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* قال اهلل تعاىل:
ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﱸ[سورة اإلرساء اآلية.]9:

* ق��ال النيب اخل��امت صل��ى اهلل عليه وآل��ه وصحبه

ّ
وسلم:

«اق�رؤوا الق�رآن ،فإن�ه ي�أيت ي�وم القيام�ة ش�فيع ًا

ألصحابه.(((»...

( )1أخرجه مس�لم يف الصحيح ،كتاب صالة املس�افرين ،باب فضل قراءة
القرآن  ،553/1برقم(.)804
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افتتاحـيـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

بدب��ي  -إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م إصدارها اجلديد «ش�فاعة

القرآن الكريم وعودة بركته على المش�تغل به في حياته وبعد
مماته» جلمهور القراء.

ج�اءت صفح�ات ه�ذا الكتاب تعال�ج حاج�ة األجيال

املع�ارصة إىل االرتب�اط بالوحي اإلهلي ،وتق�دِّ م رؤية منهجية
وميداني�ة يف التعام�ل مع الق�رآن الكريم وحت�ث عىل رضورة
والتش�وق إىل ش�فاعته،
االنتف�اع من بركته يف الدنيا واآلخرة،
ّ

وتبينّ ثمرة العالقة الروحية احلس� ّية معه وآثارها اإلجيابية عىل

املشتغل به يف الدنيا واآلخرة ،وكونه  -القرآن الكريم -السبيل
احلق حلياة سعيدة آمنة.

ج�اءت ه�ذه الصفح�ات لتذكّ�ر كي�ف كان�ت األُم�ة يف
5

عزهت�ا متمس�كة بكتاب اهلل تع�اىل ،ومش�تغلة بكل ما
مرحل�ة ّ
يوصل فهمه لإلنسانية بكل وسطية واعتدال.

وه�و كت�اب باع�ث على التمس�ك بحب�ل اهلل املتين،

واالش�تغال بفه�م مضامينه ،والعيش يف ظلال آياته وأنواره،

وحم�رك ألجي�ال األمة كي تس�ارع وتس�ابق يف حفظه وضبط
ّ

ألفاظ�ه ،والقي�ام بحق�ه ،بام ثب�ت يف اآلثار مما ص�ح عن النبي
والسلف
صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ،وما قاله أصحابه ّ

الصالح يرمحهم اهلل تعاىل يف شفاعة الكتاب الكريم ،وحكمته،

وأرساره ،وآثاره يف الدنيا وعوامل اآلخرة.

وهذا اإلنجاز البحثي يف ظل رعاية حكومة ديب جيعلنا نقدم

عظيم الش�كر والدعاء ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي
حتب العلم وأهل�ه ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة،وتعنى

بالدراس�ات القرآنية بكل إقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو
الش�يخ حمم�د بن راش�د ب�ن س�عيد آل مكت�وم ،نائ�ب رئيس

الدول�ة ،رئيس جمل�س الوزراء ،حاكم ديب الذي يش�يد جمتمع
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املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجني من اهلل العيل الكبري أن ينفع األمة واإلنس�انية كلها

هب�ذا العم�ل ،وييسر أمورنا إىل مزي�د من العطـ�اء عىل درب

التميز املنشـود.

وص ىَّل اهلل وس ّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،

األمي اخلاتم سيدنا حممَّــد وعىل آله وصحبه
َّبي
ِّ
وبارك عىل الن ِّ

أمجعني.

الدكتور سيف راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمــة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على َم ْن
أرس��له اهلل رمحة للعاملني ،وختم به األنبياء واملرس��لني؛
ّ
س��يدنا حممد بن عبد اهلل ،وعلى آله وصحبه أمجعني،
ومن سار على هديه بإحسان إىل يوم ِّ
الدين.
أما بعـد:
ّ
يتذكر ّ
ّ
أن الش��فاعة املطلقة
فإن على املس��لم أن
إمنا هي هلل رب العاملني ،فهو س��بحانه املتصرف مبلكه
كي��ف يش��اء ال إله إال ه��و رب الع��رش العظي��م ،ﱹ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ّ
تك��رم به��ا
ﮠﱸ((( .ث��م إن ه��ذه الش��فاعة إذا
س��بحانه ،فمنحه��ا ً
أحدا من خلقه ،أو ّ
ش��رف به��ا آخرين
ليفيض��وا عل��ى اخلل��ق م��ن فضل��ه ّ
ج��ل جالل��هّ ،
فإنها
( )1سورة الزمر ،اآلية .44
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مش��روطة بإذن��ه ورضوان��ه ،ق��ال س��بحانه:ﱹﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ((( .ث��م إن
الذين تناهلم الش��فاعة قد ّ
جتلت عليهم نفحات رضوانه
ومكارم رمحته سبحانه ،فرضيهم هلا ،وتأهلت أرواحهم
ً
متن��زال لفيوضاته
ليكون��وا من أهل التش��ريف ،وباتوا

وعف��وه وإكرام��ه ،ق��ال تع��اىل:ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﱸ(((.

وهك��ذا ّ
ف��إن بعض أعم��ال الدنيا ال�تي يقوم بها
العبد توفر له إمكانية احلصول على فرصة الش��فاعة
اآلنفة الذكر  -يف اآلخرة  ،-ويف مقدمتها الشهادة بدين
اهلل احل��ق ،والعل��م ب��ه ،ق��ال تع��اىل:ﱹﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱸ(((.
( )1سورة طه ،اآلية . 109

( )2سورة األنبياء ،اآلية . .28

( )3سورة الزخرف ،اآلية .86
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واملس��لم حيظ��ى بالش��فاعة ،إذا واف��ق توجه��ه
بالطاعة وقت الرضوان اإلهلي ،واستثمر فرصته احلياتية
يف األوق��ات واألماك��ن الفاضل��ة ،وس��عى يف حتقي��ق
اإلخالص باألفعال والشمائل اليت حيبها اهلل ّ
جل جالله،
ورسوله صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.
ومن ه��ذه األعمال :كث��رة العبادة ،والس��جود هلل
تعاىل ،ملا جاء يف األثر ّ
أن النيب األكرم صلى اهلل عليه وآله

وصحبه وسلم كان يبادر من خيدمه بالقول(:ألك حاجة؟)
إرادة من��ه لقضائها ،فذات يوم ب��ادره أحد أولئك ،فقال :
يا رسول اهلل لي حاجة ،قال( :وما حاجتك؟) ،قال :أن تشفع
لي يوم القيامة ،مبعنى إرادته أن يكون مع رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم يف اجلنة ،فهي نتيجة
للشفاعة ،فسأله النيب صلى اهلل عليه وسلم( :ومن د َّلك
على هذا؟) أي م��ن ّ
علمك هذا القول فهو م��ن الغايات اليت
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يغف��ل عنها الن��اس ،فقال الرجل :رب��ي ،فذكر له النيب
عليه الصالة والس�لام وس��يلة إذا التزمها الرجل ساقته
إىل ني��ل الش��فاعة وم��ا وراءها م��ن مرافقت��ه صلى اهلل
ّ
وس��لم يف ّ
اجلنة؛ فقال«:فأعنّي بكثرة الس�جود»(((.
عليه
والش��ك ّ
أن كثرة السجود فيها داللة على كثرة
القربات هلل رب العامل�ين  ،وفيها اتصاف مبا كان عليه
َم ْ
��ن مست روحه ليكون مع رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل:ﱹﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ(((.
فتبصرهم راكعني س��اجدين يطلبون بالركوع
والس��جود  -بعد إميانهم وتعاونه��م وحتاببهم وتعاطفهم
( )1أخرجه أمحد يف املسند  .500/3قال اهليثمي يف جممع الزوائد :249/2
رواه أمحد ورجاله رجال الصحيحني.

( )2سورة الفتح ،من اآلية .29
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مع بعضهم  -الثواب من ربه��م وهو اجلنة ،والرضا األبدي.
وتلح��ظ يف وجوههم النور الذي يعرف��ون به يوم القيامة
ملا ّ
قدموه من سجود يف الدنيا ﱹﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﱸ فعالمات إميانهم وإشارات صفاء قلوبهم ظاهرة
يف وجوهه��م م��ن أثر الس��جود ،وهو احلال ال��ذي يبعثون
علي��ه ي��وم القيامة مب��ا قدم��وه م��ن امتثال االس��تعداد
الصحي��ح للس��جود ،فكأنه��ا آث��ار الوض��وء والص�لاة
ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ((( ،وتداخله��ا  -يف
الدنيا -سيما التقوى والصالح والتواضع واللني والرحم،
وهذه العالمة قد يكون هلا ثالثة مظاهر:
األول :ه��و يبوس��ة يف اجلبه��ة وال يتعمدونه��ا
ولكنها حتدث من كثرة السجود على األرض.
والثاني :األثر النفسي من التواضع واخلشوع ونور
الصالح.
( )1سورة التحريم ،من اآلية .8
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والثال��ث :نور ي��وم القيامة يعلو وجوههم ويش��هد
ل��ه قول��ه تع��اىل ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ(((.
وم��ع أن الس��جود امتث��ال ألم��ر اهلل تع��اىل لقوله:
ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ً
فض�لا
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ(((؛ ف��إن ل��ه
ً
ّ
وس��لم
عظيم��ا ملا ثبت ع��ن النيب صل��ى اهلل عليه وآله
ّ
التق��رب هلل تعاىل
يف أكث��ر م��ن حديث ّأنه ب�ّي�نّ فضل
بالس��جود ّ
وحث أمت��ه عليه؛ فه��و من أح��ب األعمال إىل
اهلل تع��اىل حي��ث ُيدخل صاحب��ه اجلنة كم��ا جاء يف
صحيح مس��لم ع��ن معدان بن أبي طلح��ة اليعمري قال:
لقيت ثوبان موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم،
( )1ينظ�ر الكش�ف والبي�ان  ،أليب إس�حاق الثعلبي النيس�ابوري،65/9 ،
واملح�رر الوجي�ز يف تفسير الكت�اب العزي�ز الب�ن عطي�ة األندلسي
 ،125/5والبحر املديد ،ألمحد ابن عجيبة احلسني اإلدرييس ،218/7
وأيرس التفاسير لكالم العيل الكبري  . 118 -116/ 5وتيسري الرمحن
يف أحكام سجود تالوة القرآن . 4-2
( )2سورة احلج ،من اآلية .77
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فقل��ت :أخربني بعمل أعمله يدخل�ني اهلل به اجلنة ،أو
قال :قل��ت :بأحب األعمال إىل اهلل تعاىل ،فس��كت .ثم
س��ألته فسكت .ثم سألته الثالثة ،فقال :سألت عن ذلك
رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم ،فق��ال «:عليك

بكث�رة الس�جود هلل فإن�ك ال تس�جد هلل س�جدة إال رفعك اهلل

ّ
وحط عنك هب�ا خطيئة» .قال مع��دان :ثم لقيت
هب�ا درج�ة،

أب��ا ال��درداء فس��ألته ،فقال لي مث��ل ما قال ل��ي ثوبان(((.
ث��م ّ
إن م��ن آث��ار الس��جود وكثرت��ه هلل تع��اىل:
مرافق��ة الن�بي صلى اهلل علي��ه وآله وس��لم يف اجلنة :ملا
ثب��ت يف صحيح مس��لم م��ن حدي��ث ربيعة ب��ن كعب
األس��لمي ق��ال :كن��ت أبيت م��ع رس��ول اهلل صلى اهلل
علي��ه وآل��ه وس��لم ،فأتيت��ه بوضوئ��ه وحاجت��ه ،فق��ال
( )1أخرج�ه مس�لم (بشرح النووي) كت�اب الصالة :باب فضل الس�جود
واحل�ث عليه ، 443/2 ،برقم ( .)488وأخرجه الرتمذي يف الس�نن،

كتاب الصالة :باب ما جاء يف كثرة الركوع والسجود وفضله ،230/2

برقم (.)389 -388
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ل��ي  «:س�ل» فقل��ت  :أس��ألك مرافقت��ك يف اجلن��ة  .قال
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم «:أو غير ذل�ك ؟» قل��ت :
ه��و ذاك ،قال«:فأعنّ�ي على نفس�ك بكث�رة الس�جود»(((.
وبالسجود وكثرته يرفع اهلل تعاىل درجات العبد،
وحيط به الس��يئات ،مل��ا ثبت عنه صل��ى اهلل عليه وآله
ّ
وس��لم «:ما من مسلم يسجد هلل سجدة إال رفعه اهلل هبا درجة
وح�ط عنه س�يئة»((( .وقد ثبت عنه صل��ى اهلل عليه وآله
وسلم أنه قال «:إذا أراد اهلل رمحة من أراد من أهل النار أمر اهلل
املالئك�ة أن خيرجوا من يعبد اهلل فيخرجوهنم ويعرفوهنم بآثار
وحرم اهلل عىل النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون
السجودّ ،
( )1أخرج�ه اإلمام أمحد يف مس�نده  ،59/4ومس�لم يف صحيحه ،353/1
والنس�ائي يف السنن ،227/2واحلسن الصنعاين يف فتح الغفار اجلامع

ألحكام سنة نبينا املختار ،488/1برقم (.)1526

( )2أخرج�ه مس�لم يف صحيحه  ،باب فضل الس�جود واحل�ث عليه  ،برقم
( .)488واب�ن ماج�ه يف الس�نن  ،باب ما جاء يف كثرة الس�جود  ،برقم
( ، )1422وذهب بعض املعارصين إىل أنّه حسن صحيح.
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م�ن الن�ار ،ف�كل اب�ن آدم تأكل�ه الن�ار إال أث�ر الس�جود»(((.
 ومن األعمال اليت ُت ّقرب املسلم من الرضوان اإلهلي
وتحُ ق��ق ل��ه الش��فاعة :احملافظ��ة على ق��راءة ال��ورد من
القرآن كل يوم وليلة  ،وترك جفوة القرآن ،واحلذر من
ُ
تش��مله اآلية :ﱹﯘ
هجرانه لئال يكون املس��لم ممن
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ((( ،ف��إن
الوق��وع يف اجلفاء واهلجران جير إىل خراب الروح والبدن،
وظالمهم��ا؛ بل إن ل�لأوراد القرآنية أنواره��ا وفيوضاتها
على مس��توى اليوم والليلة ،وآثاره��ا اإلجيابية عظيمة
عل��ى اإلنس��ان وحميطه ،وه��ي كثرية ووف�يرة؛ منها:
الت��زام ق��راءة س��ورة امللك ،ملا ج��اء يف األثر ال��ذي رواه أبو
هري��رة رض��ي اهلل عنه عن الن�بي صل��ى اهلل عليه وآله
( )1أخرجه البخاري يف الصحيح ،باب فضل السجود ،برقم(. )373
( )2سورة الفرقان ،اآلية .30

