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 ٦ الطريق إىل القرآن

  
  :مدخل 

   احلمد هللا وبعد،،
لطاملا أرين حديث بعض الصاحلني إذ يتحدثون عما يرونه من فرق 
مبهر يف حيام، وعن فرقٍ عظيمٍ يف فهمهم وصحة نظرهم 

   ..واستقرار تفكريهم؛ بربكة هذا القرآن 
يبثون شجواهم عما جيدونه  ني إذولطاملا أرين 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 ! ذاته بالقرآن بل لقد أرين فوق ذلك كله تشرف النيب 
  ..ولد آدم يتشرف بكتاب اهللا

قبل القرآن، وحال النيب  فانظر كيف يرسم القرآن حال النيب 
  بعد القرآن، كما قال تعاىل﴿ ككَذَلا ونيحأَو كا إِلَيوحر نم 

  ].٥٢:الشورى[ ﴾ الْإِميانُ ولَا الْكتاب ما تدرِي كُنت ما أَمرِنا
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا ﴿ل اهللا سبحانه وقو

نيلافالْغ نلَم هلقَب نم تإِنْ كُنآنَ وذَا الْقُره كيوسف [ ﴾إِلَي :
٣[  



  

 ٧ الطريق إىل القرآن

بعد إنزال القرآن  فانظر باهللا عليك كيف تأثرت حال النيب 
بعد  ال النيب عليه، بل انظر ما هو أعجب من ذلك وهو ح

الرسالة إذا راجع ودارس القرآن مع جربيل كيف يكون أجود 
باخلري من الريح املرسلة كما يف البخاري، هذا وهو رسول اهللا 
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 

  . ]٢: البينة [ ﴾رسولٌ من اللَّه يتلُو صحفًا مطَهرةً﴿
وانظر إىل ذلك التصوير الشجي حلال أهل اإلميان يف ليلهم كيف 

آل [ ﴾اَء اللَّيلِأُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آن﴿يسهرون مع القرآن 
  . ]١١٣: عمران 

أترى أن اهللا جل وعال ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العالقة مع 
    القرآن عبثاًَ؟ 

: حممد [ ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ﴿فتارةً حيثنا صراحة على التدبر 
٢٤[  ..  

تمعوا لَه وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاس﴿وتارةً حيثنا على اإلنصات إليه 
  ..  ]٢٠٤: األعراف [ ﴾وأَنصتوا

وتارةً يأمرنا بالتفنن يف األداء الصويت الذي خيلب األلباب لتقترب 
  . ]٤: املزمل [ ﴾ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا﴿من معاين هذا القرآن 



  
 ٨ الطريق إىل القرآن

وتارةً يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته باالستعاذة من الشيطان لكي 
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه ﴿وسنا الستقبال مضامينه تصفو نف

  ..   ]٩٨: النحل [ ﴾من الشيطَان الرجِيمِ
وقَالَ الرسولُ ﴿وتارةً يغرس يف نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن 

 ]٣٠: قان الفر[ ﴾يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا
 ..  

وتارات أخرى ينبهنا على فضله، وتيسريه للذكر فهل من مدكر، 
  اخل،  ... وعظيم املنة به

  ..كل ذلك لريسخ عالقتنا بالقرآن 
هل ترى ذلك كله كان اتفاقاً ومصادفة ال حتمل وراءها الدالالت ف

  !اخلطرية؟
بل هل من املعقول أن يكون القرآن الذي أقسم اهللا به، ومتدح 

التكلم به، وجعله أعظم الكتب السماوية اليت أنزهلا سبحانه، ب
، وجعل حفظ ألفاظه خاصية  وخص به أفضل البشرية حممداً 

أهل العلم، هل من املعقول أن تكون كل هذه اخلصائص والشرف 
  !والعظمة للقرآن ويكون كتاباً اعتيادياً يف حياتنا؟

ضامني وحمتويات ال بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمةً يف م
هذا القرآن ذاته، وال بد أن يكون هلذا القرآن حضور يف حياتنا 

  .يوازي هذه العظمة



  

 ٩ الطريق إىل القرآن

ويف هذه الرسالة القصرية اليت بني يديك حصيلة خطرات وتباريح 
  .حول واقع القرآن يف حياتنا، وآثاره املبهرة احلسية واملعنوية

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
  رأبوعم

  هـ١٤٣٣ربيع اآلخر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
 ١٠ الطريق إىل القرآن

  سطـوة القـرآن -١
   

من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتاً لالنتباه تلك السطوة الغريبة 
ظاهرة حارت ) سطوة القرآن.. (اليت ختضع هلا النفوس عند مساعه 

  .. فيها العقول 
يف الغرفة يغشى املكان سكينة ملموسة  ئحني يسري صوت القار

  .. حولك  جاء مابط على أر
  .. تشعر أن مثة توتراً يغادر املكان 

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

  .. تستطيع أن تعرب عنه ما تشعر به لكنك ال يءهناك ش
ويصدح صـوت القـارئ مـن     - مثالً -حني تكون يف غرفتك 

نتظـار  جهازك احملمول، أوحني تكون يف سـيارتك يف حلظـات ا  
ويتحول صوت اإلذاعة إىل عرض آيات مسجلة من احلرم الشريف 

  .. تشعر أن سكوناً غريباً يتهادى رويداً رويداً فيما حولك.. 
كأمنا كنت يف مصنع يرتطم دوي عجالته وحمركاته مث توقف كل 

  .. مرة واحدة يءش
كأمنا توقف التيار الكهربائي عن هذا املصنع مرة واحـدة فخـيم   

  .. فتت األنوار وساد اهلدوء املكانالصمت وخ



  

 ١١ الطريق إىل القرآن

يف النفوس حتدث عنها ) القرآن العظيم(هذه ظاهرة ملموسة يصنعها 
  .. الكثري من الناس بلغة مليئة باحلرية والعجب

  .. خياطبك أحياناً شاب مراهق يتذمر من والده أو أمه 
فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابـة لتقنعـه بضـرورة    

  .. فعال له  احترامهما مهما
  .. وتالحظ أن هذا املراهق يزداد مناقشة وجمادلة لك 

يا أخـي  : فإذا استعضت عن ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط
واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُـلْ  الكرمي يقول تعاىل ﴿

أيت موقـف  ر] ٢٤:اإلسراء[﴾ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا
  .. هذا الفىت خيتلف كلياً

  .. شاهدت هذا بأم عيين 
  .. ومن شدة انفعايل باملوقف نسيت هذا الفىت ومشكلته 

  .. وعدت أفكر يف هذه السطوة املدهشة للقرآن
واخفض كيف صمت هذا الشاب وأطرق رد مساع قوله تعاىل ﴿

رب ارحمهما كَمـا ربيـانِي   لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ 
  .. ﴾ صغريا

  .. حىت نغمات صوته تغريت 
  .. يا أهللا كيف هزته هذه اآلية هزاً 

 للدراسة؛ حني قدمت للمجتمع الغريب أول مرة قبل ثالث سنوات
  ) .. حديثي العهد باإلسالم(اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار 
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  : واحداً فقط كنت أحاول أن أستكشف سؤاالً
حىت ميكن (هو أكثر مؤثر يدفع اإلنسان الغريب العتناق اإلسالم؟  ما

   .)منه يف دعوة البقية االستفادة
حول املوضوع، ) نظرية معقدة(كنت أتوقع أنين ميكن أن أصل إىل 

يعرفها كثري مـن النـاس،    تفاصيل دقيقة حول هذه القضية ال أو
الذاتية لشخصيات غربيـة   وقرأت ألجل ذلك الكثري من التجارب

أسلمت، وشاهدت الكثري من املقاطع املسجلة يروي فيها غربيـون  
قصة إسالمهم، وكم كنت مأخوذاً بأكثر عامل تردد يف قصصهم، 

) مسعوا القرآن وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم(أال وهو أم 
 هذا السيناريو يتكرر تقريباً يف أكثر قصص الذين أسلموا، وهم ال

  ! عرفون اللغة العربية أصالًي
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبـلٍ  ﴿واهللا يقول  ..إا سطوة القرآن

اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيهذا تـأثر  ] ٢١: احلشر [﴾ لَر
  !اجلمادات فكيف بالبشر؟

ـ  اري يف ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهرية رواها البخ
صحيحه وقد وقعت قبل اهلجرة النبوية وذلك حـني اشـتد أذى   
املشركني ملا حصروا بين هاشم واملطلب يف شـعب أيب طالـب،   

 ألصحابه يف اهلجرة إىل احلبشة، فخرج أبـو  فحينذاك أذن النيب 
وهو ) ابن الدغنة(بكر يريد اهلجرة للحبشة فلقيه مالك بن احلارث 
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قبيلة هلا حلف مع قريش، وتعهد أن جيري أبا سيد قبيلة القارة، وهي 
  : بكر وحيميه لكي يعبد ربه يف مكة، يقول الراوي

فطفق أبو بكر يعبد ربـه يف داره، وال يسـتعلن بالصـالة وال    (
القراءة يف غري داره، مث بدا أليب بكر فابتىن مسجدا بفنـاء داره  
وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصـف عليـه نسـاء    

شركني وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال امل
بكاء ال ميلك دمعه حني يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش 

  ] ٢٢٩٧: البخاري). [من املشركني
من العبارات ) فيتقصف عليه نساء املشركني وأبناؤهم(هذه الكلمة 

اس بتالبيبهم اليت تطرق ذهين كثرياً حني أمسع تالياً للقرآن يأخذ الن
 ..  

ومعىن يتقصف أي يزدمحون ويكتظون حوله مـأخوذين جبمـال   
  .. القرآن

حيتمل نفسه إذا قرأ القـرآن فتغلبـه    بكر الأبو فانظر كيف كان 
  .. دموعه 

وانظر لعوائل قريش كيف مل يستطع عتاة وصناديد الكفار احليلولة 
  .. بينهم وبني اهلرب لسماع القرآن

عرض هذه الظاهرة  - جل وعال -دهاشاً أن اهللا ومن أكثر األمور إ
دليل وحجة، فاهللا سبحانه وتعاىل نبهنا على أا  البشرية أمام القرآن

إىل أن نالحظ سطوة القرآن يف النفوس باعتبارها من أعظم أدلـة  
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هذا القرآن ومن ينابيع اليقني ذا الكتاب العظيم، ومل يشر القرآن 
  .. اخلرور إىل األرض إىل ل األمر إىل جمرد تأثر يسري، بل يص

  هل هناك انفعال وتأثر وجداين أشد من السقوط إىل األرض؟ 
تأمل معي هذا املشهد املدهش الذي يرويه ربنا جل وعـال عـن   

  : سطوة القرآن يف النفوس
ذَا يتلَى قُلْ آمنواْ بِه أَو الَ تؤمنواْ إِنَّ الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إِ﴿

   ]١٠٧:اإلسراء[﴾ علَيهِم يخرونَ لَألذْقَان سجدا
باهللا عليك أعد قراءة هذه اآلية وأنت تتخيل هذا املشـهد الـذي   

قوم ممن أوتو حظاً من العلم حني يتلـى  : ترسم هذه اآلية تفاصيله
ميلكـون أنفسـهم فيخـرون إىل     من آيات القرآن ال يءعليهم ش

  .. هللا تأثراً وإخباتاً األرض ساجدين 
  .. يا أهللا ما أعظم هذا القرآن

بل تأمل يف أحوال قوم خري ممن سـبق أن ذكـرهم اهللا يف اآليـة    
  .. السابقة 

  : استمع إىل انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي، يقول تعاىل
رية آدم وممـن  أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني من ذُ﴿

حملْنا مع نوحٍ ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائيلَ وممن هدينا واجتبينا 
] ٥٧:مـرمي [﴾ إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمنِ خروا سجدا وبكيا

  .. تصور جنس األنبياء  هذه اآلية
  .. اً فقطليس رجالً صاحل
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  .. العلم  اوال قوم ممن أوتو   
   أو نبيني  اًواحد اًوال نبي ..  
  ) .. جنس األنبياء(بل تصور اآلية    
دب عند مساع الوحي وتأثر يسـري  وليست اآلية خترب عن جمرد أ   
  .. به

  .. بل اآلية تصور األنبياء كيف خيرون إىل األرض يبكون   
خيرون لألرض يبكون حني يسمعون .. ء جنس األنبيا.. األنبياء    

  .. الوحي 
  ماذا صنع يف نفوسهم هذا الوحي العجيب؟    

وقوم آخرون يف عصر الرسالة ذكر اهللا خربهم يف معرض املـدح  
وإِذَا سمعواْ ﴿: والتثمني الضمين يف صورة أخاذة مبهرة يقول تعاىل

ـ    فت مهـنيى أَعـرولِ تسا أُنزِلَ إىل الرعِ  ممالـد ـنم يض ﴾] 
  ] ٨٣:املائدة

أي شخص يقرأ اآلية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض يف عيوم    
فاق قدرم على االحتمال  يءمن الدموع حني مسعوا القرآن أنه ش

 ..  
هذا السر الذي يف القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات الـيت     

  .. أراقوها من عيوم حني مسعوا كالم اهللا 
  .. ملاذا تساقطت دمعام؟ إا أسرار القرآن   



  
 ١٦ الطريق إىل القرآن

هذه الظاهرة البشرية اليت تعتري بين اإلنسان حـني يسـمعون      
  .. القرآن ليست جمرد استنتاج علمي أو مالحظات نفسانية

  .. أخربنا اهللا أنه أودعه يف هذا القرآن  يءبل هي ش   
   ..ليس تأثري القرآن يف النفوس والقلوب فقط    
  .. تأثريه اخلارجي على اجلوارح  - أيضاً -بل    
  .. اجلوارح ذاا تز وتضطرب حني مساع القرآن   
  .. قشعريرة عجيبة تسري يف أوصال اإلنسان حني يسمع القرآن    
 :يقول تعاىل   
 ﴿  ـهنم رـعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتك يثدالْح نسنزلَ أَح اللَّه 

جلُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلني جلُودهم وقُلُوبهم إىل ذكْـرِ  
٢٣: الزمر [﴾ اللَّه [  
الحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر، تقشعر اجللود، مث تلني،    

إا حلظة الصدمة باآليات اليت يعقبها االستسـالم اإلميـاين، بـل    
  .. نقياد ملضامني اآلياتواالستعداد املفتوح لال

يف أسـاليب  ) احملسنات اخلطابيـة (ولذلك مهما استعملت من    
ميكن أن تصل ملستوى أن يقشعر اجللد  خماطبة الناس وإقناعهم فال

يف رهبة املواجهة األوىل باآليات، مث يلني اجللـد والقلـب لربـه    
  .. ومواله، فيستسلم وينقاد خبضوع غري مشروط

  .. ه املرء يف تصرفات الناس أمامهيرا يءهذا ش   
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هذه معاملة بنكية ربويـة  : جرب مثالً أن تقول لشخص يستفتيك
قدم بآيات القرآن يف حترمي الربا، : حمرمة باإلمجاع، ويف موقف آخر

بـني املـوقفني؛    االستجابةمث اذكر احلكم الشرعي، وسترى فارق 
لقلـوب  تصنعه اآليات القرآنية من ترويض النفـوس وا  بسبب ما

تقْشعر منه جلُود الَّـذين  خلالقها وموالها، متاماً كما قال تعاىل ﴿
كْرِ اللَّهإىل ذ مهقُلُوبو مهلُودج نيلت ثُم مهبنَ روشخي﴾ ..  

حني ترى بعض أهل األهـواء يسـمع   .. ويف مقابل ذلك كله    
ينفعل وجدانه  ضامينها، والخيضع مل يتأثر ا، وال آيات القرآن وال

ا، بل رمبا استمتع بالكتب الفكرية واحلوارات الفكرية وتلذذ ـا  
وقضى فيها غالب عمره، وهو هاجر لكتاب اهللا مير بـه الشـهر   
والشهران والثالثة وهو مل جيلس مع كتاب ربه يتأملـه ويتـدبره   

 يا ويبحث عن مراد اهللا من عباده، إذا رأيت ذلك كله؛ فامحد اهللا
فَويلٌ للْقَاسية ﴿ سبحانه اهللا أخي الكرمي على العافية، وتذكر قول

كْرِ اللَّهذ نم مه٢٢: الزمر[﴾ قُلُوب [  
كما (وحني يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من كتاب اهللا    

فحـني  ) أحزاب يومية من القـرآن  كان ألصحاب رسول اهللا 
يا أخي الكرمي أن تشعر بأي إدالل تنهي تالوة وردك اليومي فاحذر 

على اهللا أنك تقرأ القرآن، بل مبجرد أن تنتهي فامحل نفسك علـى  
مقام إمياين آخر؛ وهو استشعار منة اهللا وفضله عليك أن أكرمـك  
ذه السويعة مع كتاب اهللا، فلوال فضل اهللا عليك لكانـت تلـك   



  
 ١٨ الطريق إىل القرآن

لـنفس  الدقائق ذهبت يف الفضول كما ذهب غريها، إذا التفتـت ا 
لذاا بعد العمل الصاحل نقص مسريها إىل اهللا، فإذا التفتـت إىل اهللا  
لتشكره على إعانته على العبادة ارتفعت يف مدارج العبودية إىل را 

ولَولَا فَضلُ اللَّـه  وموالها، وقد نبهنا اهللا على ذلك بقوله تعاىل ﴿
أَح نم كُمنكَى ما زم هتمحرو كُملَياعدأَب وقول ] ٢١: النور[﴾ د

وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا وما كُنا لنهتدي لَولَا أَنْ ﴿اهللا 
ا اللَّهاند٤٣: األعراف [﴾ ه[.  

فتزكية النفوس فضل ورمحة من اهللا يتفضل ا على عبده، فهـو     
ي الشكر واحلمد، وبصـورة  بعد العبادة حيتاج إىل عبادة أخرى وه

حيتاج  أدق فاملرء حيتاج لعبادة قبل العبادة، وعبادة بعد العبادة، فهو
  .. لعبادة االستعانة قبل العبادة، وحيتاج لعبادة الشكر بعد العبادة

وكثري من الناس إذا عزم على العبادة جيعل غاية عزمه التخطـيط     
  .. والتصميم اجلازم 

  .. سائل ثانوية وينسى أن كل هذه و   
  ) .. االستعانة(وإمنا الوسيلة احلقيقية هي    
ولذلك وبرغم أن االستعانة يف ذاا عبـادة إال أن اهللا أفردهـا      

  .]٥: لفاحتةا[﴾ نستعني وإِياك نعبد إِياكبالذكر بعد العبادة فقال ﴿
ويف ، يف الشـعائر،  شـيء وهذه االستعانة باهللا عامة يف كـل     

، ويف مقاومة االحنرافـات الشـرعية، ويف   اإلصالحيةاملشروعات 



  

 ١٩ الطريق إىل القرآن

اخلطاب الدعوي، فمن استعان باهللا وجلأ إليه فتح اهللا لـه أبـواب   
  .. يتصورها توفيقه بألطف األسباب اليت ال

  
على أية حال، ال ميكن أن يفـوت القـارئ مالحظـة هـذه        

) سطوة القرآن( هي االنفعاالت اليت حيدثها القرآن يف النفوس، واليت
أصل يدل على (فعالً، والسطوة أصل معناها كما يقول ابن فارس 

، فالقرآن له قهر وعلو ملموس على النفوس، وهـذا  )القهر والعلو
َء الْحق وزهـق  وقُلْ جا﴿املعىن نظري وصف اهللا للقرآن باإلزهاق 

بـلْ  ﴿مغ ، ونظري وصف اهللا للقرآن بالد]٨١: اإلسراء [﴾الْباطلُ
هغمدلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح فقْذونظري وصف ]١٨: األنبياء [﴾ن ،

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَـى جبـلٍ   ﴿اهللا لقرآن بتصديع الكائنات 
اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيونظري تشبيه  ]٢١: احلشر [﴾لَر

 ]٢٠: البقرة [﴾يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم﴿الربق اهللا للقرآن ب
  .كما نبه على هذا التشبيه ابن عباس رضي اهللا عنه

ولصحة هذا املعىن فإنك جتد يف كتب اآلثار أوصافاً للقرآن تدور    
قـوارع  (وعبـارة  ) زواجر القرآن(حول أثره يف النفوس، كعبارة 

  .ول يف كتب اآلثار، وحنوها مما هو متدا)القرآن
والسطوة مبعىن العقوبة فعلٌ الئق باهللا كما جاء يف بعض اآلثـار      

، ويكثر يف كتـب  )إن اهللا إذا أنزل سطوته(عند ابن حبان وغريه 
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حيـذرهم اهللا  (التفسري باملأثور كالطربي وابن كثري وحنوهم قولـه  
  ).سطوته

بكتابك، اللهم  اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أحي قلوبنا    
اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلـده مث الن جلـده وقلبـه    
لكالمك، اللهم اجعلنا ممن إذا مسع ما أنزل إىل رسـولك تفـيض   
 اعيوننا بالدمع، اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرمحن خرو

سجداً وبكياً، اللهم إنا نعوذ بك ونلتجئ إليك ونعتصم جبنابك أن 
  . جتعلنا من القاسية قلوم من ذكر اهللا ال
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  !كيف انبهروا .. أمل ت -٢
   

لَو أَنزلْنا بسكينة القرآن ﴿) اجلمادات الصماء(تأمل كيف تنفعل    
     ةـيشخ ـنا معـدصتا مـعاشخ هتأَيلٍ لَربلَى جآنَ عذَا الْقُره

٢١ : احلشر[﴾اللَّه.[  
الرواسي اليت يضرب املثل يف صالبتها تتصدع وتتشقق من  اجلبال   

  ..هيبة كالم اهللا
بسكينة القـرآن،  ) نساء املشركني وأطفاهلم(وتأمل كيف انبهر    

  :ففي صحيح البخاري 
أن أبا بكر ابتىن مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصـلي  (           

ناؤهم يعجبون فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء املشركني وأب
وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال بكاء ال ميلك دمعه حني يقـرأ  

: البخـاري )[القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش مـن املشـركني  
٢٢٩٧.[  

  ..والتقصف هو االزدحام واالكتظاظ   
بسكينة القـرآن، ففـي   ) صناديد املشركني(وتأمل كيف انبهر    

يريـد أن يفاوضـه يف     البخاري أن جبري بن مطعم أتى الـنيب 
أسارى بدر، فلما وصل إىل النيب وإذا باملسلمني يف صالة املغـرب،  
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وكان النيب إمامهم، فسمع جبري قراءة النيب، ووصف كيف خلبت 
  :أحاسيسه سكينة القرآن، كما يقول جبري بن مطعم

أَم يقرأ يف املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية ﴿ مسعت النيب (   
قُوا ملقُونَ خالالْخ مه ٍء أَميرِ شغَي ٣٥(ن ( اتاوملَقُوا السخ أَم

أَم عندهم خزائن ربـك أَم هـم   ) ٣٦(والْأَرض بلْ لَا يوقنونَ 
 : البخاري)[كاد قليب أن يطري] ٣٧ - ٣٥: الطور [﴾الْمصيطرونَ

٤٨٥٤.[  
   مهللا در العرب ما أبلغ عبارا ..  
هكذا يصور جبري أحاسيسه حني مسع قوارع سورة الطور، حيث   

، هذا وهو مشرك، ويف حلظـة عـداوة   )كاد قليب أن يطري: (يقول
تستعر إثر إعياء القتال، وقد جاء يريد تسليمه أسرى احلرب، ففي 
خضم هذه احلالة يبعد أن يتأثر املرء بكالم خصمه، لكن سـكينة  

  ..به أن يطريالقرآن هزته حىت كاد قل
بسـكينة  ) اجلـن (وتأمل كيف انبهرت تلك املخلوقات اخلفية    

) بطن خنلـة (يف موضع يقال له  القرآن، ذلك أنه ملا كان النيب 
وكان يصلي بأصحابه صالة الفجر، فهيأ اهللا له جمموعة من اجلـن  

، فاقتربوا من رسول اهللا وأصحابه، فلما )جن أهل نصيبني(يسمون 
النيب يف الصالة انبهروا بسكينة القـرآن، وأصـبحوا   مسعوا قراءة 

وإِذْ صرفْنا إِلَيـك  ﴿ :يوصون بعضهم باإلنصات، كما يقول تعاىل
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﴾ نفَرا من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَـالُوا أَنصـتوا  
  ].٢٩ : األحقاف[

هؤالء اجلن مـن   وأخرب اهللا يف موضع آخر عن ما استحوذ على   
قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر مـن الْجِـن   ﴿ :التعجب فقال تعاىل

  ]١ : اجلن[﴾فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا
بسكينة القرآن، فلم تقتصـر  ) صاحلوا البشر(وتأمل كيف انبهر    

ىل اجللود فصارت آثار اهليبة القرآنية على قلوم فقط، بل امتدت إ
اللَّـه نـزلَ أَحسـن    ﴿ :تتقبض من آثار القرآن، كما قال تعاىل

الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشـونَ  
مهب٢٣ : الزمر[﴾ر.[  

بسكينة القرآن، فكانوا ) صاحلوا أهل الكتاب(وتأمل كيف انبهر    
إذا مسعوا تالياً للقرآن ابتدرم دموعهم يراها النـاظر تتالمـع يف   

ولَتجِدنَّ أَقْـربهم  ﴿ :حماجرهم كما صورها القرآن يف قوله تعاىل
 يِسنيسق مهنبِأَنَّ م كى ذَلارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآم ينلَّذةً لدوم

وإِذَا سمعوا ما أُنـزِلَ إِلَـى    )٨٢( ا يستكْبِرونَورهبانا وأَنهم لَ
  ].٨٣-٨٢ : املائدة[﴾الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ

بسكينة القرآن، فصارت ) املالئكة الكرام(وتأمل كيف انبهرت    
تتهادى من السماء مقتربةً إىل األرض حني مسعـت أحـد قـراء    
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 بالقرآن يف جوف الليل، كما يف صحيح البخـاري  الصحابة يتغىن
  :عن أسيد بن حضري قال

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقـرة، فرفعـت رأسـي إىل    (    
السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصابيح، فخرجـت حـىت ال   

" قال رسول اهللا  .ال: قال "وتدري ما ذاك؟"أراها، قال رسول اهللا 
لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها  تلك املالئكة دنت

  ]. ٥٠١٨:  البخاري) [ " ال تتوارى منهم
عليهم أزكـى الصـالة والسـالم    ) األنبياء(وتأمل كيف انبهر    

بسكينة الوحي، كما يصور القرآن تأثرهم بكالم اهللا، وخـرورهم  
م اللَّه أُولَئك الَّذين أَنعإىل األرض، وبكاءهم؛ كما يف قوله تعاىل ﴿

  ـةيذُر نموحٍ ون عا ملْنمح نممو مآد ةيذُر نم نيبِيالن نم هِملَيع
   ـاتآي هِملَـيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده نمميلَ وائرإِسو يماهرإِب

  ].٥٨ : مرمي[﴾الرحمنِ خروا سجدا وبكيا
تأمل كيف انبهر أشرف اخللق على اإلطالق، وسـيد  .. وأخرياً    

؛ بسكينة القرآن، ففي البخاري عن عبـد اهللا   ) حممد(ولد آدم 
  بن مسعود أنه قال 

 أقرأ عليك يـا : ، فقلت"اقرأ علي" :  قال يل رسول اهللا (    
إين أشتهي أن أمسعـه  " : رسول اهللا وعليك أنزل؟ فقال رسول اهللا

فكيف إذا جئنا من كل "، فقرأت النساء حىت إذا بلغت "من غريي
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" : ، قال يل رسـول اهللا "أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا
  ].٥٠٥٥ : البخاري)[، فرأيت عينيه تذرفان"كف، أو أمسك

  .. يا ألسرار القرآن    
ويا لعجائب هذه اهليبة القرآنية اليت تتطامن على النفوس فتخبت    

م اهللا، وتتسلل الدمعات واملرء يداريها ويتنحنح، ويشعر املسلم لكال
  ..فعالً أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إىل األرض 

اجلمادات الرواسي تتصدع، ونسـاء املشـركني   .. هكذا إذن    
وأطفاهلم يتهافتون سراً لسماع القرآن، وصنديد جاء يفـاوض يف  

مع سورة الطـور، واجلـن    "كاد قلبه يطري"حالة حرب ومع ذلك 
وتعجبوا وولـوا إىل قـومهم منـذرين،    بعضاً بعضهم  صتاستن

واملؤمنون الذين خيشون رـم ظهـر االقشـعرار يف جلـودهم،     
والقساوسة الصادقون فاضت عيوم بالدمع، واملالئكة الكرام دنت 
من السماء تتألأل تقترب من قارئ يف حرات احلجـاز يـتغىن يف   

بقرة، واألنبياء من لدن آدم إذا مسعوا كالم اهللا خروا جوف الليل بال
حني مسع اآلية تصور  إىل األرض ساجدين باكني، ورسول اهللا 

عرصات القيامة وحلظة الشهادة على الناس استوقف صاحبه ابـن  
  ..مسعود من شدة ما غلبه من البكاء

  .. رباه    
  .. ما أعظم كالمك   
  ..وما أحسن كتابك  
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ذا منزلته، وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أخـي الكـرمي أن   كتاب ه  
مله؟ وهل يليق بنا أن نتصفح يومياً عشرات التعليقات واألخبـار  

نصيب مـن  ) كتاب اهللا(واإلمييالت واملقاالت، ومع ذلك ليس لـ
  يومنا؟

  فهل كتب الناس أعظم من كتاب اهللا؟   
  !وهل كالم املخلوقني أعظم من كالم اخلالق؟  
  !!وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟  

من كفار قومه حني وقعوا يف صـفة   لقد اشتكى رسول اهللا    
بشعة، فواحسرتاه إن شانا هؤالء الكفار يف هذه الصفة اليت تذمر 

 منها رسول اهللا، وجأر بالشكوى إىل اهللا منها، يقول رسول اهللا 
رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ وقَالَ الرسولُ يا ﴿ :يف شكواه
  ].٣٠ : الفرقان[﴾مهجورا

  .. أي خسارة   
  .. وأي حرمان   
أن يتجارى الكسل واخلمول باملرء حىت يتدهور يف منحـدرات    
وهو حبيبنا الذي نفديـه   إذا كان رسول اهللا ).. هجر القرآن(

هجـر  (الكفار بسـبب   بأنفسنا وأهلينا وما منلك يشتكي إىل ربه
  ) .. القرآن

  ؟  فهل نرضى ألنفسنا أن خنالف مراد حبيبنا رسول اهللا   



  

 ٢٧ الطريق إىل القرآن

؟  هل نرضى ألنفسنا أن ننزل يف املربع الذي يؤذي رسول اهللا   
  .؟فأين توقري نبينا 

  .. أخي الذي أحب له ما أحب لنفسي 
جنعلها  القضية لن تكلفنا الكثري، إمنا هي دقائق معدودة من يومنا   

  .. حقاً حصرياً لكتاب اهللا 
نتقلب بني مواعظه وأحكامه وأخباره، فنتزكى مبا يسيل يف آياته    

العظيمة من نبض إمياين، ومعدن أخالقي، والتزامـات حقوقيـة،   
  ..ورسالة عاملية إىل الناس كافة

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٢٨ الطريق إىل القرآن

  منـازل األشعـريني -٣
   

بل زهاء مخس عشرة سـنة  حادثةٌ حكاها يل مرةً أحد األقارب ق   
 ..  
  .. كان يتحدث يل بشكل عرضي مل يلقِ هو باالً وهو يتحدث    
  .. لكن قصته تلك الزالت تتناوب على ذهين بني فينة وأخرى    
يف عالية جند، ويروي يل أنـه يف   حدوديةقرييب هذا يسكن قرية    

  .. من النافذةاأليام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف وينام قريباً 
ويعلم عن دخول الثلث األخري من الليل عرب صوت أحد الكهول    

يف القرية يدخل املسجد مع اهلزيع األخري مـن الليـل، ويف فنـاء    
املسجد يفترش طرفاً من السجادة الطويلة ويبدأ يرتـل القـرآن يف   

  .. صالته بطريقة كبار السن املعهودة 
  ..وهذه عادته كل ليلة   
حكى يل قرييب تلك القصة وأنا أحتني ذلك الكهـل ألرى  منذ    

  .. روحانيةصالته ال
مث يسترسـل يف  .. ليتك تراه وهو يقبض حليته بني حني وآخر يا   

  .. قراءته
  ..لقد كاد يأخذ بأحناء قليب    
  .. قراءته تلك ليست بتجويد مصقول   



  

 ٢٩ الطريق إىل القرآن

  .. وال حىت بصوت أنيق   
فيها صدق ويقني أحس أن حولـه   - وعزة جالل اهللا -ولكنها    

  ..هالة نور وهو يقرأ ويرتل
  .. صحيح أن القرآن بعامة حيمل طاقة تأثريية ختلب لب املستمع    
  .. ولكن هناك أمر إضايف صرت أملسه أخرياً    
  .. وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عاملاً آخر   
  ..الليل مثة قدر إضايف يف جالل القرآن حلظة سكون   
تويف قبل سنيات قالئل رمحه اهللا رمحـة  .. ذلك الكهل القرآين    

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

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

  
  : أنه قال  البخاري عن النيب  روىفقد    

إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون  (       
، وإن كنت مل  ، وأعرف منازهلم من أصوام بالقرآن بالليل بالليل

  ]٤٢٣٢البخاري) [أر منازهلم حني نزلوا بالنهار
مث استطاع أن حيـدد  .. يب منازهلم بالنهار الحظ كيف مل ير الن   

.. بدأ يتسرب منها من حنني املرتلني موقعها ملا خيم الليل بسبب ما
  " ..منازل األشعريني"إا 



  
 ٣٠ الطريق إىل القرآن

حرارة  باهللا عليك أال تلمس يف كلمات رسول اهللا .. يا أهللا     
واضح ! اإلعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازهلم بالليل ؟

.. مل يكن خيرب عن جمرد مساعه مصادفة لتالوم الليلية  يب أن الن
ذلـك الصـوت   روعـة  اً بتأثرم بل تكاد تتحسس كيف كان 

تعيني موقعه يف الليل، مث اإلخبار بذلك تتبع مصدره والقرآين لدرجة 
  ..اراً
وأعرف منازل األشـعريني مـن   : (  هكذا يكشف مشاعره   

كنت مل أر منـازهلم حـني نزلـوا     أصوام بالقرآن بالليل، وإن
  )..بالنهار

هل تصدق أنين شعرت حبب جارف ألولئك األشعريني الـذين     
  ..  رسول اهللا إعجابكانت أصوام بالقرآن بالليل تستثري 

من أخبـارهم يف   يءبل لقد دفعين ذلك احلب أن أحبث عن ش   
  .. كتب التراجم والسري

ئل، لكنها مل تشف نفسـي  صحيح أنين وجدت هلم بعض الفضا   
الذي كانوا يسهرونه مع كتـاب  إىل اآلن عن خربهم، وخرب ليلهم 

  .. اهللا
  ..فاللهم ارض عن األشعريني   
كان يسمع القرآن بالنهار قطعاً، فلماذا جذبته قـراءة   النيب    

  األشعريني وصار يتلفت إىل منازهلم إذن؟ 
  .. ال أدري    



  

 ٣١ الطريق إىل القرآن

  .. سرار القرآن بالليل لكنين أميل إىل أا أ   
فآيات القرآن إذا هبطت غيوم املساء صارت تتدفق بروحانيـة     

  ..خاصة
انبعاث صوت القارئ بالقرآن بني أمواج الليل السـاكن قصـة      

  ..تنحين هلا النفوس
وقد مرت يب شواهد أخرى الحظت فيها هذا احلـنني النبـوي      

قـال   م أن النيب ففي صحيح اإلمام مسل.. لصوت القرآن بالليل
 : مسلم) [وأنا أستمع لقراءتك البارحة رأيتينلو ( :مرة أليب موسى

١٨٨٧.[  
حني يسمع  يشتد اهتمامه ملصدر الصوت يبدو أن رسول اهللا    

حىت أنـه إذا أصـبح أخـرب    .. قارئاً يقرأ القرآن وسط ظالم الليل
  ..أصحابه بتلك القراءات القرآنية الليلية

يدل على أن النيب أعـار األمـر   " يتين وأنا أستمعلو رأ"وقوله    
  .. اهتمامه

  .. وأخذ ينصت   
.. تذكر معي هاهنا أن رسول اهللا حيفظ القرآن بإحفاظ اهللا لـه    

مث خيرب أصحابه .. ومع ذلك ينصت ملصدر الصوت بالقرآن مهتماً 
  ..بعد ذلك

  ملاذا؟    



  
 ٣٢ الطريق إىل القرآن

ـ     كون الليـل  إا أسرار روحانية القرآن حني تستحوذ على س
  ..البهيم

  .. ليس البشر فقط    
بل حىت املالئكة خرجت عن استتارها يوماً حني انبعث صـوت     

ففي صحيح البخاري عن أسيد بـن حضـري   .. الصحايب بالقرآن 
بينما هو يقرأ من الليل سورة البقـرة، فرفعـت رأسـي إىل    ":قال

 ال السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصابيح، فخرجـت حـىت  
 :قال رسول اهللا .ال: قال" وتدري ما ذاك؟"أراها، قال رسول اهللا 

تلك املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر النـاس   "
  ].٥٠١٨البخاري[ "إليها ال تتوارى منهم

ومرت يب بعض .. كلما مسعت قارئاً يتلوا شيئاً من سورة البقرة    
قرة مواضع ز النفوس هـزاً  ويف الب.. املواضع املثرية للعقل البشري

أعظمها آية الكرسي اليت كلها يف أوصاف اجلالل اإلهلية، وقصـة  
تقلب وجه الرسول يف السماء فو نفسه لتغيري القبلة، وقصة ابتالء 

اخلليل بالكلمات وإمامته يف الدين، وقصة املأل مـن بـين    إبراهيم
،  مراحـل الذين طلبوا القتال مث أخذوا يتساقطون علـى   إسرائيل

  .. ومواضع عجيبة أخرى
واملراد أنين كلما مسعت قارئاً يتلوا شيئاً من البقرة تذكرت تنزل    

املالئكة بأنوارهم حني أخذ أسيد بن احلضري يرتل البقرة وسط جنح 
  ..الظالم



  

 ٣٣ الطريق إىل القرآن

ملاذا تنزلت املالئكة كأا املصابيح تتألأل وخرجت عن استتارها؟    
  ..هيمن فوق سكون الليلإا عجائب كتاب اهللا حني ي

كـان   ، وهو أن النيب  بل تأمل يف خرب أعجب من ذلك كله   
على تـالوة   - املباشرة وغري املباشرة -حيث أصحابه بشىت الطرق 

  .. القرآن بالليل
يبعث رسائل ضمنية أثناء حتدثه مع أصحابه  كان رسول اهللا    

  ..املدينة تغرس فيهم مركزية تالوة القرآن إذا لف املساُء
الصـحايب   ومن تلك القصص أنه ذُكر مرة يف جملس الـنيب     

عليه بطريقة لـيس مـن    فأثىن النيب " شريح احلضرمي"اجلليل 
فقد روى النسائي وغريه .. الصعب بتاتاً فهم الرسالة الضمنية فيها 

فقـال   شرحياً احلضرمي ذُكر عند رسول اهللا "بسند صحيح أن 
  . ]٣/٢٥٦النسائي" [رجل ال يتوسد القرآنذاك  "رسول اهللا 

دعين أعترف لك أوالً أنين حني قرأت هذا احلديث أول مرة مل    
  يستنب يل وجهه؟ 

  ؟ "ال يتوسد القرآن "معىن  ما   
  مسح اهللا؟  وهل هناك أحد أصالً جيعل القرآن وسادة ال   
لكـن   ، ينام بالليل ويترك حزبه من القـرآن  وإذا باملعىن أنه ال   

البالغة النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اختذ القرآن 
  !وسادة



  
 ٣٤ الطريق إىل القرآن

ميدح من ال يتوسد   والنص له وجهان، إما أن يكون الرسول   
القرآن، أو يذم من يتوسد القرآن، ورجح ابن اجلوزي يف غريبـه  
والسندي يف حاشيته الوجه األول، وعلى كال التقديرين فاحلاصـل  

الرسول بطريقة بالغية مثرية على مكانة تـالوة القـرآن    هو تنبيه
  ..بالليل

، "وسـادة "باختاذه  إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول    
  ! فيبدو أن وسائدنا تكت من كثرة النوم عليها

  ..القرآنحمفوظاتنا من فاللهم ارحم احلال وال جتعلنا ممن يتوسد    
لك اجلمال األخاذ لقراءة الـوحي  ويف كتاب اهللا إشارات إىل ذ   

  .. بالليل 
فقـال تعـاىل يف   .. منها أن اهللا تعاىل أثىن مرة على قوم بذلك    

آل [﴾أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ آيـات اللَّـه آنـاَء اللَّيـلِ    ﴿ :وصفهم
  ].١١٣عمران

هل تستطيع أن متنع الشجو حني تتخيل هؤالء القوم الذين أحب    
  تغين بآيات الوحي إذا أوى الناس إىل فرشهم؟ اهللا فيهم ال

  ..اهللا جل جالله يثمن منهم هذا املوقف وخيلده يف كتابه العظيم   
أخذت مرة أتأمل مثل هذه األخبار القرآنية النبوية عن جـالل     

  .. القرآن يف الليل
  ترى؟  سبب ذلك يا ما:  وأخذت أتساءل   



  

 ٣٥ الطريق إىل القرآن

لنتيجة حامسة، لكن بدت  هل هناك تفسري علمي لذلك؟ مل أصل   
  ..يل بعض اإلشارات يف كتاب اهللا

للسـكن   اًفقد أشار القرآن يف غري موضع إىل كون الليل موضع   
األنعـام  [﴾فَالق الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سـكَنا ﴿: كما قال تعاىل

وا أَلَم يروا أَنـا جعلْنـا اللَّيـلَ ليسـكُن    ﴿ :،  وقال تعاىل]٩٦
يه٨٦النمل [﴾ف[ ..  
.. ففي أصل التكوين البشري حيتاج اإلنسان إىل السكينة بالليـل    

  ..وتكون النفس مهيأة مبا يعتريها من هذا اهلدوء
  .. والوحي اإلهلي من أعظم أسباب السكينة   
يف التـابوت يف   ومن هذا الباب كانت أحد الوجوه يف تفسري ما   

م نبِيهم إِنَّ آيةَ ملْكه أَنْ يأْتيكُم التابوت فيه وقَالَ لَه﴿: قوله تعاىل
كُمبر نةٌ مينك٢٤٨:البقرة[﴾س[  ..  

ولذلك فإن املعرض عن القرآن يصاب باآلالم النفسية كما قال    
ومـن أَعـرض عـن ذكْـرِي فَـإِنَّ لَـه معيشـةً        ﴿: تعاىل 
  ] .. ١٢٤:طه[﴾ضنكًا

: تكون إال ألهل اإلميان كما قال تعاىل  فاحلياة الطيبة احلقيقية ال   
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حيـاةً  ﴿

  ]..٩٧النحل[﴾طَيبةً



  
 ٣٦ الطريق إىل القرآن

القرآن ب جتاه مصدر الصوت النيب  اهتمامواملراد أن من تأمل    
إين ألعرف منازل األشعريني بالليل من أصوام ( :الليل حني قاليف 

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

  .. بالليل سورة البقرة 
آيات اللَّه آناَء أُمةٌ قَائمةٌ يتلُونَ ومدح اهللا ألولئك القوم بأم ﴿   

  اخل] .. ١١٣: آل عمران [﴾اللَّيلِ
  .. من تأمل ذلك كله    
، أو  فهل سيبقى ليله يتصرم يف سهرات ترفيهية مع األصـدقاء    

! النترنت ؟تصفح الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة ا
هل سريحل أكثر اليوم وليس فيه إال اماك يف تتبع تعليقات غـري  

هاهو العمر ميضي والناس نافعة على شبكات التواصل االجتماعي؟ 
" أحسن اهللا عزاءك يف فـالن "ميضي أسبوع إال ويقال  من حولنا ال

ترى سيفىن العمر هكذا يف الفضول والترفيـه وحنـن مل    فهل يا.. 
  ة كتاب اهللا آناء الليل؟نتذوق حالو

  



  

 ٣٧ الطريق إىل القرآن

  مع القلوب الصخرية -٤
احلديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون، ومن رزايا هذا     

الزمن أن صرنا ال نستحي من املناصحة عن قسوة القلب بينما 
لكن دعنا يا أخي ندردش دردشة .. قلوبنا كاحلجارة أو أشد قسوة 

الت احملبوسني يتشاجون لبعضهم كيف يهربون من معتق
  ..خطاياهم

لقد قرأت كثرياً كثرياً يف كتب الرقائق واإلميانيات واملواعظ،    
وجربت كثرياً من الوسائل اليت ذكروها، وأصدقك القول أنين 
رأيتها حمدودة اجلدوى، ال أنكر أن فيها فائدة، لكن ليست الفائدة 
الفعلية اليت كنت أتوقعها، ووجدت العالج احلقيقي الفعال الناجع 
املذهل يف دواء واحد فقط، دواء واحد ال غري، وكلما استعملته 
رأيت الشفاء يف نفسي، وكلما ابتعدت عنه عادت يل أسقامي، هذا 

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

ى يف نفسك وستر) تدبر القرآن(الرقائق اليت يصفوا، واستعمل 
وإميانك وقوتك على الطاعات وتأبيك على املعاصي وراحة نفسك 

   .يف صراعات املناهج واألفكار شيئاً ال ينقضي منه العجب



  
 ٣٨ الطريق إىل القرآن

بالتأويل  علمياً كل تقصري يقع فيه اإلنسان، سواء كان تقصرياً   
والتحريف للشريعة، أو كان تقصرياً سلوكياً بالرضوخ لدواعي 

   .ن قسوة القلبالشهوة، فإنه فرع ع
   وهل تعلم كيف حتدث قسوة القلب؟

  :قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي، أال ترى اهللا تعاىل يقول
﴿ نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم ينلَّذل أْني أَلَم

ب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْحق ولَا يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتا
مهقُلُوب تفَقَس د١٦:احلديد[ ﴾الْأَم[   

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

   ..حليت قلوم
  .. فإذا قسا القلب جترأ اإلنسان على امليل بالشريعة مع هواه    
  .. ذا قسا القلب اون اإلنسان يف الطاعات واستثقلها وإ   
وإذا قسا القلب عظمت الدنيا يف عني املرء فأقبل عليها وأمهل    

