ســتنظم احليــاة املســتقبلية علــى أســاس القــرآن ..ولينظــر
كل منا ما هو أساس حياته؟!
هلل
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خاتمة

بع ــد ه ــذه اجل ــوالت السـ ـريعة يف عظم ــة كت ــاب اهلل ،وأسـ ـرار الت ــدبر
املهيبـة؛ يتســاءل كثــري مـن النــاس عــن طريقــة التـدبر؟ وهــل هنــاك وصــايا
خمتصرة حول املوووع؟
احلقيقة أنين رأيت كثريا من املتخصصني يف التفسري كتبوا رسائل
رائعة يف تدبر القرآن وتالوته ووسائله ،مثل :قواعد التدبر األمثل
للشيخ عبد الرحن حبنكة امليداين رحه اهلل ،حتزيب القرآن للشيخ
د .عبد العزيز احلريب ،تعليم تدبر القرآن الكرمي للدكتور هاشم
األهدل ،فن التدبر للشيخ د.عصام العويد ،واملراحل الثمان لطالب
فهم القرآن لنفس املؤلف ،وتريها من الكتب الطيبة يف هذا الال وا
أقصد االستيعاب ،بل جمرد ذكر مناذ .
ولكن دعنا نتذاكر عددا من املعاا العامة يف هذا املوووع،فوجهة

نظري أنه أولً وقبل كل شيء جيب على اإلنسان أن يتضرع إىل اهلل

ويدعوه ويلح عليه أن جيعله من أهل القرآن ،وأن يفتح عليه يف فهم
كتابه ،والعمل به ،وأن جيعله ن قال عنهم﴿ :يَ ْت لُونَهُ َح َّق
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تََِل َوتِِه﴾[البقرة ،]010:فان اإلنسان ال يفتح عليه يف العبودية مبجرد

اجلهود الشخصية والتخطيط لالجناز ،وإمنا فتوحات العبودية من
بركات اللجأ إىل اهلل ،وكل أبواب اخلري من العلم والديانة إمنا هي من
باب االستعانة ولذلك أعقب اهلل العبادة يف سورة الفاحتة اليت هي
أعظم سورة يف القرآن واليت أمرنا اهلل أن نكررها عشرات املرات يوميا
(وهذا يعين أن مضامينها موووعة بعناية وليست اتفاقا) يف هذه
السورة العظيمة أعقب اهلل العبادة باالستعانة ،فاالستعانة بوابة
العبادة ،كما سبقت اإلشارة إليه .

ودانياً  :حيتا املسلم إىل ووع حزب يومي للتدبر ،وهو ما يسمى
بتحزيب القرآن ،واألصل فيه أمر النيب  كما يف البخاري أنه قال
لعبد اهلل بن عمرو ":اقرأ القرآن يف شهر " قلت :إين أجد قوة ح
قال " :فاقرأه يف سبع وال تزد على ذلك"[البخاري.]4142:
فجعل النيب  النطاق الزمن لتحزيب القرآن بني (شهر -أسبوع)
فال يكون أكثر من شهر وال أقل من أسبوع،وكان الصحابة هلم

أحزاب وأوراد قرآنية يومية ،وكان مجهور الصحابة حيزب القرآن يف
سبعة أيام ،اليوم األول ثالع سور وهي البقرة وآل عمران والنساء،
ويف اليوم الثاين السور اخلمس اليت تليها وهكذا،كما يف السنن أن
أوس بن حذيفة قال( :سألت أصحاب رسول اهلل  كيف حيزبون
القرآن؟ قالوا :ثالع ،ومخس ،وسبع ،وتسع ،وإحدى عشرة ،وثالع
عشرة ،وحزب املفصل وحده)[أبو داود.]0384 :
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وتالحظ يف حتزيب الصحابة للقرآن أهنم يستعملون السور ،وليس
األجزاء أو الصفحات ،ولذلك يقول اإلمام ابن تيمية ( :فالصحابة
إمنا كانوا حيزبونه سورا تامة ،ال حيزبون السورة الواحدة) [ الفتاوى :
. ]218/03
ومن الرائع أن ال يُغلب اإلنسان على ورده من التدبر مهما كانت
الظروف ،والورد اليومي من القرآن كما عت أحد الصاحلني يقول:
يف اليوم األول كاجلبل ويف الثاين كنصف اجلبل ويف الثالث كال جبل
ويف اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتأا لفقده .
ودالثاً :أن يكون األصل هو التدبر الشخصي ،والتفسري معني ،ال

العكس كما يفعل البعض ،وخصوصا ملن لديهم خلفية شرعية عامة
تؤهلهم لفهم مجاهري اآليات ،والقرآن كما قسمه ابن عباس أربع
مراتب (التفسري على أربعة أوجه :تفسري ال يعذر أحد هالته،
وتفسري تعرفه العرب من كالمها وتفسري تعرفه العلماء ،وتفسري ال
يعلمه إال اهلل)  ..فأنت إذا استحضرت تقسيم ابن عباس العبقري
عرفت أنه ليس كل القرآن حيتا لتفسري .
فيقرأ اإلنسان يف املصاحف املهمشة بالتفاسري ،ومنها :التفسري
امليسر الصادر عن جممع امللك فهد ،أو تفسري اجلاللني ،أو تفسري
ابن سعدي ،أو تريها ،فاذا أشكلت اللفظة أو املعّ اإلمجايل راجع
اهلامد ،لكنه حياول هو أن يستكشف الدالالت العظيمة يف هذا
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القرآن العظيم ،فاذا ا يكن متأكدا من سالمة تدبره راجع كتب
التفسري املوسعة.
وهذا اإلمام العالمة أوخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن
عثيمني رحه اهلل حي سئل عن طريقة طلب العلم وأوىل العلوم بالعناية
واالهتمام قال:
"نقول :ابدأ بالتفسير قبل كل عيء ،لكن هذا ل يعني أل تقرأ

