
 



 

 الطريق إلى القرآن
 

5 

 

 المحتوى
 

 6..........................................مدخل 
 01...................................سطوة القرآن

 10...........................كيف انبهروا  .. لمتأ
 18.................................منازل الشعريني

 37...............................القلوب الصخرية 
 21......................................الشاردون

 28...................................تطويل القرآن
 42.................................من منازل التدبر

 61.........................كل املنهج يف أم الكتاب
 76..........................يايل الرمضانية دوي الل

 002........................................ة متخا
 
 



 
 الطريق إلى القرآن

 

6 

 
  :مدخل 

  الحمد هلل وبعد،،
لطاملا أهبرين حديث بعض الصاحلني إذ يتحدثون عما يرونه من فرق 
مبهر يف حياهتم، وعن فرٍق عظيٍم يف فهمهم وصحة نظرهم واستقرار 

  ..تفكريهم؛ بربكة هذا القرآن 
يبثون شجواهم عما جيدونه  ني إذولطاملا أهبرين حديث بعض الصاحل

يتحدثون عن شيء حيسون به، كأمنا .. يف أنفسهم بعد تالوة القرآن
يلمسونه حبواسهم، من قوة اإلرادة يف فعل اخلريات والتأيب على 

 .. املعاصي
  ..وراحة النفس يف صراعات األفكار واملنافسات االجتماعية 

سيد ولد ! ذاته بالقرآن بل لقد أهبرين فوق ذلك كله تشّرف النيب 
 ..آدم يتشرف بكتاب اهلل

 قبل القرآن، وحال النيب  فانظر كيف يرسم القرآن حال النيب 
َنا وََكَذِلكَ  ﴿بعد القرآن، كما قال تعاىل   َأْمرِنَا ِمنْ  رُوًحا ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ

يَمانُ  َوَل  اْلِكَتابُ  َما َتْدِري ُكْنتَ  َما  [.41:الشورى] ﴾ اْْلِ
َنا ﴿ل اهلل سبحانه وقو  َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحي ْ

 [3: يوسف ] ﴾ِإلَْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلينَ 
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بعد إنزال القرآن عليه،  فانظر باهلل عليك كيف تأثرت حال النيب 
بعد الرسالة إذا  ال النيب بل انظر ما هو أعجب من ذلك وهو ح

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
 :           تالوة هذا القرآن فقال بل انظر كيف جعل خاصية الرسول 

ُلو ُصُحًفا ُمَطهََّرةً ﴿  . [1: البينة ] ﴾َرُسوٌل ِمَن اللَِّه يَ ت ْ
وانظر إىل ذلك التصوير الشجي حلال أهل اإلميان يف ليلهم كيف 

ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَ ﴿يسهرون مع القرآن  آل ] ﴾اَء اللَّْيلِ ُأمٌَّة قَاِئَمٌة يَ ت ْ
 . [003: عمران 

أترى أن اهلل جل وعال ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العالقة مع 
؟   ً    القرآن عبثَا

: حممد ] ﴾َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ ﴿فتارة  حيثنا صراحة على التدبر 
12]  .. 

َتِمُعوا َلُه َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاسْ ﴿وتارة  حيثنا على اإلنصات إليه 
 ..  [112: األعراف ] ﴾َوَأْنِصُتوا

وتارة  يأمرنا بالتفنن يف األداء الصويت الذي خيلب األلباب لتقرتب من 
 . [2: املزمل ] ﴾َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيًَل ﴿معاين هذا القرآن 
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وتارة  يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته باالستعاذة من الشيطان لكي 
فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ﴿وسنا الستقبال مضامينه تصفو نف

 ..   [88: النحل ] ﴾ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 
َوقَاَل الرَُّسوُل يَا ﴿وتارة  يغرس يف نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن 

 ..  [31: قان الفر ] ﴾َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا
وتارات أخرى ينبهنا على فضله، وتيسريه للذكر فهل من مدكر، 

 اخل،  ... وعظيم املنة به
 ..كل ذلك لريسخ عالقتنا بالقرآن 

هل تُرى ذلك كله كان اتفاقا  ومصادفة ال حتمل وراءها الدالالت ف
 !اخلطرية؟

بل هل من املعقول أن يكون القرآن الذي أقسم اهلل به، ومتدح 
التكلم به، وجعله أعظم الكتب السماوية اليت أنزهلا سبحانه، وخص ب

، وجعل حفظ ألفاظه خاصية أهل العلم،  به أفضل البشرية حممدا  
هل من املعقول أن تكون كل هذه اخلصائص والشرف والعظمة 

 !للقرآن ويكون كتابا  اعتياديا  يف حياتنا؟
ضامني وحمتويات ال بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة  يف م

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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 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
 رأبوعم
 هـ0233ربيع اآلخر 
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من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتا  لالنتباه تلك السطوة الغريبة اليت 
ظــاهرة حــارت فيهــا ( ســطوة القــرآن.. )ختضــع هلــا النفــوس عنــد  اعــه 

 .. العقول 
يف الغرفـــة يغشـــى املكـــان ســـكينة ملموســـة  ئحـــني يســـري صـــوت القـــار 

 .. حولك  جاء ماهتبط على أر 
 .. تشعر أن مثة توترا  يغادر املكان 

 .. كأن اجلمادات من حولك أطبقت على الصمت
 .. كأن احلركة توقفت

 .. تستطيع أن تعرب عنه ما تشعر به لكنك ال يءهناك ش
ويصـدح صــوت القــارئ مــن جهــازك  - مــثال   -حـني تكــون يف ترفتــك 

نتظــار ويتحــول صــوت احملمـول، أوحــني تكــون يف ســيارتك يف حلظـات ا
تشــــعر أن .. اإلذاعــــة إىل عــــرس آيــــات مســــجلة مــــن احلــــرم الشــــريف 

 .. سكونا  تريبا  يتهادى رويدا  رويدا  فيما حولك
 يءكأمنا كنت يف مصنع يرتطم دوي عجالته وحمركاته مث توقف كل شـ

 .. مرة واحدة
ــــائي عــــن هــــذا املصــــنع مــــرة واحــــدة فخــــيم  ــــار الكهرب كأمنــــا توقــــف التي

 .. فتت األنوار وساد اهلدوء املكانالصمت وخ
يف النفـوس حتـدع عنهـا ( القـرآن العظـيم)هذه ظاهرة ملموسـة يصـنعها 

 .. 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 
 .. فعال له  مهما

 .. وتالحظ أن هذا املراهق يزداد مناقشة وجمادلة لك 
يــا أخــي : فــاذا استعضــت عــن ذلــك كلــه وقلــت لــه كلمــة واحــدة فقــط

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُ ْل َربِّ الكرمي يقول تعاىل ﴿
أيت موقـف هـذا الفـ  ر [ 12:اإلسراء]﴾ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيًرا

 .. خيتلف كليا  
 .. شاهدت هذا بأم عيين 

 .. ومن شدة انفعايل باملوقف نسيت هذا الف  ومشكلته 
 .. وعدت أفكر يف هذه السطوة املدهشة للقرآن

َواْخِف  ْض كيــف صــمت هــذا الشــاب وأطــرق لــرد  ــاع قولــه تعــاىل ﴿
َربِّ اْرَحْمُهَم    ا َكَم    ا رَب َّيَ    اِني َلُهَم    ا َجنَ    اَح ال    ذُّلِّ ِم    َن الرَّْحَم    ِة َوقُ    ْل 

 .. ﴾ َصِغيًرا
 .. ح  نغمات صوته تغريت 

 .. يا أهلل كيف هزته هذه اآلية هزا  
 للدراســـة؛ حــني قــدمت للمجتمـــع الغــريب أول مـــرة قبــل ثـــالع ســنوات

 ( .. حديثي العهد باإلسالم)اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار 
 : واحدا  فقط كنت أحاول أن أستكشف سؤاال  

حـ  ميكـن )هو أكثر مؤثر يدفع اإلنسان الغريب العتنـاق اإلسـالم؟  ما
  .(منه يف دعوة البقية االستفادة
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 حـول املووـوع، أو( نظرية معقدة)كنت أتوقع أنين ميكن أن أصل إىل 
يعرفهــا كثــري مــن النــاس، وقــرأت  تفاصــيل دقيقــة حــول هــذه القضــية ال
الذاتيــة لشخصــيات تربيــة أســلمت،  ألجــل ذلــك الكثــري مــن التجــارب

وشـــــاهدت الكثـــــري مـــــن املقـــــاطع املســـــجلة يـــــروي فيهـــــا تربيـــــون قصـــــة 
إسالمهم، وكم كنت مأخوذا  بأكثر عامـل تـردد يف قصصـهم، أال وهـو 

هـــــذا (  عـــــوا القـــــرآن وشـــــعروا بشـــــعور تريـــــب اســـــتحوذ علـــــيهم)أهنـــــم 
عرفـون ي السيناريو يتكرر تقريبـا  يف أكثـر قصـص الـذين أسـلموا، وهـم ال

 ! اللغة العربية أصال  
لَ  ْو َأنْ َلْلنَ  ا َه  َذا اْلُق  ْرآَن َعلَ  ى َجبَ  ل  ﴿واهلل يقــول  ..إهنــا ســطوة القــرآن

ًعا ِم  ْن َخْش  َيِة اللَّ  هِ  هــذا تــأثر [ 10: احلشــر ]﴾ َلَرَأيْ تَ  ُه َخاِع  ًعا ُمَتَص  دِّ
 !اجلمادات فكيف بالبشر؟

ــــار ســــطوة القــــرآن قصــــة شــــهرية رواهــــا البخــــ اري يف ومــــن أعجــــب أخب
صـــــحيحه وقـــــد وقعـــــت قبـــــل اهلجـــــرة النبويـــــة وذلـــــك حـــــني اشـــــتد أذى 
املشــــــركني ملــــــا حصــــــروا بــــــين هاشــــــم واملطلــــــب يف شــــــعب أيب طالــــــب، 

 ألصـــحابه يف اهلجـــرة إىل احلبشـــة، فخـــر  أبـــو فحينـــذاك أذن النـــيب 
وهــو ( ابــن الدتّنــة)بكــر يريــد اهلجــرة للحبشــة فلقيــه مالــك بــن احلــارع 

قبيلــة هلـا حلـف مــع قـريد، وتعهــد أن جيـري أبــا سـيد قبيلـة القــارَة، وهـي 
 : 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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مش   ركين فك  ان يص   لي في   ه ويق  رأ الق   رآن، فيتقصا     علي  ه نس   اء ال
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  م   ن 

 [ 1187: البخاري(. ]المشركين
مــن العبــارات ( فيتقّصــف عليــه نســاء املشــركني وأبنــا هم)هــذه الكلمــة 

 .. اس بتالبيبهم اليت تطرق ذهين كثريا  حني أ ع تاليا  للقرآن يأخذ الن
ومعــــــّ يتقّصــــــف أي يزدحـــــــون ويكتظــــــون حولـــــــه مــــــأخوذين  مـــــــال 

 .. القرآن
حيتمل نفسـه إذا قـرأ القـرآن فتغلبـه دموعـه  بكر الأبو فانظر كيف كان 

 .. 
وانظــر لعوائـــل قـــريد كيــف ا يســـتطع عتـــاة وصــناديد الكفـــار احليلولـــة 

 .. بينهم وبني اهلرب لسماع القرآن
عـرس هـذه الظــاهرة  - جــل وعـال -دهاشـا  أن اهلل ومـن أكثـر األمـور إ
دليـل وحجـة، فـاهلل سـبحانه وتعـاىل نبهنــا علـى أهنـا  البشـرية أمـام القـرآن

إىل أن نالحظ سطوة القرآن يف النفـوس باعتبارهـا مـن أعظـم أدلـة هـذا 
القـــرآن ومـــن ينـــابيع اليقـــني هبـــذا الكتـــاب العظـــيم، وا يشـــر القـــرآن إىل 

 .. اخلرور إىل األرس إىل ل األمر جمرد تأثر يسري، بل يص
 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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لَ ى ُقْل آِمُنوْا ِبِه َأْو لَ تُ ْؤِمُنوْا ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِل ِه إِ ﴿ َذا يُ ت ْ
  [017:اإلسراء]﴾ َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلأَلْذقَاِن ُسجًَّدا

باهلل عليك أعد قراءة هذه اآلية وأنت تتخيل هـذا املشـهد الـذي ترسـم 
قــوم  ــن أوتــو حظــا  مــن العلــم حــني يتلــى علــيهم : هــذه اآليــة تفاصــيله

ميلكــــــون أنفســــــهم فيخــــــرون إىل األرس  مــــــن آيــــــات القــــــرآن ال يءشــــــ
 .. هلل تأثرا  وإخباتا  ساجدين 

 .. 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

رِّيَّ  ِة آَدَ  َوِممَّ  ْن ُأولَئِ  َك الَّ  ِذيَن َأنْ َع  َم اللَّ  ُه َعلَ  ْيِهْم ِم  َن النَِّبيِّ  يَن ِم  ْن ذُ ﴿
نَ ا  ََ نُ وح  َوِم ْن ُذرِّيَّ ِة ِإبْ  َراِهيَم َوِإْس َرائِيَل َوِممَّ ْن َه َديْ َنا َواْجَتبَ ي ْ َحَمْلَنا َم 

لَ  ى َعلَ  ْيِهْم آيَ  اُت ال  رَّْحَمِن َخ  رُّوا ُس  جًَّدا َوُبِكي   ا [ 47:مــرمي]﴾ ِإَذا تُ ت ْ
 .. تصور جنس األنبياء  هذه اآلية

 .. ا  فقطليس رجال  صاحل
 .. العلم  اوال قوم  ن أوتو    
 .. أو نبيني  ا  واحد ا  وال نبيّ    
 ( .. جنس األنبياء)بل تصور اآلية    
 .. دب عند  اع الوحي وتأثر يسري بهوليست اآلية خترب عن جمرد أ   
 .. بل اآلية تصور األنبياء كيف خيرون إىل األرس يبكون   
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خيــرون لــيرس يبكــون حــني يســمعون .. ء جــنس األنبيــا.. األنبيــاء    
 .. الوحي 
 ماذا صنع يف نفوسهم هذا الوحي العجيب؟    

وقـــــوم آخـــــرون يف عصـــــر الرســـــالة ذكـــــر اهلل خـــــربهم يف معـــــرس املـــــدح 
َوِإَذا َس ِمُعوْا َم ا ﴿: والتثمني الضمين يف صورة أخاذة مبهرة يقول تعاىل

َِ أُنِلَل إلى الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتفِ  ْم  [ 83:املائدة ]﴾ يُض ِمَن الدَّ
أي شخص يقرأ اآليـة السـابقة يعلـم أن هـذا الـذي فـاس يف عيـوهنم    

 .. فاق قدرهتم على االحتمال  يءمن الدموع حني  عوا القرآن أنه ش
هـــذا الســـر الـــذي يف القـــرآن هـــو الـــذي اســـتثار تلـــك الـــدمعات الـــيت    

 .. 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
 .. أخربنا اهلل أنه أودعه يف هذا القرآن  يءبل هي ش   
  ..ليس تأثري القرآن يف النفوس والقلوب فقط    
 .. تأثريه اخلارجي على اجلوارح  - أيضا   -بل    
 .. اجلوارح ذاهتا هتتز وتضطرب حني  اع القرآن   
 .. قشعريرة عجيبة تسري يف أوصال اإلنسان حني يسمع القرآن    
 :يقول تعاىل   
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ُجلُ وُد  اللَُّه نلَل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْن هُ ﴿ 
﴾ الَّ  ِذيَن َيْخَش  ْوَن رَب َُّه  ْم دُ  مَّ تَِل  يُن ُجلُ  وُدُهْم َوقُ لُ  وبُ ُهْم إل  ى ِذْك  ِر اللَّ  هِ 

 [ 13: الزمر ]
الحــظ كيــف يرســم القــرآن مراحــل التــأثر، تقشــعر اجللــود، مث تلــني،    

إهنـــــا حلظـــــة الصـــــدمة باآليـــــات الـــــيت يعقبهـــــا االستســـــالم اإلميـــــاين، بـــــل 
 .. نقياد ملضامني اآلياتواالستعداد املفتوح لال

يف أســـــاليب ( احملّســـــنات اخلطابيـــــة)ولـــــذلك مهمـــــا اســـــتعملت مـــــن    
ميكن أن تصل ملستوى أن يقشعر اجللد يف  خماطبة الناس وإقناعهم فال

رهبــــة املواجهــــة األوىل باآليــــات، مث يلــــني اجللــــد والقلــــب لربــــه ومــــواله، 
 .. فيستسلم وينقاد خبضوع تري مشروط

 .. ه املرء يف تصرفات الناس أمامهيرا يءهذا ش   
هـــذه معاملـــة بنكيـــة ربويـــة : جـــرب مـــثال  أن تقـــول لشـــخص يســـتفتيك

قـدم بآيـات القـرآن يف حتـرمي الربـا، مث : حمرمة باإلمجاع، ويف موقف آخـر
 بني املوقفني؛ بسبب ما االستجابةاذكر احلكم الشرعي، وسرتى فارق 

لقلـوب خلالقهـا وموالهـا، تصنعه اآليات القرآنيـة مـن تـرويض النفـوس وا
تَ ْقَش  ِعرُّ ِمْن  ُه ُجلُ  وُد الَّ  ِذيَن َيْخَش  ْوَن رَب َُّه  ْم دُ  مَّ متامــا  كمــا قــال تعــاىل ﴿

 .. ﴾تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم إلى ِذْكِر اللَّهِ 
حـني تـرى بعـض أهـل األهـواء يسـمع آيـات .. ويف مقابل ذلك كله    

ينفعــل وجدانـه هبـا، بــل  ضـامينها، والخيضـع مل يتـأثر هبــا، وال القـرآن وال
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 مــراد اهلل مــن 

 يــا أخــي الكــرمي علــى العافيــة، عبــاده، إذا رأيــت ذلــك كلــه؛ فاحــد اهلل
﴾ فَ َويْ  ٌل لِْلَقاِس   َيِة قُ لُ   وبُ ُهْم ِم   ْن ِذْك   ِر اللَّ   هِ ﴿ ســـبحانه اهلل وتــذكر قـــول

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

فحـني تنهــي ( أحـزاب يوميـة مـن القـرآن كـان ألصـحاب رسـول اهلل 
يــا أخــي الكــرمي أن تشــعر بــأي إدالل علــى تــالوة وردك اليــومي فاحــذر 

اهلل أنــك تقــرأ القــرآن، بـــل مبجــرد أن تنتهــي فاحـــل نفســك علــى مقـــام 
إميـــاين آخـــر؛ وهـــو استشـــعار منـــة اهلل وفضـــله عليـــك أن أكرمـــك هبـــذه 
الســويعة مــع كتــاب اهلل، فلــوال فضــل اهلل عليــك لكانــت تلــك الــدقائق 

لــنفس لــذاهتا بعــد ذهبــت يف الفضــول كمــا ذهــب تريهــا، إذا التفتــت ا
العمل الصاحل نقص مسريها إىل اهلل، فاذا التفتت إىل اهلل لتشكره على 
إعانتــه علــى العبــادة ارتفعــت يف مــدار  العبوديــة إىل رهبــا وموالهــا، وقــد 

َوَلْوَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َما نبهنا اهلل على ذلك بقوله تعاىل ﴿
َوقَ اُلوا اْلَحْم  ُد ﴿وقـول اهلل [ 10: النـور]﴾ د  َأبَ ًدا ََك ى ِم ْنُكْم ِم ْن َأَح 

﴾ لِلَّ    ِه الَّ    ِذي َه    َدانَا ِلَه    َذا َوَم    ا ُكنَّ    ا لِنَ ْهتَ    ِدَي لَ    ْوَل َأْن َه    َدانَا اللَّ    هُ 
 .[23: األعراف ]
فتزكية النفوس فضل ورحة من اهلل يتفضل هبا علـى عبـده، فهـو بعـد    

ي الشــــكر واحلمـــد، وبصــــورة أدق العبـــادة حيتــــا  إىل عبـــادة أخــــرى وهـــ
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حيتـا  لعبـادة  فاملرء حيتا  لعبادة قبل العبادة، وعبادة بعـد العبـادة، فهـو
 .. االستعانة قبل العبادة، وحيتا  لعبادة الشكر بعد العبادة

وكثــري مـــن النـــاس إذا عــزم علـــى العبـــادة جيعــل تايـــة عزمـــه التخطـــيط    
 .. والتصميم اجلازم 

 .. سائل ثانوية وينسى أن كل هذه و    
 ( .. االستعانة)وإمنا الوسيلة احلقيقية هي    
ولذلك وبرتم أن االستعانة يف ذاهتا عبادة إال أن اهلل أفردها بالـذكر    

 .[4: لفاحتةا]﴾ َنْسَتِعينُ  َوِإيَّاكَ  نَ ْعُبدُ  ِإيَّاكَ بعد العبادة فقال ﴿
ويف ، يف الشـــــــعائر، شـــــــيءوهـــــــذه االســـــــتعانة بـــــــاهلل عامـــــــة يف كـــــــل    

، ويف مقاومة االحنرافات الشـرعية، ويف اخلطـاب اإلصالحيةاملشروعات 
الدعوي، فمن استعان باهلل وجلأ إليه فـتح اهلل لـه أبـواب توفيقـه بـألطف 

 .. يتصورها األسباب اليت ال
 
ـــــــى أيـــــــة حـــــــال، ال ميكـــــــن أن يفـــــــوت القـــــــارئ مالحظـــــــة هـــــــذه     عل

( سـطوة القــرآن) هـي االنفعـاالت الـيت حيــدثها القـرآن يف النفـوس، والــيت
أصــل يــدل علــى )فعــال ، والســطوة أصــل معناهــا كمــا يقــول ابــن فــارس 

، فالقرآن له قهر وعلو ملموس على النفوس، وهذا املعـّ (القهر والعلو
َء اْلَح       قُّ َوَ َه       َق َوقُ       ْل َج       ا﴿نظــــــري وصـــــــف اهلل للقـــــــرآن باإلزهـــــــاق 

بَ    ْل ﴿مغ ، ونظــــري وصــــف اهلل للقــــرآن بالــــد[80: اإلســـراء ]﴾اْلَباِط    لُ 
، ونظـري وصـف [08: األنبيـاء ]﴾نَ ْقِذُ  بِاْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغهُ 
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لَ   ْو َأنْ َلْلنَ   ا َه   َذا اْلُق   ْرآَن َعلَ   ى َجبَ   ل  ﴿اهلل لقـــرآن بتصـــديع الكائنـــات 
ًعا ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ  ونظـري تشـبيه  [10: احلشـر ]﴾َلَرَأيْ َتُه َخاِعًعا ُمَتَصدِّ

َُ َيْخطَ  ُ  َأْبَص  اَرُهمْ ﴿الربق اهلل للقــرآن بــ   [11: البقــرة ]﴾َيَك  اُد اْلبَ   ْر
 .كما نّبه على هذا التشبيه ابن عباس روي اهلل عنه

ولصـحة هــذا املعــّ فانـك تــد يف كتــب اآلثـار أوصــافا  للقــرآن تــدور    
، (قــوارع القــرآن)وعبــارة ( زواجــر القــرآن)حـول أثــره يف النفــوس، كعبــارة 

 .ول يف كتب اآلثاروحنوها  ا هو متدا
والســطوة مبعــّ العقوبــة فعــلهلل الئــق بــاهلل كمــا جــاء يف بعــض اآلثــار     

، ويكثــــر يف كتـــــب (إن اهلل إذا أنــــزل ســـــطوته)عنــــد ابـــــن حبــــان وتـــــريه 
ــــــه  ــــــري وحنــــــوهم قول ــــــن كث حيــــــذرهم اهلل )التفســــــري باملــــــأثور كــــــالطربي واب

 (.سطوته
بكتابــك، اللهــم  اللهــم اجعلنــا مــن أهــل القــرآن، اللهــم أحــي قلوبنــا    

اجعلنـــــا  ــــــن إذا اســـــتمع للقــــــرآن اقشـــــعر جلــــــده مث الن جلـــــده وقلبــــــه 
لكالمك، اللهم اجعلنا  ن إذا  ع ما أنزل إىل رسـولك تفـيض عيوننـا 

ســجدا   ابالـدمع، اللهـم اجعلنـا  ـن إذا تليــت علـيهم آيـات الـرحن خـرو 
تعلنـا  وبكيا ، اللهم إنا نعوذ بك ونلتجئ إليك ونعتصم  نابـك أن ال

 . من القاسية قلوهبم من ذكر اهلل
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 !كي  انبهروا .. شمل ت -2
  

لَ ْو َأنْ َلْلنَ ا بسـكينة القـرآن ﴿( اجلمـادات الصـماء)تأمل كيف تنفعـل    
ًعا ِم     ْن َخْش      َيِة  َه     َذا اْلُق     ْرآَن َعلَ     ى َجبَ     ل  َلَرَأيْ تَ     ُه َخاِع     ًعا ُمَتَص     دِّ

 [.10 : احلشر]﴾اللَّهِ 
الرواســي الــيت يضــرب املثــل يف صــالبتها تتصــدع وتتشــقق مــن  اجلبــال   

 ..هيبة كالم اهلل
بسـكينة القـرآن، ففـي ( نسـاء املشـركني وأطفـاهلم)وتأمل كيف انبهـر    

 :صحيح البخاري 
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أن أبا بكر ابتّ مسجدا بفنـاء داره وبـرز فكـان يصـلي فيـه )           
نا هم يعجبون وينظـرون ويقرأ القرآن، فيتقّصف عليه نساء املشركني وأب

إليه، وكان أبو بكر رجال بكاء ال ميلك دمعـه حـني يقـرأ القـرآن، فـأفزع 
 [.1187: البخاري(]ذلك أشراف قريد من املشركني

 ..والتقصف هو االزدحام واالكتظاظ   
ـــــف انبهـــــر     بســـــكينة القـــــرآن، ففـــــي ( صـــــناديد املشـــــركني)وتأمـــــل كي

يريـد أن يفاووـه يف أسـارى   البخاري أن جبري بـن مطعـم أتـى النـيب
بدر، فلما وصل إىل النيب وإذا باملسلمني يف صالة املغـرب، وكـان النـيب 
إمـــامهم، فســـمع جبـــري قـــراءة النـــيب، ووصـــف كيـــف خلبـــت أحاسيســـه 

 :سكينة القرآن، كما يقول جبري بن مطعم
َأْ  يقــرأ يف املغـرب بــالطور، فلمـا بلــغ هـذه اآليــة ﴿  عـت النـيب )   

َأْ  َخَلُق وا السَّ َماَواِت ( 53)ْن َرْي ِر َع ْيء  َأْ  ُه ُم اْلَخ اِلُقوَن ُخِلُقوا مِ 
َأْ  ِعْن      َدُهْم َخ      َلاِئُن رَبِّ      َك َأْ  ُه      ُم ( 53)َواْفَْرَض بَ      ْل َل يُوِقنُ      وَن 

 : البخــاري(]كــاد قلــيب أن يطــري[ 37 - 34: الطــور ]﴾اْلُمَص  ْيِطُرونَ 
2842.] 