وإذا قسا القلب ضعفت الغرية واحلمية .. محل رسالة اإلسالم للناس 
   ..لدين اهللا 

   وما العالج إذاً ؟   
باهللا .. بر القرآن العالج ملا حييك يف هذه الصدور هو مداواا بتد

يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ﴿: عليك تأمل يف قوله تعاىل
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هورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبةٌ رمحرى ود
نِنيمؤلْم٥٧:يونس[﴾ل[  

   " ..وشفاء ملا يف الصدور"هكذا تقدم اآلية املعىن بكل وضوح     
  !الذي يف الصدور؟ ولكن ما 
ويف .. ويف الصدور شبهات تنبح .. يف الصدور شهوات تتشوف  

    ويف الصدور طبقات مطمورة من الرين .. الصدور حجب غليظة
   .. ]١٤:املطففني[﴾كَلَّا بلْ رانَ علَٰى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَ﴿
  : اهللا وهذه الدوامات اليت يف الصدور دواؤها كما قال   
 ﴿كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءتج ي  قَدا فمفَاٌء لشو

   .. ]٥٧:يونس[﴾الصدورِ
  .. فإذا 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 امتألت حبمل هم إظهار اهلدى ودين احلق    

   ..على الدين كله 
وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت األهداف    

  .. الصغرية 
  .. تلك األهداف اليت تستعظمها النفوس الوضيعة    
  .. الولع بالشهرة    
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  .. وحب الظهور    
  .. ف الرياسة واجلاه يف عيون الناس وشغ   
  .. وشهوة غلبة األقران    
ترى كل ذلك حطام إعالمي .. النفوس اليت شفاها هذا القرآن     

  .. ظاهره لذيذ فإذا جرب اإلنسان بعضه اكتشف تفاهته 
.. وأنه ال يستحق حلظة من العناء فضالً عن اللهاث سنوات   

حريف الوحي ليقال فالن الوسطي فضالً عن تقبل أن يقوم املرء بت
إىل غري ذلك .. الراقي الوطين التنموي احلضاري النهضوي التقدمي

   ..من عصائب األهواء اليت تعشي العيون عن رؤية احلقائق
هل تظن يا أخي أن حتريف معاين الشريعة ال صلة له بقسوة    

بهم قَاسيةً وجعلْنا قُلُو﴿أفال تقرأ معي يا أخي قوله تعاىل ! القلب؟
هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرح١٣:املائدة[﴾ي.[   

  .. على أية حال    
يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موعظَةٌ من ﴿دعنا نعد قراءة آية الشفاء 

ربكُم وشفَاٌء لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ 
نِنيمؤلْم٥٧:يونس[﴾ل[   

  .. هللا يا ا
  " .. شفاء ملا يف الصدور"هل قال اهللا    
  .. نعم إنه شفاء ملا يف الصدور   
   ..هكذا بكل وضوح    
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هذا القرآن يا أخي له سحر عجيب يف إحياء القلب وحتريك      
  .. النفوس وعمارا بالشوق لباريها جل وعال 

يف صناعة وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة    
وليعلَم ﴿االخبات واخلضوع يف النفس البشرية كما يقول تعاىل 

 لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم قالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ
مه٥٤:احلج[﴾قُلُوب[   

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

اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث ﴿: يصور احلق تبارك وتعاىل ذلك بقوله
مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتك  ثُم

كْرِ اللَّهإِلَٰى ذ مهقُلُوبو مهلُودج نيل٢٣:الزمر[﴾ت[   
  .. مث تلني .. الحظ كيف تقشعر      

  .. إا الرهبة اليت تليها االستجابة    
   ..وتلك هي هيبة القرآن   
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  الشاردون -٥
  

حاالت االحنراف عن التدين حاالت تذيب القلب مرارةً، 
ان املنحرف صديقاً قريباً عشت معه أيام العلم وخصوصاً إذا ك

  ..واإلميان
  .. وحاالت االحنراف بينها تفاوت كبري

بسبب رهبة عقول ثقافية كبرية ازم ) علمية(فبعضهم مشكلته 
  .. أمامها

بسبب ضعفه أمام لذائذ اللهو ) سلوكية(وبعضهم مشكلته 
وشبهة لكنه  وإن كان األمر دوماً يكون مركباً من هوى.. والترفيه

يكون أغلب ألحدمها حبسب احلال، فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرغ 
يف الشهوات، وإما تغلبه شهوة فيتطلب هلا الشبهات واملخارج 

   .واحليل
وأنا إىل هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه احلاالت ال 

فإن القرآن جيمع نوعي ) تدبر القرآن(أعرف عالجاً أنفع من 
وهذا ال يكاد يوجد يف غري القرآن، ) اإلمياين والعلمي(العالج 

فالقرآن له سر عجيب يف صناعة اإلخبات يف النفس البشرية 
ه فَتخبِت وليعلَم الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق من ربك فَيؤمنوا بِ﴿

مهقُلُوب يأ احملل باإلمي ]٥٤: احلج [﴾لَه ان الن لقبول احلق وإذا
 للَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباا﴿واإلذعان له كما قال تعاىل 
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 نيلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتم
كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُود٢٣: الزمر [﴾ج[.   

لقرآن من بيان العلم واحلق يف مثل هذه القضايا املنهجية ما ويف ا   
اليوجد يف غريه، ومفتاح اهلداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات 

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

م خلَطُوا وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِ﴿حيث جعله قريباً من العفو 
: التوبة [﴾اللَّه أَنْ يتوب علَيهِمعملًا صالحا وآخر سيئًا عسى 

وبني تغطية وتربير التقصري حبيل التأويل الذي جعله اهللا سببا ]١٠٢
م ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَه﴿للمسخ 

روا قكُوننيئاسةً خ٦٥: البقرة [﴾د[ .  
وجمرد املعصية بالصيد يف اليوم احملرم ال تستحق املسخ فقد جرى من 
بين إسرائيل ما هو أكثر من ذلك ومل ميسخهم اهللا، ولكن االحتيال 

   .على النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند اهللا جل وعال
رجعية الصحابة تعظيم القرآن مل -أيضاً  - وإذا رأى متدبر القرآن    

 :  يف فهم اإلسالم، وربطه فهم اإلسالم بتجربة بشرية، كقوله تعاىل
﴿بِه متنا آمثْلِ موا بِمنوقوله تعاىل ]١٣٧: البقرة [﴾فَإِنْ آم ،    : 
﴿الَّذوانسبِإِح موهعبات وقوله تعاىل  ]١٠٠: التوبة [﴾ين ،      :
﴿عأَن يناطَ الَّذرصهِملَيع توقوله تعاىل ﴾م : ﴿ اكُمإِي ا أَوإِنو
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 :       ، وقوله تعاىل]٢٤: سبأ [ ﴾هدى أَو في ضلَالٍ مبِنيٍ لَعلَى
 : ، وقوله تعاىل ]٧٥: البقرة [﴾ معونَ أَنْ يؤمنوا لَكُمأَفَتطْ﴿
﴿ي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو ينالَّذ همللَع مهنرِ م

مهنم هبِطُوننتسففي مثل هذه اآليات البينات  ]٨٣: النساء [﴾ ي
يكشف تعاىل أن الوحي ليس نصاً مفتوحاً، بل هو مرتبط باالهتداء 
بتجربة بشرية سابقة، فيأمرنا صرحيا أن نؤمن كما آمن الصحابة، 

ل وضوح أن نرد األمر إىل وأن نتبع الصحابة بإحسان، ويأمرنا بك
أويل العلم الذين يستنبطونه، وهذا كله يبني أن اإلسالم ليس فكرة 

.. جمردة مفتوحة الدالالت يذهب الناس يف تفسريها كل مذهب 
) منوذج سابق(بل هناك .. ويتاح الفهم لكل شخص كما مييل 

  .حاكم للتفسريات الالحقة للنص
بيان القرآن لتفاهة الدنيا،  - أيضاً  -وإذا رأى متدبر القرآن    

وكثرة ما ضرب اهللا لذلك من األمثال كنهيه نبيه عن االلتفات إىل 
ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم زهرةَ ﴿  الدنيا 

 اةيالْحيهف مهنفْتنا لين١٣١: طه [﴾الد[ .﴿ا النها أَيقُلْ ي بِي
 كُنعتأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نتإِنْ كُن اجِكوأَزل

وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّه ورسولَه ) ٢٨(وأُسرحكُن سراحا جميلًا 
نات منكُن أَجرا والدار الْآخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحِس

   .]٢٩،  ٢٨: األحزاب [﴾عظيما
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  .فانظر منزلة الدنيا يف معيار القرآن
ما يف القرآن من بيان اهللا  - أيضاً  - وإذا رأى متدبر القرآن    

حلقارة الكافر واحنطاطه حيث جعله القرآن يف مرتبة األنعام 
الالعقل والدواب واحلمري والكالب والنجاسة والرجس واجلهل و

وغريه من األوصاف .. والعمى والصمم والبكم والضالل واحلرية
القرآنية املذهلة اليت متأل قلب قارئ القرآن بأقصى ما ميكن من 

والَّذين كَفَروا ﴿معاين ومرادفات املهانة واحلقارة، كقوله تعاىل 
إِنْ ﴿: وقوله ]١٢: حممد [ ﴾ونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعاميتمتعونَ ويأْكُلُ
عإِلَّا كَالْأَن مبِيلًاهلُّ سأَض ملْ هوقوله ]٤٤: الفرقان [ ﴾امِ ب :

الْحمارِ يحملُ  مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ﴿
بِ إِنْ فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْ﴿     :وقوله.  ]٥: اجلمعة [ ﴾أَسفَارا

ي هلَيلْ عمحثْتلْهي كْهرتت ثْ أَووقوله ]١٧٦: األعراف [ ﴾لْه :
﴿ ينالَّذ اللَّه دنع ابوالد رونَإِنَّ شنمؤلَا ي موا فَهاألنفال [ ﴾كَفَر
علَى الَّذين لَا كَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس ﴿: وقوله ]٥٥: 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما ﴿: وقوله. ]١٢٥: األنعام [ ﴾نَيؤمنو
سجرِكُونَ نشوأمثاهلا كثري ]٢٨: التوبة [ ﴾الْم.   

ما يف القرآن من عناية شديدة  -أيضاً -وإذا رأى متدبر القرآن    
بالتحفظ يف العالقة بني اجلنسني، كوضع السواتر بني اجلنسني كما 

ذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ ذَلكُم وإِ﴿يف قوله 
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أَطْهقُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل وحثه املؤمنات على  ]٥٣: األحزاب [ ﴾ر
ويه  ]٣٣: األحزاب [ ﴾وقَرنَ في بيوتكُن﴿اجللوس يف البيت 

: األحزاب [ ﴾بِالْقَولِ لَا تخضعنفَ﴿عن تلطف املرأة يف العبارة 
ويه عن أي حركة ينبين عليها إحساس الرجل بشئ من زينة  ]٣٢

: النور [ ﴾ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن﴿املرأة 
   .وحنو ذلك) ]٣١
عظمة تصوير القرآن للعبودية  -أيضاً  -وإذا رأى متدبر القرآن    
الَّذين ﴿تصويره املؤمنني يف ذكرهم هللا على كل األحوال ك

 ]١٩١: آل عمران [ ﴾وقُعودا وعلَى جنوبِهِم يذْكُرونَ اللَّه قياما
محمد ﴿وحينما أراد أن يصف الصحابة بأخص صفام قال 

محلَى الْكُفَّارِ راُء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسرهنياُء ب ماهرت م
وكيف وصف اهللا ليلهم الذي يذهب  ]٢٩: الفتح [ ﴾ركَّعا سجدا

إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ﴿أغلبه يف الصالة 
و ثُلُثَهو فَهنِصوكعم ينالَّذ نفَةٌ م٢٠: املزمل [ ﴾طَائ[.   

راد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن يف هذه القضايا وامل   
وأمثاهلا، مث قارا 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 

تيك احلواجز بني اجلنسني، واالرختاء العبادي بتعظيم الكفار، و
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إذا قارن بني القرآن وبني أحوال هؤالء انفتح له باب . اخل...الظاهر
   .معرفة احلق
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  تطويـل الطـريق -٦
  

حني أمسع بعض املفكرين اإلسالميني يتكلمون عن ضرورة    
ت فكرية موسعة؛ مقاومة وتفنيد األفكار الضالة اجلديدة عرب دراسا

فال أخفي أنين أحترم متاماً حرصهم على سالمة التصورات 
  .. اإلسالمية من االجتياح العلماين املعاصر 

لكنين أرتاب كثرياً يف جناعة هذه املبالغة يف التعويل على    
  .. الدراسات الفكرية

ألين أرى بعض .. عندي وجهة نظر لكين ال أبوح ا كثرياً    
إلسالميني يتصور أا نوع من التثبيط والتخذيل، فلذلك املفكرين ا

  .. ألوذ بالصمت 
وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر االحنرافات الفكرية    

  ..املعاصرة أسهل بكثري مما 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  -الباحث عن احلق 

  " .. ختمة تدبر"أول 
آيات  -الباحث عن احلق -باهللا عليكم لو قرأ الشاب املسلم 

  .. القرآن يف حقارة الكافر 
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  .. 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 اتمع عرب شريعة األمر    

  .. باملعروف والنهي عن املنكر 
ريات الشخصية باإلنكار وآيات القرآن يف تقييد احل   

  .. واالحتساب
  .. آن يف أزلية الصراع بني احلق والباطل وآيات القر   
  .. وآيات القرآن يف وجوب هيمنة الشريعة على كل اتمعات    
  .. وآيات القرآن يف نفي النسبية وإثبات اليقني    
وآيات القرآن يف مسخ أقوام قردة خاسئني ملا تسلطوا على ألفاظ    

  .. النصوص بالتأويل لتوافق رغبام وأهوائهم 
  .. وآيات القرآن يف ارتباط الكوارث الكونية باملعاصي والذنوب    
وآيات القرآن يف ترتيب جدول أولويات النهضة بني التوحيد    

  اخل ..د القوة املدنية واإلميان والفرائض والفضيلة وإعدا
من أطالل  -بعد ذلك  -فباهللا 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 فإنه ليس أمام 
  " .. االختالف يف وجهة النظر"خمرج 
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  .. مباشرة " خطاب اهللا"بل هو أمام    
  .. فإما االنصياع وإما النفاق الفكري    
أوامر ملك امللوك سبحانه  موال تسويات أو حلول وسط أما   

   ..وتعاىل
لنجتهد فقط يف حتريض وتأليب العقل املسلم املعاصر على    

ق للبحث اإلقبال على القرآن، وتدبر القرآن، يف جترد معريف صاد
   ..كثرياً بالنتائج   وصدقوين سنتفاجأ.. عن احلقيقة

ما ال تصنع يف العقل املسلم .. قراءة واحدة صادقة لكتاب اهللا    
تصنعه كل املطوالت الفكرية بلغتها الباذخة وخيالئها االصطالحي 

 ..  
  .. قراءة واحدة صادقة لكتاب اهللا    
ملعاصر رأساً على كفيلة بقلب كل حيل اخلطاب الفكري ا   

   ..عقب
فإنه ال " .. جترد"هذا القرآن حني يقرر املسلم أن يقرأه بـ     

هذا القرآن يقلب .. عليه ميكن أن خيرج منه مبثل ما دخل 
شخصيتك ومعايريك وموازينك ومحيتك وغريتك وصيغة عالقتك 

     .. بالعامل والعلوم واملعارف والتاريخ 
إذا وضع القارئ بني عينيه أن هذا القرآن ليس .. وخصوصاً    

  .. يتعامل معها بربود فكري " معلومات"جمرد 
   ..حتمل قضية ودوياً " رسالة"بل هو    
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هي .. وإن من أكثر األمور لفتاً لالنتباه يف هذا القرآن العظيم      
ماحكاه اهللا عن انفعال األنبياء بالقرآن انفعاالً وجدانياً وعاطفياً 

  .. عميقاً 
  .. خذ مثالً    
ملا ذكر اهللا مسرية األنبياء عقب بذكر حاهلم إذا مسعوا آيات    

ذين أَنعم اللَّه علَيهِم من أُولَئك الَّ﴿: الوحي حيث يقول تعاىل
 يماهرإِب ةيذُر نموحٍ ون عا ملْنمح نممو مآد ةيذُر نم نيبِيالن
وإِسرائيلَ وممن هدينا واجتبينا إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمنِ 

يكبا ودجوا سر٥٨: مرمي[ ﴾اخ[ .  
  .. يا أهللا    
  .. ال بعضهم " جنس األنبياء"هذه اآلية تصور    
مبلغ اخلرور " كالم اهللا"فانظر باهللا عليك كيف يبلغ اتصاهلم بـ   

  .. إىل األرض ودموعهم تذرف بكاًء وتأثراً 
  ! أي انفعال وجداين أعظم من ذلك؟   
ارئ، حني يصور أهل ويصف تعاىل مشهداً آخر يأسر خيال الق   

وإِذَا سمعواْ ما ﴿: اإلميان وهم يستقبلون آيات الوحي فيقول تعاىل
   ]٨٣:املائدة[﴾أُنزِلَ إىل الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ

ويصف تعاىل مرة أخرى أثر القرآن اجلسدي وليس الوجداين فقط 
الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي  اللَّه نزلَ أَحسن﴿: فيقول تعاىل
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 مهقُلُوبو مهلُودج نيلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت
كْرِ اللَّهإىل ذ﴾ .  