17

ّ
ّ
قال«:إن س�ورة من القرآن ثالثون آية ش�فعت لرجل
وس��لم
حتى غفر له ،وهي سورة (تبارك الذي بيده امللك)»(((.
وإذا كان��ت الش��فاعة هل��ا مفهومه��ا ،ومعانيه��ا،
وكت��ب فيها العلماء وبينوا تفصيالته��ا ،ومتعلقاتها،
وأسباب اس��تحقاقها ،وصورها؛ ّ
فإن مما البد للمسلم أن
يتنب��ه إليه :هو خطورة الكذب يف الش��فاعة ،أو ّ
التأله
عل��ى اهلل تع��اىل يف منحه��ا ،أو منعه��اّ ،
فإنها أم��ر عائد
وإن احلق ّ
وح ْ
كمه وحكمت��هّ ،
لق��درة اهلل تعاىل ُ
جل
جالله قد قال:ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
( )1أخرجه الرتمذي يف السنن  ،238/4وقال :حديث حسن .وقد أخرجه
أب�و داود يف الس�نن  ،119/2واب�ن ماجه يف الس�نن أيض ًا ،1244/2
واإلم�ام أمحد يف مس�نده  .321/2واب�ن حبان يف امل�وارد ،ص،321
واحلاكم يف املستدرك  ،565/1وقال :صحيح اإلسناد.
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ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ(((.
وصح عن أن��س بن مالك رضي اهلل عن��ه ،أنه قال:
«من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب»(((.
وإذا ثب��ت للمس��لم أن النيب األك��رم صلى اهلل
ّ
وس��لم أخرب عن ش��فاعة القرآن ،وما يف سوره
عليه وآله
وآياته من بركات؛ فإن الواجب عليه الس�ير باجتاه هذا
ً
ً
وباطنا،
ظاه��را
الس��بيل احلق ،فهو الس��بيل املضم��ون
عاقبت��ه ّ
اجلن��ة ورفعتها ،وفي��ه الربك��ة ،وعوائد أجره
عظيم��ة؛ فعلين��ا  -أجيال األمة احلاض��رة والالحقة  -أن
نوظ��ف حياتن��ا يف خدم��ة الق��رآن الكري��م ،وجنع��ل
مس�يرتنا احلياتية يف ظالله ،وأن نستشرف نعماءه يف
( )1سورة البقرة ،اآلية .225

( )2ق�ال احلاف�ظ ابن حج�ر يف فتح الب�اري  :426/11وأخرج س�عيد بن

منص�ور بس�ند صحيح عن أنس فذك�ره ،ورواه اآلج�ري يف الرشيعة،
ص.337

19

الليل والنهارَّ ،
والس��فر واإلقامة ،والب��دو واحلضر ..واهلل
يتوالنا ويرعانا بكالءتهُ ،
وحسن توفيقه.

«الله�م رب جربائي�ل وميكائي�ل وإرسافي�ل ،فاطر

الس�موات واألرض ،ع�امل الغيب والش�هادة ،أنت حتكم
بين عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،اهدنا ملا اختلف فيه من
احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم»(((.

( )1أخرج�ه مس�لم يف الصحيح من حديث الس� ّيدة عائش�ة ريض اهلل عنها

أن النب�ي  -صىل اهلل عليه وآله وس�لم -كان يفتتح به صالة الليل
وبلفظ (اهدين).

20

 00شفاعة القرآن 00
ثبت يف األثر ،أن رسول اهلل ّ
صلى اهلل عليه وعلى
ّ
قال«:الصيام والقرآن يش�فعان للعبد يوم القيامة،
وس��لم
آله
ّ

رب منعت�ه ال ّطع�ام ّ
والش�هوات بالنّه�ار
الصي�ام :أي ّ
يق�ول ّ
فش� ّفعني فيه .ويقول القرآن :منعته النّوم بال ّليل فش ّفعني فيه.
قال :ف ُيش ّفعان»(((.

وج��اء يف األثر عن اب��ن عمر رض��ي اهلل عنهما ّأنه
رب لكل
ق��ال :جي��ي ُء القرآن يش��فع لصحابه ،يقول ي�ا ّ

عام�ل ُعماّ ل ٌة من عمله ،وإين كنت أمنَ ُع ُه اللذة والنوم ،فأك ِْر ْم ُه،
فيقال :ابس�ط يمينكَ ،فتُم ُ
ابس�ط
أل من رضوان اهلل .ثم ُيقالُ :

شاملك ،فتمأل من رضوان اهلل ،ويكسى ِك ْسو َة الكرامة ،ويحُلىّ

( )1أخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده  ،174/2وحممد بن نصر املروزي يف
قي�ام الليل ،ص ،25واحلاكم يف مس�تدركه عىل الصحيحني ،554/1

وق�ال :صحي�ح عىل رشط مس�لم  .وذك�ره الوادعي يف الش�فاعة / 1

 ،182برقم(. )170
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بحلية الكرامة ،و ُي ْل َبس تاج الكرامة(((.
ويف ضوء ذلك ميكن للمسلم أن يفهم قول احلق
تع��اىل  :ﱹﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ((( ،فالق��رآن ن��ور وس��رور ،وبهجة
وحبور ،وهو دس��تور حي��اة األمة اإلس�لامية ،ومصدرها
األول يف اهلداي��ة والتوجيه إىل اخل�ير والعدالة والرمحة،
ق��ال تع��اىل:ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ((( ،وه��و
عصمة ملن ّ
متس��ك به ،ال يزيغ فيس��تعتب ،وال تنقضي
عجائب��ه ،وهو الش��فاء الناف��ع لظاهر اإلنس��ان وباطنه،
قال تعاىل:ﱹﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
( )1أخرج�ه الدارمي يف الس�نن ،كت�اب فضائل القرآن ،ب�اب فضل من قرأ
الق�رآن  ،522/2برق�م( .)3217وذه�ب بع�ض املعارصي�ن إىل أن

إسناده حسن ورجاله رجال مسلم.
( )2سورة اإلرساء ،اآلية . 45
( )3سورة اإلرساء ،اآلية . 9
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ((( ،وق��ال تع��اىل:
ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﱸ(((.
وهل��ذا ولغ�يره ّ ..
ف��إن مذه��ب العق�لاء يف الق��رآن
الكري��م ّأنه أوىل ما ُتصرف فيه نفائ��س األيام ،وأعلى
ما خيص مبزيد االهتمام ،وأن مدار علوم الشريعة عليه
وعلى ّ
س��نة رس��ول اهلل املصطفى صل��ى اهلل عليه وآله
ّ
وسلم ،وأما بقية العلوم فهي آالت لفهمهما ،وهي الضالة
املطلوب��ة ،أو أجنبية عنهم��ا وهي الض��ا ّرة املغلوبة..وملّا
كان الكت��اب الكري��م أش��رف العل��وم ،كان الفهم
ملعاني��ه أوف��ى الفه��وم وأرقاها؛ ّ
ألن ش��رف العلم بش��رف
املعل��وم ،كما ذهب إىل ذل��ك كافة العلم��اء .وكان
للمش��تغل بالق��رآن أمسى املكانة عن��د اهلل تعاىل ثم
عن��د الناس يف الدنيا واآلخرة ،ق��ال صلى اهلل عليه وآله
( )1سورة يونس ،اآلية . 57
( )2سورة اإلرساء ،اآلية . 82

23

ّ
وسلم«:خريكم من تع ّلم القرآن وع ّلمه»(((.
تقدم وغريه أردنا أن ّ
وملا ّ
نذكر يف هذه الصفحات
بش��فاعة القرآن الكريم ألهله ،وع��ودة بركته على
املش��تغل به يف حيات��ه وبعد مما ته؛ ملا لذل��ك من نتائج
عظيمة يف ختريج أجيال تش��تغل بالق��رآن وتفنى يف
ّ
وتبصرها بس��بيله
خدمت��ه ،وتنهض باألم��ة لتصلها به،
احلق ،ال حتيد عن��ه إىل يوم ِّ
الدين؛ وقد جاء يف األثر عن
جبري بن مطعم رضي اهلل عنه ،قالّ :
كنا مع رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وسلم باجلحفة فخرج علينا ،فقال:
«أليس تش�هدون أن ال إله إال اهلل وأين رس�ول اهلل ّ
وأن القرآن

ج�اء من عند اهلل؟» قلنا :نعم ،قال«:فأبرشوا ّ
فإن هذا القرآن
فتمس�كوا به؛ وال هتلكوا بعده
طرف�ه بيد اهلل وطرفه بأيديكم؛ ّ
أبد ًا»(((.

( )1أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح  ،1919/4برقم(.)4739
( )2أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ، 126/2برقم( .)1539وانظر مثل
ه�ذه املعاين يف كتاب مفاتح تدب�ر القرآن والنج�اح يف احلياة ،للدكتور
خالد الالحم  ،ص  ،15ط. 2007 /2
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وروى أبو س��عيد اخلدري رضي اهلل عنه ،قال  :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم«:كتاب اهلل هو حبل
اهلل املمدود من الـسامء إىل األرض»(((.

وللقارئ أن يس��تحضر عظم��ة اآليات الكرمية،
ومكانته��ا عند اهلل ّ
عز وج��ل ،وهو يق��رأ حديث النيب
األكرم صلى اهلل عليه وآله ّ
وس��لم ّ
(:إن سور ًة من القرآن
ثالث�ون آي ًة ش�فعت لرجل حتّى ُغفر له .وهي س�ورة:ﱹ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔﱸ [سورة امللك ،اآلية.)]1

(((

فأي كرامة فوق كرامة القرآن؛ سورة منه تشفع
ّ
وحت��ول حاله إىل
لصاحبه��ا ،وحتول بين��ه وبني العذاب،
( )1أخرج�ه الرتمذي يف الس�نن  ، 363/5برق�م ( .)3788وقال :حديث
حسن غريب ،وصححه بعض املعارصين.

( )2أخرجه الرتمذي يف الس�نن يف فضائل القرآن  ،238/4برقم(،)2891
وق�ال :ه�ذا حديث حس�ن .وأخرجه أب�و داود يف الس�نن ،يف الصالة

 ،119/2برقم( ،)1400وابن ماجه يف السنن ،يف األدب،1244/ 2

برق�م( ،)3786واإلم�ام أمح�د يف مس�نده  ،321/ 2واحلاك�م يف
املستدرك ،كتاب التفسري  ،565/ 1وقال :صحيح اإلسناد.
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الغفران(((.
 وحدي��ث آخ��ر يرويه أب��و أمامة الباهل��ي فيقول:مسع��ت رس��ول اهلل ّ
ّ
وس��لم
صل��ى اهلل علي��ه وعلى آله
يقول«:اقرؤوا القرآن فإنّه يأيت يوم القيامة ش�فيع ًا ألصحابه،
الزهراوين البقرة وس�ورة آل عمران ،فإنهّ ام تأتيان يوم
اقرؤوا ّ

القيام�ة كأنهّ ام غاممتان -أو كأنهّ ام غيايت�ان((( أو كأنهّام فرقان-

حتاجان عن أصحاهبام ،اقرؤوا س�ورة البقرة
م�ن طري
ّ
ص�واف ّ
( )1وجاء عن ابن مس�عود ريض اهلل عنه ،قال :يؤتى الرجل يف قربه ،فتؤتى
رجلاه فتق�ول رجاله :ليس لكم عىل ما ِق َبيل س�بيل ،كان يقوم يقرأ يب
سورة امللك ،ثم يؤتى من قبل صدره ،أو قال :بطنه ،فيقول :ليس لكم

عىل ما قبيل س�بيل ،كان يقرأ يب س�ورة امللك ،ثم يؤتى من قبل رأس�ه،
فيق�ول :لي�س لكم عىل ما قبيل س�بيل ،كان يقرأ يب س�ورة امللك .قال:
فه�ي املانع�ة متنع من ع�ذاب القرب ،وه�ي يف التوراة س�ورة امللكَ ،م ْن

قرأه�ا يف ليل�ة فقد أكثر وأطن�ب .أخرجه احلاكم يف املس�تدرك ،كتاب
التفسري  ،498/2وقال :صحيح اإلسناد.

( )2الغياي�ة:كل يشء أظل اإلنس�ان فوق رأس�ه كالس�حابة وغريه�ا .ينظر
النهاية يف غريب احلديث البن األثري.403 /3
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ّ
فإن أخذها بركة وتركها حرسة ،وال يستطيعها البطلة»(((.
 وللق��رآن ش��فاعة الكرام��ة والرض��وان ؛ ترف��عمكان��ة صاحبه واملش��تغل به ،فعن أب��ي هريرة رضي
أن النيب صلى اهلل عليه وآله ّ
اهلل عنهّ ،
وسلم قال«:جييء

الق�رآن يوم القيامة فيقول :يا رب َح ِّل�ه ،فيلبس تاج الكرامة.
ث�م يقول :يا رب زده ،فيلبس ُح َّل�ة الكرامة .ثم يقول :يا رب
ارض عن�ه ،فريىض عنه ،فيقال له :اق�رأ وارق ،وتزاد بكل آية

حسنة»(((.