ريره ،لكن ركل أولً على علم التفسير ،..فعليك بالتفسير،
احرح عليه ما استطعت ،وطريقة ذلك :أن تفكر أنت أولً في

معنى اْلية ،قبل أن تراجَ الكتب ،فإذا تقرر عندك عيء فارجَ
إلى الكتب ،وذلك فجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني
كتاب اهلل بنفسك ،دم إن اْلنسان قد يفتح اهلل عليه من المعاني
ما ل يجده في كتب التفسير ،خصوصاً إذا ترعرن في العلم وبلغ
مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من خلائن هذا القرآن الكريم ما لم
يجده في ريره" [الباب المفتوح ،ل]23
فانظر إىل هذا الفقيه اإلمام كيف يوصي طالبه بأن يقر وا اآليات
ويستنبطوا منها مث يراجعوا كتب التفسري ،بل وكان يطبق ذلك عمليا
فيعطيهم آيات ويطلب منهم أن يسهروا يف االستنباط منها ويأتون هبا
تدا .
مث بعد ذلك يقرأ اإلنسان يف مطوالت التفسري قراءة مستقلة،
كتفسري الطربي وابن كثري وابن عطية وحنوها .
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ورابعاً :من أمجل األمور أن يضع اإلنسان ألهل بيته برناجما يف
التفسري فيقرأون ويتبارون يف االستنباط مث يراجعون التفسريات
املختصرة ،واألصل يف ذلك قوله تعاىل ﴿ َواذْ ُك ْر َن َما يُْت لَى فِي
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْم ِة﴾[األحزاب . ]32 :
بُيُوت ُك َّن م ْن آيَات اللَّه َوالْحك َ
فالنيب  كان يتلو على نسائه القرآن ،وهذا له أثر ال يتصوره

الكثريون يف حتبيب األهل يف القرآن واإلقبال على االستنباط منه ،بل
وستجد أهلك يصبحون دائمي التسا ل حول بعض استنباطاهتم
للقرآن وهدايات آياته ،وأهم من ذلك كله ستجد يف أهلك قوة على
الطاعة ونظرة خمتلفة للدنيا وزخرفها ،فهذا القرآن عجيب عجيب يف
تصحيح املفاهيم وتزكية النظرات والتصورات .
وخامساً :ال أعلم درسا شرعيا يف كل علوم اإلسالم أسسه النيب
أصله نظريا بنفسه إال تدارس القرآن ،فكل دروس الشريعة نوع
و ّ
من االجتهاد يف تنظيم العلم إال تدارس القرآن فهو منصوص كما
قال النيب  يف مسلم (ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون
كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم ،إال نزلت عليهم السكينة ،وتشيتهم
الرحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده) [صحيح
مسلم.]1688:
هذا هو أعظم الدروس الشرعية اليت حيبها اهلل ،ولذلك ما أمجل أن
حيضر كل منهم من تفسري
يضع اإلخوان لبعضهم برناجما أسبوعيا ّ
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معني مث يتدارسون معانيه ،هذا الربنامج يزود املسلم بالطاقة اإلميانية
واملنهجية اليت تعينه على صعوبات احلياة .
والطرق متنوعة ،واملوووع متشعب ،والكتب املتخصصة كثرية،
واملقصر خيجل من مناصحة اآلخرين ،ولكنه التذاكر والتباحث يف
موووع أخشى أننا ا نقدره قدره بعد.
ولقد تأملت سرية الصحابة يف سري أعالم النبالء ،وبعض طبقات
ابن سعد ،وبعض حلية أيب نعيم؛ فهالين واهلل ما رأيت من إقباهلم
وتكثيف جهودهم يف القرآن ،وعلمت حينها ما الذي منح أولئك
تلك املزية ،بل انظر يف أخبار أيب العباس ابن تيمية الذي كتب يف
التفسري رسائل كثرية ،كتفسري آيات أشكلت ،وتفسري سورة
اإلخالص ،ومجع مطوالت يف تفسري السلف نسقا على اآليات
(أكثرها مفقود) وجلس سنة يفسر سورة نوح ،ومع ذلك حني اعتقل
املرة األخرية يف قلعة دمشق وسحبت منه الكتب واألقالم أقبل على
القرآن وقال":قد فتح اهلل علي يف هذه املرة من معاين القرآن ومن
أصول العلم بأشياء كان كثري من العلماء يتمنوهنا وندمت على
تضييع أكثر أوقايت يف تري معاين القرآن" [العقود الدرية.]22:
هذا أبو العباس يندم على تضييع أكثر أوقاته يف تري معاين القرآن،
برتم أنه من أئمة التفسري أصال ! فماذا نقول حنن املقصرين مع
كتاب اهلل .
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اللهم اجعلنا من أهل القرآن ،اللهم اجعل القرآن أنيسنا يف ليلنا
وهنارنا ،اللهم شفع سورة تبارك فينا يف قبورنا ،اللهم اجعل البقرة وآل
عمران تيايتان حتاجان لنا يوم القيامة ،اللهم أحبنا حببنا لسورة قل هو
اهلل أحد ،اللهم آمني ،اللهم آمني..
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه .