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

" الدور املعريف"فاعتربوا أن .. تجرد للبحث عن احلق الصادق امل
  .. تقريباً انتهى 

  .. وبقيت مرحلة اإلميان    
فمن كان معه إميان وخوف من اهللا فسيحمله على االنقياد    

  .. واالنصياع هللا سبحانه 
.. فسيتخبط يف شعب النفاق الفكري .. ومن أرخى هلواه العنان    

حيترم "أنه  -كما يعلن غريه  - على املأل  حيث سيبدأ يف أن يعلن
لكنه يف دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله " .. ضوابط الشريعة
    ..! خمالف للقرآن 

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

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

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

املريض من الناس قد حيتاج فعالً بعض الكتابات الفكرية اليت ختدعه 
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م ابن تيمية يف حادثة كما قال اإلما.. ببعض الطالء التسويقي 
   " :الرد على املنطقيني"مشاة يف كتابه 

يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر : وبعض الناس(
ألن نفسه اعتادت النظر الطويل يف ، مقدمات وأطول كان أنفع له

مل ، أو كانت جلية، فإذا كان الدليل قليل املقدمات، األمور الدقيقة
الناس من إذا عرف ما يعرفه مجهور فإن من ، ..تفرح نفسه به

مل يكن عند ، أو ما ميكن غري األذكياء معرفته، الناس وعمومهم
فيحب معرفة األمور اخلفية الدقيقة ، نفسه قد امتاز عنهم بعلم

  ) الكثرية املقدمات
  .. أخرياً 

  .. أعطوين ختمة واحدة بتجرد 
  .. أعطيكم مسلماً حنيفاً سنياً سلفياً 

   ..رافة الكتب الفكرية املوسعة ودعوا عنكم خ
" تبع " وغريه من الدراسات الفكرية جمرد " أصالً " ولنجعل القرآن 

.  
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  من مناطق التدبر -٧
  

 ماذا أتدبر بالضبط يف القرآن؟: الناس يتساءل ويقول كثري من   
واحلقيقة أن القرآن فيه حقائق وإشارات كثرية حتتاج إىل التدبر، مثة 

  ..ة لفهم القرآنمفاتيح كثري
أعظم وجوه ومفاتيح االنتفاع بالقرآن تدبر ما عرضه القرآن من    
فما يف القرآن من تصورات عن املأل األعلى هي ) حقائق العلم باهللا(

من أعظم ما يزكي النفوس، وكثرياً من املنتسبني للفكر املعاصر يظن 
اإلهلي فهو  األهم يف القرآن هو التشريعات العملية، وأما باب العلم

قضية ثانوية، وال يعرف أن هذا هو املقصود األجـل واألعظـم،   
فإن اخلطاب العلمـي يف القـرآن   " :ولذلك قال اإلمام ابن تيمية

درء التعـارض،  [ "أشرف من اخلطاب العملـي قـدراً وصـفة   
٥/٣٥٨.[  

وأنا شخصياً إذا التقيت بشخصية غربية متميـزة يف الفكـر أو      
ن العلوم أجاهد نفسي جماهدة على احترام متيزه، القانون أو غريها م

ألنين كلما رأيتهم يف غاية اجلهل باهللا سبحانه وتعـاىل، امـتألت   
نفسي إزراًء م، ما فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معني من العلـوم  

إنه ال خيتلف عـن سـائق   .. وأنت جاهل بأعظم مطلوب لإلنسان
هل الطرق الرئيسية يف مركبة يتقن تفاصيل بعض الطرق الفرعية وجي
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أي ختلف واحنطاط معـريف يعيشـه   ! فهل مثل هذا يصل؟.. املدينة
  .. هؤالء اجلهلة بالعلم اإلهلي

ويؤملين القول بأن كثرياً من املنتسبني للفكـر العـريب املعاصـر       
وأما أئمة السـلف  .. جيهلون دقائق العلم باهللا اليت عرضها القرآن

ريعة فقد كانوا يف ذروة التبحر يف دقائق الذين ورثنا عنهم علوم الش
رسالة اإلمام أمحـد يف الـرد علـى     -مثالً  -من تأمل القرآن، ف
 ذفستسـتحو رسالة الدارمي يف النقض على املريسي،  وأالزنادقة، 

فيه من أسـرار املعرفـة    عليه الدهشة من عمق علمهم بالقرآن وما
ليست معرفة آحاد ، اإلهلية، وشدة استحضار اآليات وربط ما بينها

وأفراد األلفاظ فقط، بل معرفة السلف بالقرآن مركبة، فتجـدهم  
يالحظون منظومة لوازم معاين القرآن، ويستخلصون قي تقريرام 

  ..حصيلة توازنات هذه املعاين القرآنية
تدبر أخبار األنبياء الـيت   -أيضاً -ومن وجوه االنتفاع بالقرآن    

اضع متعددة، وبدهي أن هذه األخبار ساقها القرآن وكررها يف مو
يريد القرآن أن ) مناذج(عن األنبياء ليست قصصاً للتسلية، بل هي 

يوصل من خالهلا رسائل تضمينية، فيتدبر قارئ القرآن ماذا أراد اهللا 
ع ذه األخبار؟ مثل التفطن لعبودية األنبياء وطريقتهم يف التعامل م

القرآن قد أخرب بأدعية األنبيـاء،  و:" اهللا كما قال اإلمام ابن تيمية
  ].١/١٦١:تلخيص االستغاثة[ "وتوبام، واستغفارهم
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وتالحظ أن اهللا يثني ويعيد قصص القرآن يف مـواطن متفرقـة،      
وليس هذا تكراراً حمضاً، بل يف كل موضع يريد اهللا تعاىل أن يوصل 
رسالةً ما، وأحياناً أخرى يكون يف كل موضع إشارة جلـزء مـن   

 :يذكره املوضع اآلخر، كما قال اإلمام ابن تيمية مثالً حداث الاأل
وقد ذكر اهللا قصة قوم لوط يف مواضع من القران يف سورة هود "

الرد [ "واحلجر والعنكبوت، ويف كل موضع يذكر نوعاً مما جرى
  ].٤٩٤:على املنطقيني

واملهم هاهنا أن تدبر أخبار األنبياء، وأخبار الطغـاة، وأخبـار      
الصاحلني، يف القرآن، وحماولة تفهم وحتليل الرسالة الضمنية فيهـا؛  

  .من أعظم مفاتيح االنتفاع بالقرآن
أن يضع اإلنسـان   - أيضاً -ومن أعظم وجوه االنتفاع بالقرآن    

أمامه على طاولة التدبر كل اخلطابات الفكرية املعاصرة عن النهضة 
ويضع كـل  .. نارة اخلواالست واإلصالحواحلضارة والتقدم والرقي 

  .. القضايا اليت يرون أا هي معيار التقدم والرقي 
مث يتدبر قارئ القرآن أعمال اإلميان اليت عرضها القرآن كمعيار     

  .. للتقدم والرقي 
تأمل فقط باهللا عليك كيف ذكر اهللا االنقياد والتوكل والـيقني     

األمر باملعروف واالستغفار والتسبيح والصرب والصدق و واإلخالص
  .. اخل يف عشرات املواضع  ...والنهي عن املنكر

  .. بل بعض هذه األعمال بعينها ذكرت يف سبعني موضعاً    



  

 ٥٧ الطريق إىل القرآن

مث قارن حضور هذه القضايا يف اخلطابـات الفكريـة لتجـده       
  .. حضوراً شاحباً خجوالً 

أي إفالس فكري أن تكون األعمال اليت حيبها اهللا ويـثين ـا      
علها مقياس الرقي والتقدم والتنوير هي يف ذيل القائمـة لـدى   وجي

  .. اخلطابات الفكرية املعاصرة املخالفة ألهل السنة 
  ..يا خيبة األعمار    
حني يتدبر قارئ القرآن كيف وصف اهللا القرآن بأنـه هـدى      

وبينات ونور فإنه يستنتج من ذلك مباشرة بأن مراد اهللا من عبـاده  
هل ميكن أن يكون اهللا تعاىل يعظم وميـنح  .. لغزاً  يف القرآن ليس

األولوية لتلك القضايا اليت ترددها اخلطابات الفكرية مث يكـرر يف  
شـرف  ! هل القرآن يضلل الناس عن مراد اهللا؟! القرآن غري ذلك؟

ومـا  ": ابن تيمية يقول  اإلماماهللا القرآن عن ذلك، ولذلك كان 
لذي أنزله اهللا بياناً للناس، يـذكر  د به هدى عاماً كالقرآن، اصقُ

  ]٩/٢١١ :الفتاوى. ["ما ينتفع به الناس عامة األدلةفيه من 
وهذا ال يعين أن األئمة الربانيني ال خيتصـهم اهللا مبزيـد فهـم       

للقرآن، وتتكشف هلم دالالت وأسرار ال تنكشف لغريهـم مـن   
شـت  الناس، فالقلب املعمور بالتقوى يبصر ما ال يبصره مـن أغط 

عينه النزوات، نسأل اهللا أن يسبل علينا ستر عفوه، وقد أشار اإلمام 
ومن املعلوم " : ابن تيمية لذلك يف مواضع كثرية من كتبه، كقوله

أنه يف تفاصيل آيات القرآن من العلم واإلميان ما يتفاضل الناس 
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فيه تفاضالً ال ينضبط لنا، والقرآن الذي يقرأه النـاس بالليـل   
اضلون يف فهمه تفاضالً عظيماً، وقد رفع اهللا بعـض  والنهار يتف

  ].٧/٤٢٧:درء التعارض[ "الناس على بعض درجات
أن يستحضـر   - أيضـاً  -ومن أعظم مفاتيح االنتفاع بالقرآن    

متدبر القرآن أن مجهور قرارات القرآن وأحكامه علـى األعيـان   
ا ما كان يعترب (، ومعىن كوا أمثال أي )أمثال(واألشياء إمنا هي 

مبعىن أن القرآن يقدم يف األصل مناذج ال خصوصيات ) من جنسها
أعيان، وقد أشار القرآن لذلك كثرياً كقوله تعاىل يف سورة احلشر 

، ]٢١:احلشـر [﴾وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿
اسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ ولَقَد ضربنا للنوقوله يف سورة الروم ﴿

  .]٥٨:الروم[﴾مثَلٍ
فماذا يريد اهللا يف مطاوي هذه األمثلة القرآنية؟ هذا أفق واسـع     

  ..للتدبر
يف صحة ) تدبر القرآن(ال شك أن تنبيهات القرآن على مركزية    

لكن مثة أمراً آخر علـى  .. املنهج والطريق أا دافع عظيم للتدبر 
معىن منذ أن يتأمله اإلنسان يرتفع لديه .. املقابل هلذه القضية الوجه 

وهو أن من أعرض عن تدبر القرآن فإن اهللا .. منسوب القلق قطعاً 
قدر عليه أصالً ذلك االنصراف ألن اهللا تعاىل سبق يف علمه أن هذا 
اإلنسان ال خري فيه، ولو كان يف هذا املعرض خري لوفقه اهللا للتدبر 

 :بالقرآن، وقد شرح القرآن هذا املعىن يف قولـه تعـاىل   واالنتفاع



  

 ٥٩ الطريق إىل القرآن

﴿   ـمها ولَّـوولَت مهعمأَس لَوو مهعما لَأَسريخ يهِمف اللَّه ملع لَوو
  ].٢٣ :األنفال[﴾معرِضونَ

عن  معرضاً كلما رأى اإلنسان نفسه معرضاً عن تدبر القرآن، أو   
فـيهِم   ولَو علم اللَّـه ﴿ :كر قوله تعاىلبعض معاين القرآن، مث تذ

مهعما لَأَسريجيف ريقه من اهللع ال حمالةخ ﴾..  
هذا القرآن ينبوع يتنافس الناس يف االرتشاف منه .. على أية حال 

والقرآن مـورد يـرده   ": بقدر منازهلم، كما قال اإلمام ابن تيمية
درء [ "قسـم اهللا لـه   اخللق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما

  ].٧/٤٢٧:  التعارض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٦٠ الطريق إىل القرآن

  كل املنهج يف أم الكتاب -٨
حني يقول لك نيب اهللا إن أعظم سورة يف القرآن هـي سـورة      

 الفاحتة، كما يف صحيح البخاري عن أيب سعيد املعلى أن الـنيب  
 للَّه الْحمد﴿ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن، : قال له

بر نيالَمهي السبع املثاين والقرآن العظـيم الـذي أوتيتـه    ﴾الْع 
  ] .٤٤٧٤البخاري،[

فهل هذه املنزلة لسورة الفاحتة منزلة اعتباطية؟ هل اهللا جل وعال    
خيتار أن تكون سورة الفاحتة أعظم وحي أوحاه سـبحانه وتعـاىل   
طوال تاريخ النبوات هكذا دون حيثيات موضوعية أعطت هـذه  

ة العظيمة مرتبتها األولوية؟ كم من الوقت منحناه لتدبر هذه السور
  السورة العظيمة والتساؤل عن مغزى هذا التعظيم اإلهلي هلا؟ 

حني يتدبر القارئ مضامني هذه السورة فإنه ال يستطيع أن يكف    
عن نفسه الذهول كيف تاهت التيارات الفكرية املخالفـة ألهـل   

ئل جعلوها أعظم مطالبهم، وزهدوا السنة يف قضايا وجزئيات ومسا
يف مطالب أخرى جاءت هذه السورة العظيمة بتقريرها، تأمل كيف 
بدأت هذه السورة بثالث آيات كلها ثناء على اهللا، تعظيمه جـل  
وعال بربوبيته للعاملني، مث تعظيمه جل وعال بكمـال رمحتـه، مث   

  .تعظيمه جل وعال مبلكه لليوم اآلخر 



  

 ٦١ الطريق إىل القرآن

:  بربوبيته للعاملني، ورب العاملني جييبه فيقـول القارئ حيمد اهللا   
، مث يواصل القارئ فيثين على اهللا بكمال رمحتـه،  )محدين عبدي(

، فإذا بلغ القارئ اآلية الثالثة )أثىن علي عبدي: (ورب العاملني يقول
صـحيح  ) [جمدين عبدي: (فأثىن على اهللا مبلكه لليوم اآلخر قال اهللا

  ]..٩٠٤مسلم،
ا أتساءل هل حنن حني نقرأ الفاحتة ومنر ـذه اآليـات   كثرياً م   

نستشعر أن رب األرض والسماوات يقول لنـا ذلـك، إنـه اهللا،    
  !هل تتصور؟.. يتحدث عنا وحنن نقرأ الفاحتة

فباهللا عليك تأمل يف هذه اآليات الثالث اليت ذكر اهللا تعـاىل يف     
: قـال  احلديث القدسي يف صحيح مسلم أا نصف الفاحتة، حني

  )..قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني(
هذه اآليات الثالث اليت هي نصف الفاحتة، أي أا نصف أعظم    

  ..سورة يف القرآن، كلها محد هللا وثناء على اهللا ومتجيد هللا 
باهللا عليك تأمل يف هذه اآليات الثالث، مث انتقل بذهنك وتذكر    

  ) ..ترتيب األولويات(ضية جدل املذاهب الفكرية املعاصرة حول ق
سألتك باهللا هل رأيت واحداً منهم يتحدث عن الثناء علـى اهللا     

وتوقري اهللا وتعظيم اهللا باعتباره أولوية من أولويات اإلصالح؟ بـاهللا  
عليك هل رأيت أحداً منهم يتحدث عن عمارة النفوس بتمجيـد  

  الباري باعتبارها أولوية من أولويات النهضة والتقدم؟



  
 ٦٢ الطريق إىل القرآن

حني أتأمل يف النصف األول من الفاحتة وأقارن دعاة أهل السنة    
بكالم املذاهب الفكرية يدركين الرثاء احلزين ألحوال هذه املذاهب 
الفكرية، كيف حتريوا يف أعظم املطالب، وبعضـهم فيـه ذكـاء    
واطالع، ولكن هذه األمور باا التوفيق اإلهلي، وكم تردت نفوس 

  ..شيء من كربياء الثقافة وزهو الذكاءكثرية حني تسرب إليها 
     فإذا جتاوزت هذه اآليات الثالث وبلغت جوهرة السورة كلـها     
﴿نيعتسن اكإِيو دبعن اكعلى العامـل  ) إياك(فتقدمي املعمول .. ﴾إِي
يفيد احلصر، فال يعبد إال اهللا، والعبادة لفظ شـامل، فـإذا   ) نعبد(

اوت .. ﴾إِياك نعبد﴿اليت ال تتجاوز كلمتني نطقت اته اجلملة 
  ..أمام ناظريك كل املألوهات من دون اهللا

تذكرت طوائف تنتسب للقبلة وتستغيث باحلسني، وهذه اآليـة     
  ..تقول ال يستغاث باحلسني من دون اهللا

تذكرت مذاهب متنح حق التشريع للربملان، وهذه اآلية تقول ال    
  ..ع إال اهللاميلك حق التشري

           :تذكرت من يطاوع هواه حىت كأنه إهلاً له كما قـال تعـاىل     
﴿اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيوهذه اآلية تقول ]٢٣: اجلاثية [ ﴾أَفَر ،

  ..ال يؤله إال اهللا
تعس : ( تذكرت شخصيات تعبد املنصب واملال، كما قال    

  ).عبد الدينار
  ..تقول ال يعبد إال اهللا وهذه اآلية   



  

 ٦٣ الطريق إىل القرآن

: تذكرت من يذعن للشيطان حىت كأنه يعبده كما قال تعـاىل    
وكما قال اهللا  ]٦٠: يس [﴾ نْ لَا تعبدوا الشيطَانَيا بنِي آدم أَ﴿

  ]٤٤: مرمي [﴾ بت لَا تعبد الشيطَانَيا أَ﴿: عن اخلليل
  ..وهذه اآلية تقول ال يذعن إال هللا

كرت حاالت يلتفت فيها القلب إىل ثناء النـاس ومـدحيهم،   تذ   
  ..وهذه اآلية تقول لك ال يراد بالعمل إال وجه اهللا

تذكرت نيات عزبت عن اهللا إىل دنيا تصيبها، وهذه اآلية تقول    
  ..ال ينوى العمل إال هللا

  ..وتذكرت وتذكرت وتذكرت    
و مـألوه إال  وهذه اآلية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبـوع أ    
  ..اهللا
  ﴿دبعن اكهي جوهر مشروع اإلصالح، وهـي قاعـدة   .. ﴾إِي

النهضة، وهي خمترب احلضارة، وهي معيار التقـدم، وهـي خطـة    
  ..التنمية

   ﴿دبعن اكهي قلب سورة الفاحتة، قلب أعظم سـورة يف  .. ﴾إِي
 كتاب اهللا، ومع ذلك، كم تاهت عن هذه السورة، بل عن هـاتني 

  ..الكلمتني فقط؛ أمم من اخللق
آية نكررها يف اليوم عشرات املرات يف كل ركعة من الفـرائض     

  ..والنوافل
  ملاذا؟   



  
 ٦٤ الطريق إىل القرآن

  ".منهج حياة"ألا    
تأمل فقط يف أحد تطبيقات هذه اآلية كيف حيكّمها أئمة الدين    

واملقصـود أن صـاحب   " :يف تفاصيل املسائل، يقول ابن تيمية 
كان صادقاً؛ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعني﴿رعية إذا قال الزيارة الش

ألنه مل يعبد إال اهللا ومل يستعن إال به وأما صاحب الزيارة البدعية 
" الفاحتة"فإنه عبد غري اهللا واستعان بغريه، فهذا بعض ما يبني أن 

  ].٦/٢٦٤:الفتاوى)[أم القرآن
فهي عبادة مشـمولة  ﴾اك نستعنيوإِي﴿:وأما االستعانة يف قوله    

ولكن اهللا أفردها بالذكر يف هذا املوضع مـن  ﴾إِياك نعبد﴿: بقوله 
فاحتة الكتاب ليكون تنبيهاً مستمراً يسمعه املـؤمن يـذكّره بـأن    

، وهـذا  )االستعانة(ال يكون إال بـ) العبادة(املطلوب األكرب وهو 
موضع أسهب فيه أئمة التألـه   املوضع يف تعقيب العبادة باالستعانة

  .والسلوك وفقهاء الطريق إىل اهللا يف تأمالم اإلميانية 
مث تنتقل السورة إىل النصف الثاين الذي ذكره اهللا يف احلـديث     

القدسي السابق، ويبدأ بعد الثناء والتوحيد، حالة الدعاء، فـإن اهللا  
  .)هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: (قال
  ..حسناً    
  الدعاء الذي اختاره اهللا لنا بأن ندعو به؟ ما   



  

 ٦٥ الطريق إىل القرآن

مطلوبات كثرية، وهاحنن اآلن يف أعظم سورة، وقد بلغنا املوضع    
الذي اختار اهللا أن يكون موضع دعاء، واهللا سبحانه هـو الـذي   

  .اختار لنا هذا الدعاء
  أتدري ما الذي اختاره اهللا؟   
  )..الدعاء باهلداية(إنه    
ع اهللا كثرياً أن يهديك، الستغرب، وشعر أن اد: لو قيل لشخص   

هذا أمر ثانوي، واهللا تعاىل خيتار لنا أن يكون دعاء الفاحتة هو سؤال 
  !اهلداية

إذا كان اهللا سبحانه اختار أن يكون دعاء أعظم سورة يف القرآن    
فهذا يعين أن الضالل وشيك خطري خموف، وإال " سؤال اهلداية"هو 

 ذه اخلصوصية، لو كان الضالل أمراً مستبعداً، مل يفرد اهللا سؤال
أو      مما جيب أن ال ننشغل باخلوف منه، أو جيب أن ال نكـون  
سوداويني، ملا كان اهللا سبحانه وتعاىل أرحم الرامحني والذي يريـد  
لنا اخلري أكثر مما نريده ألنفسنا؛ خيتار أن يكون دعاء الفاحتة هـو  

  ..طلب اهلداية
  م الذي يدعو فيه املرء باهلداية؟والحظ املقا   
  ..إنه ليس مقام معصية   
  ..وال مقام ضالل   
بل يلح اإلنسان على اهللا يف طلب اهلداية وهو يف أجل حلظـات     

  !اهلداية



  
 ٦٦ الطريق إىل القرآن

  !قائم بني يدي اهللا ويسأله اهلداية
  فكيف بالسادر عن اهللا؟   
  فكيف بالغافل الالهي؟   
  !اهلداية ومع ذلك يستعظم أن يسأل اهللا   
يف املواضع العظيمة، ال يختار من الدعاء إال أعظمـه، وأعظـم      

تكرار "فإذا كان اهللا اختار لنا .. الدعاء ما خاف اإلنسان من ضده
يف قلب أعظم سورة تكلم ا سبحانه وتعـاىل، دل  " طلب اهلداية

هذا على أن ضد اهلداية وهو الضالل أمر أقرب إىل أحـدنا مـن   
  ..حتيط برأسه عمامته اليت

  ..دل هذا على أننا نسري يف حقل ألغام من االحنرافات    
دل هذا على أن هذه احلياة الدنيا حمفوفة بكالليب الباطل تلتقط    

  ..الناس مينة ويسرة 
ولذلك اختار أرحم الرامحني لنا أن نسأله اهلداية يف كل ركعـة     

  ..من صالتنا
إذا رأيت كيف خص اهللا اهلداية هاهنا بطريقة تثري القلـق مـن      

الضالل، فقارا بالربود الفكري املعاصـر جتـاه قضـية اهلدايـة     
والضالل، وتعاملنا معها مبنطق سيبريي جامد، ليس فيـه خـوف   

  ..ووجل وحرص على احلق
وإمنا فرض عليه من الدعاء الراتب الذي " :قال اإلمام ابن تيمية 

هو الدعاء  ،بل الركعات فرضها ونفلها ،ر بتكرر الصلواتيتكر



  

 ٦٧ الطريق إىل القرآن

اهـدنا الصّـراط   ﴿ :الذي تتضمنه أم القرآن وهو قوله تعـاىل  
إىل مقصـود هـذا    كل عبد فهو مضطر دائماً ، ألن﴾الْمستقيم

  ].٢٢/٣٩٩:الفتاوى["الدعاء وهو هداية الصراط املستقيم
إال وتبـدأ أوىل حمطـات   . .وما إن يتجاوز القارئ لفظ اهلداية    

  " ..الصراع"اإلشارة إىل 
" الصراط"ذكر اهللا بعد ذلك مباشرة اإلشارة إىل حمل اهلداية وهو    

  ..وهذا يعين أنه صراط واحد، وليس متعدداً
  ..أيضاً " مستقيم"بل وصفه بأنه .. هل اكتفى بذلك؟ ال    
ـ     راط فهو صراط ال حيتمل املنعطفات، فمن خرج عن هذا الص

ومن دخل يف هذا الصراط لكن مل يـراع  .. فقد خرج عن اإلسالم
  ..استقامته فهو من منحريف أهل القبلة 

  ..فالصراط وصف لإلسالم    
  ..واملستقيم وصف للسري على السنة   
  ..فاالستقامة وصف أضيق من الصراط   
" صراط مستقيم"وصف اهللا حمل اهلداية وصفاً نظرياً بأنه .. حسناً   
..  
  ..هل اكتفى ذا القدر؟ ال    
 صـراطَ ﴿: بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعاىل   

ينالَّذ تمعأَن هِملَيع﴾..  



  
 ٦٨ الطريق إىل القرآن

قارن هذا الربط بأولئك الذين يقولون طريقة الصـحابة ومـن      
اهللا تعاىل يوضح لنا الصراط بأنه صراط الذين أنعم ! تبعهم ال تلزمنا

، ومن أعظم من يدخل هذا الوصف أصـحاب الـنيب   عليهم، 
  !وهؤالء يقولون طريقة الصحابة ال تلزمنا

مث ختتتم هذه السورة برسم أسباب االفتراق الكربى وآثارهـا،     
حيث يقع الصراط املستقيم بني طريقني، طريق املغضوب علـيهم،  
وهم الذين حصلوا العلم وأمهلوا العمل، وطريق الضـالني، وهـم   

وأهل الصراط املستقيم مجعـوا  .. ن اجتهدوا يف العمل بال علمالذي
  ..العلم والعمل

فانظر كيف تصوغ هذه الفاحتة العظيمة حيـاة املسـلم وهـو       
  .. يكررها كل يوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٦٩ الطريق إىل القرآن

  دوي الليايل الرمضانية -٩
   

من الذكريات اليت تنتاب خاطري بشكل عشـوائي صـورة         
  .. ساءات رمضانتتراءى يل كثرياً من أحد م

فمن املشاهد يف ليايل رمضان، وخصوصـاً يف هـذا العقـد          
 يتاألخري، أن املساجد صارت تتفاوت كـثرياً يف توقيـت صـال   

التراويح والتهجد حبسب ما يرتاح له أهل كل حـي ويتوافقـون   
ولذلك فكثرياً ما تكون يف منزلك قد انتهيت من الصـالة  .. عليه

  ..زالوا يف جوف صالم  ماجد ااورة بينما تسمع بعض املسا
  ..وهذا ما وقع يل ذات ليلة تكاد ذكراها تتهدج يف نفسي   
كنت يف غرفيت اخلاصة أعد بعض األوراق، ويف ثنايا اماكي يف   

تسرب من خالل النافذة صوت مسجد الشيخ القارئ .. هذه املهام 
ب والفتيان مـن  خالد الشارخ، وهو مسجد تتلبد عليه وفود الشبا

  .. األحياء ااورة يف شرق الرياض
  .. توقفت عن العمل    
  .. وفتحت النافذة وكانت ليلة عليلة    
  .. وكادت أذين أن تنخلع جتاه مصدر الصوت    
  .. أظنها كانت آيات من سورة املائدة إن مل أكن وامهاً    
   حويل واهللا إنين أكاد أملس السكينة تتطامن فوق كل ذرة ..  
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  .. شعرت أن اهلواء ليس كاهلواء   
  .. وأن السماء ليست السماء   

ما أفلست قواميس الدنيا أن متدين بعبارة أصف ا ذلك  يءهناك ش
  ..اإلحساس

  ..يفعله القرآن يا إهلي يف النفوس البشرية  يءأي ش.. رباه    
ن أحـد  ومما يعبر يف حبر هذه الذكرى أنين أتذكر وأنا صـغري أ    

قريبايت املسنات كانت إذا عادت من صالة التـراويح اجتهـت إىل   
وال أحصي .. التلفاز تشاهد نقل صالة التراويح من املسجد احلرام

كم شهدت دمعاا تتالمع يف حماجرها حني تتسمر أمـام تلـك   
الصفوف املهيبة املطرقة حول كعبة اهللا املشرفة والقرآن تتجاوب به 

  ..اريهمنارات احلرم وسو
رمضان يكثر فيها تبادل التهاين شهر  تسبق دخولاأليام اليت  ويف   

بلغنا اهللا وإياك رمضان، وفقنا اهللا وإياك لصيام رمضان ( والدعوات
   )..وقيامه، أحببت أن أبارك لك قدوم الشهر الكرمي، اخل 

حني رأيت بعض هذه التهاين دار يف بايل أن أنظر كيف عـرض     
  ؟) انرمض(اهللا لنا 

  ؟ ) شهر رمضان(يف أي إطار وضع اهللا    
  ؟) يف القرآن ما هي هوية رمضان(: أو مبعىن آخر   
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حني أخذت أتأمل اآليات القرآنية اليت تعرضت لرمضان يف القرآن، 
، وجـاء يف  )رمضان(وجدته جاء يف صيغتني، صيغة الشهر الكامل 

  ).ليلة القدر(صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط، وهي 
قـال اهللا  ) رمضان(يف الصيغة اليت جاء فيها بذكر الشهر الكامل    

فعرفه ] ١٨٥ :البقرة[﴾شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُعنه ﴿
  .اهللا لنا بأنه الظرف الزماين للقرآن

ويف الصيغة اليت أشري فيها لرمضان بصورة جزئية، وهي أحـد     
الليلة (ومرةً باسم ) ليلة القدر(رةً باسم لياليه، جاءت يف موضعني، م

     ، فأما باسم ليلة القدر فيقول تعاىل يف مطلع سورة القـدر )املباركة
، وأما باسم الليلة املباركة ] ١ :القدر[﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ﴿

ة مباركَة إِنا إِنا أَنزلْناه في لَيلَفيقول تعاىل يف مطلع سورة الدخان ﴿
رِينذنا م٣ :الدخان[﴾كُن.[  

  !ويف كال املوضعني ذكر اهللا هذه الليلة عرب عالقتها بالقرآن   
  .. يا لربنا العجب    
يف املواضع اليت ذكر اهللا فيها رمضان، بصيغة الشـهر الكامـل      

  .. وبصيغة الليايل اجلزئية، مت تقدميه يف إطار عالقته بالقرآن 
  .. أي إشارة خلصوصية القرآن يف رمضان أكثر من ذلك   
األشـهر  .. شهور احلـج .. استعرض كل شهور السنة الفاضلة   

لن جتد كثافة يف اإلشارة للقرآن كما جتده يف عالقة القرآن .. احلرم
  ..برمضان
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بل مثة أمر قد يكون أشد لفتاً لالنتباه من ذلك، أنه ليس فقـط     
مـع  ) مراجعة القرآن(ر اهللا له رمضان، بل حىت إنزال القرآن اختا

وهـو   -فكان جربائيل عليه السالم ! اختار اهللا هلا رمضان النيب 
 يعقد مـع الـنيب    - أعظم املالئكة ألنه اختص بنقل كالم اهللا

جمالس مسائية يف كل ليلة من رمضان ملراجعة القرآن، ففي صحيح 
يل يلقى النيب يف كـل  كان جرب( :البخاري عن ابن عباس أنه قال

 ليلة يف شهر رمضان حىت ينسلخ، يعرض عليـه رسـول اهللا   
  ]٤٩٩٧البخاري، ) [القرآن

ملراجعـة القـرآن؟    - أيضاً -ملاذا اختار اهللا حتديداً هذا الشهر    
أليس يف هذا إملاحاً إىل أن الساعات الرمضانية هي أشرف األزمان 

ه خلصوصـية القـرآن يف   وأليقها بالقرآن؟ هل هناك لفت لالنتبـا 
رمضان أكثر من هذه اإلشارات يف اختيار توقيت نزول القـرآن،  

  واختيار توقيت مراجعته؟
واحلقيقة أن هذه املدارسة إذا أخذ يتخيلها اإلنسان تستحوذ عليه    

  من يتصور؟ .. املهابة 
حممـد  (جملس ليلي رمضاين ملراجعة القرآن، طرفاه أعظم إنسان    

وموضوع الدرس أعظم الكالم ) جربائيل(وأعظم ملَك ) بن عبداهللا
  ) .. كالم ملك امللوك(

  .. يا أهللا    
  ..أي هيبة تقبض على النفوس مبجرد ختيل ذلك   
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نفسه يتأثر كثرياً ذه املدارسـة القرآنيـة    ولذلك فإن النيب    
الرمضانية مع جربائيل، وكان الصحابة يرون أثرها أمـامهم علـى   

حىت كان يقـول ابـن عبـاس كمـا يف      اهللا  شخصية رسول
أجود الناس ، وكان أجـود مـا     كان رسول اهللا( :البخاري

حني يلقـاه    يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، فلرسول اهللا
  ].٣٢٢٠البخاري، ) [جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة

يزداد مبدارسته القرآن مـع   انظر كيف كان جود رسول اهللا    
الذي نزل عليه القرآن ومـع   يل، إذا كان هذا رسول اهللا جرب

ذلك ينتفع مبدارسته، فكيف باهللا عليكم ستكون حاجتنـا حنـن   
  ! ؟..أصحاب القلوب اليت أمرضتها الشهوات والشبهات

أي حرمان أوقع فيه بعض املتثيقفة أنفسهم حني أومهوا أنفسهم    
تالوتـه   اسـتمرار إىل أم يعرفون القرآن وقرؤوه وال حاجة هلم 

  !وتدبره ومدارسته، فكل ما يف القرآن سبق أن اطلعوا عليه
صـالة  (أشهر فعالية اجتماعية يف شهر رمضـان هـي طبعـاً       

  ).. التراويح
  هي احلكمة من صالة التروايح؟  هل سألت نفسك يوماً ما   
دعين أكون شفافاً معك فاحلقيقة أنـه مل يسـبق يل أصـالً أن       

هذا السؤال، ولكن كنت مرةً أطالع فتاوى حمقق العلـوم  تساءلت 
بل من أجلِّ مقصود " :العباس ابن تيمية فرأيته يقول رمحه اهللا أبو 
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الفتاوى [ "التراويح قراءة القرآن فيها، ليسمع املسلمون كالم اهللا
٢٣/١٢٢[  
سبحان من فتح على ذلك العقـل احلـراين يف فهـم أسـرار         

  ..الشريعة
تأمل املرء النسبة بني رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت وإذا     

نزول القرآن، أدرك شيئاً من النسبة بني يوم االثـنني واسـتحباب   
كما يف صحيح مسـلم   صيام النفل فيه، وهو ما أشار له النيب 

ذاك يوم ولدت "عن صوم يوم االثنني قال  سئل رسول اهللا (
  ]٢٨٠٤مسلم، "). [فيه، ويوم بعثت، أو أنزل علي فيه

فالحظ باهللا عليك هذا اخليط الرفيع بني كون شـهر رمضـان      
الذي جيب صومه هو شهر نزول القرآن، ويـوم االثـنني الـذي    

  .يستحب صومه هو يوم نزول القرآن
هل من املعقول أن تكون هذه التوقيتات الزمنية ال حتمل دالالت    

  شرعية ورسائل تضمينية؟
تارخيية العجيبة أن أشهر جهاد للسـلف يف  بل ومن املوافقات ال   

املعروفة يف مسألة القـرآن، وهـذه    األمحدالقرآن كان فتنة اإلمام 
قال !  احلادثة العقدية القرآنية وقعت يف رمضان كما ذكر املؤرخون

ويف رمضان كانت حمنة اإلمام أمحد يف القرآن، وضرب " :الذهيب
  ].١٠/٢٩٢ :النبالءأعالم  [ "بالسياط حىت زال عقله
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فسبحان من أنزل القرآن يف رمضان، وابتلى أئمة السلف باجلهاد    
لطيـف   يءوهذا جمرد توافق تارخيي لكن فيه ش! للقرآن يف رمضان

  ..مما تستطرفه النفوس
وإذا حاول املرء أن يتأمل يف سر العالقة بني رمضان والقرآن، أو    

القة أن الصيام يهذب أزمان الصيام والقرآن، فإنه ميكن أن تكون الع
النفس البشرية فتتهيأ الستقبال القرآن، ففي أيام الصـيام تكـون   

  .. النفس هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام 
وهذا يعين أن من أعظم ما يعني على تدبر القرآن وفهمه التقلـل     

  .. من الفضول
مثل فضول الطعام، وفضول اخللطة مع الناس، وفضول النظـر،     

  .. ل السماع، وفضول تصفح االنترنتوفضو
فكلما زالت حواجز الفضول اوت احلجـب بـني القلـب       

  ..والقرآن
ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعـام والشـراب   
والنكاح بالصيام، ويتقلص فيه فضول اخللطة والكالم باالعتكاف؛ 

  .هو شهر القرآن 
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  الناظم يف كتاب اهللا بلاحل - ١٠
  

هذه ليست ورقة حبثية، وال مقالة منظمة، وال حىت خاطرة أدبية،    
) هم نفسي شخصـي (كال، ليست شيئاً من ذلك كله، وإمنا هي 

قررت أن أبوح به ألحبائي وإخواين، فهذه اليت بني يديك هي أشبه 
  .. تطوى يف سجالت احلزاىن" اعتراف"بورقة 

ه األيام، وإمنـا  هذا اإلحباط النفسي الذي جيرفين ليس وليد هذ   
  ..استوىل علي منذ سنوات، لكن نفوذه مازال يتعاظم يف داخلي

صحيح أنين أحياناً كثرية أنسى يف اكتظاظ مهام احلياة اليوميـة     
هذه القضية، لكن كلما خيم الليل، وحانت سـاعة اإلخـالد إىل   
الفراش، ووضعت رأسي على الوسادة، وأخذت أسترجع شـريط  

ويضطرم مجر اإلحبـاط حيـاً   .. األمل من جديد اليوم ينبعث هليب
  ..جذعاً

مثة قضية كربى وأولوية قصوى جيب أن أقوم ا ومـع ذلـك      
ملاذا تذهب .. الزالت ساعات يومي تتصرم دون تنفيذ هذه املهمة

السنون تلو السنون والزلت أفشل يف التنفيذ؟ ملاذا تكون املهمة أمام 
  لس يف القيام ا؟عيين يف غاية الوضوح ومع ذلك أف

ويزداد األمل حني أتأمل يف كثري من الناس من حويل فـال أرى     
  .. القضية، إال من رحم اهللا هفيهم إال بعداً عن هذ
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األولويـة  "حضرها تذهب كلها بعيداً عـن  أجمالس اجتماعية    
  ".. القصوى

فيسبوك (نترنتية وصفحات تواصل اجتماعي إوأتصفح منتديات    
  .. متتلئ بآالف التعليقات يومياً) وتويتر

إال " األولوية القصـوى "منهمك يف أمور بعيدة عن منهم  كثريو   
  .. من رحم اهللا

وأطالع كتباً فكرية تقذف ا دور النشـر وتفرشـها أمامـك       
  ".. األولوية القصوى"معارض الكتب وغالبها معصوب العينني عن 

ليومي، وواقع كثري من فإذا أعدت كل مساء استحضار واقعي ا   
  .. الناس من حويل؛ تنفست احلسرات وأخذت أجترع مرارا 

  لم؟ لم هذا كله؟ مىت تنتهي هذه املأساة؟: وأتساءل   
  .. دعين أخلص لك كل احلكاية

يف كل مرة أتأمل فيها القرآن أشعر أنين الزلت بعيداً عن جوهر    
  .. مراد اهللا 

حوله قضاياه الزلت أشـعر باملسـافة   مركز القرآن الذي تدور    
  ..الكبرية بيين وبينه

  .. يذكر اهللا يف القرآن أموراً كثرية    
يذكر تعاىل ذاته املقدسة بأوصاف اجلالل اإلهلية، ويذكر اهللا يف    

القرآن مشاهد القيامة من جنة ونار وحمشر وحنوها، ويذكر أخبـار  
 سيما بينوال أخبار األمم األنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصاحلني و
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وتصرفام، ويـذكر تشـريعات عمليـة يف العبـادات      إسرائيل
اخل ويف كل هذه القضايا مثة خيط ناظم يربط كـل   ...واملعامالت

تتعدد املوضوعات يف القرآن لكن هذا اخليط الناظم .. هذه القضايا 
هذه القضية اليت يدور حوهلا القرآن ويربط كل شيء ا .. هو هو 

  " ..عمارة النفوس باهللا"هي 
يف أوائل املصحف، يف سـورة البقـرة،    - مثالً -كنت أتأمل    

أَتجعـلُ فيهـا مـن يفِْسـد     كيف حكى اهللا تعجب املالئكة ﴿
مث يريب اهللا فيهم تعظيم اهللا ورد العلـم إليـه   ] ٣٠ :البقرة[﴾فيها
  ].٣٠ :رةالبق[﴾ قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ﴿
وكنت أتأمل بعد ذلك يف سورة البقرة نفسها كيف يعـدد اهللا     

يف ست آيات، فيها أنه فضلهم على العاملني،  إسرائيلنعمه على بين 
وأنه جناهم من آل فرعون، وأنه فرق م البحر فأغرق آل فرعون، 
وأنه عفى عنهم بعد اختاذهم العجل، مث بعد هذا التعديد العجيـب  

 :البقـرة [﴾لَعلَّكُم تشكُرونَعم، خيتم بوظيفة ذلك كله ﴿لقائمة الن
٥٢ .. [  
كل هذا السياق يراد به عمارة النفوس باهللا بأن تلهج األلسـنة     

  ..والقلوب بتذكره وشكره تعاىل
 - وأعاده يف مواضع أخرى أيضاً - بل يذكر اهللا تعاىل يف البقرة   

حىت صار فوق رؤوس بين  كيف اقتلع تعاىل جبالً من اجلبال ورفعه
، ملاذا؟ لرييب فيهم شدة التدين والتعلق باهللا، يقول تعاىل يف إسرائيل
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 :البقـرة [﴾ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة﴿ :البقرة
وا وإِذْ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ وظَنوقال يف األعراف ﴿]. ٦٣

ةبِقُو اكُمنيا آتذُوا مخ بِهِم عاقو ه١٧١ :األعراف[﴾أَن ..[  
خـذُوا مـا   كل هذا لتعمر النفوس بالتشبث بكالم اهللا تعاىل ﴿   

ةبِقُو اكُمنيآت﴾ .  
وكنت أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب اليت غارت ينابيع    

هللا، حىت قارا اهللا بأكثر اجلمادات اإلميان فيها وأحملت من التعلق با
ثُم قَست ﴿ :يقول تعاىل.. يبوسة يف موازنة ال ختفي األسى والرثاء

 :البقـرة [﴾قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً
وإِنَّ من الْحجـارة لَمـا   مث يكمل يف تلك املقارنة احملرجة ﴿] ٧٤

يارهالْأَن هنم رفَجحىت احلجارة تلني وختضع وتتفجر وتتشـقق  ت ﴾
وإِنَّ ملراد من هذا املثل؟ هو عمارة النفـوس بـاهللا ﴿  ا وما.. وبط

اللَّه ةيشخ نبِطُ مها يا لَمهنم﴾.  
وكنت أتأمل كيف ابتلى اهللا العباد بأمور توافق هواهم، وبأمور    

فآمن بعض الناس مبا يوافق هواه وترك غريه، فلم أخرى تعارضها، 
ال .. يشكر هلم ما آمنوا به ويتغاضى عما تركواإن اهللا يقل القرآن 

اهللا يريد أن تعمر النفوس باهللا فتنقاد وختضع وتنصاع هللا يف كل .. 
أَفَتؤمنونَ بِـبعضِ الْكتـابِ وتكْفُـرونَ    ﴿ :يقول تعاىل.. شيء
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أفَكُلَّمـا  مث يقول بعدها بآيات معـدودة ﴿ ] ٨٥ :ةالبقر[﴾بِبعضٍ
متركْبتاس كُمفُسى أَنوها لَا تولٌ بِمسر اَءكُم٨٧ :البقرة[﴾ج[.   