والش��ك أن أه��ل االش��تغال بالق��رآن  ،ه��م حفظة
الق��رآن ،العامل��ون ب��ه ،وهم أه��ل اهلل ،أه��ل الكفاية
والقناع��ة ،وإجابة الدعوة ،وهم امله��رة يف قراءة القرآن،
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب فضل
قراءة القرآن وسورة البقرة ،برقم( .)804وبرقم(.)1337

( )2أخرجه الرتمذي يف السنن ،فضائل القرآن عن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وس�لم ،م�ا ج�اء فيمن قرأ حرف� ًا من الق�رآن الكريم ما ل�ه من األجر،
برقم( ،)2915وقال :حديث حسن صحيح.
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ّ
وحتفه��م املالئكة ،وهل��م من اهلل
الذي��ن حيي��ون معه،
تعاىل ما ليس لغريهم؛ فهو ّ
جل جالله يرعاهم وحيفظهم
وحيبه��م ويكرمهم ،وقد جاء يف األث��ر  :عن أبي هريرة
رض��ي اهلل عنه ع��ن النيب صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم،
قال«:م�ا اجتمع قوم يف بيت م�ن بيوت اهلل تعاىل يتلون كتاب
اهلل ويتدارس�ونه بينهم إال نزلت عليهم الس ِ
�كينة ،وغش�يتهم
َّ

الرمحة ،وح ّفتهم املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده»((( ،ومما
ً
أيضا ّ :
أن النيب صلى اهلل عليه وآله وس��لم،
جاء يف األثر
ق��ال«:إن هلل أهلني من الناس» قيلَ :م ْن هم يا رس��ول اهلل؟

قال«:أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته»(((.

( )1أخرج�ه أبو داود يف س�ننه  ،544/1برق�م ( ،)1457وصححه بعض
املعارصين.
( )2أخرجه النسائي يف سننه  ، 17/5برقم ( . )8031واحلاكم يف املستدرك
عىل الصحيحني ،743/1برقم ( .)2046
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 00بركة القرآن الكريم على املشتغل به 00
يف حياته وبعد مماته
إن برك��ة الق��رآن عل��ى املش��تغل ب��ه عظيم��ة،
وكبرية؛ منها:
 حمافظته على عقول أهله وأفضليتهم يف اإلميان ،فمنذل��ك ما جاء يف األثر«:أبقى الناس عق�والً ّقراء القرآن»(((؛

دالل��ة عل��ى ما ش��هدته األمة م��ن حضور برك��ة القرآن

والعل��م ب��ه يف حي��اة أهل��ه وإن طال��ت أعماره��م ،وه��و
كثري يف صفح��ات أمة القرآن ،وفيه إش��ارة لنور أهله،
وبق��اء عقوهل��م تعم��ل يف منظوم��ة الق��رآن العلمي��ة
وي ِّ
واألخالقي��ة والعملية؛ ّ
يتعلم��ون ُ
ويعظون
علمون،
ِ
الناس مبعارفه ،وتتعظ به نفوسهم ،فتفيض على سائر
البشرية.
( )1أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن  ، 557/2برقم (( ،)2708عن عبد
املل�ك بن عمير أنّه قال :كان يقال )..وس�اق األثر  ،وجاء يف مصنّف
ابن أيب ش�يبة  ،120/6برقم ( . )29956والعمر والش�يب ،البن أيب
الدنيا  ،75/1برقم (.)80
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 -كذلك من بركة االش��تغال بالق��رآن على أهله؛ انتفاء

مروره��م مبرحل��ة أرذل العم��ر  ،فمما ّ
س��جله التاريخ ألهل
الق��رآن  :أن عموم أي��ام حياتهم ،والس��يما األخرية منها
متي ً
ش��هدت ّ
زا يف األداء ،فانتفت عنه��م صفة الدخول يف
بوتق��ة أرذليـة العمر اليت وصف الق��رآن بها بعض بنـي
اإلنـسان ،بـقوله تعاىل :ﱹﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱸ(((،
وقد ذكر بعض املؤ ّرخني البتداء مرحلة النس��يان هذه،
أو ذه��اب العق��ل تواريخ كثرية ،ووصف��وا هذه املرحلة
باخلوف َ
واخل َرف(((.
( )1سورة النحل ،اآلية .70

( )2ويسميه بعض العلامء بـالزهايمر؛ الذي هو بمثابة مرض تنكيس بدئي.
وهن�اك من اعتربه مرض ًا عقلي ًا ذهاني ًا يصي�ب اخلاليا العصبية يف املخ،
ويؤ ّدي إىل إفسادها وإىل انكامش حجم املخ  .كام يصيب اجلزء املسؤول
ع�ن التفكري والذاكرة واللغة؛ إذ يظه�ر عىل املريض تناقص يف الذاكرة
وال�ذكاء ،ويمك�ن أن يتس�بب يف أم�راض أخ�رى كاختلال العق�ل،
ّ
وش�خصه كثيرون بالداء
وانخف�اض القدرات العقلية لكبار الس�ن .
اخلطير واملميت ،وعزوا تفاقمه تدرجيي ًا ؛ لرتس�ب بع�ض الربوتينات
املسامة «أميلويد» عىل مسالك األعصاب ،مما يؤدي إىل خلق تشوهات =
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وق��د كان من هدي النيب األكرم صلى اهلل عليه
ّ
وس��لم االس��تعاذة ب��اهلل تعاىل من أن ُي ّ
��رد إىل أرذل
وآله
العم��ر كما َّ
حدث بذلك أنس ب��ن مالك رضي اهلل عنه:
أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله ّ
وس��لم كان يدعو:
«أعوذ بك من البخل ،والكس��ل ،وأرذل العمر ،وعذاب
القرب ،وفتنة ّ
الدجال ،وفتنة احمليا ،وفتنة املمات»(((.
وق��د كان س��عد ب��ن أبي وق��اص رض��ي اهلل عنه
يعلم ّ
يعلم بنيه هؤالء الكلمات كما ّ
ّ
املعلم الغلمان
الكتاب��ة ،ويقول :إن رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله
= يف تلك املسالك .كام أن املاليني من خاليا األعصاب تتلف فيتقلص
حج�م املخ .ويعبرّ عنه بعضهم بامل�رض االنحاليل التقدمي (متقدم أو
مرتق�ي) ؛ أي حي�دث للمخ مع ازدي�اد العمر وتقدمه ،ويق�ود يف هناية
املطاف إىل اخلرف أو العته .ينظر كتاب (خرف الشيخوخة (الزهايمر)
م�رض فق�دان الذاك�رة )khrf alshikhoukhah (a’lzhaimr
 ،mrdh fkdan althakrahلغس�ان جعف�ر) ،وكتاب(MAYO
 CLINICح�ول داء الزهايم�ر MAYO CLINIC houl da’a
 ،a’lzhaimrلرونال�د بيرتس�ن ،ترمج�ة ،وحتقي�ق :مرك�ز التعري�ب
والربجمة ،الدار العربية للعلوم ).

( )1أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  ، 1741/4برقم (.)4430
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ّ
يتعوذ ّ
وسلم كان ّ
منهن دبر الصالة ،يقول « :اللهم إني
الـج نْ
�ْب� ،وأعوذ ب��ك أن ُأ ّ
أع��وذ بك من ُ
رد إىل أرذل العمر،
وأعوذ بك من فتنة الدنيا  ،وأعوذ بك من عذاب القرب»(((.
وال شك أن سياق العودة إىل أرذل العمر ّ
يتضح مبا
يصوره القرآن؛ فإمنا ُي ّ
ّ
رد اإلنسـان إىل أرذل العمر ليعود
( )1أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  ،1038/3برقم ( .)2667وجاء
يف املس�تدرك على الصحيحني  ، 716/1برق�م ( )1957عن عبد اهلل
ابن مس�عود ريض اهلل عنه قال  :كان من دعاء رس�ول اهلل صىل اهلل عليه
وس�لم « :اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،وقلب ال خيشع ،ودعاء
ال ُيس�مع ،ونف�س ال تش�بع ،وم�ن اجل�وع فإنّ�ه بئس الضجي�ع  ،ومن
اخليانة فإهنا بئس�ت البطانة ،ومن الكس�ل والبخل واجلبن ،ومن اهلرم،
ِ
وم�ن أن أرد إىل أرذل العم�ر ،ومن فتنة الدج�ال ،وعذاب القرب ،وفتنة
املحي�ا واملمات ،اللهم إنا نس�ألك قلوب� ًا ّأواهة خمبتة منيبة يف س�بيلك،
اللهم إنا نس�ألك عزائم مغفرتك ،ومنجيات أمرك ،والسَّلامة من كل
إث�م ،والغنيمة م�ن كل بر  ،والف�وز باجلنّة  ،والنجاة م�ن النار» .وكان
إذا س�جد قال« :اللهم س�جد لك س�وادي وخيايل ،وبك آمن فؤادي،
عيل وهذا ما جنيت عىل نفيس ،يا عظيم يا عظيم اغفر يل
أب�وء بنعمت�ك ّ
فإن�ه ال يغفر الذنوب العظيمة إال الرب العظي�م» .وقال احلاكم َع ِقبه:
هذا حديث صحيح اإلسناد إال أن الشيخني مل خيرجا عن محيد األعرج
الكويف إنما اتفقا عىل إخراج حديث محيد بن قيس األعرج املكي ،فأما
أول احلديث يف االستعاذة من األربع فقد روي عن أيب هريرة وعبد اهلل
ابن عمرو .ثم ساق روايتيهام.
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ً
جاه�لا كما كان يف حال طفولت��ه وصباه« ،ال يعلم
ً
ً
شيئا بعد علم كان
شـيئا» يقول :لئال يعلم
بعد علم
يعلم��ه يف ش��بابه ،فذهب ذلك ّ
كله بالكرب ،ونس��ي
ً
ش��يئا ،وانس��لخ من عقله فص��ار من بعد
ف�لا يعلم منه
ً
شيئا(((.
عقل كان له ال يعقل
وقد جاء يف األثر عن عكرمة رمحة اهلل عليه ّأنه
قال «:من قرأ القرآن مل ّ
يرد إىل أرذل العمر»(((.
 وم��ن بركة االش��تغال بالقرآن الكريم حتق��ق اإلميان لدىاملش��تغل ب��ه ،وبالنتيجة تتحول ه��ذه الربكة إىل ظاه��رة يف اجملتمع

ً
إميانا،
املش��تغل بالقرآن(((؛ إذ ُيعد أهله أفضل أهل اإلميان
ومدنه��م وقراهم أفض��ل األماكن بركة بن��ور القرآن،
ولق��د ّ
س��جل التاري��خ أن ه��ذه املي��زة متتع به��ا عظماء
ً
بدءا بس��يدنا رسول اهلل حممد صلى اهلل
اإلسالم اخلاتمِ
( )1ينظر تفسري الطربي  .142/14الدر املنثور . 147/5
( )2مصنف ابن أيب شيبة  ، 120/6برقم (.)29957

( )3ينظر كتابنا«أثر القرآن يف سلوك املجتمع املسلم» ،ص  ،141و.154
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ّ
وس��لم ،وكذلك آل بيت��ه األطهار ،وصحابته
عليه وآله
األخيار ،وسائر س��لف األمة الصاحل ممن تطمح النفوس
إىل الوص��ول إىل م��ا كان��وا علي��ه من هدى ،وتتش��وق
األرواح لتحصيل شيء مما نالوه من التقى وآثاره ،وتعلو
اهلم��م لبلوغ الرت��ب اليت بلغوه��ا أو مقاربتها أو التش��بّه
بأهلها ،وإىل ّ
جتنب س��ائر املهل��كات وما يوقع يف الردى
مما اجتنبوه يف حياتهم.
وهن��ا تنبّ��ه  -ي��ا رع��اك اهلل  -إىل بش��ارات ّ
الن�بي
األكرم صلى اهلل عليه وآله ّ
وسلم ،وهو حيفظ ألجيال
األم��ة الس��ابقة والالحق��ة ّ
الرت��ب َّ
حقه��م يف ّ
والدرجات،
ويب�ّي�نّ عظي��م في��ض فض��ل اهلل تع��اىل عليه��م ّ
ومنه
وكرم��ه؛ فيما يرويه عم��ر رضي اهلل عنه قال :كنت
ً
جالس��ا فقال رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله
م��ع النيب
ّ
وس��لم«:أتدرون أي أه�ل اإليمان أفض�ل إيامن ًا ؟ قال��وا  :يا

رس��ول اهلل؛ املالئكة ،ق��ال :هم كذلك ،وحي�ق ذلك هلم،
34

وم�ا يمنعهم وقد أنزهل�م اهلل املنزلة التي أنزهلم هبا؛ بل غريهم.
قالوا :يا رس��ول اهلل ،فاألنبياء الذين أكرمهم اهلل تعاىل
بالنب��وة ّ
والرس��الة .ق��ال :ه�م كذل�ك ،وحيق هلم ذل�ك وما
يمنعه�م وقد أنزهلم اهلل املنزلة التي أنزهلم هبا؛ بل غريهم! قال
عمر :قلنا :فمن هم يا رس��ول اهلل ؟! قال«:أقوام يأتون من
بع�دي يف أصلاب الرجال فيؤمن�ون يب ومل ي�روين ،وجيدون

ال�ورق املع ّل�ق فيعمل�ون بام فيه ،فه�ؤالء أفضل أه�ل اإليامن

إيامن ًا»((( ،والشك ّأنهم أهل العمل بالقرآن ،املتمسكون

بهديه ،الثابتون عل��ى احلق والفضيلة ،مهما ّ
تبدل وجه
الدنيا أو تغيرّ ت ظروفها  -وازدادت حمنها  -ومشكالتها.
وم��ن املعل��وم أن حتق��ق اإلمي��ان يف القل��ب يدفع
صاحب��ه إىل التحق��ق يف ِّ
ح��ب وس��يلة وصول��ه املتمثلة
برس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله ّ
وس��لم ،ورمحته املهداة
( )1أخرجه احلاكم يف املس�تدرك عىل الصحيحني  ، 95/4برقم (، )6991
وقال :هـذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

35

للعامل�ين؛ باعتباره البش�ير والنذير م��ن اهلل تعاىلّ ،
وأنه
ُبعث من أجل بعث اإلمي��ان يف األرواح واألبدان ،وقد جاء
يف الصحيح عن أنس رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله وس��لم«:ال يؤم�ن أحدكم حتى أكون
أح�ب إليه من والده وول�ده والناس أمجعين» .وقوله صلى
ّ
اهلل عليه وآله ّ
وسلم«:ثالث من ُك ّن فيه وجد حالوة اإليامن

حيب املرء ال
أحب إليه مما سوامها ،وأن ّ
أن يكون اهلل ورس�وله ّ
حي ّب�ه إال هلل ،وأن يك�ره أن يعود يف الكفر كام يكره أن ُيقذف يف
النار»(((.

تق��دم  -وغ�يره كث�ير ّ -
ّ
تتعل��م األجي��ال
ومب��ا
املسلمة احلاضرة والقادمة ّ
أن بركة االشتغال بالقرآن
ً
إميانا
الكريم والتزام تعاليمه؛ عظيمة على صاحبه،
ً
ً
ً
وعمال؛ وهذه الربكات تش��مل االشتغال
ونورا
وعلما
مبا ثبت ع��ن النيب الكريم صلى اهلل عليه وآله ّ
وس��لم
( )1أخرجهام اإلمام البخاري يف الصحيح ، 14/ 1برقم (15و .)16
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ِّ
واملعرف مبراد الوحي
باعتباره الش��ارح للقرآن الكريم،
ً
أيضا :االش��تغال مبعرفة ما جاء
اإلهلي ،ويدخل يف ذلك
يف ش��رحهما  -القرآن والسنة  -عن علماء األمة ،وإصالح
الس��لوك يف ظالهلم��ا؛ فذل��ك ه��و الس��بيل الواضح يف
النه��وض بال��روح والبدن ،وإص�لاح النفس ،واس��تقامة
ُ
منظومة السلوك الفردي واألسري واألممي(((.
 وم��ن بركة القرآن الكريم على املش��تغل به يف حياته؛ ّأنهيتقلل من الدنيا ومتاعها لعظيم ما أكسبه القرآن من خربة معرفية

حبقيقة الدنيا ،وصغرها أمام حقيقة اآلخرة ونعيمهاّ ،
وأن
م��ا عن��د اهلل تعاىل خ�ير وأبقى؛ إذ جاءت كتب ِّ
الس�ير
تصف أحوال أه��ل القرآن ،وكث��رة بكائهم ،وقنوتهم
هلل تع��اىل ،وفقره��م إلي��ه ،وظه��ور تعففه��م يف غال��ب
حاالته��م؛ فم��ن ذلك م��ا جاء يف س�يرة اإلم��ام أبي بكر
( )1وللعي�ش يف ظلال هذه املعاين يمكن�ك العودة إىل كتابنا «أس�س البناء
الروح�ي لألم�ة من خلال القرآن الكري�م وأقوال الس�لف» وهو من

مطبوعات دار القلم العريب بحلب ،سنة 2010م.
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اخلياط البغدادي املقرئ (ت467هـ) رمحة اهلل عليهّ ،أنه
ً
بص�يرا بالقراءات،
كان كب�ير القدر ،عدي��م النظري،
ً
ً
بكا ًء ً ،
عابدا ً
ً
ورعاّ ،
فقريا
قانتا ،خش��ن العيش،
صاحلا
ً
ً
فقيها على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل(((.
متعففا ،ثقة
 وظه��ر ذلك الفقر والصالح والتعفف يف س��لوكوحي��اة أب��ي الفض��ل اإلمام أمحد ب��ن احلس��ن البغدادي
(ت530ه��ـ) رمحة اهلل عليه ،لكثرة اش��تغاله بالقرآن،
ً
جم��و ً
ً
حتى قي��ل يف س�يرته :كان ً
ّ
فقريا
دا،
مقرئا
إماما
ً
ً
متعففا(((.
صاحلا
وش��اع التقلل من الدنيا وأثقاهل��ا عند َم ْن فهم مراد
اهلل تع��اىل يف القرآن الكريم ،الس��يما وأن العديد من
ّ
تتحدث عن أفضلية ما عند اهلل تعاىل ،وأن اآلخرة
آياته
( )1ينظ�ر ال�وايف بالوفي�ات ،للصف�دي  ،136/4ومعرف�ة الق�راء الكبار،
للذهب�ي  ،426/1برق�م ( ،)365وش�ذرات الذه�ب ،الب�ن العماد
. 329/3
( )2ينظ�ر املنتظم البن اجل�وزي  ،62/10ومعرفة الق�راء الكبار  ،للذهبي
 ،478/1برقم (.)421
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خ�ير م��ن األوىل((( ،وأن اهلل تعاىل مينح عب��اده املؤمنني
ثوا َبـ��ي الدني��ا واآلخ��رة بقول��ه تع��اىل :ﱹﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﱸ((( ،وق��د فهم أهل القرآن الدني��ا ،وعرفوا حجمها
ومكانتها مقارن��ة بعظمة اآلخرة ومتاعه��ا ودرجاتها،
ع��ز ّ
أعده اهلل ّ
وم��ا ّ
وجل لعب��اده املوحدين فيها؛ ملّا باش��ر
ّ
وحكموه يف
خط��اب احلق تع��اىل قلوبه��م وعقوهل��م،
ِّ
والشدة،
حياتهم الظاهرة والباطنة ،ومواقفهم يف الرخاء
والسيما قوله تعاىل :ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ(((.
( )1كما جاء يف قوله تعاىل:ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ س�ورة الضحى،
اآلية.4
( )2سورة النساء ،اآلية .134
( )3سورة التوبة ،اآلية .38
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 وم��ن أولئك الذي��ن ّجتلت عليهم برك��ة القرآن
اإلمام الزاهد احلسن ابن صدقة األزدي ّ
الصقلي(ت669هـ)
يرمح��ه اهلل ،إذ جاء يف خربه ّأن��ه كان من أهل القرآن،
ومن ّ
الس��ادات يف زه��ده ،وتعبّده ،وتقلل��ه ،وكان وافر
ً
س��اعيا يف قضاء احلقوق ،ل��ه مهابة وقبول تام،
احلرمة،
وكان صاحب كرامات(((.
 ومن عودة بركة القرآن على املش��تغل به يف حياته؛عز ّ
حتقق اس��تلذاذه مبناجـاة اهلل ّ
وجل ،وكثرة اخلش��وع له،
وال��ورع من الش��بهات اليت توقع فيما ال يرتضي��ه ّ
جل جالله،
وظه��رت هذه الربكة يف األخب��ار اليت تحُ رر فضل اإلمام
يعقوب بن إسحاق (ت205هـ) رمحة اهلل عليه؛ قارئ أهل
البصرة يف عصره  ،إذ مل ُير يف زمانه مثله ،وكان ً
عاملا
ً
فاضال
بالعربي��ة ووجوهها ،والق��رآن واخت�لاف قراءاته،
( )1ينظ�ر معرف�ة الق�رآء الكب�ار  ،675/2برق�م( ،)642وغاي�ة النهاي�ة
 ،219/1وشذرات الذهب .328/5
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ً
نقي ًاً ،
تقي ًا ّ
ّ
زاهدا ،بلغ من خش��وعه ّأنه ُس��رق رداؤه
ورعا
عن كتفه يف الصالة ،ومل يش��عر ،و ُر ّد إليه ومل يشعر
لشغله بالقرآن والصالة واستلذاذه مبناجاة ر ّبه(((.
ً
أيض��ا يف خرب أبي الفض��ل صايف بن
 وج��اء ذل��كعب��د اهلل البغدادي (ت546هـ) رمح��ة اهلل عليه ،إذ ظهر
يف سريته عظيم ّ
تأثره بالقرآن الكريم ،وعودة بركة
ً
ً
وس��لوكا؛ فكان
إميانا وتربية
الكتاب العزيز عليه
م��ع إقرائ��ه الن��اس الق��رآن الكري��م وبإس��ناده العالي؛
كثري التعبد ،واألوراد ،والرتبية الذاتية لنفس��ه وألبناء
املس��لمني؛ فهو جيمع بني العلم والعمل ،والفيض على
اآلخرين مبعانيهما(((.
( )1تنظ�ر طبقات ابن س�عد  ، 304/7ووفيات األعي�ان ،392-390/6
وهتذيب التهذيب .382/11

( )2تنظ�ر معرف�ة الق�راء الكب�ار ،503/1برق�م( ،)454وغاي�ة النهاي�ة
.331/1
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 وم��ن برك��ة القرآن وع��ودة ذلك على املش��تغلني به:ظه��ور حالة الص�لاح يف األم��ة وجمتمعها املس��لم ،وإش��اعة
ثقافة الزهد ،والت��زام اجلهاد بني أبنائه؛ من ذلك ما جاء يف
س�يرة أبي حممد عبد اهلل بن خلف ابن بقي األندلس��ي
(ت  543ه��ـ) رمحة اهلل عليهّ ،أنه مع براعته يف القراءات
ورئاس��ته فيها ،كان ً
رأسا يف الصالح والزهـد واجلهاد،
وهذا كثري يف أهل القرآن(((.
 ومن بركة االش��تغال بالقرآن تفشي ثقافة التعاملم��ع اخللق بال��وُد والتواضع؛ فمن ذلك ما جاء يف س�يرة أحد
أبن��اء األمة اإلمام أبي حممد عب��د اهلل بن علي البغدادي
النح��وي (ت541ه��ـ) رمح��ة اهلل علي��ه ،إذ كان أطي��ب
ً
ً
ورئيس��ا للمقرئني
صوتا بالقرآن الكريم،
أهل زمان��ه
ً
ً
حمققا واس��ع العل��م واالطالع ،متني
وإماما
يف عصره،
الديان��ة ،قلي��ل املثل  ،حتى ّ
مس��اه أهل ّ
الس�ير بـ(مجال
( )1تنظ�ر التكمل�ة لكت�اب الصل�ة  ،259/2برقم( ،)750وغاي�ة النهاية
.481/1
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ً
ً
ً
ً
متوددا على
متواضعا
كرمي��ا،
ظريفا
الع��راق) ،كان
كرب ّ
س��نه ومكانته ،يش��يع ه��ذه الثقافة ب�ين أبناء
املسلمني بذاته ومنهجه(((.
 وم��ن بركة القرآن واالش��تغال به؛ ّأن��ه يفتح اآلفاقالذهني��ة ألهلهّ ،
وينش��ط قدراته��م االس��تيعابية ،ومينحهم
املوسوعية يف فهم املشكالت وإجياد حلوهلاّ ،
وميدهم مبفاتح
العل��وم ووس��ائل حفظه��ا وحتصيلها واس��تدامتها ،وتتس��ع
بركت��ه على أصحاب��ه لتمنحهم ّ
عل��و ّ
اهلمـة يف طلب
العل��وم ،ومزيد حرص على حتصي��ل الفوائد ،وحتصني
الفه��وم ،وانتظـام الس��لوك يف الرغب��ة بالعلم وبتلقيه،
ومن ذلك ما جاء يف س�يرة اإلمام يوسف بن علي الـ ُهذلي
املغربي(ت465هـ) رمحة اهلل عليه؛ إذ بلغ عدد ش��يوخه
ً
ش��يخا ،وقد
الذي��ن قرأ عليهم العل��م وطلبه منهم ()365
ّ
ُ
لقيت يف هذا العلم
وثق ذلك لنفسه ،بقوله«:فجملة َم ْن
( )1تنظ�ر التكمل�ة لكت�اب الصل�ة  ،259/2برق�م( ،)750وش�ذرات
الذهب.128/4
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ً
شيخا ،من آخر املغرب إىل باب
ثالث مئة ومخسة وستون
ً
علم��ت ً
ً
ً
ً
ُ
أحدا
وحب��را  ،ولو
وجبال
ومش��اال
ميينا
فرغان��ة
ّ
يق��دم ّ
علي يف ه��ذه الطريقة  ،يف مجيع بالد اإلس�لام
لقصدته»((( .وقد كان رمحة اهلل عليه حيضر جملس
اإلمام أبي القاس��م القش�يري ،ويقرأ علي��ه يف األصول،
وكان ُ
القشيرْ ي يراجعه يف مسائل النحو.
 وم��ن ظاه��ر ب��ركات الق��رآن الكري��م عل��ى األمةوأبنائها؛ حرصهم ُ
وأ َس��رهم وجمتمعاته��م على كتابة العلم
وطلب��ه ،والتط��ور في��ه ،وإن ّ
كلفهم ذلك زهرة الش��باب
ووقت ّ
قوته ،أو ّ
ّ
وحواسهم لبعض اآلثار
تعرضت أجسادهم
ّ
اجلادة يف طلب العلم؛ ومن ذلك
الس��لبية نتيجة املثابرة
م��ا َّ
حـدث بــه أبو عم��رو الداني عن ش��يخه اإلمام خلف
ابن إبراهيم املص��ري (ت402هـ) رمحة اهلل عليه  ،وكان
( )1تنظ�ر معرفة القراء الكب�ار ،429/1برقم( ،)367وش�ذرات الذهب
.323/3
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ً
أحد ُ
احل ّ
ضابط��ا لقراءة
��ذاق يف الق��راءات ،فقال :كان
ً
جم��و ً
ً
مش��هورا بالفض��ل ُّ
ّ
والنس��ك،
دا،
متقن��ا هل��ا
ورش،
واس��ع الرواية ،صادق اللهج��ة ،كتبنا عنه الكثري من
ُ
كتبت العلم
القراءات واحلديث والفقه ،مسعته يقول:
بص��ره ً
ُ
دهرا ،ثم ع��اد إليه ،وكان
ثالثني س��نة ،وذهب
َي ُؤ ُّم مبسجد يف مصر(((.
 وم��ن مظاهر بركة االش��تغال بالقرآن وع��ودة ذلك علىأهل��ه :أنه ّ
يؤث��ر يف إصالح الس��لوك تأثرياً إجيابي��ًاّ ،
ويوجه حنو
تربي��ة ال��رّوح وتنقي��ة ال َب َ
��دنُّ ،
والرق��ي بالعق��ل ليصل إىل

أمس��ى املس��تويات اإلدراكي��ة ،وترج��ع بركاته على
صاحب��ه يف احلي��اة وبع��د املم��ات؛ م��ن ذلك م��ا جاء يف
س�يرة اإلمام أبي حممد دعوان بن عل��ي اجليب البغدادي
احلنبل��ي (ت542هـ) رمحـة اهلل عليهّ ،أن��ه قرأ القراءات،
ً
ً
ً
ّ
حافظا،
عارف��ا
ذكيا
وتفق��ه فأحكم الفق��ه ،وكان
( )1تنظر معرفة القراء الكبار ،364/1برقم(.)293
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ً
دي ًَ
ثق��ة ّ
ومتصوف��ا على
ن��ا ذا س�تر وصيان��ة وعف��اف،
الس��لف احملمودة رمحهم اهلل رمح��ة ّ
طريقة ّ
عامة  -أي
ً
ً
ِّ
ومتمس
��كا بالثابت من هدي
جامعا بني العلم والعمل،
الن�بي صلى اهلل علي��ه وآله وس��لم يف األق��وال واألفعال
واألح��وال  .(((-م��ات يرمح��ه اهلل يف ذي القع��دة س��نة
اثنت�ين وأربعني ومخس��مائة ،و ُرئي بع��د موته خبمس
وعش��رين س��نة يف املنام وعليه ثياب ش��ديدة البياض،
ً
مش��يا
وعمامة مليحة ،ووجه عليه نور فأخذ بيد الرائي
إىل صالة اجلمعة ،فقال له :يا سيدي ما فعل اهلل بك؟!،
فقالُ :عرضت على اهلل مخسني مرة ،فقال لي :أي شيء
ُ
عملت؟ فقلتُ :
وأقرأته ،فقال لي :أنا أتوالك
قرأت القرآن
أنا أتوالك(((.
( )1ينظ�ر املنتظم  ،127/10برقم( ،)189ومعرفة القراء الكبار ،501/1
برقم ( .)451وغاية النهاية يف طبقات القراء .123/1

( )2تنظر غاية النهاية يف طبقات القراء .123/1
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 -وم��ن برك��ة االش��تغال بالق��رآن أن ينه��ض بصاحب��ه

ليتمس��ك باهلدي النبوي يف سلوكه اخلاص والعام ،فيعمد إىل
ّ
الس��نة
حفظ األوقات واس��تثمارها باملفيد ،واس��تعمال
يف غالب أموره ،ومن ذلك ما جاء يف س�يرة وسلوك شيخ
العراق يف عصره اإلمام أبي أمحد ابن ُس ْ
كينة البغدادي
ً
(ت607هـ) رمحة اهلل عليه؛ إذ كان ً
صاحلا قدوة،
إماما
جمو ً
دا كثري احملاسنُ ،ع ِّم َر حتى َّ
ّ
حدث جبميع مروياته
ً
مرارا ،وقصده الطلبة م��ن البالد ،وكانت أوقاته ّ
كلها
حمفوظ��ة ،فال متضي له س��اعة إال يف ق��راءة ،أو ذكر،
أو ّ
تهج��د ،أو تس��ميع ،وكان كث�ير احل��ج والعم��رة،
واجملاورة ،والطهارة ،ال خي��رج إال حلضور مجعة أو عيد
ً
غالبا،
أو جن��ازة ،وال حيضر ُدور الرؤس��اء ،ويديم الصوم
الس ّ
ويس��تعمل ُّ
��نة يف أموره ،ويتواض��ع جلميع الناس،
وكان ظاه��ر اخلش��وع ،غزير َّ
الدمعة ،وقد ألبس��ه اهلل
ً
مجيال من البهاءُ ،
وح ْس��ن اخللق��ة ،وقبول الصورة،
ردا ًء
47

ونور َّ
الطاع��ة ،وجاللة العبادة ،وكان��ت له يف القلوب
ّ
��ن رآ ُه َ
منزل��ة عظيم��ةَ ،و َم ْ
انتف َ
��ع ُ
تكلم
بر ْؤيته ،ف��إذا
كان عليه ال َب َهاء والنورَ ،ال ُي ْشب ُ
َع ِم ْن مجُ َ َال َس ِت ِه ،صحبه
ً
ّ
وت��أدب به ،وخدمه،
قريبا من عش��رين س��نة،
ابن النجار
وكان ط��اف الب�لاد فم��ا رأى أكمل من��ه ،وال أكثر
عب��ادة ،وال أحس��ن سمَ ْ ً
ت��ا؛ ّ
كل ذل��ك بربك��ة القرآن
وعلمه ،وظهور أثره يف س��لوكه وس��ائر أحواله ،رمحة
اهلل عليه(((.
 ولع��ل من برك��ة القرآن على األمة أن��ه حيفزها لتنفيذاألوام��ر اإلهلي��ة واالنتهاء ع��ن النواه��ي ،وهو بأس��لوبه وترغيبه
وترهيب��ه ،ووع��ده ووعي��ده ،ل��ه تأث�يره اآلس��ر ،وبعث��ه القاهر،

ومتكين��ه القادر؛ فغيرّ حياة املش��تغلني به حنو الس��عادة
والطاعة هلل تعاىل ولرسوله صلى اهلل عليه وآله ّ
وسلم؛
( )1ينظر سير أعلام النبلاء  ،504-503/21برقم( ،)262وش�ذرات
الذهب.26-25/5
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ومن صورهاّ :
متس��ك األمة باألوام��ر اإلهلية كالصالة،
والصيام ،وس��ائر ما جاء ّ
احلث عليه يف القرآن الكريم،
كالقي��ام باحلق��وق ،واإلنف��اق على األرام��ل واأليتام؛
مع احلرص على أن تكون س��ائر خطوات أبنائها ّ
مبنية
عل��ى أس��س صحيحة م��ن العل��م واملعرف��ة ،ليحفظ هلا
مكانتها عند اهلل تعاىل ،ويعود بالربكة على أبنائها
يف حياتهم وبعد وفاتهم .وكذلك توجيهه األمة وأبناءها
إىل احلكم��ة اليت تقطفها م��ن الطاعة واالمتثال ألوامر
اهلل تع��اىل وه��ي التقوى ،كما يف قول��ه تعاىل :ﱹ ﭒ
ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱸ(((.
( )1سورة البقرة ،اآلية.177:
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واس��تفاضت أخب��ار برك��ة الق��رآن يف حي��اة
املش��تغلني به يف ِّ
الس�ير والتاريخ والواق��ع؛ ومنها ما جاء
ّ
العالمة ُ
القدوة أبي احلسن علي
يف س�يرة ش��يخ القراء
ابن حممد بن علي بن هذيل الب ََلنس��ي الزاهد (ت564هـ)
ال��ذي رح��ل إىل من��ازل اآلخرة عن ثالث وتس��عني س��نة
رمح��ة اهلل علي��ه ،إذ كان��ت حياته حافلة م��ع القرآن،
ّ
ّ
وتفقه حت��ى انتهت إليه رئاس��ة اإلقراء يف
تعلم ومس��ع
ً
حنوا من س��تني سنة ،وكان منقطع
زمانه ،وروى العلم
والدي��ن وال��ورع ّ
القري��ن يف الفض��ل ِّ
والزهد م��ع العدالة
قو ً
صو ً
اما َّ
والتواضع ،والتقلل واإلعراض ع��ن الدنياّ ،
اما،
كث�ير الصدقة على األرام��ل واليتامى ،حت��ى قيل له:
ّإنك لتسعى بهذا يف فقر أوالدك  -أي لكثرة ّ
تصدقه !-
فق��ال :ال واهلل ب��ل أنا ش��يخ ّ
طم��اع أس��عى يف غناهم .
إشارة منه إىل االدخار لآلخرة(((.
( )1تنظ�ر تذك�رة احلف�اظ  ،1320/4ومعرف�ة الق�راء الكب�ار ،517/2
برقم( ،)461وشذرات الذهب .212/4
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 -وظهرت كرامة االش��تغال بالق��رآن الكريم ،وبركته،

على أصحابه من خالل حتلِّيهم بالفضائل ،وأمسى الشمائل،
مما كان عليه صلى اهلل عليه وآله ّ
وسلم يف سلوكه
ُ
مع أبناء ّ
األمة املس��لمة وأ َس ِرها وجمتمعاتها ،كالتحلي
باجل��ود واإليث��ار واحملافظة عليهما جت��اه طالب العلم،
وإحيائهم��ا يف األ ّم��ة ،مل��ا لذل��ك ّ
كله م��ن بركة على
املس��لم يف حياته وس��اعة موته وبعد رحيله؛ ومن أولئك
الذين أش��رقت بهم سطور التاريخ ،وهي تروي ِسريتهم يف
املفس��ر حممد بن احلس��ن ّ
الرجال النجباء ،اإلمام ّ
النقاش
املوصل��ي (ت351هـ) رمحة اهلل علي��ه ،كان ممن انفرد
باإلمامة يف القراءات ،والتفس�يرُّ ،
والس َنن النبوية ،طاف
ً
ً
وتعليما له ،مع ما ظهر
طلبا للعلم
يف البالد اإلس�لامية
ُُ
من ُن ُس��كه وورعه ،وس��خائهُ ،
وصدق
وحس��ن خل ِق��هِ ،
هلجته ،واتساع معرفته؛ وقد ّ
حدث أبو احلسن ابن الفضل
ّ
القطان ّأنه حضر ساعة وفاة ّ
النقاش ،وهو جيود بنفسه،
51

فجعل يحُ ّرك ش��فتيه ،ثم نادى بصوت مس��موع:ﱹ ﮇ
ً
ثالثا ،ثم خرجت نفس��ه
ﮈ ﮉ ﮊﱸ((( ،يرددها
رمحة اهلل عليه(((.
 -ومن الذين ظهرت عليهم بركة القرآن وبش��ارته س��اعة

موتهم ش��يخ الش��يوخ ،الش��يخ الص��احل ،أب��و الربكات،
إمساعيل بن أبي س��عد أمحد بن حممد النيسابوري؛ إذ
قال فيه ّ
شاكلة محيدة،
السمعاني :وقور مهيب ،على
ٍ
قرأت عليه الكث�ير ،وكنت ً
عرفت له هف��وةُ ،
ُ
نازال
م��ا
برباط��ه ..وق��ال اب��ن النجار :مسع��ت ابن ُس َ
��ك ْينة  -أي
ً
حاضرا ّ
لـما
أمحد س��بط أبي الربكات  -يق��ول :كنت
احتض��ر ،فقال��ت ل��ه أمي :ي��ا س��يدي ،ما جت��د؟ فما قدر
عل��ى النطق ،فكتب على يده��ا :ﱹﮏ ﮐ ﮑ
( )1سورة الصافات ،اآلية.61:

( )2ينظ�ر معرفة القراء الكب�ار  ،294/1برقم( ،)209وطبقات الش�افعية
الكربى  ،146-145/3برقم (.)130
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ﮒﱸ((( ،ث��م مات يف عاش��ر مجادى اآلخرة س��نة إحدى
وأربعني ومخ��س مئة ،وعملوا ملوت��ه وليمة بنحو ثالث
مئة دينار لكثرة توافد الناس على أهله(((.
وبهـذه اإلشراقة  -وغريها كثري  -تستذكر األمة
أن القرآن الكريم نعم الرفيق يف الدنيا ،ونعم الش��فيع
يف اآلخ��رةّ ،
وأن أهل��ه ه��م أولئ��ك الفض�لاء ،ومناهجهم
ه��ي أفضل املناهج يف التعامل مع احلياة ،وال س��يما مع
كثرة متسكهم بالبذل يف س��بيل اهلل تعاىل ،وإدامة
املع��روف م��ن أجل رضوانه ج��ل جالله ،وه��ذه الربكات
القرآنية ّ
كلها مما حتفظ أصحابها من مصارع الس��وء،
وحتثهم على االشتغال بآيات القرآن الكريم ،وتطبيق
ّ
اس��تحث اهلل تعاىل األمة على فعله فيه؛ فهو السبيل
ما
( )1سورة الواقعة ،اآلية.89:

( )2ينظ�ر سير أعلام النبلاء  ،161-160/20برق�م( ،)95وش�ذرات
الذهب .128/4
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احل��ق يف حتصيل النج��اح والف�لاح ،والتوفيق ُ
حلس��ن
اخلامتة.
َركة كثرة االش��تغال بالق��رآن الكريمّ :
التمتع
 -وم��ن ب َ

احلواس س��ليمة صاحلـ��ة؛ فمن ذلك ما جاء يف س�يرة
ببق��اء
ّ
اإلم��ام حيي��ى ب��ن أمح��د ّ
الس ْ
��ييب (ت490ه��ـ) رمحة اهلل
عليه ،مات وله مئة وسنتان ،وكان قرأ القرآن الكريم
جمو ً
ً
حسن اإلقراء ّ
ببغداد على شيوخها ،وكان َ
عارفا،
دا
ً
دي ً
صاحلاَّ ،
خيرّ ًا ّ
ممت َع ًا بقواه(((.
نا
وس�ير أبناء األمة
وغ�ير ذلك كثري وفري يف تاريخ ِ
ممن طال عمره َ
وح ُس��ن عمله يف ظالل بركة القرآن؛
وهن��ا لك أن تس��تذكر  -يا رع��اك اهلل  -ما جاء يف األثر؛
( )1ينظ�ر غاي�ة النهاي�ة  ،365/2برق�م( .)209وق�ال صاح�ب (النجوم
الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ) ،يف حوادث الس�نة الثالثة من خالفة
املستعيل أمحد  ،وهي سنة تسعني وأربعامئة  « :وفيها تويف حييى بن أمحد
الس�يبي .م�ات يف ش�هر ربيع اآلخر وعاش مائة وثالث ًا ومخسين س�نة
وثالثة أشهر وأيام ًا؛ وكان صحيح احلواس ،يقرأ عليه القرآن ،ويسمع
احلديث ،ورحل الناس إليه .وكان ثقة صاحل ًا صدوق ًا».

54

أن ً
رجال قال :يا رس��ول اهلل أي الناس خري؟ ،قالَ «:م ْن َط َال

وح ُس� َن َع َم ُل� ُه ،قال :فأي الناس ش��ر؟ قالَ :م� ْن َط َال
م�ر ُه َ
ُع ُ

مر ُه َو َسا َء َع َم ُله»(((.
ُع ُ

وال ش��ك ّ
أن االش��تغال بق��راءة الق��رآن الكري��م

ّ
وتعلمه وتعليمه يعد من أحسن األعمال وأمساهاّ ،
وأن
التحول من اللفظ إىل الفهم والتد ّبر ُيعد من أهم املقاصد
اليت حت��ث عليها اآلثار الكرمية ،وهو املقصود األعظم،
واملطلوب املهم ،الذي به تنشرح الصدور ،وتستنري العقول
والقلوب وتسعد األرواح واألبدان(((.
 وم��ن بركة الق��رآن الكريم :أن ينش��رح صدر صاحبه،فيفهم أس��باب اخللق واإلجياد ،ويتعرف على الس��نن الكونية يف

ضوء فهمه للس��نن اإلهلي��ة وآثارها الواردة في��ه ،ويظهر ّ
حبلة
( )1أخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده  ،58/34برق�م ( ،)20415ع�ن
عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه .وأخرجه الرتمذي يف السنن ،566/4
برقم ( .)2330وقال َع ِقبه :هذا حديث حسن صحيح.

( )2كام ذهب إىل ذلك اإلمام السيوطي يرمحه اهلل يف اإلتقان يف علوم القرآن
.106/1
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الفه��م ملنظومت��ه ،ويعيش يف ظالل معاني��ه ،ويتحقق
له اإلكرام حبس��ن اخلامتة يف ض��وء هديه؛ وهنا ندرك
كيف مينح اهلل تعاىل أهل القرآن واملشتغلني به ّ
اهلمة
يف أن تسمو أخالقهم لتكون قرآنية ،وكذلك أفعاهلم
وآثاره��م يف حياته��م وبعد مماتهم؛ فيفي��ض عليهم نور
القرآن وبركته ،وتتس��ع ب��ه معارفه��م ،وتنجلي بنوره
ّ
وحيث
فهومه��م ،وتتضح مع��امل ما جاء يرش��دهم إلي��ه،
اإلنس��انية عليه ،وكل م��ا يرتبط به م��ن علوم؛ حتى
ش��اع االحت��كام إىل منهج الق��رآن الفي��اض يف نفوس
وجمتمعات أهل القرآن ،وظه��رت فائدة وعيهم بدعوته
الن��اس إىل احل��ق والع��دل يف التعام��ل م��ع القضاي��ا أو
املشكالت حتى وإن صغرت؛ فهو النور اهلادي إىل النور،
ّ
والتش��رد
وب��ه اإلخالص املرش��د إىل اخل�لاص من الظلم
والش��رور ،وه��و الفص��ل لي��س باهل��زل ،وه��و الص��راط
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املستقيم ،الذي ال تزيغ به األهواء ،وال يشبع منه العلماء،
ُ
وال تنقضي عجائبهَ ،م ْن قال به صدقَ ،
وم ْن عمل به أجر،
وم ْن دعا إليه ُهدي إىل صراط مس��تقيمَ ،
َ
وم ْن َّ
متسك به
ووعاه واستش��رف آثاره وأنواره  -من الربكة والشفاعة -
ناهلا بفضل اهلل تعاىل وفيض رمحته(((.
وتتض��ح ه��ذه الربك��ة يف االنش��راح والفه��م،
والس��يما يف كيفي��ة التعام��ل م��ع املنظوم��ات األخ��رى س��وى

البش��رية ،م��ن خ�لال التعامل م��ع اللي��ل والنه��ار مبيزان
ّ
وتفكرها
الق��رآن الكريم يف أجي��ال األمة املتعاقب��ة،
( )1وال ش�ك أن الظن احلس�ن باهلل تعاىل ،وبام يرجع علينا من ثواب العمل
واالش�تغال بكتاب�ه ،وأخ�ذ أرواحنا إىل رياض�ه؛ إنام يس�تند إىل اآلثار

النبوية الكريمة ،ومنها:

 م�ا أخرج�ه اإلمام أمحد يف مس�نده ،برقم( ،)14521أن�ه صىل اهلل عليهوسلم قال(:ال يمت أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه).

 -ومنه�ا أيض� ًا :م�ا رواه البخاري يف الصحيح ،برق�م( ،)7405أنه صىل

اهلل عليه وسلم ،قال :قال اهلل تعاىل(:أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما

شاء).

57

وفقهه��ا يف قول��ه تع��اىل :ﱹﮣ ﭒ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ((( ،وقول��ه:ﱹ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﱸ((( ،وقولـه:ﱹﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ(((.
 ومما جاء يف عودة بركات القرآن على أصحابه ما ذكريف س�يرة اإلمام أبي بكر حممد بن احلس�ين البغدادي
(ت 527هـ) رمحة اهلل عليهّ ،أنه كان من ثقات العلماء،
الذين قرؤوا القراءات ّ
وجودوها وأجادوا تعليمها ،وكان
يرمح��ه اهلل مم��ن ع��اش يف ظ�لال الق��رآن وتعاليمه،
( )1سورة الفرقان ،اآلية.62:
( )2سورة البقرة ،اآلية.164:

( )3سورة اإلرساء ،اآلية.79:
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وقد خت��م اهلل تعاىل له احلياة بكرام��ة ما كان عليه
من القيامّ ،
والس��جود ،ومالزمة الق��رآن ،واحملافظة على
ّ
الصل��ة به ّ
وجـ��ل ؛ إذ الكريم تع��اىل أجرى عادته:
عز
ّ
أن َم ْن عاش على ش��يء مات عليهَ ،
وم ْن مات على ش��يء
ُب ِعث عليه كالش��هيد الذي يعيش على أمل الشهادة،
َّ
فيوفق إىل ذلك ،ويس��عى إىل األخذ بأسبابها ُ
فيقتل يف
ً
شهيدا بدمه((( ،فمات البغدادي
سبيل اهلل ،ويبعثه اهلل
ً
س��اجدا رمحـة اهلل عليه ،وكان ممن َح ُسَ��نت خامتته
بربكة القرآن العظيم(((.
( )1وق�د أخرج مس�لم يف الصحي�ح ،باب فضل اجلهاد واخلروج يف س�بيل
اهلل ،برق�م ( ،)4970أنّ�ه صىل اهلل عليه وس�لم ق�ال«:ال ُي ْك َل ُم أحدٌ يف

�م يف س�بيله  -إال ج�اء ي�وم القيامة
س�بيل اهلل  -واهلل أعل�م بم�ن ُي ْك َل ُ
وج ْر ُح�ه َي ْث َعب  -أي يس�يل  -اللون لون الدم ،والريح ريح املس�ك».
ُ

وه�و كذل�ك يف صحي�ح البخ�اري ،كت�اب اجلمع�ة ،ب�اب الطي�ب

 ،219/7برقم( ،)2803وكتاب اجلهاد ،باب من خيرج يف س�بيل اهلل،

برقم(.)2649

( )2ينظ�ر معرفة القراء الكب�ار  ،484/1برقم( ،)429وش�ذرات الذهب
. 81/4
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ّ
وحواس��هم يف ظالل منهج
 ومن الذين حفظوا قواهمومتعوها يف رياضهّ ،
الق��رآنَّ ،
وهذبوا س��لوكهم يف ضوء
تعاليم��هّ ،
فمتعه��م اهلل تع��اىل به��ا يف كربه��م :اإلمام
هب��ة اهلل بن أمحد بن عمر ،الش��يخ البغ��دادي (ت 531هـ)
رمحة اهلل عليه ،إذ ثبت يف الس�ير ّأنه عاش ً
ستا وتسعني

سنة ،قضاها يف رياض القرآن الكريم (((.
وجاء يف األخب��ار ّ
أن واعظ بغداد اإلمام ِّ
املفس��ر أبا
َ
الف َرج عبد الرمحن اب��ن اجلوزي (ت597هـ) ،يرمحه اهلل،
َّ
َّ
وحتدث عن س�يرته ،فق��ال :كان صحيح
ح��دث عن��ه،
التدي��نً ،
ثبتا كث�ير ِّ
الس��ماع ،قوي ّ
الـذكر والفكر،
ُ
كنت أجيء إليه يف ِّ
احلر ،فيقول :تصعد
دائ��م التالوة،
إىل س��طح املس��جد؟ فيس��بقين يف ّ
الدرج ،و ُم ّتع بسمعه
وبص��ره وجوارح��ه إىل أن م��ات  .وذك��ر املدي�ني ّأنه قد
( )1ينظ�ر معرف�ة القراء الكب�ار  ،485/1برق�م( ،)430والبداي�ة والنهاية
 ،212/12وشذرات الذهب .97-96/4
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ً
بصريا(((.
عمي ،ثم عاد
ول��كل م��ا ّ
تقدم  -وغ�يره كث�ير  -تظهر بركة
القرآن الكريم على األمة ،والسيما على املشتغلني به
يف حياته��م ...وه��و كما روى عبد اهلل بن مس��عود عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال(:إن هذا القرآن مأدبة
اهلل ،فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم ،إن هذا القرآن حبل
اهلل ،والنور املبني ،والشفاء النافع ،عصمة ملن متسك به،
ّ
يعوج ّ
وجناة ملن تبعه ،ال يزيغ ُ
فيقوم ،وال
فيستعتب ،وال
تنقض��ي عجائبه ،وال خيلق من كثرة ال��رد ،اتلوه فإن
اهلل يأجركم على تالوته؛ كل حرف عش��ر حسنات،
أما إني ال أقول( :أمل) حرف ،ولكن ألف والم وميم)(((.
فعل��ى املس��لم أن ينهض بنفس��ه ،ويالزم كتاب
ربه؛ فهو الذخرية يف اآلخرة  ..والنور اهلادي إىل الس��عادة
( )1ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء . 350-349/2
( )2أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني  741/1برقم (.)2040
وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
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يف الدني��ا ،وبه يصلح القلب وتس��تقيم اجل��وارح ،وفيه
عل��وم األول�ين ،ومع��ارف اآلخري��ن ،وزاد الداري��ن الدنيا
واآلخ��رة؛ فمم��ا جاء يف األثر ع��ن أبي العالي��ة قال( :قال
ُ
رج��ل ألبي بن كع��ب :أوصين :قال :اخت��ذ كتاب اهلل
ً
ً
ً
وقاضيا ،فإنه الذي اس��تخلف
حكم��ا
إمام��ا ،وارض به
فيكم رسولكم صلى اهلل عليه وسلم ،شفيع مطاع،
وش��اهد ال يته��م ،فيه ذكركم ،وذك��ر َم ْن قبلكم،
وحكم ما بينكم ،وخربكم وخرب ما بعدكم)(((.
ً
فهنيئا ملن عرف للقرآن قدره ،ومتس��ك به ،واختذه
ً
دلي�لا لرضوان اهلل تع��اىل والفوز برمحته ،واس��تلذ من
خالله مبناج��اة اهلل جل جالله  ..فلك اللهم األمر من قبل
ومن بعد ،فأعنا على ذكرك وش��كرك وحسن رعاية
كتاب��ك وعبادت��ك ،وال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل العلي
العظيم.
( )1أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء  ،253/1وجاء يف سير أعالم النبالء
.393/1
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 ..أم��ا عودة بركة القرآن على املش��تغل به بعد
مماته:
ّ
فتقدمت اإلشارة إىل شفاعة القرآن ألهله ،وظهور
برك��ة تالوته ،وحفظ��ه ،وفهمه ،والعم��ل مبضامينه
عليه��م يف حياتهم وس��اعة وفاتهم ،وبع��ض ما يلحقهم
بع��د مماتهم؛ إذ ّ
متثل ش��فاعته ثمرة من ثم�رات األوقات
ال�تي صرفوها يف ّ
تعلم��ه وتعليمه ،وميك��ن اعتبارها

ظاه��رة جلية يف جمتمعات أهل القرآن؛ فكما تتجلى
عز ّ
ب��ركات اهلل ّ
وجل على املش��تغل بآي��ات القرآن يف
احلي��اة الدنيا؛ فالش��ك ّ
أن نفحاتها تع��ود على أهله يف
حياته��م اآلخ��رة ومنازهلا ؛كما جاء يف حديث ش��فاعة
الصيام والقرآن املتقدم(((.
وجاء يف األثر عن عمرو بن ّ
مرة قال :مسعت جماهد
( )1الذي أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  ،174/2برقم ( ، )6626واحلاكم
يف املسـتـدرك عىل الصحيحني  ،740/1برقم ( . )2036وقال  :هذا
حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجه .
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اب��ن ج�بر يق��ول :القرآن يش��فع لصاحب��ه ي��وم القيامة
ُ
ُ
ومنعت
فأس��هرت َليـ َْله،
فيقول :يا رب جعلتين يف جوفه
َج َس َد ُه من شهوته ،ولكل عامل من عمله عمالة فيوقف
له عز وجل فيقول :ابس��ط ي��دك فتمأل من رضوان اهلل،
فال يسخط عليه بعدها ً
أبدا  ،ويقال له :اقرأ وارقه فريفع
بكل آية درجة ،ويزاد بكل آية درجة(((.

( )1أخرج�ه اب�ن املبارك يف كت�اب الزهد  ، 278/1برق�م ( . )806وقال:
أخرجه حممد بن نرص يف قيام الليل.وقد سبق ذكر بعض اآلثار يف ذلك.
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من اآلثار واألخبار التارخيية يف ظهور بركة القرآن
على أهله بعد مماتهم:
وم��ن الوقائ��ع الكث�يرة ال�تي تناقلته��ا األم��ة يف
تاري��خ حمَ َ ل��ة الق��رآن الكريم ،وع��ودة برك��ة آياته
عل��ى أبنائها بعد وفاتهم كمكافأة على ما مضى من
س��لوكهم القرآني احلياتي؛ ما جاء يف سرية اإلمام أبي
منصور اخلياط حممد بن أمحد بن علي الزاهد البغدادي
(ت499ه��ـ) ،م��ات ول��ه ثامن وتس��عون س��نة :كان ً
رجال
قانتا هللً ،
صاحل��ا ً
ً
عاملا بالق��راءات صاحب أوراد واجتهاد،

ول��ه كرام��ات مش��هودة ،انقط��ع إلق��راء الق��رآن ط��ول
ً
ً
حيات��ه ،فقرأ ّ
كثريا  ،حتى بلغوا العش��رات.
خلقا
ولقن
وكان له ورد بني العش��اءين يقرأ فيه ُس ً
بعا من القرآن،
ً
ً
وقاعدا حتى طعن يف ّ
الس��ن ،وكان إمام مسجد،
قائما
مدة ّ
اعتك��ف فيه ّ
يعلم العميان كالم اهلل ،ويس��أل
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هلم ،ويطعمهم وينفق عليهم(((.
وظه��رت برك��ة القرآن ألب��ي منص��ور يف حياته؛
مبا ب��ارك اهلل تع��اىل له يف عم��ره ،ومبا كتب��ه له من
قب��ول اخللق وإقباهلم على التعل��م والنفع منه ،ثم ّ
جتلت
بع��د وفاته كما َّ
ح��دث ابن خيرْ ون فق��ال :ما رأيت مثل
يوم ُص ِّلي على أب��ي منصور اخلياط  ،من كثرة اخللق
والتربك باجلنازة.
ونقل الذهيب عن ِّ
الس َلفي ّأنه قال :ذكر له املؤمتن
الس��اجي يف ثاني مجعة من وفاة الش��يخ أب��ي منصور:
اليوم ختموا على قربه ( )221ختمة ،ودعوا عقيب كل
ختمة(((.
وق��د ُرئي البغدادي يف املن��ام بعد وفاته  ،فقيل له:
م��ا فعل اهلل ب��ك؟ فقال :غف��ر لي ؛ بتعليم��ي الصبيان
( )1ينظ�ر العرب يف خرب من غرب  ،356/3وغاية النهاية  ،74/2وش�ذرات
الذهب  ،406/3واألعالم للزركيل . 316/5

( )2ينظر معرفة القراء الكبار  ،458/1برقم(.)399

66

فاحتة الكتاب(((.
وف��اق األمر وف��اء التالمذة لش��يخهم ،وتس��خريهم
وعام��ة الناس له بع��د موته بربكة م��ا كان عليه من
صحبة الق��رآن ،وخدم��ة العميان ،والص��دق يف صحبة
التالم��ذة وعام��ة اخللق وتعلي��م الصبي��ان؛ ليصل إىل
دخ��ول َم ْن ليس من هذه األمة يف منظومتها ،وأن يكون
ً
س��ببا يف دخول البعض يف اإلسالم بعد
رمحة اهلل عليه
الع ْ
وفات��ه؛ إذ يحُ ّدث علي ُ
كربي وهو ممن حضر جنازة
ً
خلقا منها ،وأنه اس��تقبلهم
أبي منصورّ :أنه مل ير أكثر
يهودي ،فرأى كثرة ِّ
الزحام واخللق! ،فقال :أشهد ّ
أن هذا
وأس َ
ِّ
الدي��ن هو احلقْ ،
��لم ؛ فرمحة اهلل عل��ى أبي منصور
ً
ط��اب ّ
وميتا ،وه��دى اهلل به اخلل��ق يف حياته وبعد
حي ًا
مماته(((.
( )1ينظ�ر ذي�ل طبقات احلنابلة  ،البن رجب احلنبيل  ، 86/1وسير أعالم
النبالء .222/19
( )2ينظر معرفة القراء الكبار  ،459/1برقم(. )399
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 وفاضت بركة القرآن لتش��مل سبط أبي منصور اخلياط،وه��و اإلمام عبد اهلل بن عل��ي البغدادي (ت541هـ) رمحة
اهلل عليه  ،فمع ما ش��هدت له الصفحات من نور وإش��راق
وسرية حافلة بالعلم والعمل واالشتغال بالقرآن ،وطيب
صوت��ه ب��ه مع كرب ّ
س��نه ،وتواضع��ه ،وت��ودده للخلق؛
فاضت عليه هذه الربكات بع��د موته ،وظهر ما ّ
من اهلل
تعاىل به على أجداده من ّ
العز والنعيم.
قال اب��ن اجل��وزي (ت597هـ) يرمح��ه اهلل :ما رأيت
ً
مجعا أكثر من مجع جنازته رمحـه اهلل(((.
وق��ال اب��ن ش��افع :س��ار ِذ ْ
كر س��بط اخلي��اط يف
البالط(((واألغوار واألجناد ،ورأس أصحاب اإلمام أمحد،
وص��ار أوحد وقت��ه ،ونس��يج وحده ،مل أمس��ع يف مجيع
عمري من يقرأ الفاحتة أحس��ن وال أوض��ح منه .وكان
ً
ً
كرميا مل خيلف
ظريف��ا
مجال العراق بأس��ره .وكان
( )1ينظر املنتظم  ،122/10برقم( ،)178واألعالم للزركيل . 105/4
( )2هكذا وردت يف املرجع ،ولعلها  :البالد.
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مثل��ه يف أكثر فنونه((( .وق��د صلى عليه إمام احلنابلة
يف بغداد الش��يخ عبد القادر اجليل��ي رمحة اهلل عليه،
ودف��ن عند ّ
ُ
دك��ة اإلمام أمح��د بن حنب��ل يرمحه اهلل،
وأغلق أكث��ر أهل البلد ذل��ك الي��وم((( ،وكان اجلمع
يفوت اإلحصاء.
ً
أبياتا من ِّ
الش��عر يقول
وروى الذهيب بس��نده إلي��ه
فيها:

أ ّيـهــا الزائرون بعــد وفـــايت

ـحــد ًا عميقـا
ضمني و َل ْ
َجــدَ ثـ ًا َّ

َ
رأيت مــن املــو
سـرتون الذي ُ
ِ
(((
ت عيان ًا وتس ْـ ُلكون ال َّطريـقا
( )1ينظر ذيل طبقات احلنابلة ،البن رجب احلنبيل .189/1
( )2أي تركوا االشتغال بالتجارة والبيع والرشاء هلول ما أصاهبم ،وانشغاالً
تش�وف ًا ملا
بما أمل ّ هب�م ،وحرص ًا عىل حض�ور اجلنازة ،وحتصيل الثوابّ ،
أخرب به النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم من عظيم األجر يف الصالة عىل
امليت ،ويف تشييعه وحضور دفنه.
( )3الس�فر اخلام�س من كت�اب الذيل والتكمل�ة لكتايب املوص�ول والصلة
. 371/1
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 -وم��ن أولئ��ك الذي��ن فاض��ت عليه��م نفح��ات برك��ة

الق��رآن الكريم بع��د موتهم؛ اإلمام علي اب��ن ُهذيل الزاهد
(ت 564ه��ـ) رمح��ة اهلل علي��ه ،فق��د بلغ  -كما أش��رنا
ً
س��ابقا  -يف التجوي��د واإلتق��ان واإلمامة أمس��ى املراتب،
وكان ص��در املقرئني وإمام ّ
اجملودينّ ،
عمر فانتهت إليه
ً
متقنا
رياسة اإلقراء بش��رق األندلس يف عصره ،وكان
جمو ً
ً
ضابطا ّ
دا حس��ن األخذ على القراء ،مش��هور الفضل
ً
ً
متواضعا خيرّ ًا ،كثري
صاحل��ا
والزه��د والثقة والعدالة،
قو ً
صو ً
ام��ا ّ
احلي��اءّ ،
ام��ا ،وكان متى توج��ه إىل ضيعته
بغربي بلنس��ية صحبه طلبة العلم إليه��ا للقراءة عليه
والسماع منه ،فيحتمل ذلك منهم؛ طلق الوجه ،منشرح
الص��در ،مجيل الصرب ،وكانوا ينتابونه ً
ً
ونهارا فال
ليال
يسأم من ذلك ،وال يضجر على كرب ّ
سنه حسبما كان
عليه أمره معهم قبلها ،وملّا تويف حضر س��لطان بلنس��ية
أبو احلجاج يوس��ف بن سعد ،وتزاحم الناس على ْ
نعشه،
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ً
ً
ً
مجيال.
وذكرا
حسنا
باكني فقده ،وأتبعوه ثناء
وقد رثاه ابن واجب بقوله:

لـم أن َْس يـو َم هتادى َن ْع َشـ ُه َأ َسـف ًا
ْ

ِ
الكفن
أيدي الورى وتراميها عىل

ٍ
ُف فــال
كزهـرة تـتـهاداها األك ُّ

ٍ
راحـة إال عىل ظـ َعـنِ
تُقـيم يف

(((

أمنوذجا ً
ً
رائدا يف التعامل
فرمحة اهلل عليه كان
ً
ورمزا َ
لـم ْن ظهرت كرام��ة القرآن الكريم
مع الق��رآن،
عليهم؛ بصفاته احلميدة ،وخصال��ه الفاضلة الفريدة،
واخل ْ
وتعامل��ه مع النف��س َ
��ق مبنهج الق��رآن الكريم،
ل
ِ
وحرص��ه على ّ
ب��ث العلم واملعرف��ة بني أبناء املس��لمني،
والغن��ى ع��ن الن��اس مب��ا ّ
يس��ره اهلل تعاىل له من س��بل
العيش ،ونشر ثقافة الوداد والرمحة بني اخللق ،ورعاية
م��ن أوصى اهلل ورس��وله صلى اهلل عليه وآله وس��لم بهم
كاألرامل واأليتام ،وطلبة العلم  ،واحملافظة على إمناء
( )1ينظر تاريخ بغداد .373-372/5
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ذخ�يرة اآلخرة ؛ بكثرة الصدق��ات ،والدعاء يف األوقات
الفاضل��ة ،لتحقيق حس��ن اخلامتة ،والفوز مب��ا فيها من
ّ
مسرات ،فأحس��ن تعامله مع القرآن ،وسلك بذلك سبيل
ً
الرض��وان فطاب ً
وميت��ا؛ ّ
طيب اهلل ث��راه ،وغفر له،
حي��ا
ورفع مقامه ،وجعلنا على إثره.
 -وم��ن الذي��ن فاضت عليـه��م بركة الق��رآن يف حيـاتهم

َ
وبع��د مماته��م؛ اإلمام احلاف��ظ الواع��ظ ِّ
أبوالف َرج
املفس��ر
عب��د الرمحن بن عل��ي املعروف بابن اجل��وزي (ت 597هـ)
رمح��ة اهلل علي��ه ،فق��د اس��تثمر عم��ره يف العيش مع
الق��رآن ويف ظ�لال معانيه ،واس��تنباط أحكامه ،ويف
ً
ّ
تعلم وتعلي��م موعظته ،واس��تلهام ِح ْ
جتويدا
ك َمت��ه؛
ً
ً
ً
ً
وإرش��ادا؛ حت��ى بلغ أمسى
ووعظ��ا
وتفس�يرا،
وإتقان��ا
املرات��ب يف تأليف م��ا ّ
يتعلق بالقرآن وعلومه وتفس�يره
ومواعظ��ه ،وكان ل��ه التأثري الكبري واحلض��ور ّ
املميز
يف قلوب اخللفاء والوزراء والعلم��اء واألغنياء والفقراء،
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ً
ش��يخا قد ّ
وكان جمموع مش��اخيه ِّ
خرج
ني��ف وثامنون
عنه��م ،وكان��ت وفاته ليلة اجلمعة بني العش��اءين يف
الثالث عش��ر من رمضان سنة سبع وتسعني ومخسمائة
يف داره بقطفتا ،وله سبع وثامنون سنة قضاها يف صحبة
القرآن الكريم واإلفصاح عن مكنون معانيه ،والصرب
ً
احتسابا ملا جاء يف مضامني الكتاب العزيز
على البالء
من عظيم الثواب عند اهلل تعاىل للمحتسبني الصابرين
يف سبيله.
ق��ال اإلم��ام الذه�بيُ (:
وغ ّس��ل يرمح��ه اهلل وق��ت
الس��حرُ ،
َّ
وغ ّلقت األس��واق ،وج��اء اخلل��ق ،وصلى عليه
ً
اتفاقا ،ألن األعي��ان مل يقدروا من
ابنه أبو القاس��م علي
الوص��ول إلي��ه  ،ثم ذهبوا ب��ه إىل جامع املنص��ور  ،فصلوا
ً
علي��ه ،وضاق بالناس ،وكان ً
مش��هودا ،فلم يصل
يوما
إىل حفرت��ه مبقربة اإلمام أمحد ببغ��داد إىل وقت صالة
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اجلمعة ،وكان يف متوز((( ،وأفطر خلق ،ورموا نفوسهم
ُ
يف امل��اء ،وأن��زل يف احلف��رة ،واملؤذن يق��ول اهلل أكرب،
وحزن علي��ه اخللق ،وباتوا عند قربه طول ش��هر رمضان
خيتمون اخلتمات  ،بالش��مع والقنادي��ل  ،ورآه يف تلك
الليل��ة ّ
احملدث أمحد بن س��لمان يف النوم وهو على منرب
م��ن ياقوت ،وهو جال��س يف مقعد صدق واملالئكة بني
يدي��ه  .وكان ق��د أوص��ى أن يكتب عل��ى قربه هذه
األبيات(((:

الذنـْب َلـدَ ي ِ
ـــه
كَثــ َُر ّ ُ
ْ

َيا كَثـِيـ َْر ال َع ْف ِ
ــو َعمَّـ ْن
ج َ ِ
ب َي ْر ُجـو الـ
اءك ا ُمل ْذن ُ
َ

ص ْفح عن جـر ِم يدَ ي ِ
ــه
ُ ْ َ ْ
َّ َ
ِ
ضَّـي ِ
ٌ
إلـيـه
إحسـان
ف
ْ

جـزا ُء الـ
أنَـا َض ْي ٌ
ـفَ ،و َ

( )1أي الشهر السابع (يوليو) من السنة امليالدية.
( )2ينظر تاريخ بغداد.373-372/5

74

اخلامتة
ً
احلم��د هلل ً
وآخ��را  -وإن ّ
متت فك��رة ،أو حررت
أوال
عبارة ،أو رصدت إش��ارة فكل ذل��ك داخل بفيض فضله
ج��ل جالله ،فله احلمد والفضل  -والصالة والس�لام على
خامت األنبياء واملرس��لني س��يدنا حممد بن عبد اهلل وعلى
آله وصحبه أمجعني.
وبع��د ..فق��د حررن��ا يف الصفحات الس��ابقة بعض
اإلش��راقات م��ن اآلثار واملواقف يف ش��فاعة الق��رآن وعودة
بركته على املش��تغل ب��ه يف حياته وبع��د مماته؛ على
أمل أن تس��هم يف ش��روق مشس الق��رآن يف قلوب وعقول
أبن��اء األمة من جديد ،فينتفع به��ا اجليل احلاضر والقادم،
حمف ً
وتك��ون ّ
��زا إىل مزيد عناي��ة بالق��رآن العظيم ،وأن
توظف اجلهود واألم��وال واألعم��ار يف رعايته وإكرامه،
وحتبيب��ه للن��اس ،وإجي��اد الوس��ائل ّ
املرغب��ة للعيش يف
ظالله ،والتلذذ مبعاني��ه ،واالمتثال ألحكامه ،وحفظه،
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والقي��ام به على الوجه الذي حيبه اهلل ورس��وله صلى اهلل
علي��ه وعلى آله؛ ك��ي تصل أجيالنا هذه إىل استش��راف
آثاره يف الروح والنفس والبدن ،وتنال حس��ن رجاء ذخريته
وشفاعته ،وسعادته يف الدنيا و اآلخرة.
ثم عل��ى الباحث عن الش��فاعة القرآني��ة وبركتها
أن حيس��ن كيفي��ة التعامل م��ع القرآن الكري��م((( من
خالل تالوت��ه على الوجه الصحيح ،واس��تحضار أجر ذلك

وكرامته عند اهلل تع��اىل:ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ((( .ث��م حفظ��ه بالتلق��ي،
واس��تحضار أثر ذل��ك يف النف��س واألجي��ال ،واليقني بأن
الش��فاعة واألث��ر اإلجياب��ي متحص��ل حبف��ظ ح��دوده
 الق��رآن  -كم��ا ذه��ب إىل ذل��ك الس��لف يرمحه��م اهلل( )1ويمك�ن للق�ارئ اإلف�ادة م�ن كتاب «أبرز أس�س التعامل م�ع القرآن»
لألس�تاذ الدكت�ور عي�ادة أيوب الكبيسي حفظه اهلل ،فه�و كتاب مهم،

باعث عىل التعامل مع القرآن يف ضوء فهم السلف يرمحهم اهلل تعاىل.

( )2سورة البقرة ،اآلية.121
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تع��اىل ،وجتدي��د فهمه وف��ق ثوابت اآلثار ع��ن النيب اخلامت

املختار صلى اهلل عليه وآله وس��لم ،وما ثبت عن صحابته
األخيار رضوان اهلل عليه��م أمجعني ،وكذلك يف ضوء
ً
سالكا سبيل الضوابط واألسس
احتياجاتنا العصرية،
املق��ررة ل��دى العلم��اء يف فه��م نص��وص الوح��ي اإلهلي،
ليص��ل إىل مرحلة الفهم عن اهلل تعاىل ،ويس��تحضر يف
ذل��ك كله عظيم ثواب م��ا يرنو إليه يف هذا الس��لوك،
وكرامة شفاعة القرآن له عند اهلل تعاىل  ،ال سيما بعد
ّ
يتحول
أن ُي��درك مراد اهلل تعاىل من خ�لال خطاباته .ثم
إىل مرحل��ة العم��ل مبضام�ين توجيهات��ه احلكيم��ة،
وتطبي��ق آيات��ه ذات األم��ر ،واالنتهاء ع��ن نواهيه ،وأخذ
الع�برة م��ن قصص��ه ،وعنده��ا س��تدرك األم��ة مقاصد
القرآن ،وتنال شفاعته وكرامته يف الدنيا قبل اآلخرة؛
فقد ثبت عن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم أنه
قال«:املؤم�ن ال�ذي يقرأ الق�رآن ويعمل ب�ه كاألُت ُْر ّجة طعمها
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طي�ب ورحيها ط ّي�ب ،واملؤمن الذي ال يق�رأ القرآن ويعمل به

املناف�ق الذي يقرأ
كالثم�رة طعمه�ا طيب وال ريح هل�ا ،ومثل
ُ
القرآن كالرحيانة رحيه�ا ط ّيب وطعمها ُم ّر ،ومثل املنافق الذي

ال يقرأ الق�رآن كاحلنظلة طعمها ُم ّر أو خبي�ث ورحيها ُم ّر»(((.
وكم��ا ثبت ع��ن ابن مس��عود رض��ي اهلل عنه وهو
ّ
حيدث األمة عن هدي السلف يف اإلفادة من القرآن وأنواره
منا إذا ّ
وش��فاعته ،فيقول :كان الرجل ّ
تعلم عش��ر آيات
بهن َّ ..
معانيهن والعمل ّ
ّ
ّ
فتعلمنا
يتجاوزهن حتى يعرف
مل
ً
مجيعا(((.
القرآن والعمل
فعلينا  -يا رعاكم اهلل  -أن نبذل اجلهد يف تعاملنا
ّ
نتفكر ّ
ونتفهم مراد اهلل تعاىل
م��ع القرآن الكريم ،وأن
ّ
ونتعل��م مغزى اآلي��ات ومقاصدها ،ون��درك مراميها
في��ه،
وأهدافه��ا؛ فهي آيات تتنزل كل حلظة يف وجداننا تعاجل
( )1أخرج�ه البخ�اري يف الصحيح ،كت�اب فضائل القرآن ،ب�اب من راءى
بقراءة القرآن ،برقم(.)5059
( )2أخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده  ،410/5والطربي يف مقدمة تفسيره
.36/1
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مشكالتنا النفس��ية والروحية والبدنية واالجتماعية،
وتوصلن��ا إىل احلل��ول املناس��بة ملس��ائل الي��وم ،وتن�ير لنا
الطريق إىل مستقبل الرمحات والشفاعة والنجاح.
وبه��ذا وبغ�يره من الثاب��ت عن رس��ول اهلل صلى اهلل
علي��ه وآله وس��لم،وأصحابه ،والس��لف الص��احل يرمحهم
اهلل؛ ميكن للمس��لم أن ّ
حيفز نفس��ه ليصل باإلخالص
مع العمل واإلحس��ان فيهما إىل التمك��ن من احلصانات
الدنيوي��ة ،والش��فاعات األخروي��ة ،وحيق��ق الس��عادة
املنش��ودة للروح والب��دن ،وتظهر آثارها فيه ،ويف أس��رته،
وجمتمعه وأمته ،واهلل ولي التوفيق.
نبين��ا محُ َ َّم��د َّ
َّ
كلم��ا َذ َ
ك َ
وصل��ى اهلل عل��ى ِّ
��ر ُه
ٍ
ون َّ .
َّ
ْ
كر ِه الغا ِف ُل َ
الذ ِ َ َ َ
وصلى اهلل عليه
اك ُرون ،وغفل عن ِذ ِ
وأكثر وأزك��ى ما َّ
األول�ين واآلخرينَ ،
يف َّ
َ
صلى
أفض��ل
ْ
ـه َّ .
وزكان��ا َّ
وإياكم َّ
بالصالة عليه،
عل��ى َأ َح ٍد من َخل ِق ِ
ُ
َ
أفض��ل ما َّ
زكى ً
��ه بصالته عليهَّ .
والس�لام
أح��دا من أ َّم ِت ِ
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ُ
ورمح��ة اهلل وبركاته .وج��زاه اهلل َّ
عنـ��ا ْأف َض َل ما
علي��ه
جزى ُم ْر َس ً
�لا عن َم ْن ُأ ْرس َ
فإنه سبحانه َ
��ل إليهم ؛ َّ
أنق َذنا به
ِ
ُ
صل��ى اهلل عليه وس��لم من َ
اهل َل َ
كة ،وجعلن��ا يف خري أ َّم ٍة
َ
أخرجت ّ
دائن�ين بدينه الذي ارتضى ،واصطفى به
للناس،
تمُ ْ
ٌ
َ
ْ
مالئكته َ ْ
نعمة
س بنا
ومن أنع��م عليه ِمن خلقه ،فلم ِ
بطنت ،نلنا به��ا ّ
ْ
ْ
حظ ًا يف ِدين ُ
ود ْنيا ،أو ُد ِف َع بها
ظه��رت وال
ٍ
َّ
واحد منهما :إال وس��يدنا َّ
حمم ٌد
عنا مكرو ٌه فيهما ،أو يف ٍ
ُ
القائ��د إىل خريه��ا ،واهلادي إىل
صل��ى اهلل عليه س�� َببُها،
ائد عن َ
ُر ْشدهاَّ ،
اهل َل َ
الذ ُ
الس ْو ِء يف خالف ُّ
كة وموارد َّ
الر ْش ِد،
ِ
ِّـه لألسباب اليت ُتورد َ
اهل َل َ
املُ َنـب ُ
ُ
بالنصيحـة يف
القائم
كة،
ِ
اإلرش��اد واإلن��ذار فيه��اَ .
فص َّلى اهلل على َّ
��د وعلى آل
حمم ٍ
ٌ
َّ
محيد
حمم ٍد ،كما َص َّلى على إبراهيم وآل إبراهيمَّ ،إنـه
ٌ
جميد(((.
واحلمد هلل رب العاملني.
( )1ه�ذه الصيغ�ة م�ن الصلاة ذكرها اإلم�ام الش�افعي يف كتابه الرس�الة،
ص.17-16
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أهم املصادر واملراجع املستفاد منها
«القرآن الكريم».
 أب�رز أس�س التعام�ل م�ع الق�رآن ،للدكتور عي�ادة الكبيسي ،دارالبحوث ،ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،ط2001 ،2م.
 اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ،املكتبة الثقافية ،بريوت ،لبنان.أث�ر الق�رآن يف س�لوك املجتم�ع املس�لم ،للدكت�ور عب�د الق�دوسالسامرائي .دائرة الشؤون اإلسالمية ،ديب ،ط1430 ،1هـ .
 أس�س البن�اء الروح�ي لألم�ة من خلال الق�رآن الكري�م وأقوالالس�لف ،للدكتور عبد القدوس بن أسامة الس�امرائي ،دار القلم
العريب ،حلب ،سوريا ،ط2010 ،1م.
األعالم ،للزركيل .موقع يعسوب( ،املكتبة الشاملة). أيسر التفاسير لكالم العلي الكبري ،جلاب�ر ابن أبوبك�ر اجلزائري،مكتب�ة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،اململكة العربية الس�عودية،
ط2003 ،5م.
 البحر املديد ،ألمحد بن حممد ابن عجيبة احلسني اإلدرييس الفايس،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2003 ،2م.
 تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت. تذكرة احلفاظ  ،للذهبي ،حيدر آباد ،اهلند ،سنة 1324هـ. تفسري الطربي ،دار الفكر1405 ،هـ . هتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين ،حيدر آباد1325 ،هـ. -خ�رف الش�يخوخة (الزهايم�ر) م�رض فق�دان الذاك�رة khrf

،alshikhoukhah (a’lzhaimr) mrdh fkdan althakrah
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لغسان جعفر.

 ( MAYO CLINICح�ول داء الزهايم�ر MAYO CLINIC ،houl da’a a’lzhaimrلرونال�د بيرتس�ن ،ترمجة ،وحتقيق :مركز

التعريب والربجمة ،الدار العربية للعلوم ).
 الدر املنثور ،السيوطي ،دار الفكر ،بريوت. السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة،أليب عب�د اهلل األنص�اري املراكيش،حتقي�ق :إحس�ان عب�اس ،دار
الثقافة ،بريوت ،لبنان،ط 1965 ،1م.
 الزه�د البن املب�ارك ،أليب عبد اهلل امل�روزي ،دار الكت�ب العلمية،بريوت.
 سنن ابن ماجه القزويني ،دار الفكر ،بريوت. سنن أيب داود السجستاين ،دار الفكر ،بريوت. سنن الرتمذي السلمي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت. سنن الدارمي ،دار الكتاب العريب1407 ،هـ. سنن النسائي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1991 ،م. سري أعالم النبالء  ،للذهبي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1413 ،هـ. ش�ذرات الذه�ب البن العامد ،حتقي�ق حممود األرن�اؤوط ،دار ابنكثري ،دمشق ،ط1986 1م.

 شعب اإليامن ،للبيهقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.الش�فاعة ،للوادع�ي ،أعده�ا للش�املة :رأف�ت احلام�د الع�دين،1428هـ.
 صحي�ح البخاري ،أليب عب�د اهلل اجلعفي ،حتـ البغ�ا ،دار ابن كثري،الياممة ،بريوت ،ط ،3سنة 1987م.
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 صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث ،بريوت. طبقات ابن سعد ،دار الكتب العلمية ،بريوت. طبقات الشافعية ،البن قايض شهبة  ،عامل الكتب ،بريوت. طبقات الش�افعية الكربى ،لتاج الدين الس�بكي ،املطبعة احلسينية،القاهرة ،سنة 1324هـ .
العبر يف خبر من غبر ،للذهبي ،حتقي�ق د .صالح الدي�ن املنجد،الكويت1984 ،م.
 العمر والشيب ،البن أيب الدنيا ،مكتبة الرشد  ،الرياض1412 ،هـ. غاية النهاية يف طبقات القراء  ،البن اجلزري ،موقع الوراق (املكتبةالشاملة).
 فت�ح الغف�ار اجلام�ع ألحكام س�نة نبين�ا املختار ،للحس�ن بن أمحدالرباع�ي الصنعاين ،حتقيق جمموعة بإرشاف الش�يخ عيل العمران،
ُ
دار عامل الفوائد ،ط1427 ،1هـ.
 فضائل القرآن ،للنس�ائي ،دار إحياء العلوم،بريوت ،الدار البيضاء1413هـ.
 فضائ�ل الق�رآن وتالوته ،لل�رازي ،حتقيق األس�تاذ الدكتور عامرحسن صربي ،دار البشائر اإلسالمية  ،بريوت ،ط1994 ،1م.
 املحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز ،أليب حممد عبد اخلالق ابنغال�ب بن عطي�ة األندليس ،حتقيق عبد السلام عبد الش�ايف ،دار
الكتب العلمية ،لبنان ،ط1993 ،1م.
 خمتصر قي�ام الليل ،ملحمد بن نرص امل�روزي ،موقع جامع احلديث(املكتبة الشاملة).
 -املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم القزويني ،دار الكتب العلمية،
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بريوت1990 ،م.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،مرص. مصن�ف عب�د ال�رزاق الصنع�اين  ،املكت�ب اإلسلامي ،بيروت،1403هـ.
 املعجم الكبري،أليب القاسم الطرباين ،حتقيق :محدي السلفي ،مكتبةالعلوم واحلكم  ،املوصل ،ط1404 ،2هـ.
 معرف�ة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،للذهبي ،مؤسس�ةالرسالة ،بريوت1984 ،م.
 مفاتح تدبر القرآن والنجاح يف احلياة ،للدكتور خالد الالحم.ط،22007م.
 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،البن اجلوزي ،دار صادر ،بريوت،ط1358 ،1هـ.
 النج�وم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة .البن تغري بردي ،موقعالوراق( ،املكتبة الشاملة).
 نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،البن األنباري ،القاهرة1967 ،م. النهاي�ة يف غريب األثر ،البن األثير ،دار الكتب العلمية ،بريوت،1399هـ.
 ال�وايف بالوفي�ات ،للصف�دي ،حتقي�ق :جمموع�ة م�ن املحققين،منشورات فرانز شتايز شتوتكارت.
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أليب العباس ابن خلكان،حتقيق:إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت.
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