 .. مهلل در العرب ما أبلغ عباراهت   
هكــذا يصــور جبــري أحاسيســه حــني  ــع قــوارع ســورة الطــور، حيــث   

، هذا وهو مشرك، ويف حلظة عـداوة تسـتعر (كاد قليب أن يطري: )يقول
إثــر إعيــاء القتــال، وقــد جــاء يريــد تســليمه أســرى احلــرب، ففــي خضــم 
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هذه احلالة يبعد أن يتأثر املرء بكالم خصمه، لكن سكينة القرآن هّزته 
 ..به أن يطريح  كاد قل

بسكينة القرآن، ( اجلن)وتأمل كيف انبهرت تلك املخلوقات اخلفية    
وكـان يصـلي ( بطـن للـة)يف مووع يقال لـه  ذلك أنه ملا كان النيب 

جــن )بأصــحابه صــالة الفجــر، فهيــأ اهلل لــه جمموعــة مــن اجلــن يســمون 
النـيب ، فاقرتبوا من رسول اهلل وأصـحابه، فلمـا  عـوا قـراءة (أهل نصيبني

يف الصـــــــالة انبهـــــــروا بســـــــكينة القــــــــرآن، وأصـــــــبحوا يوصـــــــون بعضــــــــهم 
َوِإْذ َص   َرفْ َنا ِإلَْي   َك نَ َف   ًرا ِم   َن اْلِج   نِّ ﴿ :باإلنصـــات، كمـــا يقـــول تعـــاىل

 [.18 : األحقاف]﴾ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فَ َلمَّا َحَضُروُه قَاُلوا َأْنِصُتوا
هـــؤالء اجلـــن مـــن  وأخـــرب اهلل يف مووـــع آخـــر عـــن مـــا اســـتحوذ علـــى   

ََ نَ َف  ٌر ِم  َن اْلِج  نِّ ﴿ :التعجــب فقــال تعــاىل قُ  ْل ُأوِح  َي ِإلَ  يَّ َأنَّ  ُه اْس  َتَم
 [0 : اجلن]﴾فَ َقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا قُ ْرآنًا َعَجًبا

بسكينة القرآن، فلم تقتصر آثـار ( صاحلوا البشر)وتأمل كيف انبهر    
ىل اجللود فصارت تتقـّبض اهليبة القرآنية على قلوهبم فقط، بل امتدت إ

اللَّ ُه نَ   لََّل َأْحَس َن اْلَح  ِديِث ِكَتابً  ا ﴿ :مـن آثـار القــرآن، كمـا قــال تعـاىل
 : الزمــر]﴾ُمَتَش  اِبًها َمثَ  اِنَي تَ ْقَش  ِعرُّ ِمْن  ُه ُجلُ  وُد الَّ  ِذيَن َيْخَش  ْوَن رَب َُّه  مْ 

13.] 
بســكينة القــرآن، فكــانوا ( صــاحلوا أهــل الكتــاب)وتأمــل كيــف انبهــر    

إذا  عـــــوا تاليــــــا  للقــــــرآن ابتــــــدرهتم دمــــــوعهم يراهــــــا النــــــاظر تتالمــــــع يف 
َولََتِج َدنَّ َأقْ  َربَ ُهْم َم َودًَّة ﴿ :حماجرهم كما صورها القـرآن يف قولـه تعـاىل
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ُهْم ِقسِّيِس   يَن  لِلَّ   ِذيَن آَمنُ   وا الَّ   ِذيَن قَ   اُلوا ِإنَّ   ا َنَص   اَرى َذلِ   َك بِ   َشنَّ ِم   ن ْ
َوِإَذا َس     ِمُعوا َم     ا أُنْ     ِلَل ِإلَ     ى  (22)  َيْس     َتْكِبُرونَ َورُْهَبانً     ا َوَأن َُّه     ْم َل 

 َِ ْم  [.83-81 : املائدة]﴾الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
بســـكينة القـــرآن، فصـــارت ( املالئكـــة الكـــرام)وتأمـــل كيـــف انبهـــرت    

تتهادى من السماء مقرتبة  إىل األرس حني  عت أحد قـراء الصـحابة 
 بالقرآن يف جوف الليـل، كمـا يف صـحيح البخـاري عـن أسـيد بـن يتغّ

 :حضري قال
بينمــا هــو يقــرأ مــن الليــل ســورة البقــرة، فرفعــت رأســي إىل الســماء، )    

فـــاذا مثـــل الظلـــة فيهـــا أمثـــال املصـــابيح، فخرجـــت حـــ  ال أراهـــا، قـــال 
تلـك املالئكـة " قـال رسـول اهلل  .ال: قـال "وتدري مـا ذاك؟"رسول اهلل 

 لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليهـا ال تتـوارى مـنهم دنت
 [. 4108:  البخاري( ] "
علـيهم أزكــى الصـالة والســالم بســكينة ( األنبيــاء)وتأمـل كيــف انبهـر    

الــوحي، كمـــا يصــور القـــرآن تــأثرهم بكـــالم اهلل، وخـــرورهم إىل األرس، 
َم اللَّ  ُه َعلَ  ْيِهْم ِم  َن ُأولَئِ  َك الَّ  ِذيَن َأنْ َع  وبكــاءهم؛ كمــا يف قولــه تعــاىل ﴿

ََ نُ   وح  َوِم   ْن ُذرِّيَّ   ِة ِإبْ    َراِهيَم  النَِّبيِّ   يَن ِم   ْن ُذرِّيَّ   ِة آَدَ  َوِممَّ   ْن َحَمْلنَ   ا َم   
لَ   ى َعلَ   ْيِهْم آيَ   اُت ال   رَّْحَمِن  نَ   ا ِإَذا تُ ت ْ َوِإْس   َرائِيَل َوِممَّ   ْن َه   َديْ َنا َواْجَتبَ ي ْ

 [.48 : مرمي]﴾َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكي ا
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تأمل كيف انبهر أشرف اخللق على اإلطـالق، وسـيد ولـد .. وأخريا     
؛ بســـكينة القـــرآن، ففـــي البخـــاري عـــن عبـــد اهلل بـــن  ( حممـــد)آدم 

 مسعود أنه قال 
 أقــــرأ عليــــك يــــا: ، فقلــــت"اقــــرأ علــــي" :  قــــال يل رســــول اهلل )    

مــن إين أشــتهي أن أ عــه " : رسـول اهلل وعليــك أنــزل؟ فقــال رسـول اهلل
فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمــة "، فقــرأت النســاء حــ  إذا بلغــت "تــريي

كـف، أو " : ، قال يل رسول اهلل"بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا
 [.4144 : البخاري(]، فرأيت عينيه تذرفان"أمسك
 .. يا ألسرار القرآن    
ويـا لعجائـب هـذه اهليبــة القرآنيـة الـيت تتطــامن علـى النفـوس فتخبــت    
م اهلل، وتتســلل الــدمعات واملــرء يــداريها ويتنحــنح، ويشــعر املســلم لكــال

 ..فعال  أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إىل األرس 
اجلمــــــــادات الرواســــــــي تتصــــــــدع، ونســــــــاء املشــــــــركني .. هكـــــــذا إذن    

وأطفاهلم يتهافتون سرا  لسـماع القـرآن، وصـنديد جـاء يفـاوس يف حالـة 
 صــتمــع ســورة الطــور، واجلــن استن "كــاد قلبــه يطــري"حــرب ومــع ذلــك 

ــــون الــــذين بعضــــا  بعضــــهم  ــــوا إىل قــــومهم منــــذرين، واملؤمن وتعجبــــوا وول
خيشـــــون رهبـــــم ظهـــــر االقشـــــعرار يف جلـــــودهم، والقساوســـــة الصـــــادقون 
فاوــــت عيــــوهنم بالــــدمع، واملالئكــــة الكــــرام دنــــت مــــن الســــماء تــــتيأل 

بقرة، تقـــرتب مــــن قــــارئ يف حــــرّات احلجــــاز يتغــــّ يف جــــوف الليــــل بــــال
واألنبيــاء مـــن لـــدن آدم إذا  عــوا كـــالم اهلل خـــروا إىل األرس ســـاجدين 
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حـني  ـع اآليـة تصـور عرصـات القيامـة وحلظــة  بـاكني، ورسـول اهلل 
الشــهادة علــى النــاس اســتوقف صــاحبه ابــن مســعود مــن شــدة مــا تلبــه 

 ..من البكاء
 .. رباه    
 .. ما أعظم كالمك   
 ..وما أحسن كتابك  
ذا منزلته، وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أخي الكرمي أن هنملـه؟ كتابهلل ه  

وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا  عشرات التعليقات واألخبار واإلميـيالت 
 نصيبهلل من يومنا؟( كتاب اهلل)واملقاالت، ومع ذلك ليس لـ

 فهل كتب الناس أعظم من كتاب اهلل؟   
 !وهل كالم املخلوقني أعظم من كالم اخلالق؟  
 !!وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟  
مـــن كفــــار قومـــه حـــني وقعـــوا يف صــــفٍة  لقـــد اشـــتكى رســـول اهلل    

بشــعة، فواحســرتاه إن شــاهبنا هــؤالء الكفــار يف هــذه الصــفة الــيت تــذمر 
 منهـــا رســـول اهلل، وجـــأر بالشـــكوى إىل اهلل منهـــا، يقـــول رســـول اهلل 

َربِّ ِإنَّ قَ   ْوِمي اتََّخ  ُذوا َه  َذا اْلُق  ْرآَن َوقَ  اَل الرَُّس  وُل يَ  ا ﴿ :يف شــكواه
 [.31 : الفرقان]﴾َمْهُجورًا

 .. أي خسارة   
 .. وأي حرمان   
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هجـر )أن يتجارى الكسل واخلمول باملرء ح  يتدهور يف منحدرات   
وهــــو حبيبنـــا الـــذي نفديـــه بأنفســــنا  إذا كـــان رســـول اهلل (.. القـــرآن

 ( .. هجر القرآن)الكفار بسبب  وأهلينا وما منلك يشتكي إىل ربه
 ؟  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 

جنعلهـا  القضية لن تكلفنـا الكثـري، إمنـا هـي دقـائق معـدودة مـن يومنـا   
 .. حقا  حصريا  لكتاب اهلل 

نتقلــب بـــني مواعظـــه وأحكامــه وأخبـــاره، فنتزكـــى مبــا يســـيل يف آياتـــه    
العظيمة من نبض إمياين، ومعدن أخالقـي، والتزامـات حقوقيـة، ورسـالة 

 ..عاملية إىل الناس كافة
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 من ا ل افعع ريين -5
  

 .. بل زهاء مخس عشرة سنة حادثةهلل حكاها يل مرة  أحد األقارب ق   
 .. كان يتحدع يل بشكل عروي ا يلِق هو باال  وهو يتحدع    
 .. لكن قصته تلك الزالت تتناوب على ذهين بني فينة وأخرى    
ـــةقـــرييب هـــذا يســـكن قريـــة     يف عاليـــة جنـــد، ويـــروي يل أنـــه يف  حدودي

 .. من النافذةاأليام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف وينام قريبا  
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   
حكــــى يل قــــرييب تلــــك القصــــة وأنــــا أحتــــني ذلــــك الكهــــل ألرى منــــذ    

 .. روحانيةصالته ال
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مث يسرتســـل يف .. ليتـــك تـــراه وهـــو يقـــبض حليتـــه بـــني حـــني وآخـــر يـــا   
 .. قراءته
 ..لقد كاد يأخذ بأحناء قليب    
 .. قراءته تلك ليست بتجويد مصقول   
 .. وال ح  بصوت أنيق   
ـــه  - وعـــزة جـــالل اهلل -ولكنهـــا     فيهـــا صـــدق ويقـــني أحـــس أن حول

 ..هالة نور وهو يقرأ ويرتل
 .. صحيح أن القرآن بعامة حيمل طاقة تأثريية ختلب لب املستمع    
 .. ولكن هناك أمرهلل إوايف صرت أملسه أخريا     
 .. وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عاملا  آخر   
 ..الليل مثة قدر إوايف يف جالل القرآن حلظة سكون   
تــــويف قبــــل ســــنيات قالئــــل رحــــه اهلل رحــــة .. ذلــــك الكهــــل القــــرآين    

 لذي بعث قصته من مرقدها يف ذهين؟ ا ولكن ما.. واسعة 
احلقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القدمية قصة  اثلـة مـّرت يب وأنـا    

وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصـة يف .. أتصفح صحيح البخاري 
 ..لن ختطئ عينك وجه العالقة البخاري ف

 
 : أنه قال  البخاري عن النيب  روىفقد    
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إين ألعـــرف أصـــوات رفقـــة األشـــعريني بـــالقرآن حـــني يـــدخلون  )       
، وإن كنـت ا أر  ، وأعرف منازهلم مـن أصـواهتم بـالقرآن بالليـل بالليل

 [2131البخاري( ]منازهلم حني نزلوا بالنهار
مث اســـتطاع أن حيــــدد .. يب منـــازهلم بالنهــــار الحـــظ كيــــف ا يـــر النــــ   

.. بـدأ يتسـرب منهـا مـن حنـني املـرتلني موقعها ملا خـيم الليـل بسـبب مـا
 " ..منازل األشعريني"إهنا 
حـــرارة  بـــاهلل عليـــك أال تلمــس يف كلمـــات رســـول اهلل .. يــا أهلل     

واوـح أن ! اإلعجاب لذلك الرتتيل الذي يتهادى من منازهلم بالليل ؟
بـل .. ا يكـن خيـرب عـن جمـرد  اعـه مصـادفة لـتالوهتم الليليـة  يب النـ

ذلــــك الصــــوت القــــرآين روعــــة ا  بتــــأثر م تكــــاد تتحســــس كيــــف كــــان 
 ..تعيني موقعه يف الليل، مث اإلخبار بذلك هنارا  تتبع مصدره و لدرجة 
وأعــــــرف منــــــازل األشــــــعريني مــــــن : )  هكــــــذا يكشــــــف مشــــــاعره   

 (..كنت ا أر منازهلم حني نزلوا بالنهار  أصواهتم بالقرآن بالليل، وإن
هـــل تصـــدق أنـــين شـــعرت حبـــب جـــارف ألولئـــك األشـــعريني الـــذين     

 ..  رسول اهلل إعجابكانت أصواهتم بالقرآن بالليل تستثري 
مـــن أخبـــارهم يف   يءبـــل لقـــد دفعـــين ذلـــك احلـــب أن أحبـــث عـــن شـــ   

 .. كتب الرتاجم والسري
ئل، لكنهــا ا تشــِف نفســي صــحيح أنــين وجــدت هلــم بعــض الفضــا   

 .. الذي كانوا يسهرونه مع كتاب اهللإىل اآلن عن خربهم، وخرب ليلهم 
 ..فاللهم ارس عن األشعريني   
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كـــان يســــمع القـــرآن بالنهــــار قطعـــا ، فلمــــاذا جذبتـــه قــــراءة   النـــيب    
 األشعريني وصار يتلفت إىل منازهلم إذن؟ 

 .. ال أدري    
 .. سرار القرآن بالليل لكنين أميل إىل أهنا أ   
ــــات القــــرآن إذا هبطــــت تيــــوم املســــاء صــــارت تتــــدفق بروحانيــــة     فآي

 ..خاصة
انبعاع صوت القارئ بالقرآن بني أموا  الليل السـاكن قصـة تنحـين    

 ..هلا النفوس
وقــــد مــــرت يب شــــواهد أخــــرى الحظــــت فيهــــا هــــذا احلنــــني النبــــوي    

قــال  م أن النــيب ففــي صــحيح اإلمــام مســل.. لصــوت القــرآن بالليــل
 : مســلم( ]وأنــا أســتمع لقراءتــك البارحــة رأيتــينلــو ) :مــرة أليب موســى

0887.] 
حـني يسـمع  يشـتد اهتمامـه ملصـدر الصـوت يبدو أن رسـول اهلل    

ح  أنـه إذا أصـبح أخـرب أصـحابه .. قارئا  يقرأ القرآن وسط ظالم الليل
 ..بتلك القراءات القرآنية الليلية

يــــدل علــــى أن النــــيب أعــــار األمـــــر " يتــــين وأنــــا أســــتمعلــــو رأ"وقولــــه    
 .. اهتمامه

 .. وأخذ ينصت   
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ومـع .. تذكر معي هاهنا أن رسول اهلل حيفظ القـرآن باحفـاظ اهلل لـه   
مث خيــرب أصــحابه بعــد .. ذلــك ينصــت ملصــدر الصــوت بــالقرآن مهتمــا  

 ..ذلك
 ملاذا؟    
 ..كون الليل البهيمإهنا أسرار روحانية القرآن حني تستحوذ على س   
 .. ليس البشر فقط    
بــل حـــ  املالئكــة خرجـــت عـــن اســتتارها يومـــا  حــني انبعـــث صـــوت    

ففــــي صــــحيح البخــــاري عــــن أســــيد بــــن حضــــري .. الصــــحايب بــــالقرآن 
بينما هو يقـرأ مـن الليـل سـورة البقـرة، فرفعـت رأسـي إىل السـماء، ":قال

 ال أراهـــا، قـــال فـــاذا مثـــل الظلـــة فيهـــا أمثـــال املصـــابيح، فخرجـــت حـــ 
تلك املالئكة  " :قال رسول اهلل .ال: قال" وتدري ما ذاك؟"رسول اهلل 

دنــــت لصــــوتك، ولــــو قــــرأت ألصــــبحت ينظــــر النــــاس إليهــــا ال تتــــوارى 
 [.4108البخاري] "منهم
ومــرت يب بعـــض .. كلمــا  عــت قارئــا  يتلــوا شـــيئا  مــن ســورة البقــرة    

قــــرة مواوــــع هتــــز النفــــوس هــــزا  ويف الب.. املواوــــع املثــــرية للعقــــل البشــــري
أعظمهـــا آيـــة الكرســـي الـــيت كلهــــا يف أوصـــاف اجلـــالل اإلهليـــة، وقصــــة 
تقلـب وجــه الرســول يف الســماء هتفــو نفســه لتغيــري القبلــة، وقصــة ابــتالء 

ــــراهيم اخلليــــل بالكلمــــات وإمامتــــه يف الــــدين، وقصــــة املــــي مــــن بــــين  إب
،  مراحـــــلالـــــذين طلبـــــوا القتـــــال مث أخـــــذوا يتســـــاقطون علـــــى  إســـــرائيل

 .. ومواوع عجيبة أخرى
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واملـــراد أنـــين كلمـــا  عـــت قارئـــا  يتلـــوا شـــيئا  مـــن البقـــرة تـــذكرت تنـــزل    
املالئكـة بـأنوارهم حـني أخــذ أسـيد بـن احلضـري يرتــل البقـرة وسـط جــنح 

 ..الظالم
ملــاذا تنزلــت املالئكــة كأهنــا املصــابيح تــتيأل وخرجــت عــن اســتتارها؟    

 ..هيمن فوق سكون الليلإهنا عجائب كتاب اهلل حني ي
كـــان   ، وهــو أن النــيب  بــل تأمــل يف خــرب أعجــب مـــن ذلــك كلــه   

علـــى تـــالوة  - املباشـــرة وتـــري املباشـــرة -حيـــث أصـــحابه بشـــ  الطـــرق 
 .. القرآن بالليل

يبعــث رســائل وــمنية أثنــاء حتدثــه مــع أصــحابه  كــان رســول اهلل    
 ..املدينة تغرس فيهم مركزية تالوة القرآن إذا لّف املساءُ 

الصــــحايب  ومــــن تلــــك القصــــص أنــــه ذُِكــــر مــــرة يف جملــــس النــــيب    
عليـــــه بطريقـــــة لـــــيس مـــــن  فـــــأثّ النـــــيب " شـــــريح احلضـــــرمي"اجلليـــــل 

فقــد روى النســائي وتــريه .. الصــعب بتاتــا  فهــم الرســالة الضــمنية فيهــا 
فقــــال  شــــرحيا  احلضــــرمي ذُِكــــر عنــــد رســــول اهلل "بســــند صــــحيح أن 

 . [3/146النسائي" ]رجل ال يتوسد القرآنذاك  "رسول اهلل 
دعـــين أعـــرتف لـــك أوال  أنـــين حـــني قـــرأت هـــذا احلـــديث أول مـــرة ا    

 يستنب يل وجهه؟ 
 ؟ "ال يتوسد القرآن "معّ  ما   
  ح اهلل؟  وهل هناك أحد أصال  جيعل القرآن وسادة ال   
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لكـن البالتـة  ، ينام بالليل ويرتك حزبه من القـرآن وإذا باملعّ أنه ال   
 !النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اختذ القرآن وسادة

ميــدح مــن ال يتوســد   والــنص لــه وجهــان، إمــا أن يكــون الرســول   
القـــــرآن، أو يـــــذم مـــــن يتوســـــد القـــــرآن، ورجـــــح ابـــــن اجلـــــوزي يف تريبـــــه 
والسندي يف حاشـيته الوجـه األول، وعلـى كـال التقـديرين فاحلاصـل هـو 

 ..الرسول بطريقة بالتية مثرية على مكانة تالوة القرآن بالليل تنبيه
، فيبـدو "وسادة"باختاذه  إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول    

 ! أن وسائدنا هتتكت من كثرة النوم عليها
 ..القرآنحمفوظاتنا من فاللهم ارحم احلال وال تعلنا  ن يتوسد    
لـــــك اجلمـــــال األخـــــاذ لقـــــراءة الـــــوحي ويف كتـــــاب اهلل إشـــــارات إىل ذ   

 .. بالليل 
فقــــال تعــــاىل يف .. منهــــا أن اهلل تعــــاىل أثــــّ مــــرة علــــى قــــوم بــــذلك    

لُ      وَن آيَ      اِت اللَّ      ِه آنَ      اَء اللَّْي      لِ ﴿ :وصــــــفهم آل ]﴾ُأمَّ      ٌة قَاِئَم      ٌة يَ ت ْ
 [.003عمران
هل تستطيع أن متنع الشجو حـني تتخيـل هـؤالء القـوم الـذين أحـب    

 تغين بآيات الوحي إذا أوى الناس إىل فرشهم؟ اهلل فيهم ال
 ..اهلل جل جالله يثمن منهم هذا املوقف وخيلده يف كتابه العظيم   
ـــة النبويـــة عـــن جـــالل     أخـــذت مـــرة أتأمـــل مثـــل هـــذه األخبـــار القرآني

 .. القرآن يف الليل
 ترى؟  سبب ذلك يا ما:  وأخذت أتساءل   
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لنتيجة حا ـة، لكـن بـدت  هل هناك تفسري علمي لذلك؟ ا أصل   
 ..يل بعض اإلشارات يف كتاب اهلل

للسـكن كمـا  ا  فقد أشار القرآن يف تري مووع إىل كون الليـل مووـع   
ْص   َباِح َوَجَع   َل اللَّْي   َل َس   َكًنا﴿: قـــال تعـــاىل ،  [86األنعـــام ]﴾فَ   اِلُق اْْلِ
النمــــل ]﴾وا ِفي    هِ َألَ    ْم يَ     َرْوا َأنَّ    ا َجَعْلنَ    ا اللَّْي    َل لَِيْس    ُكنُ ﴿ :وقـــال تعــــاىل

86] .. 
.. ففــي أصـــل التكـــوين البشـــري حيتــا  اإلنســـان إىل الســـكينة بالليـــل   

 ..وتكون النفس مهيأة مبا يعرتيها من هذا اهلدوء
 .. والوحي اإلهلي من أعظم أسباب السكينة   
يف التـــابوت يف  ومـــن هـــذا البـــاب كانـــت أحـــد الوجـــوه يف تفســـري مـــا   

ْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَ ْشتَِيُكُم التَّ ابُوُت ِفي ِه َوقَاَل َلهُ ﴿: قوله تعاىل
 ..  [128:البقرة]﴾َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكمْ 

ولــذلك فــان املعــرس عــن القــرآن يصــاب بــاآلالم النفســية كمــا قــال    
َوَم          ْن َأْع          َرَض َع          ْن ِذْك          ِري فَ          ِإنَّ لَ          ُه َمِعيَش          ًة ﴿: تعــــــــــاىل 
 [ .. 012:طه]﴾َضْنًكا

: تكـون إال ألهـل اإلميــان كمـا قـال تعــاىل  فاحليـاة الطيبـة احلقيقيــة ال   
َم  ْن َعِم  َل َص  اِلًحا ِم  ْن ذََك  ر  َأْو أُنْ ثَ  ى َوُه  َو ُم  ْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَّ  ُه َحيَ  اًة ﴿
 [..87النحل]﴾طَيَِّبةً 
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القرآن بــ تــاه مصــدر الصــوت النــيب  اهتمــامواملــراد أن مــن تأمــل    
إين ألعـرف منـازل األشـعريني بالليـل مـن أصـواهتم ) :الليل حـني قـاليف 

 ( .. بالقرآن
 ( .. لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارحة)وحني قال أليب موسى    
 ( .. يتوسد القرآن رجل ال)لشريح احلضرمي بأنه  ومدح النيب    
وتنزل املالئكة كأهنا املصابيح حني أخذ أسيد بن حضري يرتل سـورة    

 .. بالليل البقرة 
لُ وَن ومدح اهلل ألولئك القوم بـأهنم ﴿    آيَ اِت اللَّ ِه آنَ اَء ُأمٌَّة قَاِئَم ٌة يَ ت ْ
 اخل[ .. 003: آل عمران ]﴾اللَّْيلِ 
 .. من تأمل ذلك كله    
، أو  فهــــل ســــيبقى ليلــــه يتصــــرم يف ســــهرات ترفيهيــــة مــــع األصــــدقاء   

! النرتنـــت ؟تصـــفح الرتهـــات الفكريـــة ومقـــاطع اليوتيـــوب علـــى شـــبكة ا
هــل ســـريحل أكثـــر اليـــوم ولـــيس فيـــه إال اهنمـــاك يف تتبـــع تعليقـــات تـــري 

هــاهو العمـر ميضــي والنــاس نافعـة علــى شـبكات التواصــل االجتمـاعي؟ 
" .. أحسـن اهلل عـزاءك يف فـالن"ميضي أسـبوع إال ويقـال  من حولنا ال

تــرى ســيفّ العمــر هكــذا يف الفضــول والرتفيــه وحنــن ا نتــذوق  فهــل يــا
 ة كتاب اهلل آناء الليل؟حالو 
 

 مَ القلوب الصخرية -4
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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  

لكن دعنا يا أخي ندردش دردشة .. كاحلجارة أو أشد قسوة 
  ..الت خطاياهماحملبوسني يتشاجون لبعضهم كيف يهربون من معتق

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  

املذهل يف كنت أتوقعها، ووجدت العال  احلقيقي الفعال الناجع 
دواء واحد فقط، دواء واحد ال تري، وكلما استعملته رأيت الشفاء 
يف نفسي، وكلما ابتعدت عنه عادت يل أسقامي، هذا العال  هو 

  (.تدبر القرآن)بكل اختصار 
دع عنك كلما يذكره صيادلة اإلميان، ودع عنك كل عقاقري الرقائق    

ى يف نفسك وإميانك وسرت ( تدبر القرآن)اليت يصفوهنا، واستعمل 
وقوتك على الطاعات وتأبيك على املعاصي وراحة نفسك يف 

  .صراعات املناهج واألفكار شيئا  ال ينقضي منه العجب
بالتشويل  علمياً  كل تقصير يقَ فيه اْلنسان، سواء كان تقصيراً    

والتحري  للشريعة، أو كان تقصيرًا سلوكيًا بالرضوخ لدواعي 
  .ن قسوة القلبالشهوة، فإنه فرن ع

  وهل تعلم كيف حتدع قسوة القلب؟
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  :قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي، أال ترى اهلل تعاىل يقول
ََ قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نَ َلَل ِمَن ﴿ َأَلْم يَْشِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَش

َب ِمْن قَ ْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْفََمُد اْلَحقِّ َوَل َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتا
  [06:احلديد] ﴾فَ َقَسْت قُ ُلوبُ ُهمْ 

  .. !أرأيت يا أخي؟ إنه طول األمد  
ولو جددوا العهد مع الوحي .. ملا طال هبم األمد قست قلوهبم    

  ..حليت قلوهبم
 .. فاذا قسا القلب ترأ اإلنسان على امليل بالشريعة مع هواه    
 .. ذا قسا القلب هتاون اإلنسان يف الطاعات واستثقلها وإ   
وإذا قسا القلب عظمت الدنيا يف عني املرء فأقبل عليها وأمهل    

وإذا قسا القلب وعفت الغرية واحلمية .. حل رسالة اإلسالم للناس 
  ..لدين اهلل 

  وما العال  إذا  ؟   
باهلل .. بر القرآن العال  ملا حييك يف هذه الصدور هو مداواهتا بتد

يَا َأي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَلٌة ِمْن ﴿: عليك تأمل يف قوله تعاىل
ًدى َورَْحَمٌة رَبُِّكْم َوِعَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوهُ 

 [47:يونس]﴾لِْلُمْؤِمِنينَ 
  " ..وشفاء ملا يف الصدور"هكذا تقدم اآلية املعّ بكل وووح     
 !الذي يف الصدور؟ ولكن ما 
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ويف .. ويف الصدور شبهات تنبح .. يف الصدور شهوات تتشوف  
    ويف الصدور طبقات مطمورة من الرين .. الصدور حجبهلل تليظة

  .. [02:املطففني]﴾َكَلَّ َبْل رَاَن َعَلٰى قُ ُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ ﴿
 : اهلل وهذه الدوامات اليت يف الصدور دوا ها كما قال   
َوِعَفاٌء ِلَما ِفي  َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَلٌة ِمْن رَبُِّكمْ ﴿ 

  .. [47:يونس]﴾الصُُّدورِ 
 .. فاذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس يف الطاعات    
وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص بكل سالسة ونفرت من    

 .. التأويل والتحريف 
 .. ستهانت حبطام الدنيا وإذا شفيت الصدور تعلقت باآلخرة وا   
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    
 .. ف الرياسة واجلاه يف عيون الناس وشغ   
 .. وشهوة تلبة األقران    
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ترى كل ذلك حطام إعالمي .. النفوس اليت شفاها هذا القرآن     
 .. ظاهره لذيذ فاذا جرب اإلنسان بعضه اكتشف تفاهته 

فضال  .. وأنه ال يستحق حلظة من العناء فضال  عن اللهاع سنوات   
حريف الوحي ليقال فالن الوسطي الراقي عن تقبل أن يقوم املرء بت

إىل تري ذلك من .. الوطين التنموي احلضاري النهضوي التقدمي
  ..عصائب األهواء اليت تعشي العيون عن ر ية احلقائق

هل تظن يا أخي أن حتريف معاين الشريعة ال صلة له بقسوة    
بَ ُهْم قَاِسَيًة َوَجَعْلَنا قُ ُلو ﴿أفال تقرأ معي يا أخي قوله تعاىل ! القلب؟

  [.03:املائدة]﴾ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ 
 .. على أية حال    

يَا َأي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَلٌة ِمْن ﴿دعنا نُِعد قراءة آية الشفاء 
رَبُِّكْم َوِعَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة 

  [47:يونس]﴾لِْلُمْؤِمِنينَ 
 .. هلل يا ا
 " .. عفاء لما في الصدور"هل قال اهلل    
 .. 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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يف صناعة وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة    
َولِيَ ْعَلَم الَِّذيَن ﴿االخبات واخلضوع يف النفس البشرية كما يقول تعاىل 

ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك فَ يُ ْؤِمُنوا ِبِه فَ ُتْخِبَت َلُه 
  [42:احلج]﴾قُ ُلوبُ ُهمْ 

 .. فاذا أخبتت النفوس    
 .. وانفعلت بالتأثر اإلمياين    
 .. اجلوارح  احنلت قيود   
 .. وهلج اللسان بالذكر    
كما .. وخفقت األطراف بالركوع والسجود والسعي لدين اهلل    

اللَُّه نَ لََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث  ﴿: يصور احلق تبارك وتعاىل ذلك بقوله
ُدمَّ  ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهمْ 

  [13:الزمر]﴾تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإَلٰى ِذْكِر اللَّهِ 
 .. مث تلني .. الحظ كيف تقشعر      
 .. إهنا الرهبة اليت تليها االستجابة    
  ..وتلك هي هيبة القرآن   
 

  

 

 الشاردون -3
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حاالت االحنراف عن التدين حاالت تذيب القلب مرارة ، وخصوصا  
 ..ان املنحرف صديقا  قريبا  عشت معه أيام العلم واإلميانإذا ك

 .. وحاالت االحنراف بينها تفاوت كبري
بسبب رهبة عقول ثقافية كبرية اهنزم ( علمية)فبعضهم مشكلته 

 .. أمامها
.. بسبب وعفه أمام لذائذ اللهو والرتفيه( سلوكية)وبعضهم مشكلته 

وشبهة لكنه يكون أتلب  وإن كان األمر دوما  يكون مركبا  من هوى
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 

فان القرآن جيمع نوعي العال  ( تدبر القرآن)عالجا  أنفع من 
وهذا ال يكاد يوجد يف تري القرآن، فالقرآن له سر ( اإلمياين والعلمي)

َولِيَ ْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتوا ﴿عجيب يف صناعة اإلخبات يف النفس البشرية 
: احلج ]﴾ِه فَ ُتْخِبَت َلُه قُ ُلوبُ ُهمْ اْلِعْلَم َأنَُّه اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك فَ يُ ْؤِمُنوا بِ 

ان الن لقبول احلق واإلذعان له كما قال وإذا هتيأ احملل باإلمي [42
ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه  للَُّه نَ لََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابًاا﴿تعاىل 

ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم ُدمَّ تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإَلى ِذْكِر 
  .[13: الزمر ]﴾اللَّهِ 
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لقرآن من بيان العلم واحلق يف مثل هذه القضايا املنهجية ما ويف ا   
اليوجد يف تريه، ومفتاح اهلداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات 

 .التيارات الفكرية
أعين أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بني املعرتف بتقصريه 

َرُفوا ِبُذنُوبِهِ ﴿حيث جعله قريبا  من العفو  ْم َخَلُطوا َوآَخُروَن اْعت َ
: التوبة ]﴾اللَُّه َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ َعَمًَل َصاِلًحا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى 

وبني تغطية وتربير التقصري حبيل التأويل الذي جعله اهلل سببا [011
ْم  َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّْبِت فَ ُقْلَنا َلهُ ﴿للمسخ 
 . [64: البقرة ]﴾َدًة َخاِسِئينَ ُكونُوا ِقرَ 

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
رجعية الصحابة تعظيم القرآن مل -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    

 :  يف فهم اإلسالم، وربطه فهم اإلسالم بتجربة بشرية، كقوله تعاىل
 :    ، وقوله تعاىل [037: البقرة ]﴾فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبهِ ﴿
:      ، وقوله تعاىل  [011: التوبة ]﴾يَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِإْحَسان  َوالَّذِ ﴿
َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم ﴿ : وقوله تعاىل ﴾ْمَت َعَلْيِهمْ ِصَراَط الَِّذيَن َأنْ عَ ﴿
 :       ، وقوله تعاىل[12: سبأ ] ﴾ُهًدى َأْو ِفي َضََلل  ُمِبين   َلَعَلى
َوَلْو ﴿ : ، وقوله تعاىل [74: البقرة ]﴾ َمُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكمْ َأفَ َتطْ ﴿
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ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبُطونَُه رَدُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأوِلي اْفَمْ  ِر ِمن ْ
ُهمْ  ففي مثل هذه اآليات البينات يكشف تعاىل  [83: النساء ]﴾ ِمن ْ

أن الوحي ليس نصا  مفتوحا ، بل هو مرتبط باالهتداء بتجربة بشرية 
سابقة، فيأمرنا صرحيا أن نؤمن كما آمن الصحابة، وأن نتبع الصحابة 

ل وووح أن نرد األمر إىل أويل العلم الذين باحسان، ويأمرنا بك
يستنبطونه، وهذا كله يبني أن اإلسالم ليس فكرة جمردة مفتوحة 

ويتاح الفهم لكل .. الدالالت يذهب الناس يف تفسريها كل مذهب 
حاكم للتفسريات ( منوذ  سابق)بل هناك .. شخص كما مييل 

 .الالحقة للنص
بيان القرآن لتفاهة الدنيا، وكثرة  -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    

  ما ورب اهلل لذلك من األمثال كنهيه نبيه عن االلتفات إىل الدنيا 
ُهْم َ ْهَرَة اْلَحَياِة ﴿ ْعَنا ِبِه َأْ َواًجا ِمن ْ نَ ْيَك ِإَلى َما َمت َّ َوَل َتُمدَّنَّ َعي ْ

نْ َيا لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيهِ  ِبيُّ ُقْل ِفَْ َواِجَك يَا َأي َُّها النَّ ﴿. [030: طه ]﴾الدُّ
ْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ  َعالَْيَن ُأَمت ِّ نْ َيا َو ِيَنتَ َها فَ ت َ ِإْن ُكْنُتنَّ ُترِْدَن اْلَحَياَة الدُّ

اَر اْْلِخَرَة ( 22)َسَراًحا َجِميًَل  َوِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّ
،  18: األحزاب ]﴾َناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِليًمافَِإنَّ اللََّه َأَعدَّ لِْلُمْحسِ 

18].  
 .فانظر منزلة الدنيا يف معيار القرآن

ما يف القرآن من بيان اهلل حلقارة  -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    
الكافر واحنطاطه حيث جعله القرآن يف مرتبة األنعام والدواب واحلمري 
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الالعقل والعمى والصمم والكالب والنجاسة والرجس واجلهل و 
وتريه من األوصاف القرآنية املذهلة اليت .. والَبكم والضالل واحلرية

متي قلب قارئ القرآن بأقصى ما ميكن من معاين ومرادفات املهانة 
وَن َكَما تَْشُكُل َوالَِّذيَن َكَفُروا يَ َتَمت َُّعوَن َويَْشُكلُ ﴿واحلقارة، كقوله تعاىل 

اِ  َبْل ُهْم َأَضلُّ ِإْن ُهْم ِإلَّ َكاْفَنْ عَ ﴿: وقوله [01: حممد ] ﴾اْفَنْ َعا ُ 
َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا الت َّْورَاَة ُدمَّ َلْم ﴿: وقوله [22: الفرقان ] ﴾َسِبيًَل 

     :وقوله.  [4: اجلمعة ] ﴾اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا َيْحِمُلوَها َكَمَثلِ 
رُْكُه يَ ْلَهثْ ِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه ي َ َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكلْ ﴿  ﴾ْلَهْث َأْو تَ ت ْ
َكَفُروا ِإنَّ َعرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن  ﴿: وقوله [076: األعراف ]

َكَذِلَك َيْجَعُل اللَُّه ﴿: وقوله [44: األنفال ] ﴾فَ ُهْم َل يُ ْؤِمُنونَ 
يَا ﴿: وقوله. [014: األنعام ] ﴾نَ َعَلى الَِّذيَن َل يُ ْؤِمُنوالرِّْجَس 

وأمثاهلا   [18: التوبة ] ﴾َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن َنَجسٌ 
  .كثري
ما يف القرآن من عناية شديدة  -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    

بالتحفظ يف العالقة بني اجلنسني، كووع السواتر بني اجلنسني كما 
َذا َسشَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسشَلُوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاب  َذِلُكْم َوإِ ﴿يف قوله 
وحثه املؤمنات على  [43: األحزاب ] ﴾ُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوِبِهنَّ َأْطهَ 

وهنيه عن  [33: األحزاب ] ﴾َوقَ ْرَن ِفي بُ ُيوِتُكنَّ ﴿اجللوس يف البيت 
 [31: األحزاب ] ﴾بِاْلَقْولِ  ََل َتْخَضْعنَ فَ ﴿تلطف املرأة يف العبارة 
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وهنيه عن أي حركة ينبين عليها إحساس الرجل بشئ من زينة املرأة 
: النور ] ﴾َوَل َيْضرِْبَن بَِشْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن  ِيَنِتِهنَّ ﴿
  .وحنو ذلك( [30
عظمة تصوير القرآن للعبودية   -أيضا   -وإذا رأى متدبر القرآن    
الَِّذيَن َيْذُكُروَن ﴿تصويره املؤمنني يف ذكرهم هلل على كل األحوال ك

وحينما أراد  [080: آل عمران ] ﴾َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ  اللََّه ِقَياًما
ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن ﴿أن يصف الصحابة بأخص صفاهتم قال 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحمَ  نَ هُ َمَعُه َأِعدَّ الفتح ] ﴾ْم تَ َراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدااُء بَ ي ْ
ِإنَّ ﴿وكيف وصف اهلل ليلهم الذي يذهب أتلبه يف الصالة  [18: 

طَائَِفٌة ِمَن رَبََّك يَ ْعَلُم َأنََّك تَ ُقوُ  َأْدَنى ِمْن دُ لَُثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َودُ لَُثُه وَ 
  .[11: املزمل ] ﴾الَِّذيَن َمَعكَ 

راد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن يف هذه القضايا وامل   
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 

تيك احلواجز بني اجلنسني، واالرختاء العبادي الكفار، وهت
إذا قارن بني القرآن وبني أحوال هؤالء انفتح له باب . اخل...الظاهر

  .معرفة احلق
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 تطوي ل الط ريق -3
 
حني أ ع بعض املفكرين اإلسالميني يتكلمون عن ورورة مقاومة    

ت فكرية موسعة؛ فال أخفي وتفنيد األفكار الضالة اجلديدة عرب دراسا
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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
ألين أرى بعض .. عندي وجهة نظر لكين ال أبوح هبا كثريا     

إلسالميني يتصور أهنا نوع من التثبيط والتخذيل، فلذلك املفكرين ا
 .. 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    
 -أمام الشاب املسلم  القرآن، ومدارسة معاين القرآن، لتهاوت

كل التحريفات الفكرية املعاصرة ريثما خيتم أول   -الباحث عن احلق 
 " .. ختمة تدبر"

آيات القرآن  -الباحث عن احلق -باهلل عليكم لو قرأ الشاب املسلم 
 .. يف حقارة الكافر 

 .. وآيات القرآن يف وسيلية الدنيا ومركزية اآلخرة    
 .. فظ واالحتياط يف العالقة بني اجلنسني وآيات القرآن يف التح   
 .. وآيات القرآن يف إقصاء أي فكرة خمالفة للوحي    
وآيات القرآن يف وجوب الوصاية على التمع عرب شريعة األمر    

 .. باملعروف والنهي عن املنكر 



 
 الطريق إلى القرآن

 

18 

 .. ريات الشخصية باإلنكار واالحتسابوآيات القرآن يف تقييد احل   
 .. آن يف أزلية الصراع بني احلق والباطل وآيات القر    
 .. 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    

 اخل ..د القوة املدنية واإلميان والفرائض والفضيلة وإعدا
من أطالل  -بعد ذلك  -فباهلل عليكم قولوا يل ماذا سيتبقى    

  !رة ؟االحنرافات الفكرية املعاص
مثل هذه  -الباحث عن احلق  -حني يقرأ الشاب املسلم      

يستطيع التخلص منه عرب " خطاب فكري"اآليات فانه ليس أمام 
 " .. االختالف يف وجهة النظر"خمر  
 .. مباشرة " خطاب اهلل"بل هو أمام    
 .. فاما االنصياع وإما النفاق الفكري    
أوامر ملك امللوك سبحانه  موال تسويات أو حلول وسط أما   

  ..وتعاىل
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لنجتهد فقط يف حتريض وتأليب العقل املسلم املعاصر على اإلقبال    
ق للبحث عن على القرآن، وتدبر القرآن، يف ترد معريف صاد

  ..كثريا  بالنتائج    وصدقوين سنتفاجأ.. احلقيقة
ما ال تصنع يف العقل املسلم .. قراءة واحدة صادقة لكتاب اهلل    

 .. تصنعه كل املطوالت الفكرية بلغتها الباذخة وخيالئها االصطالحي 
 .. قراءة واحدة صادقة لكتاب اهلل    
  ..ملعاصر رأسا  على عقبكفيلة بقلب كل حيل اخلطاب الفكري ا    

فانه ال ميكن " .. ترد"هذا القرآن حني يقرر املسلم أن يقرأه بـ     
هذا القرآن يقلب شخصيتك .. عليه أن خير  منه مبثل ما دخل 

ومعايريك وموازينك وحيتك وتريتك وصيغة عالقتك بالعاا والعلوم 
   .. واملعارف والتاريخ 

إذا ووع القارئ بني عينيه أن هذا القرآن ليس جمرد .. وخصوصا     
 .. يتعامل معها بربود فكري " معلومات"
  ..حتمل قضية ودويّا  " رسالة"بل هو    
هي .. وإن من أكثر األمور لفتا  لالنتباه يف هذا القرآن العظيم      

ماحكاه اهلل عن انفعال األنبياء بالقرآن انفعاال  وجدانّيا  وعاطفّيا  
 .. عميقا  
 .. خذ مثال     
ملا ذكر اهلل مسرية األنبياء عقب بذكر حاهلم إذا  عوا آيات    

ِذيَن َأنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن ُأولَِئَك الَّ ﴿: الوحي حيث يقول تعاىل
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ََ نُوح  َوِمْن ُذرِّيَِّة ِإبْ َراِهيَم  النَِّبيِّيَن ِمْن ُذرِّيَِّة آَدَ  َوِممَّْن َحَمْلَنا َم
َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَمِن  َنا ِإَذا تُ ت ْ ي ْ َوِإْسَرائِيَل َوِممَّْن َهَديْ َنا َواْجَتب َ

 . [48: مرمي] ﴾اَخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكي  
 .. يا أهلل    
 .. ال بعضهم " جنس األنبياء"هذه اآلية تصور    
مبلغ اخلرور إىل " كالم اهلل"فانظر باهلل عليك كيف يبلغ اتصاهلم بـ   

 .. األرس ودموعهم تذرف بكاء  وتأثرا  
 ! أي انفعال وجداين أعظم من ذلك؟   
ارئ، حني يصور أهل ويصف تعاىل مشهدا  آخر يأسر خيال الق   

َوِإَذا َسِمُعوْا َما ﴿: اإلميان وهم يستقبلون آيات الوحي فيقول تعاىل
 َِ ْم   [83:املائدة]﴾أُنِلَل إلى الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

ويصف تعاىل مرة أخرى أثر القرآن اجلسدي وليس الوجداين فقط 
اْلَحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي  اللَُّه نلَل َأْحَسنَ ﴿: فيقول تعاىل

تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم ُدمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم 
 . ﴾إلى ِذْكِر اللَّهِ 

 .. على أية حال    
لو أفلحنا يف إقناع الشاب املسلم باإلقبال على القرآن بالتدبر    

تقريبا  " الدور املعريف"فاعتربوا أن .. تجرد للبحث عن احلق الصادق امل
 .. انتهى 
 .. وبقيت مرحلة اإلميان    
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فمن كان معه إميان وخوف من اهلل فسيحمله على االنقياد    
 .. واالنصياع هلل سبحانه 

.. فسيتخبط يف ُشعب النفاق الفكري .. ومن أرخى هلواه العنان    
حيرتم "أنه  -كما يعلن تريه   -على املي  حيث سيبدأ يف أن يعلن

لكنه يف دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله " .. ووابط الشريعة
   ..! خمالف للقرآن 

 .. بقي االستثناء الوحيد هاهنا    
أعين أهنا .. وهو أنين أقول أن من كانت نفسيته املعرفية سوية    

فلن حيتا  إال " ابشكليات اخلط"وليس يف " جوهر الربهان"تنظر يف 
 .. لقراءة القرآن بتجرد 

حبيث أنه .. أما من كان يعاين من عاهات يف شخصيته الفكرية    
فهذا النوع املريض .. يقدم وهج الديكور اللغوي على جوهر الربهان 

من الناس قد حيتا  فعال  بعض الكتابات الفكرية اليت ختدعه ببعض 
م ابن تيمية يف حادثة مشاهبة يف  كما قال اإلما.. الطالء التسويقي 

  " :الرد على املنطقيني"كتابه 
يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات : وبعض الناس)

ألن نفسه اعتادت النظر الطويل يف األمور ، وأطول كان أنفع له
ا تفرح ، أو كانت جلية، فاذا كان الدليل قليل املقدمات، الدقيقة
الناس من إذا عرف ما يعرفه مجهور الناس فان من ، ..نفسه به
ا يكن عند نفسه قد ، أو ما ميكن تري األذكياء معرفته، وعمومهم
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فيحب معرفة األمور اخلفية الدقيقة الكثرية ، امتاز عنهم بعلم
 ( املقدمات
 .. أخريا  

 .. أعطوين ختمة واحدة بتجرد 
 .. أعطيكم مسلما  حنيفا  سنيا  سلفيا  

  ..رافة الكتب الفكرية املوسعة ودعوا عنكم خ
 " .تبع " وتريه من الدراسات الفكرية جمرد " أصال  " ولنجعل القرآن 
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 م  اذا أت  دبر بالض  بل ف  ي الق  رآن : النــاس يتسـاءل ويقــول كثـري مــن    
واحلقيقــة أن القــرآن فيــه حقــائق وإشـــارات كثــرية حتتــا  إىل التــدبر، مثـــة 

 ..ة لفهم القرآنمفاتيح كثري 
أعظــم وجــوه ومفـــاتيح االنتفــاع بـــالقرآن تــدبر مــا عروـــه القــرآن مـــن    
فمـا يف القـرآن مـن تصـورات عـن املـي األعلـى هـي ( حقائق العلم بـاهلل)

مــن أعظــم مــا يزكــي النفــوس، وكثــريا  مــن املنتســبني للفكــر املعاصــر يظــن 
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اإلهلــي فهــو  األهــم يف القــرآن هــو التشــريعات العمليــة، وأمــا بــاب العلــم
قضية ثانوية، وال يعرف أن هذا هو املقصود األجـل واألعظـم، ولـذلك 

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

ـــــزة يف الفكـــــر أو     ـــــة متمي ـــــت بشخصـــــية تربي ـــــا شخصـــــيا  إذا التقي وأن
ن العلــوم أجاهــد نفســي جماهــدة علــى احــرتام متيــزه، القــانون أو تريهــا مــ

ألنين كلما رأيتهم يف تاية اجلهل باهلل سـبحانه وتعـاىل، امـتيت نفسـي 
إزراء  هبـــم، مـــا فائـــدة أن تعـــرف تفاصـــيل جـــزء معـــني مـــن العلـــوم وأنـــت 

إنه ال خيتلف عن سـائق مركبـة يـتقن .. جاهل بأعظم مطلوب لإلنسان
فهـل .. هـل الطـرق الرئيسـية يف املدينـةتفاصيل بعض الطـرق الفرعيـة وجي

أي ختلــــف واحنطــــاط معــــريف يعيشــــه هــــؤالء اجلهلــــة ! مثــــل هــــذا يصــــل؟
 .. بالعلم اإلهلي

ويؤملين القـول بـأن كثـريا  مـن املنتسـبني للفكـر العـريب املعاصـر جيهلـون    
وأمــا أئمــة الســلف الــذين ورثنــا .. دقــائق العلــم بــاهلل الــيت عروــها القــرآن

مــن ريعة فقـد كــانوا يف ذروة التبحــر يف دقـائق القــرآن، فعـنهم علــوم الشــ
رســـالة  وأرســـالة اإلمـــام أحـــد يف الـــرد علـــى الزنادقـــة،  -مـــثال   -تأمـــل 

عليـه الدهشـة مـن عمـق  ذفستسـتحو الدارمي يف النقض علـى املريسـي، 
فيـــه مـــن أســـرار املعرفـــة اإلهليـــة، وشـــدة استحضـــار  علمهـــم بـــالقرآن ومـــا
ليســت معرفــة آحــاد وأفــراد األلفــاظ فقــط، بــل ، اآليــات وربــط مــا بينهــا

معرفـة السـلف بـالقرآن مركبـة، فتجـدهم يالحظـون منظومـة لـوازم معــاين 
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القـــــرآن، ويستخلصـــــون قـــــي تقريـــــراهتم حصـــــيلة توازنـــــات هـــــذه املعـــــاين 
 ..القرآنية
تــــدبر أخبــــار األنبيــــاء الــــيت  -أيضــــا   -ومـــن وجــــوه االنتفــــاع بــــالقرآن    

اوع متعـددة، وبـدهي أن هـذه األخبـار عـن ساقها القرآن وكررها يف مو 
يريد القـرآن أن يوصـل ( مناذ )األنبياء ليست قصصا  للتسلية، بل هي 

مـــن خالهلـــا رســـائل تضـــمينية، فيتـــدبر قـــارئ القـــرآن مـــاذا أراد اهلل هبـــذه 
ع اهلل  األخبـــار؟ مثـــل الـــتفطن لعبوديـــة األنبيـــاء وطـــريقتهم يف التعامـــل مـــ

الق   رآن ق   د أخب   ر بشدعي   ة افنبي   اء، و :" كمـــا قـــال اإلمـــام ابـــن تيميـــة
 [.0/060:تلخيص االستغاثة] "وتوباتهم، واستغفارهم

وتالحظ أن اهلل يثيّن ويعيد قصص القـرآن يف مـواطن متفرقـة، ولـيس    
هــذا تكــرارا  حمضــا ، بــل يف كــل مووــع يريــد اهلل تعــاىل أن يوصــل رســالة  

 حــداع المــا، وأحيانــا  أخــرى يكــون يف كــل مووــع إشــارة جلــزء مــن األ
وق د ذك ر اهلل " :يذكره املووع اآلخر، كمـا قـال اإلمـام ابـن تيميـة مـثال  

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

 [.282:املنطقيني
واملهـــــم هاهنـــــا أن تـــــدبر أخبـــــار األنبيـــــاء، وأخبـــــار الطغـــــاة، وأخبـــــار    

الصاحلني، يف القرآن، وحماولة تفهـم وحتليـل الرسـالة الضـمنية فيهـا؛ مـن 
 .أعظم مفاتيح االنتفاع بالقرآن
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أن يضـــع اإلنســـان  - أيضـــا   -ومـــن أعظـــم وجـــوه االنتفـــاع بـــالقرآن    
أمامــه علــى طاولــة التــدبر كــل اخلطابــات الفكريــة املعاصــرة عــن النهضــة 

ويضــــــع كــــــل .. نارة اخلواالســــــت واإلصــــــالحواحلضــــــارة والتقــــــدم والرقــــــي 
 .. القضايا اليت يرون أهنا هي معيار التقدم والرقي 

مث يتــدبر قــارئ القــرآن أعمــال اإلميــان الــيت عروــها القــرآن كمعيــار     
 .. للتقدم والرقي 

تأمــــل فقــــط بــــاهلل عليــــك كيــــف ذكــــر اهلل االنقيــــاد والتوكــــل واليقــــني    
األمـــر بـــاملعروف واالســـتغفار والتســـبيح والصـــرب والصـــدق و  واإلخـــالص

 .. اخل يف عشرات املواوع  ...والنهي عن املنكر
 .. بل بعض هذه األعمال بعينها ذكرت يف سبعني مووعا     
مث قــارن حضــور هــذه القضــايا يف اخلطابــات الفكريــة لتجــده حضــورا     

 .. شاحبا  خجوال  
أي إفـــــالس فكـــــري أن تكـــــون األعمـــــال الـــــيت حيبهـــــا اهلل ويثـــــيّن هبـــــا    
علهــــا مقيــــاس الرقـــــي والتقــــدم والتنــــوير هـــــي يف ذيــــل القائمــــة لـــــدى وجي

 .. 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 مــراد اهلل مـن عبــاده يف القــرآن 
هـل ميكـن أن يكـون اهلل تعـاىل يعظـم وميـنح األولويـة لتلـك .. لغزا   ليس

! القضايا اليت ترددها اخلطابات الفكريـة مث يكـرر يف القـرآن تـري ذلـك؟
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شــّرف اهلل القــرآن عــن ذلــك، ! هــل القــرآن يضــلل النــاس عــن مــراد اهلل؟
د ب   ه ه   دى عام   اً  ِص   وم   ا قُ ": ابـــن تيميـــة يقـــول  اإلمـــامولـــذلك كـــان 
م ا ينتف َ  افدلةلذي أنلله اهلل بياناً للناس، يذكر فيه من كالقرآن، ا

 [8/100 :الفتاوى. ]"به الناس عامة
وهذا ال يعين أن األئمـة الربـانيني ال خيتصـهم اهلل مبزيـد فهـم للقـرآن،    

وتتكشف هلم دالالت وأسرار ال تنكشف لغريهم مـن النـاس، فالقلـب 
شـت عينـه النـزوات، نسـأل املعمور بالتقوى يبصر ما ال يبصره مـن أتط

اهلل أن يســبل علينــا ســرت عفــوه، وقــد أشــار اإلمــام ابــن تيميــة لــذلك يف 
ومن المعلو  أنه في تفاص يل آي ات " : مواوع كثرية من كتبه، كقولـه

القرآن من العلم واْليمان ما يتفاضل الناس فيه تفاض َلً ل ينض بل 
اض لون ف ي فهم ه لنا، والقرآن الذي يق رأه الن اس باللي ل والنه ار يتف

 "تفاض  َلً عليم  اً، وق   د رف  َ اهلل بع   ض الن  اس عل   ى بع  ض درج   ات
 [.7/217:درء التعارس]
أن يستحضـر متـدبر  - أيضـا   -ومن أعظم مفاتيح االنتفاع بالقرآن    

القــرآن أن مجهــور قــرارات القــرآن وأحكامــه علــى األعيــان واألشــياء إمنــا 
( ا مــا كــان مــن جنســهايعتــرب هبــ)، ومعــّ كوهنــا أمثــال أي (أمثــال)هــي 

مبعـــّ أن القـــرآن يقـــدم يف األصـــل منـــاذ  ال خصوصـــيات أعيـــان، وقـــد 
َوتِْل َك اْفَْمثَ اُل أشار القرآن لذلك كثريا  كقوله تعاىل يف سورة احلشـر ﴿
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، وقولـه يف سـورة الـروم [10:احلشـر]﴾َنْضرِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ 
 .[48:الروم]﴾اِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثل  َوَلَقْد َضَربْ َنا لِلنَّ ﴿
فمـــاذا يريـــد اهلل يف مطـــاوي هـــذه األمثلـــة القرآنيـــة؟ هـــذا أفـــق واســـع    

 ..للتدبر
يف صـــحة ( تـــدبر القـــرآن)ال شـــك أن تنبيهـــات القـــرآن علـــى مركزيـــة    

لكـــن مثـــة أمـــرا  آخـــر علـــى .. املـــنهج والطريـــق أهنـــا دافـــع عظـــيم للتـــدبر 
معـّ منـذ أن يتأملـه اإلنسـان يرتفـع لديـه .. املقابل هلـذه القضـية الوجه 

وهــو أن مــن أعــرس عــن تــدبر القــرآن فــان اهلل .. منســوب القلــق قطعــا  
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 

َولَ  ْو ﴿ :بــالقرآن، وقــد شــرح القــرآن هــذا املعــّ يف قولــه تعــاىل واالنتفــاع
َعِل     َم اللَّ      ُه ِف      يِهْم َخي ْ      ًرا َفَْس     َمَعُهْم َولَ      ْو َأْس      َمَعُهْم لَتَ َولَّ      ْوا َوُه      ْم 

 [.13 :األنفال]﴾ُمْعِرُضونَ 
عــن  معروــا   كلمــا رأى اإلنســان نفســه معروــا  عــن تــدبر القــرآن، أو   

ِف يِهْم َخي ْ ًرا  َولَ ْو َعِل َم اللَّ هُ ﴿ :كر قوله تعاىلبعض معاين القرآن، مث تذ 
 ..﴾ جيف ريقه من اهللع ال حمالةَفَْسَمَعُهمْ 

هــذا القــرآن ينبــوع يتنــافس النــاس يف االرتشــاف منــه .. علــى أيــة حــال 
والقرآن م ورد ي رده الخل ق  ": بقدر منازهلم، كما قال اإلمام ابن تيمية
:  درء التعـارس] "قس م اهلل ل ه كلهم، وكل ينال منه عل ى مق دار م ا

7/217.] 
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 كل المنهج في أ  الكتاب  -2
حني يقول لك نيب اهلل إن أعظم سورة يف القرآن هي سورة الفاحتـة،     

: قــال لــه كمــا يف صــحيح البخــاري عــن أيب ســعيد املعلــى أن النــيب 
 َربِّ  لِلَّ     هِ  اْلَحْم     دُ ﴿ألعلمنـــــك ســـــورة هـــــي أعظـــــم ســـــورة يف القـــــرآن، 

ــــــــذي أوتيتــــــــه ﴾اْلَع        اَلِمينَ  ــــــــاين والقــــــــرآن العظــــــــيم ال  هــــــــي الســــــــبع املث
 [ .2272البخاري،]
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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ة تــــاريخ النبــــوات هكــــذا دون حيثيــــات مووــــوعية أعطــــت هــــذه الســــور 
العظيمــة مرتبتهــا األولويــة؟ كــم مــن الوقــت منحنــاه لتــدبر هــذه الســـورة 

 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 
ئل جعلوهـــــا أعظـــــم مطـــــالبهم، وزهـــــدوا يف يف قضـــــايا وجزئيـــــات ومســـــا

مطالــــب أخــــرى جــــاءت هــــذه الســــورة العظيمــــة بتقريرهــــا، تأمــــل كيــــف 
بـــدأت هـــذه الســـورة بـــثالع آيـــات كلهـــا ثنـــاء علـــى اهلل، تعظيمـــه جـــل 
وعال بربوبيته للعاملني، مث تعظيمـه جـل وعـال بكمـال رحتـه، مث تعظيمـه 

 .جل وعال مبلكه لليوم اآلخر 
ـــــه فيقـــــولالقـــــارئ حيمـــــد اهلل    :  بربوبيتـــــه للعـــــاملني، ورب العـــــاملني جييب
، مث يواصل القارئ فيثـين علـى اهلل بكمـال رحتـه، ورب (حدين عبدي)

، فــاذا بلـغ القـارئ اآليـة الثالثـة فــأثّ (أثـّ علـي عبـدي: )العـاملني يقـول
صــــــحيح ( ]جمـــــدين عبــــــدي: )علـــــى اهلل مبلكــــــه لليـــــوم اآلخــــــر قــــــال اهلل

 [..812مسلم،
ا أتســــاءل هــــل حنــــن حــــني نقــــرأ الفاحتــــة ومنــــر هبــــذه اآليــــات كثــــريا  مــــ    

نستشعر أن رب األرس والسماوات يقول لنا ذلـك، إنـه اهلل، يتحـدع 
 !هل تتصور؟.. عنا وحنن نقرأ الفاحتة
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فبــاهلل عليــك تأمـــل يف هــذه اآليـــات الــثالع الـــيت ذكــر اهلل تعـــاىل يف    
: قـــال احلـــديث القدســـي يف صـــحيح مســـلم أهنـــا نصـــف الفاحتـــة، حـــني

 (..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    

 ( ..ترتيب األولويات)ضية جدل املذاهب الفكرية املعاصرة حول ق
ســألتك بــاهلل هــل رأيـــت واحــدا  مــنهم يتحـــدع عــن الثنــاء علـــى اهلل    

وتـــوقري اهلل وتعظـــيم اهلل باعتبـــاره أولويـــة مـــن أولويـــات اإلصـــالح؟ بـــاهلل 
عليـــك هـــل رأيـــت أحـــدا  مـــنهم يتحـــدع عـــن عمـــارة النفـــوس بتمجيـــد 

 الباري باعتبارها أولوية من أولويات النهضة والتقدم؟
حــني أتأمــل يف النصــف األول مــن الفاحتــة وأقــارن دعــاة أهــل الســنة    

بكــالم املـــذاهب الفكريـــة يـــدركين الرثـــاء احلـــزين ألحـــوال هـــذه املـــذاهب 
الفكرية، كيف حتـريوا يف أعظـم املطالـب، وبعضـهم فيـه ذكـاء واطـالع، 
ولكـن هــذه األمــور باهبــا التوفيــق اإلهلــي، وكــم تــردت نفــوس كثــرية حــني 

 ..شيء من كربياء الثقافة وزهو الذكاءتسرب إليها 
ــــثالع وبلغــــت جــــوهرة الســــورة كلهــــا          فــــاذا تــــاوزت هــــذه اآليــــات ال
علــى العامــل ( إيــاك)فتقــدمي املعمــول .. ﴾ِإيَّ  اَك نَ ْعبُ  ُد َوِإيَّ  اَك َنْس  َتِعينُ ﴿
يفيــــد احلصــــر، فــــال يعبــــد إال اهلل، والعبــــادة لفــــظ شــــامل، فــــاذا ( نعبــــد)



 

 الطريق إلى القرآن
 

60 

هتــاوت .. ﴾ِإيَّ  اَك نَ ْعبُ  دُ ﴿الــيت ال تتجــاوز كلمتــني نطقــت هباتــه اجلملــة 
 ..أمام ناظريك كل املألوهات من دون اهلل

تـــذكرت طوائـــف تنتســـب للقبلـــة وتســـتغيث باحلســـني، وهـــذه اآليـــة    
 ..تقول ال يستغاع باحلسني من دون اهلل

تـــذكرت مـــذاهب متـــنح حـــق التشـــريع للربملـــان، وهـــذه اآليـــة تقـــول ال    
 ..ع إال اهللميلك حق التشري

ـــــه إهلـــــا  لـــــه كمـــــا قـــــال تعـــــاىل               :تـــــذكرت مـــــن يطـــــاوع هـــــواه حـــــ  كأن
، وهـذه اآليـة تقـول [13: اجلاثيـة ] ﴾َأفَ َرَأْيَت َم ِن اتََّخ َذ ِإَلَه ُه َه َواهُ ﴿

 ..ال يؤله إال اهلل
تعـــس : ) تـــذكرت شخصـــيات تعبـــد املنصـــب واملـــال، كمـــا قـــال    

 (.عبد الدينار
 ..تقول ال يعبد إال اهلل وهذه اآلية   
يَ ا ﴿: تـذكرت مـن يـذعن للشـيطان حـ  كأنـه يعبـده كمـا قـال تعـاىل   

وكمــا قــال اهلل عــن  [61: يــس ]﴾ ْن َل تَ ْعبُ  ُدوا الشَّ  ْيطَانَ بَنِ  ي آَدَ  أَ 
 [22: مرمي ]﴾ َبِت َل تَ ْعُبِد الشَّْيطَانَ يَا أَ ﴿: اخلليل

 ..وهذه اآلية تقول ال يذعن إال هلل
كرت حاالت يلتفت فيها القلب إىل ثناء الناس ومـدحيهم، وهـذه تذ    

 ..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    
 ..و مألوه إال اهللوهذه اآلية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع أ   
هـــــي جـــــوهر مشـــــروع اإلصـــــالح، وهـــــي قاعـــــدة .. ﴾ِإيَّ     اَك نَ ْعبُ     دُ ﴿  

 ..النهضة، وهي خمترب احلضارة، وهي معيار التقدم، وهي خطة التنمية
هـــي قلـــب ســـورة الفاحتـــة، قلـــب أعظـــم ســـورة يف  .. ﴾ِإيَّ   اَك نَ ْعبُ   دُ ﴿   

 كتــاب اهلل، ومــع ذلــك، كــم تاهــت عــن هــذه الســورة، بــل عــن هــاتني
 ..الكلمتني فقط؛ أمم من اخللق

ــــوم عشــــرات املــــرات يف كــــل ركعــــة مــــن الفــــرائض     ــــة نكررهــــا يف الي آي
 ..والنوافل
 ملاذا؟   
 ".منهج حياة"ألهنا    
تأمـل فقــط يف أحــد تطبيقــات هــذه اآليـة كيــف حيّكمهــا أئمــة الــدين    

والمقص     ود أن ص     احب " :يف تفاصــــيل املســـــائل، يقـــــول ابــــن تيميـــــة 
ك ان ص ادقاً  ﴾ِإيَّ اَك نَ ْعبُ ُد َوِإيَّ اَك َنْس َتِعينُ ﴿رعية إذا قال الليارة الش

فنه لم يعبد إل اهلل ولم يستعن إل به وأما صاحب اللي ارة البدعي ة 
" الفاتح ة"فإنه عبد رير اهلل واستعان بغيره، فهذا بعض م ا يب ين أن 

 [.6/162:الفتاوى(]أ  القرآن
ـــه     فهـــي عبـــادة مشـــمولة ﴾اَك َنْس   َتِعينُ َوِإيَّ   ﴿:وأمـــا االســـتعانة يف قول

ولكـــن اهلل أفردهـــا بالـــذكر يف هـــذا املووـــع مـــن ﴾ِإيَّ   اَك نَ ْعبُ   دُ ﴿: بقولــه 
فاحتة الكتاب ليكون تنبيها  مستمرا  يسـمعه املـؤمن يـذّكره بـأن املطلـوب 
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، وهــــذا املووــــع يف (االســــتعانة)ال يكــــون إال بـــــ( العبــــادة)األكـــرب وهــــو 
مووـــع أســــهب فيـــه أئمــــة التألـــه والســــلوك  تعقيـــب العبـــادة باالســــتعانة

 .وفقهاء الطريق إىل اهلل يف تأمالهتم اإلميانية 
مث تنتقـــــل الســـــورة إىل النصـــــف الثـــــاين الـــــذي ذكـــــره اهلل يف احلـــــديث    

القدســـي الســـابق، ويبـــدأ بعـــد الثنـــاء والتوحيـــد، حالـــة الـــدعاء، فـــان اهلل 
 .(هذا لعبدي ولعبدي ما سشل: )قال
 ..حسنا     
 الدعاء الذي اختاره اهلل لنا بأن ندعو به؟ ما   
مطلوبـــات كثـــرية، وهـــاحنن اآلن يف أعظـــم ســـورة، وقـــد بلغنـــا املووـــع    

الذي اختار اهلل أن يكون مووع دعاء، واهلل سـبحانه هـو الـذي اختـار 
 .لنا هذا الدعاء

 أتدري ما الذي اختاره اهلل؟   
 (..الدعاء باهلداية)إنه    
ع اهلل كثــريا  أن يهــديك، الســتغرب، وشــعر أن اد : لــو قيــل لشــخص   

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    
فهـذا يعــين أن الضـالل وشـيك خطـري خمــوف، وإال " سـؤال اهلدايـة"هـو 

ذه اخلصوصـية، لـو كـان الضـالل أمـرا  مسـتبعدا ، أو      ا يفرد اهلل سؤال هبـ
 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

 م الذي يدعو فيه املرء باهلداية؟والحظ املقا   
 ..إنه ليس مقام معصية   
 ..وال مقام والل   
بــل يلــح اإلنســان علــى اهلل يف طلـــب اهلدايــة وهــو يف أجــل حلظـــات    

 !اهلداية
 !قائم بني يدي اهلل ويسأله اهلداية

 فكيف بالسادر عن اهلل؟   
 فكيف بالغافل الالهي؟   
 !اهلداية ومع ذلك يستعظم أن يسأل اهلل   
ـــــدعاء إال أعظمـــــه، وأعظـــــم     ـــــار مـــــن ال يف املواوـــــع العظيمـــــة، ال خُيت

تكــرار "فـاذا كــان اهلل اختـار لنــا .. الـدعاء مــا خـاف اإلنســان مـن وــده
يف قلب أعظم سورة تكلم هبا سـبحانه وتعـاىل، دل هـذا " طلب اهلداية

علــى أن وــد اهلدايــة وهــو الضــالل أمــرهلل أقــرب إىل أحــدنا مــن عمامتــه 
 ..حتيط برأسه اليت
 ..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 الــراحني لنــا أن نســأله اهلدايــة يف كــل ركعــة مــن    
 ..صالتنا
ــــا بطريقــــة تثــــري القلــــق مــــن     ــــة هاهن إذا رأيــــت كيــــف خــــص اهلل اهلداي

الضالل، فقارهنا بالربود الفكـري املعاصـر تـاه قضـية اهلدايـة والضـالل، 
وتعاملنــا معهــا مبنطــق ســيبريي جامــد، لــيس فيــه خــوف ووجــل وحــرص 

 ..على احلق
وإنم ا ف رض علي ه م ن ال دعاء الرات ب ال ذي " :قال اإلمام ابن تيميـة 

ه  و ال  دعاء  ،ب  ل الركع  ات فرض  ها ونفله  ا ،ر بتك  رر الص  لواتيتك  ر 
اْه    ِدنَا الصِّ    َراط ﴿ :ال    ذي تتض    منه أ  الق    رآن وه    و قول    ه تع    الى 

إل   ى مقص   ود ه   ذا  ك   ل عب   د فه   و مض   طر دائم   اً   ، فن﴾اْلُمْس   َتِقيم
 [.11/388:الفتاوى]"الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم

إال وتبـــــدأ أوىل حمطـــــات . .ومـــــا إن يتجـــــاوز القـــــارئ لفـــــظ اهلدايـــــة    
 " ..الصراع"اإلشارة إىل 

" الصــراط"ذكــر اهلل بعــد ذلــك مباشــرة اإلشــارة إىل حمــل اهلدايــة وهــو    
 ..وهذا يعين أنه صراط واحد، وليس متعددا  

 ..أيضا  " مستقيم"بل وصفه بأنه .. هل اكتفى بذلك؟ ال    
راط فقـد فهو صراط ال حيتمـل املنعطفـات، فمـن خـر  عـن هـذا الصـ   

ومــــــن دخــــــل يف هــــــذا الصــــــراط لكــــــن ا يــــــراع .. خــــــر  عــــــن اإلســــــالم
 ..استقامته فهو من منحريف أهل القبلة 

 ..فالصراط وصف لإلسالم    
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 ..واملستقيم وصف للسري على السنة   
 ..فاالستقامة وصف أويق من الصراط   
" صـراط مسـتقيم"وصـف اهلل حمـل اهلدايـة وصـفا  نظريـا  بأنـه .. حسـنا     
.. 
 ..هل اكتفى هبذا القدر؟ ال    
 الَّ ِذينَ  ِصَراطَ ﴿: بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعاىل   

 ..﴾َعَلْيِهمْ  َأنْ َعْمتَ 
قـارن هـذا الـربط بأولئــك الـذين يقولـون طريقــة الصـحابة ومـن تــبعهم    

اهلل تعاىل يووح لنا الصـراط بأنـه صـراط الـذين أنعـم علـيهم، ! ال تلزمنا
، وهــــؤالء ومــــن أعظــــم مــــن يــــدخل هــــذا الوصــــف أصــــحاب النــــيب 

 !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 
ن اجتهــدوا يف حصـلوا العلـم وأمهلـوا العمـل، وطريـق الضـالني، وهـم الـذي

 ..وأهل الصراط املستقيم مجعوا العلم والعمل.. العمل بال علم
فـانظر كيــف تصـو  هــذه الفاحتـة العظيمــة حيـاة املســلم وهـو يكررهــا     

 .. كل يوم
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 دواي الليالي الرمضانية -9
  

من الذكريات اليت تنتاب خـاطري بشـكل عشـوائي صـورة تـرتاءى       
 .. ساءات رمضانيل كثريا  من أحد م

فمن املشاهد يف ليايل رمضان، وخصوصا  يف هـذا الِعقـد األخـري،       
الـرتاويح والتهجــد  يتأن املسـاجد صـارت تتفــاوت كثـريا  يف توقيـت صــال
ولـذلك فكثـريا  مـا .. حبسب مـا يرتـاح لـه أهـل كـل حـي ويتوافقـون عليـه

جد تكــون يف منزلــك قــد انتهيــت مــن الصــالة بينمــا تســمع بعــض املســا
 ..زالوا يف جوف صالهتم  ماالاورة 

 ..وهذا ما وقع يل ذات ليلٍة تكاد ذكراها تتهد  يف نفسي   
كنـــت يف تـــرفيت اخلاصـــة أِعـــّد بعـــض األوراق، ويف ثنايـــا اهنمـــاكي يف   

تسرب مـن خـالل النافـذة صـوت مسـجد الشـيخ القـارئ .. هذه املهام 
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ب والفتيـــان مـــن خالـــد الشـــار ، وهـــو مســـجد تتلبـــد عليـــه وفـــود الشـــبا
 .. 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     
 .. حويل واهلل إنين أكاد أملس السكينة تتطامن فوق كل ذرةٍ    
 .. شعرت أن اهلواء ليس كاهلواء   
 .. وأن السماء ليست السماء   

ما أفلست قواميس الـدنيا أن متـدين بعبـارة أصـف هبـا ذلـك  يءهناك ش
 ..اإلحساس

 ..يفعله القرآن يا إهلي يف النفوس البشرية  يءأي ش.. رباه    
ن أحـد قريبـايت و ا يعرُب يف حبر هذه الذكرى أنين أتذكر وأنا صـغري أ   

املســــّنات كانـــــت إذا عــــادت مـــــن صــــالة الـــــرتاويح اتهــــت إىل التلفـــــاز 
وال أحصــــي كــــم .. تشــــاهد نقــــل صــــالة الــــرتاويح مــــن املســــجد احلــــرام

شـهدت دمعاهتــا تتالمــع يف حماجرهــا حـني تتســمر أمــام تلــك الصــفوف 
املهيبة املطرقة حول كعبة اهلل املشرفة والقرآن تتجـاوب بـه منـارات احلـرم 

 ..اريهوسو 
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رمضـان يكثـر فيهـا تبـادل التهـاين شـهر  تسـبق دخـولاأليام اليت  ويف   
بلغنـــا اهلل وإيـــاك رمضـــان، وفقنـــا اهلل وإيـــاك لصـــيام رمضـــان ) والـــدعوات

  (..وقيامه، أحببت أن أبارك لك قدوم الشهر الكرمي، اخل 
حني رأيت بعض هذه التهاين دار يف بايل أن أنظر كيف عـرس اهلل    
 ؟( انرمض)لنا 
 ؟ ( شهر رمضان)يف أي إطار ووع اهلل    
 ؟( يف القرآن ما هي هوية رمضان): أو مبعّ آخر   

حــني أخــذت أتأمــل اآليــات القرآنيــة الــيت تعروــت لرمضــان يف القــرآن، 
، وجـــاء يف (رمضـــان)وجدتـــه جـــاء يف صـــيغتني، صـــيغة الشـــهر الكامـــل 

 (.ليلة القدر)صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط، وهي 
قــال اهلل ( رمضــان)يف الصــيغة الــيت جــاء فيهــا بــذكر الشــهر الكامــل    

فعّرفــه [ 084 :البقــرة]﴾َع  ْهُر رََمَض  اَن الَّ  ِذي أُنْ  ِلَل ِفي  ِه اْلُق  ْرآنُ عنــه ﴿
 .اهلل لنا بأنه الظرف الزماين للقرآن

ويف الصيغة اليت أشري فيها لرمضان بصورة جزئية، وهي أحـد لياليـه،    
ـــــة )ومـــــرة  باســـــم ( ليلـــــة القـــــدر)رة  باســـــم جـــــاءت يف مووـــــعني، مـــــ الليل

     ، فأمـــا باســـم ليلـــة القـــدر فيقـــول تعـــاىل يف مطلـــع ســـورة القـــدر(املباركـــة
لَ ِة اْلَق ْدرِ ﴿ ، وأمـا باسـم الليلـة املباركــة [ 0 :القـدر]﴾ِإنَّ ا َأنْ َلْلنَ اُه ِف ي لَي ْ

لَ فيقول تعاىل يف مطلـع سـورة الـدخان ﴿ ة  ُمَبارََك ة  ِإنَّ ا  ِإنَّ ا َأنْ َلْلنَ اُه ِف ي لَي ْ
 [.3 :الدخان]﴾ُكنَّا ُمْنِذرِينَ 

 !ويف كال املووعني ذكر اهلل هذه الليلة عرب عالقتها بالقرآن   
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 .. يا لربنا العجب    
يف املواوـــــع الـــــيت ذكـــــر اهلل فيهـــــا رمضـــــان، بصـــــيغة الشـــــهر الكامـــــل    

 .. وبصيغة الليايل اجلزئية، مت تقدميه يف إطار عالقته بالقرآن 
 .. أي إشارة خلصوصية القرآن يف رمضان أكثر من ذلك   
.. األشهر احلرم.. شهور احلج.. استعرس كل شهور السنة الفاولة   

 ..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    

مـع النـيب ( مراجعـة القـرآن)ر اهلل له رمضـان، بـل حـ  إنزال القرآن اختا
 وهــو أعظــم  -فكــان جربائيــل عليــه الســالم ! اختــار اهلل هلــا رمضــان

جمــــالس  يعقــــد مــــع النــــيب  - املالئكــــة ألنــــه اخــــتص بنقــــل كــــالم اهلل
مسائية يف كل ليلة مـن رمضـان ملراجعـة القـرآن، ففـي صـحيح البخـاري 

ي  ل يلق  ى النب  ي ف  ي ك  ل ليل  ة ف  ي ك  ان جبر ) :عــن ابــن عبــاس أنــه قــال
( الق   رآن ع   هر رمض   ان حت   ى ينس   ل ، يع   رض علي   ه رس   ول اهلل 

 [2887البخاري، ]
ملراجعـة القـرآن؟ ألـيس  - أيضا   -ملاذا اختار اهلل حتديدا  هذا الشهر    

يف هـذا إملاحــا  إىل أن السـاعات الرمضــانية هـي أشــرف األزمـان وأليقهــا 
ه خلصوصــية القــرآن يف رمضــان أكثــر بــالقرآن؟ هــل هنــاك لفــت لالنتبــا

مـــن هـــذه اإلشـــارات يف اختيـــار توقيـــت نـــزول القـــرآن، واختيـــار توقيـــت 
 مراجعته؟
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واحلقيقـة أن هـذه املدارسـة إذا أخـذ يتخيلهـا اإلنسـان تسـتحوذ عليـه    
 من يتصور؟ .. املهابة 
حممـد بـن )جملس ليلي رمضاين ملراجعـة القـرآن، طرفـاه أعظـم إنسـان    

كالم )وموووع الدرس أعظم الكالم ( جربائيل)وأعظم مَلك ( عبداهلل
 ( .. ملك امللوك

 .. يا أهلل    
 ..أي هيبة تقبض على النفوس مبجرد ختيل ذلك   
نفســــه يتـــــأثر كثـــــريا  هبــــذه املدارســـــة القرآنيـــــة  ولــــذلك فـــــان النـــــيب    

الرمضـــــانية مـــــع جربائيـــــل، وكـــــان الصـــــحابة يـــــرون أثرهـــــا أمـــــامهم علـــــى 
 :حــ  كــان يقــول ابــن عبــاس كمــا يف البخــاري اهلل  شخصــية رســول

أج    ود الن    اس ، وك    ان أج    ود م    ا يك    ون ف    ي   ك   ان رس    ول اهلل)
ح   ين يلق   اه جبري   ل   رمض   ان ح   ين يلق   اه جبري   ل، فلرس   ول اهلل

 [.3111البخاري، ( ]أجود بالخير من الريح المرسلة
يــــزداد مبدارســــته القــــرآن مــــع  انظــــر كيــــف كــــان جــــود رســــول اهلل    
الـذي نـزل عليـه القـرآن ومـع ذلـك  يل، إذا كـان هـذا رسـول اهلل جرب 

ينتفــع مبدارســته، فكيـــف بــاهلل علـــيكم ســتكون حاجتنـــا حنــن أصـــحاب 
 ! ؟..القلوب اليت أمروتها الشهوات والشبهات

أي حرمــان أوقــع فيــه بعــض املتثيقفــة أنفَســهم حــني أومهــوا أنفســـهم    
تالوتــه وتــدبره  اســتمرارإىل أهنــم يعرفــون القــرآن وقــر وه وال حاجــة هلــم 

 !ومدارسته، فكل ما يف القرآن سبق أن اطلعوا عليه



 
 الطريق إلى القرآن

 

71 

صـــــــالة )أشـــــــهر فعاليـــــــة اجتماعيـــــــة يف شـــــــهر رمضـــــــان هـــــــي طبعـــــــا     
 (.. الرتاويح
 هي احلكمة من صالة الرتوايح؟  هل سألت نفسك يوما  ما   
دعـــــين أكـــــون شــــــفافا  معـــــك فاحلقيقـــــة أنــــــه ا يســـــبق يل أصــــــال  أن    

أبـو هـذا السـؤال، ولكـن كنـت مـرة  أطـالع فتـاوى حمقـق العلـوم تساءلت 
ب    ل م    ن أج    لِّ مقص    ود " :العبـــاس ابــــن تيميـــة فرأيتــــه يقــــول رحـــه اهلل 

الفتـاوى ] "التراويح قراءة القرآن فيها، ليس مَ المس لمون ك َل  اهلل
13/011] 
 ..سبحان من فتح على ذلك العقل احلراين يف فهم أسرار الشريعة    
تأمــل املــرء النســبة بــني رمضــان الــذي هــو وقــت الصــوم ووقــت وإذا     

نزول القرآن، أدرك شـيئا  مـن النسـبة بـني يـوم االثنـني واسـتحباب صـيام 
س  ئل )كمــا يف صــحيح مســلم  النفــل فيــه، وهــو مــا أشــار لــه النــيب 

ذاك ي  و  ول  دت في  ه، "ع  ن ص  و  ي  و  الدن  ين ق  ال  رس  ول اهلل 
 [1812مسلم، "(. ]ويو  بعثت، أو أنلل علي فيه

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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تارخييـــة العجيبـــة أن أشـــهر جهـــاد للســــلف يف بـــل ومـــن املوافقـــات ال   
املعروفة يف مسـألة القـرآن، وهـذه احلادثـة  األحدالقرآن كان فتنة اإلمام 

 :قــال الــذهيب!  العقديــة القرآنيــة وقعــت يف رمضــان كمــا ذكــر املؤرخــون
وف    ي رمض    ان كان    ت محن    ة اْلم    ا  أحم    د ف    ي الق    رآن، وض    رب "

 [.01/181 :النبالءأعالم  ] "بالسياط حتى  ال عقله
فسـبحان مــن أنــزل القــرآن يف رمضــان، وابتلــى أئمــة الســلف باجلهــاد    

لطيـف  ـا  يءوهـذا جمـرد توافـق تـارخيي لكـن فيـه شـ! للقرآن يف رمضان
 ..تستطرفه النفوس

وإذا حــاول املــرء أن يتأمــل يف ســر العالقــة بــني رمضــان والقــرآن، أو    
القـة أن الصـيام يهـذب أزمان الصـيام والقـرآن، فانـه ميكـن أن تكـون الع

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

مثـــل فضـــول الطعـــام، وفضـــول اخللطـــة مـــع النـــاس، وفضـــول النظـــر،    
 .. ل السماع، وفضول تصفح االنرتنتوفضو 
 ..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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 الناظم في كتاب اهلل حبلال -11
 
هــذه ليســت ورقــة حبثيــة، وال مقالــة منظمــة، وال حــ  خــاطرة أدبيــة،     

( هـــم نفســـي شخصـــي)كــال، ليســـت شـــيئا  مـــن ذلـــك كلــه، وإمنـــا هـــي 
قـررت أن أبــوح بــه ألحبــائي وإخــواين، فهــذه الــيت بــني يــديك هــي أشــبه 

 .. تطوى يف سجالت احلزاىن" اعرتاف"بورقة 
ه األيـــام، وإمنـــا هـــذا اإلحبـــاط النفســـي الـــذي جيـــرفين لـــيس وليـــد هـــذ   

 ..استوىل علي منذ سنوات، لكن نفوذه مازال يتعاظم يف داخلي
صحيح أنين أحيانا  كثرية أنسى يف اكتظاظ مهام احلياة اليوميـة هـذه    

القضــية، لكــن كلمــا خــّيم الليــل، وحانــت ســاعة اإلخــالد إىل الفــراش، 
وووــعت رأســي علــى الوســادة، وأخــذت أســرتجع شــريط اليــوم ينبعــث 

 ..ويضطرم مجر اإلحباط حيا  جذعا  .. األا من جديد هليب
مثة قضية كربى وأولوية قصوى جيـب أن أقـوم هبـا ومـع ذلـك الزالـت    

ملــاذا تــذهب الســنون .. ســاعات يــومي تتصــرم دون تنفيــذ هــذه املهمــة
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تلو السنون والزلت أفشل يف التنفيـذ؟ ملـاذا تكـون املهمـة أمـام عيـين يف 
 لس يف القيام هبا؟تاية الوووح ومع ذلك أف

ويزداد األا حني أتأمل يف كثري مـن النـاس مـن حـويل فـال أرى فـيهم    
 .. القضية، إال من رحم اهلل هإال بعدا  عن هذ

األولويــــــة "حضــــــرها تــــــذهب كلهــــــا بعيــــــدا  عــــــن أجمــــــالس اجتماعيــــــة    
 ".. القصوى

فيســـبوك )نرتنتيـــة وصـــفحات تواصـــل اجتمـــاعي إوأتصـــفح منتـــديات    
 .. متتلئ بآالف التعليقات يوميا  ( وتويرت
إال مـن " األولويـة القصـوى"منهمـك يف أمـور بعيـدة عـن منهم  كثريهلل و    

 .. رحم اهلل
وأطــالع كتبــا  فكريــة تقــذف هبــا دور النشــر وتفرشــها أمامــك معــارس    

 ".. األولوية القصوى"الكتب وتالبها معصوب العينني عن 
ليـــومي، وواقـــع كثـــري مـــن فــاذا أعـــدت كـــل مســـاء استحضـــار واقعــي ا   

 .. الناس من حويل؛ تنفست احلسرات وأخذت أترع مرارهتا 
 ِا؟ ِا هذا كله؟ م  تنتهي هذه املأساة؟: وأتساءل   

 .. دعين أخلص لك كل احلكاية
يف كــل مــرٍة أتأمــل فيهــا القــرآن أشــعر أنــين الزلــت بعيــدا  عــن جــوهر    

 .. مراد اهلل 
حوله قضاياه الزلـت أشـعر باملسـافة الكبـرية مركز القرآن الذي تدور    

 ..بيين وبينه
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 .. يذكر اهلل يف القرآن أمورا  كثرية    
يـــذكر تعـــاىل ذاتـــه املقدســـة بأوصـــاف اجلـــالل اإلهليـــة، ويـــذكر اهلل يف    

القـــرآن مشـــاهد القيامـــة مـــن جنـــة ونـــار وحمشـــر وحنوهـــا، ويـــذكر أخبـــار 
 ســيما بــينوال أخبــار األمــم األنبيــاء وأخبــار الطغــاة وأخبــار الصــاحلني و 

ـــــــــــادات  إســـــــــــرائيل ـــــــــــة يف العب ـــــــــــذكر تشـــــــــــريعات عملي وتصـــــــــــرفاهتم، وي
اخل ويف كل هذه القضايا مثة خيط ناظم يـربط كـل هـذه  ...واملعامالت
تتعــدد املووــوعات يف القــرآن لكــن هــذا اخلــيط النــاظم هــو .. القضــايا 
هــي هــذه القضــية الــيت يـدور حوهلــا القــرآن ويــربط كـل شــيء هبــا .. هـو 
 " ..عمارة النفوس باهلل"
يف أوائــل املصــحف، يف ســورة البقــرة، كيــف  - مــثال   -كنــت أتأمــل    

 :البقــرة]﴾َأَتْجَع  ُل ِفيَه  ا َم  ْن يُ ْفِس  ُد ِفيَه  احكــى اهلل تعجــب املالئكــة ﴿
قَ  اَل ِإنِّ  ي َأْعلَ  ُم َم  ا مث يـريب اهلل فــيهم تعظــيم اهلل ورد العلــم إليــه ﴿[ 31

 [.31 :رةالبق]﴾ َل تَ ْعَلُمونَ 
وكنت أتأمل بعد ذلـك يف سـورة البقـرة نفسـها كيـف يعـدد اهلل نعمـه    

يف سـت آيـات، فيهـا أنـه فضـلهم علـى العـاملني، وأنـه  إسـرائيلعلى بين 
جنــاهم مـــن آل فرعـــون، وأنـــه فـــرق هبــم البحـــر فـــأترق آل فرعـــون، وأنـــه 
عفى عنهم بعد اختاذهم العجـل، مث بعـد هـذا التعديـد العجيـب لقائمـة 

 [ .. 41 :البقرة]﴾َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ عم، خيتم بوظيفة ذلك كله ﴿الن
كـــل هـــذا الســـياق يـــراد بـــه عمـــارة النفـــوس بـــاهلل بـــأن تلهـــج األلســـنة    

 ..والقلوب بتذكره وشكره تعاىل
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  - وأعــاده يف مواوـــع أخـــرى أيضـــا   - بــل يـــذكر اهلل تعـــاىل يف البقـــرة   
حــ  صــار فــوق ر وس بــين  كيــف اقتلــع تعــاىل جــبال  مــن اجلبــال ورفعــه

، ملــاذا؟ لــرييب فــيهم شــدة التــدين والتعلــق بــاهلل، يقــول تعــاىل يف إســرائيل
ة  ﴿ :البقـــرة نَ   اُكْم ِبُق   وَّ  :البقـــرة]﴾َورَفَ ْعنَ   ا فَ    ْوَقُكُم الطُّ   وَر ُخ   ُذوا َم   ا آتَ ي ْ
وا َوِإْذ نَ تَ ْقَنا اْلَجَبَل فَ  ْوقَ ُهْم َكشَنَّ ُه ظُلَّ ٌة َوظَنُّ وقال يف األعراف ﴿[. 63

َناُكْم ِبُقوَّة   ٌَ ِبِهْم ُخُذوا َما آتَ ي ْ  [.. 070 :األعراف]﴾َأنَُّه َواِق
ُخ   ُذوا َم    ا كـــل هـــذا لتعمـــر النفـــوس بالتشــــبث بكـــالم اهلل تعـــاىل ﴿   

ة   َناُكْم ِبُقوَّ  . ﴾آتَ ي ْ
وكنــت أتأمــل كيــف يصــف القــرآن حالــة القلــوب الــيت تــارت ينــابيع    

هلل، حـ  قارهنـا اهلل بـأكثر اجلمـادات اإلميان فيهـا وأحملـت مـن التعلـق بـا
دُ  مَّ َقَس  ْت ﴿ :يقــول تعــاىل.. يبوســة يف موازنــة ال ختفــي األســى والرثــاء

 :البقـــرة]﴾قُ لُ   وُبُكْم ِم   ْن بَ ْع   ِد َذلِ   َك َفِه   َي َكاْلِحَج   ارَِة َأْو َأَع   دُّ َقْس   َوةً 
َوِإنَّ ِم     َن اْلِحَج     ارَِة َلَم     ا مث يكمـــــل يف تلـــــك املقارنـــــة احملرجـــــة ﴿[ 72
﴾ حـــ  احلجـــارة تلـــني وختضـــع وتتفجـــر وتتشـــقق تَ َفجَّ   ُر ِمْن   ُه اْفَنْ َه   ارُ ي َ 

َه ا ملراد مـن هـذا املثـل؟ هـو عمـارة النفـوس بـاهلل ﴿ا وما.. وهتبط َوِإنَّ ِمن ْ
 .﴾َلَما يَ ْهِبُل ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ 

وكنـــت أتأمـــل كيـــف ابتلـــى اهلل العبـــاد بـــأمور توافـــق هـــواهم، وبـــأمور    
فآمن بعض الناس مبا يوافق هواه وترك تريه، فلـم يقـل أخرى تعاروها، 

اهلل .. ال .. يشــكر هلــم مــا آمنــوا بــه ويتغاوــى عمــا تركــواإن اهلل القــرآن 
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.. يريــد أن تعمــر النفــوس بــاهلل فتنقــاد وختضــع وتنصــاع هلل يف كــل شــيء
 :ةالبقـر ]﴾َأفَ تُ ْؤِمنُ وَن بِ بَ ْعِض اْلِكتَ اِب َوَتْكُف ُروَن بِ بَ ْعض  ﴿ :يقول تعاىل

أَفُكلََّم ا َج اءَُكْم َرُس وٌل ِبَم ا َل مث يقول بعدها بآيـات معـدودة ﴿[ 84
  .[87 :البقرة]﴾تَ ْهَوى َأنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرُتمْ 

 ملاذا شنع عليهم ربنا جل وعال؟    
 .. ألن املراد شيء آخر    
شـــيء آخـــر خيتلــــف كثـــريا  عمــــا يتصـــور كثـــري  ــــن تضـــررت عقــــوهلم    

 .. بية املاديةبالثقافة الغر 
 ..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 
نَ ْنَس ْ  ِم ْن َم ا ﴿ :التشريعية، وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة اإلهلية

َه ا َأْو ِمْثِلَه ا َألَ ْم تَ ْعلَ ْم َأنَّ اللَّ َه َعلَ ى ُك لِّ  آيَة  َأْو نُ ْنِسَها نَْشِت ِبَخْير  ِمن ْ
 [.. 016 :البقرة]﴾َعْيء  َقِديرٌ 

 .. يا سبحان اهلل    
 ..مسألة أصولية حبتة وتربط فيها القلوب بتعظيم اهلل، وقدرة اهلل   
اهلل مسألة مـن مسـائل شـروط الصـالة وهـي وكنت أتأمل كيف ذكر    
الكعبة، وبـرتم كوهنـا إىل بيت املقدس  من، مث تغيريها (استقبال القبلة)

مسألة فقهية حبتة، إال أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه احلادثة التارخييـة  
النفــوس يف مــدى تعظيمهــا واستســالمها هلل؟ هــذا " اختبــار"كلهــا هــي 
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َه ا ِإلَّ لِ  نَ ْعَلَم َم  ْن َوَم  ا َجعَ ﴿! جـوهر القضـية لَ  َة الَّتِ ي ُكْن  َت َعَلي ْ ْلنَ ا اْلِقب ْ
َقِلُب َعَلى َعِقبَ ْيهِ  َُ الرَُّسوَل ِممَّْن يَ ن ْ  [..023 :البقرة]﴾يَ تَِّب

َوَلُك ْم ِف ي ﴿ :كمـا يقـول تعـاىل" تقـوى اهلل"وآيات القصاص ختتم بـ   
ُق   ونَ اْلِقَص   اِح َحيَ   اٌة يَ   ا ُأولِ   ي اْفَْلبَ   اِب َلَعلَُّك    [ 078 :البقـــرة]﴾ْم تَ ت َّ

ُكتِ  َب َعلَ  ْيُكُم ﴿ :وآيــات الصــيام تلحــق أيضــا  بــالتقوى يف قولــه تعــاىل
 :البقــرة]﴾الصِّ  َياُ  َكَم  ا ُكتِ  َب َعلَ  ى الَّ  ِذيَن ِم  ْن قَ   ْبِلُكْم َلَعلَُّك  ْم تَ ت َُّق  ونَ 

ِإْن تَ  َرَك ﴿ :وآيات الوصية ختـتم كـذلك بـالتقوى يف قولـه تعـاىل[ 083
َوِص        يَُّة لِْلَوالِ        َدْيِن َواْفَقْ         َربِيَن بِ        اْلَمْعُروِ  َحق         ا َعلَ        ى َخي ْ        ًرا الْ 
 [ ..081 :البقرة]﴾اْلُمتَِّقينَ 

ووصــــل للحظــــة .. وملــــا ذكــــر اهلل مناســــك احلــــج وأعماهلــــا وشــــعائرها   
اختتـام هـذه املناســك وانقضـائها، أعــاد األمـر جمـددا  لــربط النفـوس بــاهلل 

فَ    ِإَذا َقَض   ْيُتْم َمَناِس    َكُكْم فَ    اذُْكُروا وإحيـــاء حضــــور اهلل يف القلـــوب ﴿
 [ .. 111 :البقرة]﴾اللَّهَ 
 .. واعجباه    
تنقضــي املناســك ومــا يعــرتي املــرء فيهــا مــن النصــب، لــرتبط النفــوس    

برتم أن احلج أصـال  مبنـاه علـى ذكـر اهلل بالتلبيـة والتكبـري .. جمددا  باهلل
 ..سبحانه وتعاىل.. ىل اهلل وإ.. وحنوها، فالقلب يف القرآن من اهلل 

يف القـرآن، وذكـر اهلل ( اإليـالء)وأخذت أتأمل ملا ذكر اهلل تعاىل حكـم 
، أو أن يعزمــوا الطـــالق، أشـــهرإمــا أن يرتبصـــوا أربعــة : للرجــال خيـــارين
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وأدركين العجب كيف خيتم كـل خيـار فقهـي بأوصـاف العظمـة اإلهليـة، 
يُ ْؤلُ  وَن ِم  ْن ِنَس  ائِِهْم تَ   َربُُّص  لِلَّ  ِذينَ ﴿ :يقــول تعــاىل يف آيتــني متتــابعتني

َوِإْن َعَلُم  وا  (223)َأْربَ َع  ِة َأْع  ُهر  فَ  ِإْن فَ  اُءوا فَ  ِإنَّ اللَّ  َه َرُف  وٌر رَِح  يٌم 
ٌَ َعِل  يمٌ  ََ فَ  ِإنَّ اللَّ َه َس  ِمي واهلل شــيء [.. 117-116 :البقـرة]﴾الطَّ ََل

حكــام عجيـب أن تــربط النفــوس بـاهلل مبثــل هــذه الكثافـة يف تفاصــيل األ
 ..الفقهية
مــن األعـــداء وحنوهـــا، " اخلـــوف"وكنــت أتأمـــل كيــف ذكـــر اهلل حالــة    

     هبـــا حـــ  يف تلـــك األحـــوال الصـــعبةفلـــم يســـقط الصـــالة، بـــل أمـــر اهلل
َح   اِفُلوا َعلَ   ى الصَّ   َلَواِت َوالصَّ   ََلِة اْلُوْس   َطى َوُقوُم   وا لِلَّ   ِه قَ   انِِتيَن ﴿
حسـنا  [ 138-138 :البقـرة]﴾رُْكَبانً ا فَِإْن ِخْفُتْم َفرَِج اًل َأوْ  (252)

      هــــذا يف حــــال اخلــــوف فمــــاذا ســــيكون يف حــــال األمــــن؟ تكمــــل اآليــــة
فَ       ِإَذا َأِمْن       ُتْم فَ       اذُْكُروا اللَّ       َه َكَم       ا َعلََّمُك       ْم َم       ا لَ       ْم َتُكونُ       وا ﴿

 [ .138البقرة، ]﴾تَ ْعَلُمونَ 
وإذا هبــا رجعـت مــرة  أخــرى إىل بدايــة اآليـة وأخــذت أتأمــل احملصــلة،    

 .. يف حال األمن واخلوف جيب أن يكون القلب معلقا  باهلل
فَ  ِإْن ِخْف  ُتْم َفرَِج  اًل َأْو رُْكَبانً  ا بـاهلل عليــك أعــد قــراءة اآليــة متصـلة ﴿   

 :البقـرة]﴾فَِإَذا َأِمْنُتْم فَاذُْكُروا اللََّه َكَما َعلََّمُكْم َما َلْم َتُكونُوا تَ ْعَلُم ونَ 
138.]  
يريـــد الـــنفس البشـــرية مشـــدودة االرتبـــاط بـــاهلل جـــل وعـــال يف  القـــرآن   

 .. مجيع األحوال
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 ..يريد من املسلم أن يكون اهلل حاورا  يف كل سكنة وحركة   
وكنــت أتأمــل كيــف يــذكر اهلل النصــر العســكري لــريبط النفــوس بــاهلل    
اللَّ      َه َلَعلَُّك      ْم  َوَلَق      ْد َنَص      رَُكُم اللَّ      ُه بِبَ      ْدر  َوَأنْ       ُتْم َأِذلَّ      ٌة فَ      ات َُّقوا﴿

 .[013 :آل عمران]﴾َتْشُكُرونَ 
ــــا إذ يقارفهــــا ابــــن آدم فــــان     وحــــ  حــــني ذكــــر اهلل املعاصــــي واخلطاي

َوالَّ    ِذيَن ِإَذا فَ َعلُ    وا فَاِحَش    ًة َأْو القــــرآن يفــــتح بــــاب ذكــــر اهلل أيضــــا  ﴿
 [ 034 :آل عمران]﴾ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اللَّهَ 

 أيضــا   -دالت مـوازين القــوى عـرب التــاريخ، وربـط األمــر وذكـر اهلل تبــ   
ــــار عمــــق اإلميــــان واالرتبــــاط بــــاهلل ﴿ - ــــأن املــــراد اختب تِْل    َك اْفَيَّ    اُ  وَ ب

 ﴾ُنَداِولَُها بَ ْيَن النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِم ْنُكْم ُع َهَداءَ 
 [.021 :آل عمران]
وحكـــى القـــرآن .. آن قصـــة قـــوٍم قـــاتلوا مـــع نبـــيهم وقـــص اهلل يف القـــر    

ومن ألطف ما يف ذلك السياق أنه أخربنا مبقالتهم اليت قالوها .. ثباهتم
وَك شَيِّْن ِم ْن نَبِ ي  فاذا هبـا كلهـا مناجـاة وتعلـق بـاهلل ﴿.. يف ثنايا معركتهم

ي َس  ِبيِل اللَّ  ِه َوَم  ا قَاتَ  َل َمَع  ُه رِب ِّيُّ  وَن َكِثي  ٌر َفَم  ا َوَهنُ  وا ِلَم  ا َأَص  ابَ ُهْم ِف  
َوَم    ا َك    اَن  (143)َض    ُعُفوا َوَم    ا اْس    َتَكانُوا َواللَّ    ُه ُيِح    بُّ الصَّ    اِبرِيَن 

قَ   ْوَلُهْم ِإلَّ َأْن قَ  اُلوا رَب َّنَ  ا اْرِف  ْر لَنَ  ا ُذنُوبَ نَ  ا َوِإْس  َرافَ َنا ِف  ي َأْمرِنَ  ا َودَ بِّ  ْت 
 [.. 027-026 :آل عمران]﴾رِينَ َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِ  اْلَكافِ 
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ــــذين عروــــهم اهلل يف  يءشــــ    مــــدهد واهلل مــــن حــــال ذلــــك القــــوم ال
 . سياق الثناء

وتراهم يستغفرون اهلل من خطاياهم، ويبتهلون إليـه، .. يف قلب املعركة 
 .. ويظهرون االفتقار والتقصري وأهنم مسرفون 

 ..لتلك القلوب املوصولة باهلل يا   
هلل اجلهـــاد شـــرح وظيفتـــه وأهنــا اختبـــار مـــا يف النفـــوس مـــن وملــا ذكـــر ا   

قُ  ْل لَ  ْو ُكْن  ُتْم ِف  ي بُ يُ  وِتُكْم لَبَ   َرَ  الَّ  ِذيَن ُكتِ  َب تعلــق بــاهلل وإميــان بــه ﴿
َعلَ     ْيِهُم اْلَقْت     ُل ِإلَ     ى َمَض     اِجِعِهْم َولَِيْبَتِل     َي اللَّ     ُه َم     ا ِف     ي ُص     ُدورُِكْم 

َوَم     ا وقــــال ﴿[.. 042 :عمـــــرانآل ]﴾َولِ    ُيَمحَِّص َم    ا ِف     ي قُ لُ    وِبُكمْ 
آل ]﴾َأَص  اَبُكْم يَ    ْوَ  اْلتَ َق  ى اْلَجْمَع   اِن فَبِ   ِإْذِن اللَّ  ِه َولِ   يَ ْعَلَم اْلُم   ْؤِمِنينَ 

 [066 :عمران
وملا ذكر اهلل حب النفس البشرية للنصر على األعـداء لفـت االنتبـاه    

 .. إىل املصدر الرئيسي للنصر 
ن يف النفـوس التعلـق املسـتمر بـاهلل تأمل باهلل عليك كيف يضخ القرآ   
إْن يَ ْنُص   رُْكُم اللَّ   ُه فَ   ََل َرالِ   َب َلُك   ْم َوِإْن َيْخ   ُذْلُكْم َفَم   ْن َذا الَّ   ِذي ﴿

ِإْن تَ ْنُص ُروا ﴿ :ويقـول تعـاىل[ 061 :آل عمـران]﴾يَ ْنُصرُُكْم ِمْن بَ ْع ِدهِ 
 [.. 7حممد، ]﴾اللََّه يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ 

ــــــــوس والقيــــــــام و     ــــــــف يصــــــــّور القــــــــرآن أووــــــــاع اجلل ــــــــت أنظــــــــر كي كن
وكيف تكـون الـنفس يف كـل هـذه األحـوال الهجـة بـذكر .. واالسرتخاء
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 :آل عمـران]﴾الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعلَ ى ُجنُ وِبِهمْ اهلل ﴿
080.] 
 .. يذكر اهلل وهو واقف    
 .. يذكر اهلل وهو جالس    
 .. ر اهلل وهو مضطجعيذك   
وأي نفــوس معمــورة برهبـــا أكثــر مــن هــذه الصـــورة .. أي تعلــق بــاهلل    

 .. املشرقة
ـــــاد        ســـــألتك بـــــاهلل وأنـــــت تقـــــرأ هـــــذه اآليـــــة أال تتـــــذكر بعـــــض العّب

املخبتــني مــن كبــار الســن الــذين ال تكــف ألســنتهم عــن تســبيح وحتميــد 
 .. وتكبري 
عبثـا ؟ أم أن اهلل تعـاىل يريـد منـا هل تـرى اهلل حكـى لنـا هـذه الصـورة    

 .. 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 حيـــرك يف النفــوس استحضـــار الغيبيـــات واألبعــاد اإلميانيـــة حيـــث 
فِإْن َكِرْهُتُم وُهنَّ فَ َعَس ى َأْن َتْكَرُه وا َع ْيًئا َوَيْجَع َل اللَّ ُه ﴿ :ول تعاىليق

ًرا َكِثيًرا  [.08 :النساء]﴾ِفيِه َخي ْ
فان بلغت أمور الزوجني إىل الشـقاق الزوجـي شـرع التحكـيم بينهمـا    
وحـ  يف هــذا التحكــيم الزوجــي فــان القــرآن يلفــت انتبــاه املنخــرطني .. 
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عمليــة إىل أن مســارات التحكـــيم مرتبطــة مبــا قــام يف القلـــوب يف هــذه ال
ََ بَ ْيِنِهَم ا فَ ابْ َعُثوا َحَكًم ا ِم ْن َأْهِل ِه من العالقة باهلل ﴿ َوِإْن ِخْف ُتْم ِع َقا

نَ ُهَم ا ِإنَّ اللَّ َه َك اَن  َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْص ََلًحا يُ َوفِّ ِق اللَّ ُه بَ ي ْ
 [.34 :النساء]﴾اَعِليًما َخِبيرً 

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 

َوَم ْن ﴿ :ذاته، كما يقول تعاىل" هجرة إىل اهلل"آخر، بل جعل القضية 
ََ َيْخُرْج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى ال لَِّه َوَرُسوِلِه ُدمَّ ُيْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َق ْد َوقَ 

فــاألمر يف صــيغته احلســية جمــرد [ .. 011 :النســاء]﴾َأْج  ُرُه َعلَ  ى اللَّ  هِ 
هجـــــــرة إىل اهلل "هجـــــــرة مـــــــن بلـــــــد إىل بلـــــــد، لكنـــــــه يف ميـــــــزان القـــــــرآن 

 .. "رسولهو 
وال ومن أعجب مواوع القرآن يف ربط النفوس باهلل وعمارهتا برهبا،    

صالة اخلوف حال : )أظن أن مثة داللة أكثر من ذلك على هذا األمر
 ..، هذه الشعرية تسكب عندها عربات املتدبرين(احلرب
وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها، وجـاءت يف السـنة علـى سـبعة    

بـاهلل عليـك ختيـل املسـلم وقـد .. أوجه معروفة تفاصيلها يف كتب الفقـه 
ر على خط املواجهة، والعدو يرتبص، والنفوس لبس ألمة احلرب، وصا

ومـع ذلـك .. مضطربة قلقة، واألزيز ميخر األجواء، والدم حتت األرجـل
" صـالة اجلماعـة"ا يقل اهلل دعوا الصالة ح  تنتهوا، بل ا يقل دعوا 

      وإمنــــا شــــرح هلـــــم كيــــف يصــــلوا مجاعـــــة يف هــــذه اللحظــــات العصـــــيبة! 
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ُهْم َمَع  َك َوِإَذا ُكْن  َت ِف  يِهْم فَشَ ﴿ َقْم  َت َلُه  ُم الصَّ  ََلَة فَ ْل  تَ ُقْم طَائَِف  ٌة ِم  ن ْ
َوْلَيْشُخ   ُذوا َأْس   ِلَحتَ ُهْم فَ   ِإَذا َس   َجُدوا فَ ْلَيُكونُ   وا ِم   ْن َورَاِئُك   ْم َوْلتَ   ْشِت 
طَائَِف      ٌة ُأْخ      َرى لَ      ْم ُيَص      لُّوا فَ ْلُيَص      لُّوا َمَع      َك َوْلَيْشُخ      ُذوا ِح      ْذَرُهْم 

 . [011 :النساء]﴾َوَأْسِلَحتَ ُهمْ 
هـل تعــرف يف الـدنيا كلهــا شـاهد علــى حـب وتعظــيم اهلل جـل وعــال    

 .. لالرتباط باهلل واستمرار مناجاته أكثر من ذلك
مــن الــورع وخــوف اهلل يهمــل صــالة  يءبــل هــل يوجــد رجــل فيــه شــ   

اجلماعة وهو يف حال األمن والرفاهية وعصر وسائل الراحـة؛ وهـو يـرى 
ني صـــالة اجلماعــــة ويشـــرح هلـــم تفاصــــيل ربـــه تعـــاىل يطلـــب مــــن املقـــاتل

 ! صفتها بدقة، وهم حتت احتماالت القصف واإلتارة؟
هــل تســتيقظ نفــوس افرتشــت ســجاداهتا يف ترفهــا ومكاتبهــا تصــلي    
بـــــني الســـــيوف " اجلماعـــــة"لتتأمـــــل كيـــــف يطلـــــب اهلل صـــــالة " آحـــــادا  "

 !؟..والسهام والدروع واخلنادق
ملخــاطر بصــالة اجلماعــة، ويشــرح لــه أتــرى اهلل يــأمر املقاتــل اخلــائف ا   

صفتها يف كتابه، ويعذر املضطجعني حتت الفضـائيات، واملرتبعـني فـوق 
 !هل تأيت شريعة اهلل املوافقة للعقول مبثل ذلك؟! مكاتب الشركات؟

ومن اللطيف أن اآلية اليت أعقبت اآلية السـابقة تكلمـت عـن حـال    
اآلية السـابقة صـفة الصـالة  حنن عرفنا اآلن من.. إمتام الصالة، حسنا  

حلظـــة احتـــدام الصـــفني، فمـــا هـــو التوجيـــه الـــذي ســـيقدمه القـــرآن بعـــد 
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فَ  ِإَذا َقَض  ْيُتُم الصَّ  ََلَة فَ  اذُْكُروا ﴿ :االنقضــاء مــن الصــالة؟ يقــول تعــاىل
 [ 013 :النساء]﴾اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكمْ 

اتــل مــن صــالة اجلماعــة، فريشــده اآلن انتهــى املق.. ســبحان ريب  يــا   
 .. القرآن الستمرار ذكر اهلل 

 هل انتهى األمر هاهنا؟    
ال، ا ينته األمر بعـد، فقـد واصـلت اآليـة احلـديث عـن انتهـاء حالـة    

ــــة االطمئنــــان، ويتصــــل الكــــالم مــــرة  أخــــرى لــــربط  اخلــــوف، وبــــدء حال
 [..013 :النساء]﴾ََلةَ فَِإَذا اْطَمْشنَ ْنُتْم فَشَِقيُموا الصَّ النفوس باهلل ﴿

 .. صارت القضية كلها هلل    
َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَشََقْم َت باهلل عليك أعد قراءة اآليتني متواصلتني ﴿   

ُهْم َمَع   َك َوْلَيْشُخ   ُذوا َأْس   ِلَحتَ ُهْم فَ   ِإَذا  َلُه  ُم الصَّ   ََلَة فَ ْل   تَ ُقْم طَائَِف   ٌة ِم   ن ْ
ُك    ْم َوْلتَ    ْشِت طَائَِف    ٌة ُأْخ    َرى لَ    ْم ُيَص    لُّوا َس    َجُدوا فَ ْلَيُكونُ    وا ِم    ْن َورَائِ 

فَ ْلُيَص  لُّوا َمَع  َك َوْلَيْشُخ  ُذوا ِح  ْذَرُهْم َوَأْس  ِلَحتَ ُهْم َودَّ الَّ  ِذيَن َكَف  ُروا لَ  ْو 
لَ ًة َواِح َدًة َوَل  تَ ْغُفُلوَن َعْن َأْس ِلَحِتُكْم َوَأْمِتَع ِتُكْم فَ َيِميلُ وَن َعلَ ْيُكْم َمي ْ

ُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطر  َأْو ُكْن ُتْم َمْرَض ى َأْن َتَض ُعوا ُجَناَح َعَليْ 
َأْس    ِلَحَتُكْم َوُخ    ُذوا ِح    ْذرَُكْم ِإنَّ اللَّ    َه َأَع    دَّ لِْلَك    اِفرِيَن َع    َذابًا ُمِهينً    ا 

فَ   ِإَذا َقَض   ْيُتُم الصَّ   ََلَة فَ   اذُْكُروا اللَّ   َه ِقَياًم   ا َوقُ ُع   وًدا َوَعلَ   ى ( 112)
ِبُكْم فَ   ِإَذا اْطَم   ْشنَ ْنُتْم فَ   شَِقيُموا الصَّ   ََلَة ِإنَّ الصَّ   ََلَة َكانَ   ْت َعلَ   ى ُجنُ   و 

 [.013-011 :النساء]﴾اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا
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أشــار إىل تايــة تغيــب عــن بــال  " طــه"وملــا ذكــر اهلل الصــالة يف ســورة    
عـــن  كثــري مـــن املصــلني فضـــال  عمــن دوهنـــم، رمبــا يتحـــدع الواحــد منـــا

عظمـــة الصـــالة يف اإلســـالم، وأهنـــا أعظـــم ركـــن بعـــد الشـــهادتني، وأهنـــا 
اخلط الفاصل بني الكفر واإلميان، وحنو هذا من معاين مركزيـة الصـالة، 
ــــة  ولكــــن ملــــاذا شــــرع اهلل الصــــالة وأحبهــــا وعظمهــــا ســــبحانه؟ إهنــــا بواب

ـــــــــذكره، يقـــــــــول اهلل ســـــــــبحانه َوَأِق         ِم الصَّ         ََلَة ﴿ :استحضـــــــــار اهلل وت
يقـــيم املســـلمون الصـــالة .. هكـــذا بكـــل ووـــوح[ 02طـــه، ]﴾يلِ   ذِْكرِ 

 ..يكربوه ويسبحوه ويناجوه.. ليتذكرون اهلل جل وعال
مــة يف الصـيد ا يــذكر تعليمهــا بـل وحــ  حـني ذكــر اهلل اجلـوارح املعلّ    

بـــل يربطـــه باحلقيقـــة العقديـــة اإلميانيـــة ليســـتمر القلـــب .. مغفـــال  هكـــذا 
َوَما َعلَّْمُتْم يف ينبه املسلم على ذلـك ﴿تأمل ك.. موصوال  بعظمة اهلل 

 [ .. 2 :املائدة]﴾ِمَن اْلَجَوارِِح ُمَكلِِّبيَن تُ َعلُِّمونَ ُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَّهُ 
حــ  تعلــيم اجلــوارح وكــالب الصــيد جيــب أن يستحضــر املــؤمن أهنــا    

 .. تعليم  ا علم اهلل 
 ..لقرآنما أشد كثافة حضور العالقة باهلل يف ا   
وأخـــذ القـــرآن مـــرة  يســـتثري ذكريـــاٍت للصـــحابة كـــاد الكفـــار فيهـــا أن    

يفتكوا هبم، فينبد القرآن هذه الوقائع التارخيية لريتفع بالقلوب إىل اهلل 
يَا َأي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وا اذُْك ُروا نِْعَم َت اللَّ ِه ﴿ :الذي جناهم، يقول تعاىل
يَ ْبُسُطوا ِإلَْيُكْم َأيْ ِديَ ُهْم َفَك  َّ َأيْ ِديَ ُهْم َع ْنُكْم  َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ قَ ْوٌ  َأنْ 

 [.00 :املائدة] ﴾َوات َُّقوا اللََّه َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 
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وقــد ذكــر أهــل التفســري فيهــا عــدة وقــائع تنــدر  يف ذلــك، كمحاولــة    
.. يف البخـــارياألعـــرايب تـــورع بـــن احلـــارع أن يقتـــل رســـول اهلل، كمـــا 

ــــه  ومثــــل مــــؤامرة اليهــــود لقتــــل رســــول اهلل  وأصــــحابه فــــأوحى اهلل إلي
 ..وانكشفت املؤامرة، وحنوها من األحداع

ليس املهـم تعيـني هـذه األحـداع الـيت فشـلت فيهـا مـؤامرات الكفـار    
األهــم واهلل حــني يــرى متــدبر القــرآن كيــف .. وــد الرســول والصــحابة 

تلـــك القصـــص ليحيـــي عالقـــة القلـــب  يفـــاجئ القـــرآن الصـــحابة بـــذكر
فينــبههم أن اهلل ســبحانه هــو الــذي كــف أيــدي الكفــار عــنكم، .. بــاهلل

 ..وأنه جيب أن تتوكل القلوب عليه سبحانه 
آيـات تنــبد يف أذهــان الصــحابة ذكريـات أحــداٍع وخطــوب ســلموا    

فيهـا، ال تــذكرها هـذه اآليــات إال لتصــعد بـالقلوب إىل اخلــالق املتفضــل 
انتبهــــوا إن ســــالمتكم يف تلــــك : كــــأن هــــذه اآليــــات تقــــول. .ســــبحانه

األحداع ليست أمرا  عابرا ، بل هو فضـل مـن اهلل ورحـة، فـاذكروا هـذا 
وال تنسوه، وليكم منكم علـى بـال، ولتعشـه القلـوب وتلهـج بشـكر اهلل 

يف كتاب ( السري واملغازي)انظر كيف تكون وظيفة .. األلسنة واجلوارح
 .. تعاملنا معها  اهلل، وقارهنا بنمط

يشـبه قـول اهلل يف  األنفـالوتذكري القرآن للصحابة بغزواهتم يف سـورة    
وَلَق   ْد َأْرَس   ْلَنا ُموَس   ى بِ يَاتِنَ   ا َأْن َأْخ   ِرْج ﴿ :عـــن موســـى إبـــراهيمســورة 

[ 4إبــراهيم، ]﴾قَ ْوَم  َك ِم  َن اللُُّلَم  اِت ِإلَ  ى النُّ  وِر َوذَكِّ  ْرُهْم بِشَيَّ  اِ  اللَّ  هِ 
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َوِإْذ قَ  اَل ُموَس  ى ِلَقْوِم  ِه ﴿: ســى مســتجيبا  يف اآليــة الــيت تليهــافقــال مو 
 [6 :إبراهيم]﴾اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َأْنَجاُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْونَ 

األرس )إذ أمــر قومــه بــدخول  وملــا ذكــر اهلل تعــاىل قصــة موســى    
ر ومـا حوهلـا، فتخـاذل واليت ذكر بعض أهل التفسري أهنا الطو ( املقدسة

قــــوم موســـــى واعتــــذروا بـــــأن فيهــــا قومـــــا  جبــــارين لـــــديهم إمكانيـــــات ال 
نســـتطيع مقاومتهـــا، ويف هـــذه اللحظـــة وقـــف رجـــالن مـــن قـــوم موســـى 
موقـــف الشـــجاع مســـتجيبني ألمـــر موســـى، ونبهـــوا قـــومهم أهنـــم مبجـــرد 

هـذان الـرجالن الـبطالن .. الدخول على اجلبـارين فسـينهزمون بـاذن اهلل
كرمها اهلل يف كتابه وينسب الفضل هلما، بل نبّـه تعـاىل أن مـوقفهم ا يذ 

بـاهلل عليـك تتبـع منـط القـرآن يف عـرس . البطويل إمنا له خلفيات أخـرى
ا قَ    ْوِ  اْدُخلُ   وا اْفَْرَض يَ   ﴿ :ذلـــك، يقـــول اهلل حاكيـــا  خطـــاب موســـى

َس  َة الَّتِ  ي َكتَ   َب اللَّ  ُه َلُك  ْم َوَل تَ ْرتَ   دُّوا َعلَ   َقِلبُ   وا اْلُمَقدَّ ى َأْدبَ  ارُِكْم فَ تَ ن ْ
قَ    اُلوا يَ    ا ُموَس    ى ِإنَّ ِفيَه    ا قَ ْوًم    ا َجبَّ    ارِيَن َوِإنَّ    ا لَ    ْن  (21)َخاِس    رِيَن 

َه ا فَِإنَّ ا َداِخلُ  وَن  َه ا فَ  ِإْن َيْخُرُج وا ِمن ْ  (22)نَ ْدُخَلَها َحتَّ ى َيْخُرُج وا ِمن ْ
لَّ  ُه َعَلْيِهَم  ا اْدُخلُ  وا َعلَ  ْيِهُم قَ  اَل رَُج  ََلِن ِم  َن الَّ  ِذيَن َيَخ  اُفوَن َأنْ َع  َم ال

اْلبَ  اَب فَ  ِإَذا َدَخْلُتُم  وُه فَ  ِإنَُّكْم رَ  الُِبوَن َوَعلَ  ى اللَّ  ِه فَ تَ وَكَّلُ  وا ِإْن ُكْن  ُتْم 
 [13-11 :املائدة]﴾ُمْؤِمِنينَ 
ــــراز خلفيــــات     لعلــــك الحظــــت األمــــر، وكيــــف يلــــح القــــرآن علــــى إب

هــذا املوقــف الصــواب إال ألهنمـــا العالقــة بــاهلل، فهــذا الــرجالن ا يقفـــا 
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وحــ  .. خيافــا مــن اهلل، وقــد أنعــم اهلل عليهمــا مبقامــات اإلميــان والديانــة
﴾ والتوكـــل مـــن أدق َوَعلَ   ى اللَّ   ِه فَ تَ وَكَّلُ  واوصــيتهما لقومهمـــا كانــت ﴿

 .. مقامات تعلق القلب باهلل، بل إن التوكل هو حلظة التعلق باهلل فعال  
ت بـــني موســـى وقومـــه ال ميكـــن أن ختـــر  منهـــا هـــذه الوقـــائع واحلـــوارا   

فموســــى يـــذكرهم بـــاهلل لكــــي .. مببـــدأ جـــوهري إال مركزيــــة التعلـــق بـــاهلل
يــدخلوا األرس املقدســة، وبطــال املشــهد إمنــا وقفــا هــذا املوقــف ألن اهلل 

التوكـل علـى )أنعم عليهمـا مبقامـات اإلميـان، ونصـيحتهما اخلتاميـة هـي 
 ..إميانالقصة كلها إميان يف ( .. اهلل
ـــــيت تصـــــيب     مث حيـــــدثك القـــــرآن عـــــن ظـــــاهرة املصـــــائب واألوـــــرار ال

اإلنســــان يف حياتـــــه الشخصـــــية، وبـــــالرتم مــــن أن اهلل شـــــرع لنـــــا اختـــــاذ 
األسباب، كاألدوية للشفاء من املرس، والتماس الرزق لرفـع الفقـر، إال 
أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أمٍر آخر أهم وهو أن يـرتبط الفـؤاد 

ســبحانه وتعــاىل وهــو يصــارع هــذه الــبالءات، تأمــل كيــف يصــو   بــاهلل
َوِإْن َيْمَسْس َك اللَّ ُه ِبُض ر  فَ ََل َكاِع َ  ﴿ :القرآن هذا املعّ، يقول اهلل

 :األنعـام]﴾َلُه ِإلَّ ُهَو َوِإْن َيْمَسْسَك ِبَخْير  فَ ُهَو َعَلى ُكلِّ َع ْيء  قَ ِديرٌ 
07] 
َوِإْن َيْمَسْس َك اللَّ ُه ِبُض ر  فَ  ََل  ﴿ ويقـول ربنـا يف مووـٍع آخـر مشــابه   

َكاِع  َ  لَ  ُه ِإلَّ ُه  َو َوِإْن يُ  رِْدَك ِبَخْي  ر  فَ  ََل رَادَّ ِلَفْض  ِلِه ُيِص  يُب بِ  ِه َم  ْن 
 [017 :يونس]﴾َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
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عـن  لعلك حملت معّ آخر، وهو أن اآليتني كليهما ا يتحدثا فقـط   
أن كاشف الضـر هـو اهلل، بـل املـدهد أهنمـا أشـارتا كـذلك إىل أن مـن 

 !مّسك هبذا الضر هو اهلل سبحانه أيضا  
فحني يتعمق املؤمن يف أسرار هذه اآليـات فيمتلـئ قلبـه بـاليقني بـأن    

مـن مّســه بــالفقر أو املــرس هــو اهلل، وأن مــن ســريفع هــذا الضــر، فيغنيــه 
ر مبتـــدأ األمـــر ومنتهـــاه مـــن اهلل وإىل اهلل، ويعافيـــه؛ هـــو اهلل أيضـــا ، فصـــا
 ! فماذا بقي يف القلب لغري اهلل

جـــل  -هـــو الـــذي أوقعـــه، واهلل وحـــده  - جـــل جاللـــه -اهلل وحـــده    
هكـذا يتبحـر املــؤمن يف حقـائق العلـم بــاهلل ! هـو الـذي ســريفعه -جاللـه

 ..واإلميان به وعمارة النفوس مبهابته سبحانه
ومهومه الشخصـية، ( الفرد)دائرة أوسع من دائرة  مث ينتقل القرآن إىل   

وقضــايا الشــأن العــام ومــا تكابــده مــن أزمــات، مــاذا ( التمــع)إىل دائــرة 
يريد اهلل جّل وعال بتقدير هذه األزمـات التمعيـة؟ قطعـا  هنـاك حكمـة 
إهليــة يف تقــدير هــذه املصــائب التمعيــة، فمــا هــي يــا تــرى؟ إهنــا ليســت 

احلقيقة الكربى الناظمة للقرآن واليت رأيناها تسري شيئا  آخر تري تلك 
يف شــرايني الشــواهد والنمــاذ  الســابقة، بكــل ووــوح ومباشــرة يكشــف 
 :اهلل ســــبحانه عــــن حكمتــــه يف تقــــدير هــــذه األزمــــات التمعيــــة فيقــــول

اِء َوَلَق   ْد َأْرَس   ْلَنا ِإلَ   ى ُأَم   م  ِم   ْن قَ ْبِل   َك فََشَخ   ْذنَاُهْم بِاْلَبْشَس   اِء َوالضَّ   رَّ ﴿
فَ لَ    ْوَل ِإْذ َج    اَءُهْم بَْشُس    َنا َتَض    رَُّعوا َوَلِك    ْن  (42)َلَعلَُّه   ْم يَ َتَض    رَُّعوَن 
 [23-21:األنعام] ﴾َقَسْت قُ ُلوبُ ُهمْ 
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َم  ا َأْرَس  ْلَنا ِف  ي وَ وحيــدد ربنــا يف مووــع آخــر مشــابه ذات اخللفيــة ﴿   
ِء َوالضَّ       رَّاِء َلَعلَُّه       ْم قَ ْريَ       ة  ِم       ْن نَبِ       ي  ِإلَّ َأَخ       ْذنَا َأْهَلَه       ا بِاْلَبْشَس       ا

 [82 :األعراف]﴾َيضَّرَُّعونَ 
وتضـــــيف آيـــــةهلل أخـــــرى مقامـــــا  إميانيـــــا  بـــــديعا  مشـــــاهبا  للتضـــــرع وهــــــو    
َوَلَق ْد َأَخ ْذنَاُهْم بِاْلَع َذاِب َفَم ا اْس َتَكانُوا ﴿ :يقـول اهلل" االستكانة هلل"

 [76 :املؤمنون]﴾ِلَربِِّهْم َوَما يَ َتَضرَُّعونَ 
التغريات اليت تطرأ على الفـرد والتمـع بشـكل عـام يريـد هبـا اهلل هذه    

َوبَ َلْونَ    اُهْم بِاْلَحَس    َناِت َوالسَّ    يَِّئاِت ﴿ :أن نعــــود إليــــه كمــــا يقــــول اهلل
 [068 :األعراف]﴾َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 

هذا هو الدرس األساسي يف ظاهرة املصائب اجلالبة للهمـوم الفرديـة    
قر واملــرس واألزمــات االقتصــادية والكــوارع الطبيعيــة، والتمعيــة، كــالف

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 
هـــذا بـــنمط تعاملنـــا مـــع هـــذه الظـــواهر يســـتنِب لـــك بعـــدنا عـــن احلقيقـــة 

 ..آنالكربى الناظمة للقر 
ومـــن التعـــابري الشـــمولية الـــيت اســـتعملها القـــرآن لرتبيـــة هـــذه احلقيقـــة    

قُ  ْل ﴿ :الكــربى يف النفــوس قــول اهلل ســبحانه يف خــواتيم ســورة األنعــام
األنعــام، ]﴾ِإنَّ َص  ََلِتي َوُنُس  ِكي َوَمْحيَ  اَي َوَمَم  اِتي لِلَّ  ِه َربِّ اْلَع  اَلِمينَ 

061]. 
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ل العبــادات، واحليــاة، واملمــات؛ فــانظر كيــف هلــت هــذه اآليــة أصــو    
قـــد يعـــرف الكثـــري مـــن النـــاس اليـــوم  .. وجعلـــت كـــل ذلـــك هلل ســـبحانه
لكـن القليـل مـن النـاس يـدرك كيـف .. كيف يصلي هلل، وكيف حيج هلل
وهــذه اآليــة العظيمــة تزكــي النفــوس ! حييــا حياتــه هلل، وكيــف ميــوت هلل؟

 ..هبذا املقام العظيم الذي هو لب القرآن
مطلع سورة األنفال عن إرهاصات معركـة بـدر، مث تفاعالهتـا  وحيدثنا   

وتطوراهتا بني االسـتيالء علـى قافلـة قـريد أو املواجهـة العسـكرية، حـ  
يصل السياق إىل النصر العظيم الذي حققه املسلمون يف قتاهلم جليد 

أتـدري أيـن العجــب يف ذلـك كلـه، أن القـرآن بعــد .. الكفـار وسـحقهم
ملتالحقــة يعقــب تعقيبــا  مدهشــا  يف تربيــة التعلــق شــرح هــذه األحــداع ا

باهلل ونسبة الفضل له سبحانه، باهلل عليـك تأمـل هـذا التعقيـب القـرآين 
فَ لَ  ْم تَ ْقتُ لُ  وُهْم َوَلِك  نَّ اللَّ  َه قَ   تَ َلُهْم َوَم  ا رََمْي  َت ِإْذ ﴿ :علــى تــزوة بــدر

 [07 :األنفال]﴾رََمْيَت َوَلِكنَّ اللََّه رََمى
 فالصـحابة الاهــدون هــم الـذين قــاتلوا، والنــيب .. ب هلل العجــ يـا   

: ، ومع ذلك يقول القرآن"شاهت الوجوه"هو الذي رمى الرتاب وقال 
رســول اهلل الــذي رميــت،  ال، لســتم أنــتم الــذين قتلتمــوهم، وال أنــت يــا

ولكنــه اهلل ســبحانه هــو الــذي قــتلهم، وهــو الــذي رمــى، واملعــّ أن اهلل 
كن من شدة نسـبة الفضـل إىل اهلل نسـب إليـه هو الذي أظفركم هبم، ل

فــــانظر كيـــف ُتشــــرَع القلــــوب إىل الســـماء وتــــتخلص مــــن ! الفعـــل ذاتــــه
 ..حبال التثاقل إىل األرس
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َوَم  ا رََمْي  َت ِإْذ رََمْي  َت َوَلِك  نَّ وإذا تأمــل متــدبر القــرآن هــذه اآليــة ﴿   
ميـا ، ونفـى عنـه لوجد فيها إثباتا  ونفيـا ، فأثبـت لرسـول اهلل ر اللََّه رََمى﴾ 

رميا  آخر، فاملثبت هو احلذف واإللقاء، واملنفي هـو اإليصـال والتبليـغ،  
يف مووـع آخـر  - رحـه اهلل -العباس ابن تيميـة، وذكـر  أبوكما حرره 

ملـــن أراد ( 04/38) يف اآليـــة ثالثـــة أوجـــه وناقشـــها، وهـــي يف الفتـــاوى
 .التوسع
آية أخرى يف سـورة التوبـة  ويشبه هذا املعّ املذكور يف سورة األنفال   

بْ ُهُم اللَُّه بِشَْيِديُكمْ ﴿ :يقول اهلل فيها  [02 :التوبة]﴾قَاتُِلوُهْم يُ َعذِّ
ــــر هلل     فــــانظر كيــــف نســــب الســــبب أليــــدي الصــــحابة، ونســــب األث

ـــتم الـــذين تقـــاتلوهنم لكـــن اهلل هـــو ! ســـبحانه وتعـــاىل فصـــحيح أنكـــم أن
 !الذي يعذهبم بذلك

القلــــوب بــــاهلل يف التمــــع املســــلم، بــــل إن  ال يتوقــــف مشــــهد تعليــــق   
إهنــم ( .. األســرى)القــرآن يوجــه قارئــه إىل تربيــة التعلــق بــاهلل يف نفــوس 

األســـرى الـــذين هـــم جمموعـــة مـــن الكفـــار احملـــاربني الـــذين تعـــذر علـــيهم 
ومـــع ذلـــك حيثنـــا كتـــاب اهلل علـــى تفقـــيههم يف ! إمتـــام مهمـــتهم اخلبيثـــة

 :يف سورة األنفال يقول اهلل( أعمال القلوب)معاين 
ا َأي َُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَمْن ِفي َأْيِديُكْم ِم َن اْفَْس َرى ِإْن يَ ْعلَ ِم اللَّ ُه ِف ي يَ ﴿ 

ًرا ِممَّا ُأِخ َذ ِم ْنُكْم َويَ ْغِف ْر َلُك ْم َواللَّ ُه َرُف وٌر  ًرا يُ ْؤِتُكْم َخي ْ قُ ُلوِبُكْم َخي ْ
 [71 :األنفال]﴾رَِحيمٌ 
 !أن املوووع كله متعلقهلل مبا يف القلوبجيب أن يدرك األسرى    
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وملــــا ذكــــر اهلل قصــــة الثالثــــة الــــذين خل فــــوا وهــــم كعــــب بــــن مالـــــك    
وصــاحبيه، وهـــي مرويـــةهلل بطوهلـــا يف صـــحيح البخـــاري، شـــرحت اآليـــات 
حالة استغالق اهلم والغم الذي أصاب هؤالء الثالثـة، مث وصـلت اآليـة 

بها اهلل سبحانه، ومثّنها منهم، اليت حي" احلالة اإلميانية"إىل جوهرها وهو 
 :وجعلتها اآلية ختام املشهد، يقول اهلل سبحانه

َوَعلَ ى الثَََّلدَ  ِة الَّ ِذيَن ُخلُِّف  وا َحتَّ  ى ِإَذا َض اَقْت َعلَ  ْيِهُم اْفَْرُض ِبَم  ا ﴿ 
 ِإلَْي ِه رَُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنْ ُفُسُهْم َوظَنُّوا َأْن َل َمْلَج شَ ِم َن اللَّ ِه ِإلَّ 

 [008 :التوبة]﴾ُدمَّ تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ 
ما أبدع عرس اآلية هلذا املقام اإلمياين يف سـياق تفـاعالت ! أرأيت؟   

ووــاق ( األرس مبــا رحبــت)اهلــم والغــم، فبعــد أن وــاق علــيهم اخلــار  
صــــــل اآليــــــة إىل ذروة اإلميــــــان ت( ووــــــاقت علــــــيهم أنفســــــهم)الــــــداخل 

 . ﴾َوظَنُّوا َأْن َل َمْلَجشَ ِمَن اللَِّه ِإلَّ ِإلَْيهِ ﴿
بــل العجــب إشــارة اآليــة إىل .. لــيس العجــب فقــط أهنــم تعلقــوا بــاهلل   

فــاهلل ! املبــدأ واملنتهــى، أعــين إشــارهتا إىل أنــه ال جنــاة مــن اهلل إال إىل اهلل
هذه هـي القلـوب الـيت حيبهـا ! الذهاهنا هو املخوف، واهلل نفسه هو امل

 ..اهلل
و ــــا يـــــدلك علـــــى أن اهلل يريــــد مـــــن العبـــــد أن يبقــــى قلبـــــه متضـــــرعا     

وأنــــه لــــيس مــــن األدب أن .. مســـتغيثا  يف حــــال األزمــــة، وبعــــد تاوزهــــا
تــدعوا اهلل أثنــاء األزمــة مث تغفــل عــن التعلــق بــاهلل بعــد حتســن األحــوال، 

ْنَس  اَن ﴿ :ة يــونسيصــف اهلل هــذا املشــهد بقولــه يف ســور  َوِإَذا َم  سَّ اْْلِ
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الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجْنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َك َشْن 
لَ     ْم يَ      ْدُعَنا ِإلَ      ى ُض      ر  َمسَّ      ُه َك      َذِلَك  ُيِّ      َن لِْلُمْس      رِِفيَن َم      ا َك      انُوا 

 [01 :يونس]﴾يَ ْعَمُلونَ 
صــــفت اآليــــة الضــــجر الــــذي يصــــيب اإلنســــان أثنــــاء تأمــــل كيــــف و    

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
ســورة يــونس شــرحته آيــات أخــرى وهــذا املشــهد األلــيم الــذي ذكرتــه    

َوِإَذا َم      سَّ ﴿ :لتؤكــــــد أمهيــــــة املووــــــوع، يقــــــول تعــــــاىل يف ســــــورة الزمــــــر
َلُه نِْعَمًة ِمْن ُه َنِس َي َم ا َك اَن  ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا رَبَُّه ُمِنيًبا ِإلَْيِه ُدمَّ ِإَذا َخوَّ اْْلِ

 [8 :الزمر]﴾َيْدُعو ِإلَْيِه ِمْن قَ ْبلُ 
ْنَس  اِن َأْع  َرَض ﴿ :فصــلتويقــول اهلل يف ســورة     َوِإَذا َأنْ َعْمنَ  ا َعلَ  ى اْْلِ

 [.40 :فصلت]﴾َونََشى ِبَجانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدَعاء  َعرِيض  
 .. واهلل إنين أشعر باخلجل وأنا أعلق على هذه اآليات   
مـا أكثــر مـا يلــح املـرء علــى ربــه إذا عروـت لــه حاجـة، فــاذا حتققــت    

حّصــل 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؟   
 ! ؟" الدعاء العريض"أليس هذا هو اإلعراس والنأي بعد ذلك    
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 ..رب عفوك وسرتك يا   
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 ســؤاال  تبــوح بــه هــذه    
اجعـــل جوابـــه يف صـــدرك، اجعلهـــا مناجـــاة  الكلمـــات املكتوبـــة، ولكـــن

 .. األحبة بيين وبينك
 : سؤايل هو   
مســــافرا  إىل ( الطــــائرة)بــــاهلل عليــــك أا ميــــر بــــك حلظــــة ركبــــت فيهــــا    

ســياحة أو تــارة أو تريهــا، وكانــت األمـــور علــى مــا يــرام، مث وأنـــت يف 
جوف السـماء ارتعـدت الطـائرة لظـروف جويـة، أو رأيـت طـاقم الطـائرة 

 ثون كأمنا خيفون أمرا  خطرا ، فكيف كانت مشاعرك يف تلك احلالة؟ يله
أا تــدُع اهلل وِجــال  بالســالمة، أا يــركض أمــام عينيــك ســريعا  شــريط    

 اخلطايا واملعاصي؟ 
أا يســــتحوذ عليــــك إحســــاس بأنــــك إن ســــلمت ســــتتوب بعــــد أن    

 رأيت املوت؟
 مّرت بك هذه اللحظة؟    
هلل ذات املشـهد لكـن علـى وسـيلة مواصـالت إذن اقرأ كيـف يصـور ا   

أخـــرى مشـــاهبة، وتأمـــل كيـــف يعاتبنـــا علـــى ذلـــك، يقـــول اهلل يف ســـورة 
َحتَّ ى ِإَذا ُكْن ُتْم ِف ي اْلُفْل ِك َوَج  َرْيَن ِبِه ْم بِ رِيح  طَيِّبَ ة  َوَفرُِح  وا ﴿ :يـونس
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َوظَنُّ وا َأن َُّه ْم  ِبَها َجاَءتْ َها رِيٌح َعاِصٌ  َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَك ان  
يَن لَ   ِئْن َأْنَجْيتَ نَ   ا ِم   ْن َه   ِذِه  ُأِح   يَل ِبِه   ْم َدَع   ُوا اللَّ   َه ُمْخِلِص   يَن لَ   ُه ال   دِّ

غُ  وَن ِف  ي اْفَْرِض * لََنُك  وَننَّ ِم  َن الشَّ  اِكرِيَن  فَ َلمَّ  ا َأْنَج  اُهْم ِإَذا ُه  ْم يَ ب ْ
ُكْم َعلَ  ى َأنْ ُفِس  ُكْم َمتَ  اَن اْلَحيَ  اِة ِبغَْي  ِر اْلَح  قِّ يَ  ا َأي َُّه  ا النَّ  اُس ِإنََّم  ا بَ ْغ  يُ 

َنا َمْرِجُعُكْم فَ نُ َنبُِّئُكْم ِبَما ُكْن ُتْم تَ ْعَملُ ونَ  نْ َيا ُدمَّ ِإلَي ْ -11 :يـونس]﴾الدُّ
13.] 
 .. يا لبالتة القرآن    
واهلل ال زال هــذا املشــهد يتكــرر منــذ أنــزل اهلل هــذه اآليــات إىل يــوم    

 !الناس هذا
املــذكور يف ســورة يــونس شــرحته آيــة أخــرى مشــاهبة يف  وهــذا املشــهد   

سورة اإلسراء، وكشفت آية اإلسراء جهل العقل البشري، وكيف يغفـل 
عن أخطار أخرى ح  لـو سـلم يف رحلتـه الـيت جنـا فيهـا، يقـول اهلل مـرة  

َوِإَذا َمسَّ  ُكُم الضُّ  رُّ ِف  ي اْلَبْح  ِر َض  لَّ َم  ْن ﴿ :أخــرى عــن وســائل النقــل
ْنَس اُن َكُف ورًا َتْدُعوَن إِ  لَّ ِإيَّاُه فَ َلمَّا َنجَّاُكْم ِإَلى اْلبَ رِّ َأْعَرْضُتْم وََك اَن اْْلِ

َأفَ    َشِمْنُتْم َأْن َيْخِس    َ  ِبُك    ْم َجانِ    َب اْلبَ     رِّ َأْو يُ ْرِس    َل َعلَ    ْيُكْم  (37)
ِفيِه تَ ارًَة  َأْ  َأِمْنُتْم َأْن يُِعيدَُكمْ  (32)َحاِصًبا ُدمَّ َل َتِجُدوا َلُكْم وَِكيًَل 

ُأْخَرى فَ يُ ْرِسَل َعلَ ْيُكْم قَاِص ًفا ِم َن ال رِّيِح فَ يُ ْغ رَِقُكْم ِبَم ا َكَف ْرُتْم دُ مَّ َل 
َنا ِبِه تَِبيًعا  [68-67 :اإلسراء]﴾َتِجُدوا َلُكْم َعَلي ْ
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تأمل كيف تشري اآلية إىل جهـل اإلنسـان حيـث يظـن أنـه إذا وصـل    
ينبهــه أنــه حــ  لــو نــزل علــى األرس  والقــرآن! الــرب أِمــن ولــذلك يغفــل

فقـــد يكـــون حتـــت خطـــر عقوبـــة أشـــد كاخلســـف بـــاألرس كمـــا حصـــل 
 ..لقارون، أو الرمي باحلصباء كما حصل لقرية سدوم

مــن جنــوت هــذه املــرة مــن  مث ينبــه القــرآن تنبيهــا  أعجــب وهــو أنــه يــا   
اخلطر ووصلت الرب، قد تعود مرة  أخرى إىل وسـيلة النقـل ذاهتـا فتهلـك 

 ..الكا  أشد حني تقصم الريح مراكبكه
 
وتشـــري آيـــة أخـــرى إىل تفـــاوت النـــاس بعـــد زوال حلظـــة اخلطـــر علـــى    

َوِإَذا َرِش  يَ ُهْم َم  ْوٌج َكاللُّلَ  ِل َدَع  ُوا اللَّ  َه ُمْخِلِص  يَن لَ  ُه ﴿: وســيلة النقــل
ُهْم ُمْقَتِص ٌد َوَم ا َيْجَح  يَن فَ َلمَّ ا َنجَّ اُهْم ِإلَ ى اْلبَ  رِّ َفِم ن ْ ُد بِ يَاتِنَ ا ِإلَّ  الدِّ

 [31 :لقمان]﴾ُكلُّ َختَّار  َكُفور  
هذه الصورة اليت يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت انقلهـا    

حبــذافريها إىل وســيلة نقــل مشــاهبة كالطــائرة أو القطــارات أو الســيارات 
وتأمـــل كيــــف يكــــون اإلنســــان فيهـــا قلقــــا ، وخصوصــــا  إذا مــــر بظــــروف 

ثري االوطراب، مث إذا نزل على األرس نسي استكانته طبيعية، كرياح ت
 .. وتضرعه وعزميته على االستقامة

تــذكر هــذه الصــورة الــيت منــر هبــا وأعــد قــراءة آيــة يــونس وآيــة اإلســراء    
ا خيطـــر  الســـابقتني تنكشـــف لـــك مـــن معـــاين اإلميـــان والتعلـــق بـــاهلل مـــا

 ..ببالك
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اهلل قلوبـا  تسـتدمي التعلـق واملقصود أن ينظر متدبر القـرآن كيـف يريـد    
 .. 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

الصـــحبة "رمبـــا لـــو جلســـت جملســـا  وســـألت مـــن فيـــه مـــا هـــو تعريـــف    
دنيويــة، وخصوصــا   ؟ لرمبــا طافــت بــك التعريفــات يف صــفات"الصــاحلة

فصـــارت تســـري يف ( تطـــوير الـــذات)بعـــد تلبـــة املنظـــور الغـــريب ملفهـــوم 
لكــن .. مفاصــل هــذه الكتــب املعــايري املاديــة يف النظــرة للحيــاة والنجــاح

متـدبر القــرآن جيــد يف ســورة الكهـف تعريفــا  مدهشــا  للصــحبة الصــاحلة، 
ــــه - تبــــارك وتعــــاىل -يقــــول اهلل  ََ الَّ    ِذيَن َواْص    ِبْر نَ ْفَس    َك ﴿ :لنبي َم    

 [ 18 :الكهف]﴾َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
ســــــألتك بالـــــــذي خلقــــــك هـــــــل تـــــــد اليــــــوم يف خطاباتنـــــــا الفكريـــــــة    

 ! والنهضوية من يعّرف الشخصية املتميزة هبذا التعريف؟
 .. الشخص املتميز " خاصية"انظر كيف حتدد سورة الكهف    
 ..  "بالغداة والعشييدعوا ربه "إنه الذي    
 !واخجاله من زماٍن صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن   
بالرســالة، طلــب موســى مــن اهلل أن جيعــل  وملــا كلــف اهلل موســى    

لـــه وزيـــرا  يعينـــه علـــى مهمـــة الرســـالة وهـــو أخـــوه هـــارون، لكـــن مـــا هـــو 
املقصود األبعد من هـذا التعـاون والتعاوـد بـني األخـوين؟ شـاهد كيـف 

واْجَع  ْل ﴿ :موســى وظيفــة االســتعانة بأخيــه هــارون يف ســورة طــهيشــرح 
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 (51)اْعُدْد بِ ِه َأْ ِري  (51)َهارُوَن َأِخي  (29)ِلي َو ِيًرا ِمْن َأْهِلي 
َونَ     ْذُكَرَك   (55)َك     ْي ُنَس     بَِّحَك َكِثي     ًرا   (52)َوَأْع     رِْكُه ِف     ي َأْم     ِري 

 [32-18 :طه]﴾َكِثيًرا
يف بنيـة الرسـالة، ( ذكـر اهلل)يـب لــأظنك الحظت هذا احلضور العج   

مـن ! موسـى يقـول لربـه اجعـل معـي هـارون كـي نسـبحك ونـذكرك كثـريا
 !أجل التسبيح والذكر

هل انتهى األمر عنـد هـذا احلـد؟ ال، بـل إن اهلل تعـاىل يرسـل موسـى    
وهــــارون إىل فرعــــون ويوصــــيهما مــــرة  أخــــرى بلهــــج اللســــان بــــذكر اهلل، 

ســـورة طـــه، بعـــد املووـــع الســـابق بآيـــات  فيقـــول اهلل يف نفـــس الســـورة،
 :معدودة

 [21 :طه]﴾ْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك بِ يَاِتي َوَل تَِنَيا ِفي ِذْكِريا﴿ 
موســـى يريـــد تــــوزير أخيـــه ليتعاونـــا علــــى تســـبيح اهلل وذكـــره، ورهبمــــا    

يرســلهما ويقــول ال تنيــا أي ال تفــرتا وال تضــعفا وال تكســال عــن ذكــري 
 .. 
اجلســيمة الــيت ســيتحمالهنا وهــي مواجهــة أعــ  نظــام  الحــظ املهمــة   

وال تنيـا "مستبد يف التاريخ مبا يستفز كربياءه، ومع ذلك يقول اهلل هلمـا 
 "..يف ذكري

لــو قــّدم اليــوم بعــض الــدعاة نصــيحة للثــوار علــى احلكومــات العربيــة    
لعـــّد كثـــري مـــن املســـتغربني ذلـــك ( ذكـــر اهلل)الفاســـدة بـــأن يكثـــروا مـــن 

برتم أن موسى جيعل ذكر اهلل مظلّة ملهمتـه الكـربى، ! سذاجةدروشة و 
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فمـــا أكثـــر .. واهلل جـــل جاللـــه يؤكـــد عليهمـــا بـــأن ال يفـــرتا عـــن الـــذكر
الشـــواهد املعاصـــرة علـــى ُتربـــة مفـــاهيم القـــرآن، وبعـــد كثـــري مـــن شـــباب 

 ..املسلمني عنها إال من وفق اهلل
ؤمن آليـــات مث يتحـــدع القـــرآن يف ســـورة احلـــج عـــن طريقـــة تلقـــي املـــ   

الــوحي، وأنـــه لــيس املطلـــوب فقــط تنفيـــذ أحكــام القـــرآن، بــل البـــد أن 
هلل سـبحانه وتعـاىل، " ذل العبوديـة"يقوم يف القلب معّ آخر يظهـر بـه 

َولِ يَ ْعَلَم الَّ ِذيَن ﴿ :وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن، يقول اهلل
فَ يُ ْؤِمنُ      وا بِ      ِه فَ ُتْخبِ      َت لَ      ُه ُأوتُ      وا اْلِعْل      َم َأنَّ      ُه اْلَح      قُّ ِم      ْن رَبِّ      َك 

 [42 :احلج]﴾قُ ُلوبُ ُهمْ 
أي تـــرق "وقــد ذكـــر بعـــض أهــل التفســـري أن معـــّ اإلخبــات هاهنـــا    

 ".للقرآن قلوهبم
، وفيهـا مشـهد بـديع لعمـارة (املؤمنـون)مث ينتقل بنا املسـار إىل سـورة    

 النفـــوس بــــاهلل، ذلـــك أن كثــــريا  مـــن النــــاس يتصـــور أن املــــؤمن جيــــب أن
فتــذهل كثــريهلل مـــن ( الطاعــة)، أمــا حــال (املعصــية)خيــاف مــن اهلل حــال 

العقــول عــن مقــام الوجــل مــن اهلل، لكــن ميــزان القــرآن خيتلــف، خيتلــف 
جـــذريا ، إنـــه يريـــد ُشـــعب اإلميـــان مســـتوفزة متلهفـــة يف كافـــة األحـــوال، 
مشــدودة  إىل خالقهــا، تأمــل كيــف يصــو ر القــرآن املــؤمن وهــو يف حلظــة 

َوالَّ  ِذيَن يُ ْؤتُ  وَن َم  ا آتَ   ْوا َوقُ لُ  وبُ ُهْم َوِجلَ  ٌة َأن َُّه  ْم ِإلَ  ى ﴿: العمــل الصــاحل
 [ 61:املؤمنون]﴾رَبِِّهْم رَاِجُعونَ 
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بـاهلل هـل رأيـت إقبـاال  علـى ! ميـد يـده بالصـدقة وقلبـه يرتـف مـن اهلل   
فــاذا كــان هـــذا هــو املطلـــوب ! اهلل وذهــوال  عمــا ســـواه أشــد مــن ذلـــك؟

 !؟(اخلطيئة)فكيف يكون حال ( الطاعة)القرآين حال 
ويف ســــورة النـــــور ملـــــا ذكـــــر اهلل األنشـــــطة التجاريـــــة ا يتحـــــدع عـــــن    

أمهيتهــا، أو فنوهنــا، بـــل التحــذير مــن أن تشـــغل القلــب عــن االنكبـــاب 
ٌَ َع  ْن ِذْك  ِر اللَّ  هِ علــى اهلل ﴿  :النــور]﴾رَِج  اٌل َل تُ ْلِه  يِهْم ِتَج  ارٌَة َوَل بَ ْي  

أثنــاء التجــارة املنهكــة فكيــف يكــون أثنــاء فــاذا كــان هــذا حــاهلم [ 37
 !الفرا ؟
ومن املعـاين القرآنيـة الـيت نبهـت إىل تعلـق القلـب بـاهلل وانصـرافه عمـا    

 ( .. وإسالم الوجه هلل( )إقامة الوجه للدين)سواه مفهوم 
 .. وهي تعابري هلا دالالهتا القلبية العميقة   
َوَأْن َأِق   ْم َوْجَه   َك ﴿ : يقـــول اهلل: تأمـــل هـــذه الطائفـــة مـــن اآليـــات   

يِن َحِنيًف  ا يِن ﴿ : ، وقــال اهلل[014 :يــونس]﴾لِل  دِّ فَ  شَِقْم َوْجَه  َك لِل  دِّ
يِن اْلَقيِِّم ﴿ : ، ويقول سبحانه[ 31 :الروم]﴾َحِنيًفا فَشَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

قـــول ، وي[ 23 :الــروم]﴾ِم  ْن قَ ْب  ِل َأْن يَ  ْشِتَي يَ   ْوٌ  َل َم  َردَّ لَ  ُه ِم  َن اللَّ  هِ 
َوَم  ْن ُيْس  ِلْم َوْجَه  ُه ِإلَ  ى اللَّ  ِه َوُه  َو ُمْحِس  ٌن فَ َق  ِد اْسَتْمَس  َك ﴿ : أيضـا  

 [11 :لقمان]﴾بِاْلُعْرَوِة اْلُودْ َقى
وقـــد قـــرأت لعـــدٍد مـــن أهـــل العلـــم عـــن أكثـــر أمـــٍر ردده القـــرآن بعـــد    

التوحيد ما هو؟ ورأيتهم ذكروا أمورا  لكين اختربهتا فوجدهتا تري دقيقـة، 
ا الــذي رأيتــه شخصــيا  فــال أعــرف مطلوبــا  عمليــا  ردده القــرآن بعــد وأمــ
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ج    نس )ســــواء  كــــالم القــــرآن عــــن ( ذك    ر اهلل)التوحيــــد مثــــل مووــــوع 
كحــديث القـــرآن عــن الــذاكرين اهلل كثـــريا  والــذاكرات، والـــذكر ( ال  ذكر

قائما  وقاعدا  ومضجعا ، وذكر اهلل آناء الليل والنهار، وحتـرمي أمـوٍر ألهنـا 
ذكر اهلل، والتحذير من قسوة القلوب من ذكـر اهلل، وخشـوع  تصد عن

القلب لذكر اهلل، وحنو هذه املعاين الـيت تتحـدع عـن جـنس الـذكر، أو  
مثـــل التســـبيح والتحميـــد والتهليـــل ( آح   اد ال   ذكر)كـــالم القـــرآن عـــن 

. والتكبري وحنوها، كتسبيح الكائنات، واستفتاح السور باحلمد، وحنوهـا
عملـي رأيتـه يف كتـاب اهلل، أمـا املطلـوب اخلـربي  هذا هو أكثر مطلـوب
 .واهلل أعلم( املعاد)بعد التوحيد فرمبا كان 

 - أعين ظاهرة كثرة احلديث عن ذكـر اهلل -هذه الظاهرة يف القرآن    
ال أظنــه ســيخالف فيهــا مــن تأملهــا بــاذن اهلل، ويســتطيع متــدبر للقــرآن 

املووــــوع، أو علــــى مالحظتهــــا بســــهولة، وإمنــــا الشــــأن يف تفســــري هــــذا 
فمــا (.. القلــب البشــري)و ( ذكــر اهلل)األقــل حماولــة إدراك العالقــة بــني 
ترى؟ هناك آيتـان عظيمتـان يف كتـاب اهلل  العالقة بني الذكر والقلب يا

إنََّم     ا ﴿ :أشـــــارتا إىل ســـــر هـــــذه العالقـــــة، يقـــــول اهلل يف ســـــورة األنفـــــال
 [ 1 :األنفال]﴾ِجَلْت قُ ُلوبُ ُهمْ اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه وَ 

الَّ   ِذيَن ِإَذا  (54) َوَبشِّ   ِر اْلُمْخِبتِ   ينَ ﴿: ويقـــول اهلل يف ســـورة احلـــج   
 [34-32 :احلج]﴾ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهمْ 
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ال أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه اآليتان، انظـر كيـف يـربط    
بــاهلل " .. ذكــر اهلل وجلــت قلــوهبمإذا "القــرآن بــني الــذكر وحركــة القلــب 
 عليك أال تدهشك هذه العالقة؟

تالحـــظ أننـــا ابتـــدأنا هـــذه اخلـــواطر مبشـــاهد مـــن .. علـــى أيـــة حـــال    
مث انتقلنا إىل مشاهد أخرى من أواسـط .. السبع الطوال أول املصحف

دعنـــا نغــــادر اآلن إىل مشـــاهد  اثلـــة مــــن خـــواتيم القــــرآن .. املصـــحف
 ..وقصار السور

ن النمــــاذ  امللفتــــة يف أواخــــر القــــرآن ســــورة حتــــدع اهلل فيهــــا عــــن مــــ   
لقــد  .. مشــاعر املــؤمن بعــد أن يلقــي عنــه عنــاء اجلهــاد فيتحقــق النصــر 

يعلــق القلــوب بــاهلل لتنتصــر، فمـــاذا  كــان القــرآن طــوال حيــاة النــيب 
 :بعد النصر؟ يقول اهلل

النَّ  اَس يَ  ْدُخُلوَن ِف  ي ِدي  ِن َورََأيْ  َت  (1)ِإَذا َج  اَء َنْص  ُر اللَّ  ِه َواْلَف  ْتُح ﴿
َفَس       بِّْح ِبَحْم       ِد رَبِّ       َك َواْس       تَ ْغِفْرُه ِإنَّ       ُه َك       اَن  (2)اللَّ       ِه َأفْ َواًج       ا 

 [.3-0 :النصر]﴾تَ وَّابًا
يف وصل النفـوس خبالقهـا أن القـرآن ال  العجيبةومن أساليب القرآن    

الواحــد يكتفــي بــذكر التعلــق بــاهلل، بــل ينــوع أ ــاءه ســبحانه يف املووــع 
 ! لتتعدد موارد التعلق

قْل َأُع وُذ انظر كيف يتقلب الفؤاد يف مدار  العبودية وهو يسمع ﴿   
 [3-0الناس، ]﴾ِإَلِه النَّاسِ  (2)َمِلِك النَّاِس  (1) ِبَربِّ النَّاسِ 
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ُقْل َأُعوُذ يأمرنا اهلل أن نلجأ ونستعيذ به مبوجب ربوبية اهلل للناس ﴿   
اذا تشبع القلب بذلك، انفتح عليه مشهد ُملـك اهلل ﴾ ، فِبَربِّ النَّاس

ــــزداد متســــك القلــــب واســــتعاذته َمِل    ِك النَّ    اسِ العظــــيم للنــــاس ﴿ ﴾، في
مبقتضـــى ملكيــــة اهلل، مث يكشـــف للقلــــب مــــوردا  آخـــر وهــــو ألوهيــــة اهلل 

﴾، فــال تـــزال حبـــال االســـتعاذة تشـــد قلـــب متـــدبر ِإلَ   ِه النَّ   اسِ للنــاس ﴿
ــــه مــــن القــــرآن إىل الســــماء، مبقتضــــيا ت ومــــوارد وموجبــــات تتكشــــف ل
 .. معاين األ اء اإلهلية العظيمة

أن تكــون قلـــوب  - مــن مفتتحــه إىل خمتتمــه -وهكــذا يريــد القــرآن    
 ..العباد
وهـــذه جمـــرد منـــاذ  ومنتخبـــات التقطتهـــا مـــن أجـــزاء القـــرآن، وتركـــت    

أوــــعاف أوــــعافها لــــئال يطــــول احلــــديث وينتشــــر املووــــوع، ويســــتطيع 
يف  ( عمــارة النفــوس بــاهلل)ن أن يالحــظ هــذه القضــية وهــي متــدبر القــرآ

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    
جـل وعــال،  علـى انكبـاب القلــوب علـى اهلل فنبهـت أحاديـث النــيب 

وأظـــن مـــن أكثرهـــا لفتـــا  لالنتبـــاه احلـــديث الشـــهري الـــذي رواه البخـــاري 
ومسلم عن السبعة اللذين يفوزون بظل اهلل يوم ال ظـل إال ظلـه، وذكـر 

ورج  ل قلب  ه معل  ق ف  ي المس  اجد، إذا خ  رج من  ه حت  ى يع  ود "مــنهم 
 [.0130، مسلم 661البخاري]"إليه
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به التعلـــق باملســـجد، يف نفـــوس أصـــحا شـــاهد كيـــف يـــريب النـــيب    
وقارنـــه بـــبعض املنتســـبني للـــدعوة الـــذي صـــاروا يعلقـــون النـــاس مبـــا هـــو 

 ! خار  املسجد
قــــارن اخلطــــاب النبـــــوي مبنتســــبني للــــدعوة صـــــاروا مــــن الزاهـــــدين يف    

 ..سكينة املساجد، املولعني بصخب الدنيا
كمــا رأينــا مناذجــه -وهــذا املعــّ الــذي تــواردت عليــه معــاين القــرآن    
هـو خاصـة التوحيـد الـذي دارت عليـه عبـارات متـأهلي الســلف  -قا  سـاب

 :وربـــــــانييهم، ومــــــــا أحســـــــن قــــــــول أيب العبـــــــاس ابــــــــن تيميـــــــة رحــــــــه اهلل
هم   ا أكم    ل  - محم    د وإب   راهيم -والمقص   ود هن   ا أن الخليل   ين "

، وكم     ال توحي     دهما بتحقي     ق إف     راد ..خاص     ة الخاص     ة توحي     داً 
منهـا  ]"ي ر اهلل أص َلً افلوهية، وهو أن ل يبقى ف ي القل ب ع يء لغ

 [.4/344 :السنة
 .. هلل أيا    
 .. ما أمجل هذا املعّ    
 ..اللهم ال تعل يف قليب وقلوب إخواين شيء لغريك أصال     
لقـــــد جبلـــــت النفـــــوس البشـــــرية علـــــى التعلـــــق بالـــــدنيا، والغفلـــــة عـــــن    

ــــذلك جــــاءت آيــــات القــــرآن فجعلــــت األصــــل يف اخلطــــاب  اآلخــــرة، ل
نـــاس بـــاآلخرة، والتبـــع هـــو التأكيـــد علـــى أمهيـــة إعـــداد الـــدعوي ربـــط ال

ولكـــن .. القـــوة، هـــذه نزعـــة ظـــاهرة يف القـــرآن والســـنة ووصـــايا الســـلف
ليســــف جاءتنـــــا خطابــــات دعويـــــة ماديـــــة أرهقتهــــا مواجهـــــة التغريـــــب 
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فانكســـرت وتشـــربت ثقافـــة اخلصـــم ذاتـــه، وصـــارت منهمكـــة يف تـــذكري 
طابــات ا تعــد تســتحي خ.. النــاس بالــدنيا، وجعلــت التبــع هــو اآلخــرة

ولكـن ال ! أن تقول مشكلة املسلمني يف نقص دنياهم ال نقص ديـنهم
مــن املــؤمنني رجــال صــدقوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه،  - وهلل احلمــد -يــزال 

 ..فمنهم من قضى حنبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديال
ري إن الـــدعاة إىل اهلل الـــذي حيـــاولون دومـــا  توظيـــف األحـــداع للتـــذك   

بـاهلل هــؤالء أعلـم النــاس حبقـائق كتــاب اهلل، وإن أولئـك املفتــونني الــذين 
املبالغــة يف تــديني )يســخرون مــن ربــط األحــداع بــاهلل، ويســمون ذلــك 

تشويها  هلذا الدور النبيـل؛ هـؤالء هـم أجهـل النـاس بـدين ( احلياة العامة
 ..اهلل الذي ووحه يف كتابه ببيان هو يف تاية البيان

بع قلــب متــدبر القــرآن هبـذه احلقيقــة الكــربى الناظمــة ل لــئ وإذا تشـ   
وأصــبح ال يســاكن قلبــه .. القــرآن أمثــرت لــه يف نفســه عجائــب اإلميــان

.. وبــرأ قلبــه مــن احلــول والقــوة إال بــاهلل ســبحانه.. تــري اهلل جــل جاللــه
يشــعر بريـاح القــوة واإلمــداد اإلهلــي   وأصــبح.. وصـار ينــزل حاجاتــه بـاهلل

م ن س  ره أن "وله ذا ق ال بع  ض الس ل  "م ابـن تيميــة كمـا نقـل اإلمـا
 [.11/55 :الفتاوى] "يكون أقوى الناس فليتوكل على اهلل

فـــــال يلتفـــــت القلـــــب ليســـــباب يف طلـــــب الـــــرزق، أو البحـــــث عـــــن    
مسكن، أو البحث عن وظيفـة، أو طلـب العلـم ،أو طلـب اإلميـان، أو 

طلــب جنــاح طلــب الصــحة والعافيــة، أو طلــب اإلفــرا  مــن اعتقــال، أو 
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بل يصعد القلـب إىل اهلل، وجيتهـد يف عمـل القلـب، ويقتصـد يف .. ثورة
 ..  األسباب بالقدر الشرعي

وهل يشك من قارن بني مطالب القرآن، والكتـب الفكريـة املعاصـرة    
الـــيت تتحـــدع عـــن النهضـــة والتقـــدم؛ أننـــا ال زلنـــا بعيـــدين عـــن النهضـــة 

نهضــــوية عــــن أهــــداف واحلضــــارة حبجــــم بعــــد هــــذه الكتــــب الفكريــــة ال
  ؟وتايات ومطالب القرآن

باهلل عليك هـل رأيـت كتابـا  فكريـا  هنضـويا  ينطلـق يف نظريتـه للنهضـة    
 ؟(آيات التمكني واالستخالف)من 
هـــذا املعـــّ املنبـــث يف تفاصـــيل آيـــات القـــرآن، وهـــو عمـــارة النفـــوس    

ه حــبال   بــاهلل، هــو احلبــل النــاظم حقــا  يف كتــاب اهلل، وقــد  ــى اهلل كتابــ
: آل عمــــران ]﴾ُموا ِبَحْب    ِل اللَّ    ِه َجِميًع    اَواْعَتِص    ﴿: كمــــا قــــال تعــــاىل

 على أن هذا احلبل هو القرآن كما قال النـيب  ونبه النيب  [013
 [1218:صحيح مسلم( ]كتاب اهلل عل وجل، هو حبل اهلل:)
: وعمــارة النفــوس بــاهلل مقصــد شــرعي عظــيم، قــال اإلمــام ابــن تيميــة   
"              ل       ب بي       ت اْليم       ان ب       اهلل تع       الى ومعرفت       ه ومحبت       هالق ف       إن"
 [. 08/011:الفتاوى] 

 :وقال اإلمام ابن القيم يف النونية 
ـــــــــه  " ـــــــــرب جـــــــــل جالل ـــــــــت ال ـــــــــب بي ـــــــــا  وإخالصـــــــــا  مـــــــــع ... فالقل حب

 [.366:النونية بتحقيق العمري]"اإلحسان
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ب يف قلــو  -تعــاىل اهلل عــن ذلــك  -طبعــا  حلــول اهلل  دولـيس املقصــو    
الزائــــغ، بــــل املقصــــود عمــــارة  التص    و  الفلس    فيعبــــاده علــــى طريقــــة 

القلــــوب باألعمــــال الــــيت حيبهــــا اهلل ســــبحانه، وخلوصــــه مــــن االلتفــــات 
 . املهتدي  التشله السلفيواالنقياد لغري اهلل، على طريقة 

لقـــد بـــنّي اهلل لنـــا مـــراده يف القـــرآن تايـــة البيـــان، .. علـــى أيـــة حـــال    
ــر يــركض وأووــح لنــا مطالبــه ا لكــربى يف كتابــه بصــنوف البينــات، والُعم 

على شفري القرب، فما أقرب الساعة الـيت سيسـألنا اهلل مجيعـا  عـن حتقيـق 
قَ ْد  ﴿: يقـول اهلل( أسـاس القـرآن)مراده، وسـيكون السـؤال حينهـا علـى 

لَ           ى َعلَ            ْيُكْم َفُكْن           ُتْم َعلَ           ى َأْعَق            اِبُكْم  َكانَ           ْت آيَ           اِتي تُ ت ْ
 [66 :نوناملؤم]﴾تَ ْنِكُصونَ 

لَ    ى َعلَ    ْيُكْم َفُكْن    ُتْم ِبَه    ا ﴿ :ويقــــول ســــبحانه    َألَ    ْم َتُك    ْن آيَ    اِتي تُ ت ْ
بُونَ   [014املؤمنون، ]﴾ُتَكذِّ

لَ  ى َعلَ  ْيُكْم فَاْس  َتْكبَ ْرُتْم وَُكْن  ُتْم ﴿ :ويقــول أيضــا   َأفَ لَ  ْم َتُك  ْن آيَ  اِتي تُ ت ْ
 [30اجلاثية، ]قَ ْوًما ُمْجرِِميَن﴾

ولينظــر  .. يــاة املســتقبلية علــى أســاس القــرآنفتأمــل كيــف ســتنظم احل   
 !كلهلل منا ما هو أساس حياته؟
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 خاتمة
بعــــد هــــذه اجلــــوالت الســــريعة يف عظمــــة كتــــاب اهلل، وأســــرار التــــدبر    

املهيبـة؛ يتســاءل كثــري مـن النــاس عــن طريقــة التـدبر؟ وهــل هنــاك وصــايا 
 خمتصرة حول املوووع؟

 رسائل كتبوا التفسري يف تخصصنيامل من كثريا   رأيت أنين احلقيقة   
قواعد التدبر األمثل : مثل تدبر القرآن وتالوته ووسائله، يف رائعة

للشيخ عبد الرحن حبنكة امليداين رحه اهلل، حتزيب القرآن للشيخ 
عبد العزيز احلريب، تعليم تدبر القرآن الكرمي للدكتور هاشم .د

ملراحل الثمان لطالب عصام العويد، وا.األهدل، فن التدبر للشيخ د
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   
 اهلل إىل يتضرع أن اإلنسان على جيب شيء كل وقبل أولً  أنه نظري
 فهم يف عليه يفتح وأن القرآن، أهل من جيعله أن عليه يلحو  ويدعوه
ُلونَُه َحقَّ ﴿ :عنهم قال  ن جيعله وأن به، والعمل كتابه، يَ ت ْ
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 مبجرد العبودية يف عليه يفتح ال اإلنسان فان ،[010:البقرة]﴾ِتََلَوتِهِ 
 من العبودية فتوحات وإمنا لالجناز، والتخطيط الشخصية اجلهود
 من هي إمنا والديانة العلم من اخلري أبواب وكل اهلل، إىل اللجأ بركات
 هي اليت الفاحتة سورة يف العبادة اهلل أعقب ولذلك االستعانة باب
 يوميا   املرات عشرات نكررها أن اهلل أمرنا واليت القرآن يف سورة أعظم
 هذه يف( اتفاقا   وليست بعناية موووعة مضامينها أن يعين وهذا)

 بوابة فاالستعانة باالستعانة، العبادة اهلل أعقب العظيمة السورة
 .العبادة، كما سبقت اإلشارة إليه 

للتدبر، وهو ما يسمى  يومي حزب ووع حيتا  املسلم إىل : ودانياً    
اري أنه قال البخ كما يف واألصل فيه أمر النيب  بتحزيب القرآن،
د قوة ح  إين أج: قلت" اقرأ القرآن يف شهر " :لعبد اهلل بن عمرو

 [.4142:البخاري]"فاقرأه يف سبع وال تزد على ذلك : "قال
( أسبوع -شهر)النطاق الزمن لتحزيب القرآن بني  فجعل النيب    

 هلم الصحابة فال يكون أكثر من شهر وال أقل من أسبوع،وكان
 يف حيزب القرآن مجهور الصحابة وكان أحزاب وأوراد قرآنية يومية،

األول ثالع سور وهي البقرة وآل عمران والنساء، أيام، اليوم  سبعة
ويف اليوم الثاين السور اخلمس اليت تليها وهكذا،كما يف السنن أن 

كيف حيزبون  سألت أصحاب رسول اهلل : )أوس بن حذيفة قال
ثالع، ومخس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثالع : القرآن؟ قالوا

 .[0384: أبو داود(]عشرة، وحزب املفصل وحده
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وتالحظ يف حتزيب الصحابة للقرآن أهنم يستعملون السور، وليس    
فالصحابة : ) األجزاء أو الصفحات، ولذلك يقول اإلمام ابن تيمية
: الفتاوى ( ] إمنا كانوا حيزبونه سورا  تامة، ال حيزبون السورة الواحدة

03/218] . 
 كانت مامه التدبر من ورده على اإلنسان يُغلب ال ومن الرائع أن   

: يقول الصاحلني أحد  عت كما القرآن من اليومي والورد الظروف،
 جبل كال الثالث ويف اجلبل كنصف الثاين ويف كاجلبل األول اليوم يف
  .لفقده تتأا الذي الغذاء مثل الرابع اليوم ويف

 ال معني، والتفسري الشخصي، التدبر هو األصل يكون أن: ودالثاً    
 عامة شرعية خلفية لديهم ملن وخصوصا   لبعض،ا يفعل كما العكس
 أربع عباس ابن قسمه كما والقرآن اآليات، مجاهري لفهم تؤهلهم
 هالته،  أحد تفسري ال يعذر: أوجه أربعة على التفسري)مراتب 

 ال وتفسري العلماء، تعرفه وتفسري كالمها من العرب وتفسري تعرفه
 العبقري عباس ابن سيمتق فأنت إذا استحضرت( .. اهلل إال يعلمه
 .لتفسري  حيتا  القرآن كل ليس أنه عرفت
التفسري  :بالتفاسري، ومنها املهمشة املصاحف يف اإلنسان فيقرأ   

أو تفسري اجلاللني، أو تفسري   فهد، امللك جممع امليسر الصادر عن
 راجع اإلمجايل املعّ أو اللفظة أشكلت فاذا ابن سعدي، أو تريها،

 هذا يف العظيمة الدالالت يستكشف أن هو حياول هلكن اهلامد،
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 كتب راجع تدبره سالمة من متأكدا يكن ا فاذا العظيم، القرآن
 .املوسعة التفسري
وهذا اإلمام العالمة أوخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن    

عثيمني رحه اهلل حي سئل عن طريقة طلب العلم وأوىل العلوم بالعناية 
 :واالهتمام قال

 تقرأ أل يعني ل هذا لكن عيء، كل قبل بالتفسير ابدأ: نقول"
 بالتفسير، ، فعليك..التفسير علم على أولً  ركل لكن ريره،
 في أولً  أنت تفكر أن: ذلك استطعت، وطريقة ما عليه احرح
 فارجَ عيء عندك تقرر فإذا الكتب، تراجَ أن قبل اْلية، معنى
 معاني معرفة على سكنف تمرن أن فجل وذلك الكتب، إلى
 المعاني من عليه اهلل يفتح قد اْلنسان إن دم بنفسك، اهلل كتاب
 وبلغ العلم في ترعرن إذا خصوصاً  التفسير، كتب في يجده ل ما
 لم ما الكريم القرآن هذا خلائن من له يفتح قد فإنه فيه مرتبة
 [23الباب المفتوح، ل] "ريره في يجده
 اآليات يقر وا بأن طالبه إلمام كيف يوصيفانظر إىل هذا الفقيه ا   

 عمليا   ذلك يطبق وكان بل التفسري، كتب يراجعوا مث منها ويستنبطوا
 هبا ويأتون منها االستنباط يف يسهروا أن منهم ويطلب آيات فيعطيهم

 . تدا  
مستقلة،   قراءة التفسري مطوالت يف اإلنسان يقرأ ذلك بعد مث   

  .ابن عطية وحنوها كتفسري الطربي وابن كثري و 
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 يف برناجما بيته ألهل اإلنسان يضع أن األمور أمجل من: ورابعاً    
 التفسريات يراجعون مث االستنباط يف ويتبارون فيقرأون التفسري

َلى ِفي ﴿ تعاىل قوله ذلك يف واألصل املختصرة، َواذُْكْرَن َما يُ ت ْ
 .[ 32: حزاب األ]﴾ْن آيَاِت اللَِّه َواْلِحْكَمةِ بُ ُيوِتُكنَّ مِ 
 يتصوره ال أثر له وهذا القرآن، نسائه على يتلو كان   فالنيب

 بل منه، االستنباط على واإلقبال القرآن يف األهل حتبيب يف الكثريون
 استنباطاهتم بعض حول التسا ل دائمي يصبحون أهلك وستجد
 على قوة أهلك يف ستجد كله ذلك من وأهم آياته، وهدايات للقرآن
 يف عجيب عجيب القرآن فهذا وزخرفها، للدنيا خمتلفة ظرةون الطاعة
  .والتصورات النظرات وتزكية املفاهيم تصحيح

 النيب أسسه اإلسالم علوم كل يف شرعيا درسا   أعلم ال: وخامساً    
 نوع الشريعة دروس فكل القرآن، تدارس إال بنفسه نظريا وأّصله 
 كما منصوص فهو رآنالق تدارس إال العلم تنظيم يف االجتهاد من
 يتلون اهلل بيوت من بيت يف قوم اجتمع ما) يف مسلم النيب  قال

 وتشيتهم السكينة، عليهم نزلت إال بينهم، ويتدارسونه اهلل، كتاب
صحيح ]( عنده فيمن اهلل وذكرهم املالئكة، وحفتهم الرحة،
 [.1688:مسلم
 أن أمجل ما كولذل اهلل، حيبها اليت الشرعية الدروس أعظم هو هذا   
 تفسري من منهم كل حيّضر أسبوعيا برناجما لبعضهم اإلخوان يضع
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يزود املسلم بالطاقة اإلميانية  الربنامج هذا معانيه، يتدارسون مث معني
 .واملنهجية اليت تعينه على صعوبات احلياة 

 والكتب املتخصصة كثرية، متشعب، واملوووع متنوعة، والطرق   
 يف والتباحث التذاكر ولكنه اآلخرين، صحةمنا من خيجل واملقصر
  .بعد قدره نقدره أخشى أننا ا موووع

 طبقات وبعض النبالء، أعالم سري يف الصحابة سرية تأملت ولقد   
 إقباهلم من رأيت ما واهلل فهالين نعيم؛ أيب حلية وبعض سعد، ابن

 أولئك منح ما الذي حينها وعلمت القرآن، يف جهودهم وتكثيف
 يف كتب الذي العباس ابن تيمية أخبار أيب يف انظر بل ملزية،ا تلك

كثرية، كتفسري آيات أشكلت، وتفسري سورة  رسائل التفسري
 السلف نسقا  على اآليات تفسري يف مطوالت ومجع اإلخالص،

 اعتقل حني ذلك ومع نوح، سورة يفسر سنة وجلس( مفقود أكثرها)
 على أقبل واألقالم الكتب منه وسحبت دمشق قلعة يف األخرية املرة

 ومن القرآن معاين من املرة هذه يف علي اهلل فتح قد:"وقال القرآن
 على وندمت يتمنوهنا العلماء من كثري كان بأشياء العلم أصول
 [.22:العقود الدرية] "القرآن معاين تري يف أوقايت أكثر تضييع
 القرآن، معاين تري يف أوقاته أكثر تضييع على يندم العباس أبو هذا
 مع املقصرين حنن نقول فماذا!  أصال   التفسري أئمة من أنه برتم
  .اهلل كتاب
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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 

حبنا حببنا لسورة قل هو عمران تيايتان حتاجان لنا يوم القيامة، اللهم أ
 .. اهلل أحد، اللهم آمني، اللهم آمني

 .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه 

 