  ملاذا شنع عليهم ربنا جل وعال؟    
  .. ألن املراد شيء آخر    
شيء آخر خيتلف كثرياً عما يتصور كثري ممن تضررت عقـوهلم     

  .. بية املاديةبالثقافة الغر
  ..املراد عمارة النفوس بتعظيم اهللا واالستسالم املطلق له   
وكنت أتأمل كيف يذكر اهللا النسخ يف القرآن، وهـو مسـألة      

مشتركة بني أصول الفقه وعلوم القرآن، مث خيتم ذلك ببيان داللـة  
 :هذه الظاهرة التشريعية، وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة اإلهلية

ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَلَم تعلَم أَنَّ ما ﴿
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ١٠٦ :البقرة[﴾اللَّه ..[  

  .. يا سبحان اهللا    
  ..مسألة أصولية حبتة وتربط فيها القلوب بتعظيم اهللا، وقدرة اهللا   
اهللا مسألة من مسائل شروط الصـالة  وكنت أتأمل كيف ذكر    

الكعبـة،  إىل بيت املقـدس   من، مث تغيريها )استقبال القبلة(وهي 
وبرغم كوا مسألة فقهية حبتة، إال أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه 

النفـوس يف مـدى تعظيمهـا    " اختبار"احلادثة التارخيية كلها هي 
لْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت وما جع﴿! واستسالمها هللا؟ هذا جوهر القضية
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هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيالبقرة[﴾ع: 
١٤٣..[  

ولَكُم ﴿ :كما يقول تعاىل" تقوى اهللا"وآيات القصاص ختتم بـ   
] ١٧٩ :البقرة[﴾م تتقُونَفي الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُ

كُتب علَـيكُم  ﴿ :وآيات الصيام تلحق أيضاً بالتقوى يف قوله تعاىل
 :البقـرة [﴾الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

إِنْ ﴿ :وآيات الوصية ختتم كذلك بالتقوى يف قوله تعـاىل ] ١٨٣
وصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِني بِـالْمعروف حقـا علَـى    ترك خيرا الْ

نيقت١٨٠ :البقرة[﴾الْم.. [  
ووصل للحظـة  .. وملا ذكر اهللا مناسك احلج وأعماهلا وشعائرها   

اختتام هذه املناسك وانقضائها، أعاد األمر جمدداً لربط النفوس باهللا 
فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَـاذْكُروا  وإحياء حضور اهللا يف القلوب ﴿

٢٠٠ :البقرة[﴾اللَّه .. [  
  .. واعجباه    
تنقضي املناسك وما يعتري املرء فيها من النصب، لتربط النفوس    

برغم أن احلج أصالً مبناه على ذكر اهللا بالتلبية والتكبري .. جمدداً باهللا
  ..سبحانه وتعاىل.. ىل اهللا وإ.. وحنوها، فالقلب يف القرآن من اهللا 

يف القرآن، وذكـر  ) اإليالء(وأخذت أتأمل ملا ذكر اهللا تعاىل حكم 
، أو أن يعزمـوا  أشـهر إما أن يتربصوا أربعة : اهللا للرجال خيارين
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الطالق، وأدركين العجب كيف خيتم كل خيار فقهي بأوصـاف  
يؤلُونَ مـن   للَّذين﴿ :العظمة اإلهلية، يقول تعاىل يف آيتني متتابعتني

    ـيمحر غَفُـور رٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّـههأَش ةعبأَر صبرت هِمائنِس
)٢٢٦(   ـيملع يعـمس فَإِنَّ اللَّه وا الطَّلَاقمزإِنْ عالبقـرة [﴾و: 

واهللا شيء عجيب أن تربط النفوس باهللا مبثل هذه ].. ٢٢٧-٢٢٦
  ..حكام الفقهيةالكثافة يف تفاصيل األ

من األعداء وحنوها، " اخلوف"وكنت أتأمل كيف ذكر اهللا حالة    
     ا حىت يف تلك األحـوال الصـعبة  فلم يسقط الصالة، بل أمر اهللا

﴿   نيقَـانِت لَّـهوا لقُومطَى وسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافح
)٢٣٨( الًا أَوفَرِج مفْتـا  فَإِنْ خانكْب٢٣٩-٢٣٨ :البقـرة [﴾ر [

حسناً هذا يف حال اخلوف فماذا سيكون يف حال األمن؟ تكمـل  
فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونـوا  ﴿      اآلية

  ] .٢٣٩البقرة، [﴾تعلَمونَ
وإذا ا رجعت مرةً أخرى إىل بداية اآلية وأخذت أتأمل احملصلة،    

  .. يف حال األمن واخلوف جيب أن يكون القلب معلقاً باهللا
فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا باهللا عليك أعد قراءة اآلية متصلة ﴿   

فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّـه كَمـا علَّمكُـم مـا لَـم تكُونـوا       
   ].٢٣٩ :البقرة[﴾تعلَمونَ
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يريد النفس البشرية مشدودة االرتباط باهللا جل وعال يف  القرآن   
  .. مجيع األحوال

  ..يريد من املسلم أن يكون اهللا حاضراً يف كل سكنة وحركة   
وكنت أتأمل كيف يذكر اهللا النصر العسكري لريبط النفـوس     

اللَّـه لَعلَّكُـم    ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَـاتقُوا باهللا ﴿
  .]١٢٣ :آل عمران[﴾تشكُرونَ

وحىت حني ذكر اهللا املعاصي واخلطايا إذ يقارفها ابن آدم فـإن     
والَّذين إِذَا فَعلُـوا فَاحشـةً أَو   القرآن يفتح باب ذكر اهللا أيضاً ﴿

وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَن١٣٥ :آل عمران[﴾ظَلَم [  
 -دالت موازين القوى عرب التاريخ، وربط األمـر  وذكر اهللا تب   

تلْك الْأَيام وبأن املراد اختبار عمق اإلميان واالرتباط باهللا ﴿ - أيضاً
 ﴾نداوِلُها بين الناسِ وليعلَم اللَّه الَّذين آمنوا ويتخذَ منكُم شهداَء

  ].١٤٠ :آل عمران[
وحكى القرآن .. آن قصة قومٍ قاتلوا مع نبيهم وقص اهللا يف القر   

ومن ألطف ما يف ذلك السياق أنه أخربنا مبقالتـهم الـيت   .. ثبام
وكَأَين فإذا ا كلها مناجاة وتعلق باهللا ﴿.. قالوها يف ثنايا معركتهم

ف مهابا أَصموا لنها وفَم ريونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم بِيلِ اللَّهي س
 ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضما كَانَ  )١٤٦(ومو

  ـتثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَهقَو
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  مِ الْكَـافلَى الْقَـوا عنرصانا ونامأَقْد١٤٦ :آل عمـران [﴾رِين-
١٤٧ ..[  

مدهش واهللا من حال ذلك القوم الـذين عرضـهم اهللا يف    يءش   
  . سياق الثناء

وتراهم يستغفرون اهللا من خطاياهم، ويبتـهلون  .. يف قلب املعركة 
  .. إليه، ويظهرون االفتقار والتقصري وأم مسرفون 

  ..لتلك القلوب املوصولة باهللا يا   
هللا اجلهاد شرح وظيفته وأا اختبار ما يف النفوس من وملا ذكر ا   

قُلْ لَو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتـب  تعلق باهللا وإميان به ﴿
    ورِكُمـدـي صـا فم اللَّه يلتبيلو هِماجِعضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع

ي قُلُوبِكُما فم صحميلـا  وقـال ﴿ ].. ١٥٤ :عمرانآل [﴾ومو
  نِنيمـؤالْم لَمعـيلو اللَّه فَبِإِذْن انعمقَى الْجالْت موي كُمابآل [﴾أَص

  ]١٦٦ :عمران
وملا ذكر اهللا حب النفس البشرية للنصر على األعـداء لفـت      

  .. االنتباه إىل املصدر الرئيسي للنصر 
ن يف النفوس التعلق املسـتمر  تأمل باهللا عليك كيف يضخ القرآ   

إنْ ينصركُم اللَّه فَلَا غَالب لَكُم وإِنْ يخـذُلْكُم فَمـن ذَا   باهللا ﴿
هدعب نم كُمرصني يإِنْ ﴿ :ويقول تعاىل] ١٦٠ :آل عمران[﴾الَّذ

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن٧حممد، [﴾ت ..[  
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كنت أنظر كيف يصور القرآن أوضـاع اجللـوس والقيـام    و   
وكيف تكون النفس يف كل هذه األحوال الهجـة  .. واالسترخاء
آل [﴾الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِمبذكر اهللا ﴿

  ].١٩١ :عمران
  .. يذكر اهللا وهو واقف    
  .. يذكر اهللا وهو جالس    
  .. ر اهللا وهو مضطجعيذك   
وأي نفوس معمورة برا أكثر من هذه الصورة .. أي تعلق باهللا    

  .. املشرقة
سألتك باهللا وأنت تقرأ هذه اآلية أال تتذكر بعـض العبـاد         

املخبتني من كبار السن الذين ال تكف ألسنتهم عن تسبيح وحتميد 
  .. وتكبري 

عبثاً؟ أم أن اهللا تعاىل يريـد  هل ترى اهللا حكى لنا هذه الصورة    
  .. منا أن نكون هكذا 

نفوساً مملوءة برا وموالها ال تغفل عن استحضار عظمته وتأهله    
  ..حلظة واحدة

وحىت يف املشاعر بني الزوجني إذا سارت األمور يف غري جماريها    
فإن القرآن حيرك يف النفوس استحضار الغيبيات واألبعاد اإلميانيـة  

فإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهـوا شـيئًا   ﴿ :ول تعاىلحيث يق
  ].١٩ :النساء[﴾ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثريا
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فإن بلغت أمور الزوجني إىل الشقاق الزوجي شـرع التحكـيم      
وحىت يف هذا التحكيم الزوجي فإن القرآن يلفت انتبـاه  .. بينهما 

عملية إىل أن مسارات التحكيم مرتبطة مبا قـام  املنخرطني يف هذه ال
وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِمـا فَـابعثُوا   يف القلوب من العالقة باهللا ﴿

   فِّـقِ اللَّـهوا يلَاحا إِصرِيدا إِنْ يهلأَه نا مكَمحو هلأَه نا مكَمح
بِريا خيملكَانَ ع ا إِنَّ اللَّهمهني٣٥ :النساء[﴾اب.[  

وملا ذكر اهللا البلد الذي ال يستطيع املؤمن فيها إظهار شـعائره     
وأمر باهلجرة إىل بلد آخر؛ مل جيعل األمر جمرد هجرة مـن مكـان   

ذاته، كما يقول " هجرة إىل اهللا"جغرايف إىل آخر، بل جعل القضية 
لَّه ورسوله ثُم يدرِكْه ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى ال﴿ :تعاىل

لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد توفـاألمر يف  ] .. ١٠٠ :النساء[﴾الْم
صيغته احلسية جمرد هجرة من بلد إىل بلد، لكنه يف ميزان القـرآن  

  .. "رسولههجرة إىل اهللا و"
ومن أعجب مواضع القرآن يف ربط النفوس باهللا وعمارا برا،    

صالة اخلوف : (وال أظن أن مثة داللة أكثر من ذلك على هذا األمر
  ..، هذه الشعرية تسكب عندها عربات املتدبرين)حال احلرب

وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها، وجاءت يف السنة علـى     
باهللا عليـك ختيـل   .. سبعة أوجه معروفة تفاصيلها يف كتب الفقه 

ر على خط املواجهة، والعـدو  املسلم وقد لبس ألمة احلرب، وصا
يتربص، والنفوس مضطربة قلقة، واألزيز ميخر األجواء، والدم حتت 
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ومع ذلك مل يقل اهللا دعوا الصالة حىت تنتهوا، بل مل يقل .. األرجل
وإمنا شرح هلم كيف يصلوا مجاعة يف هذه " ! صالة اجلماعة"دعوا 

قَمت لَهـم الصـلَاةَ   وإِذَا كُنت فيهِم فَأَ﴿      اللحظات العصيبة
فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسـلحتهم فَـإِذَا سـجدوا    
فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى لَم يصـلُّوا فَلْيصـلُّوا   

مهتحلأَسو مهذْرذُوا حأْخلْيو كع١٠٢ :النساء[﴾م[ .  
هل تعرف يف الدنيا كلها شاهد على حب وتعظيم اهللا جل وعال    

  .. لالرتباط باهللا واستمرار مناجاته أكثر من ذلك
من الورع وخوف اهللا يهمل صالة  يءبل هل يوجد رجل فيه ش   

اجلماعة وهو يف حال األمن والرفاهية وعصر وسائل الراحة؛ وهـو  
ني صالة اجلماعـة ويشـرح هلـم    يرى ربه تعاىل يطلب من املقاتل

  ! تفاصيل صفتها بدقة، وهم حتت احتماالت القصف واإلغارة؟
هل تستيقظ نفوس افترشت سجاداا يف غرفها ومكاتبها تصلي    
بـني السـيوف   " اجلماعة"لتتأمل كيف يطلب اهللا صالة " آحاداً"

  !؟..والسهام والدروع واخلنادق
ملخاطر بصالة اجلماعة، ويشرح له أترى اهللا يأمر املقاتل اخلائف ا   

صفتها يف كتابه، ويعذر املضطجعني حتت الفضائيات، واملتـربعني  
هل تأيت شريعة اهللا املوافقة للعقول مبثـل  ! فوق مكاتب الشركات؟

  !ذلك؟
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ومن اللطيف أن اآلية اليت أعقبت اآلية السابقة تكلمت عن حال    
اآلية السابقة صفة الصالة  حنن عرفنا اآلن من.. إمتام الصالة، حسناً 

حلظة احتدام الصفني، فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعـد  
فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا ﴿ :االنقضاء من الصالة؟ يقول تعاىل
وبِكُمنلَى جعا وودقُعا واميق ١٠٣ :النساء[﴾اللَّه [  

اتل من صالة اجلماعة، فريشده اآلن انتهى املق.. سبحان ريب  يا   
  .. القرآن الستمرار ذكر اهللا 

  هل انتهى األمر هاهنا؟    
ال، مل ينته األمر بعد، فقد واصلت اآلية احلديث عن انتهاء حالة    

اخلوف، وبدء حالة االطمئنان، ويتصل الكالم مرةً أخـرى لـربط   
  ]..١٠٣ :النساء[﴾لَاةَفَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا الصالنفوس باهللا ﴿

  .. صارت القضية كلها هللا    
وإِذَا كُنـت فـيهِم   باهللا عليك أعد قراءة اآليتني متواصلتني ﴿   

  مهتحـلذُوا أَسأْخلْيو كعم مهنفَةٌ مطَائ قُملَاةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم
ائرو نوا مكُونوا فَلْيدجلُّوا فَإِذَا سصي ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتلْتو كُم

 وا لَوكَفَر ينالَّذ دو مهتحلأَسو مهذْرذُوا حأْخلْيو كعلُّوا مصفَلْي
تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً ولَا 

لَيع احنـى أَنْ   جضرم مـتكُن طَرٍ أَوم نأَذًى م إِنْ كَانَ بِكُم كُم
تضعوا أَسلحتكُم وخذُوا حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكَافرِين عـذَابا  
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فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قيامـا وقُعـودا   ) ١٠٢(مهِينا 
بِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ كَانـت  وعلَى جنو

  ].١٠٣-١٠٢ :النساء[﴾علَى الْمؤمنِني كتابا موقُوتا
أشار إىل غاية تغيب عن بال " طه"وملا ذكر اهللا الصالة يف سورة    

عـن   كثري من املصلني فضالً عمن دوم، رمبا يتحدث الواحد منا
عظمة الصالة يف اإلسالم، وأا أعظم ركن بعد الشهادتني، وأـا  
اخلط الفاصل بني الكفر واإلميان، وحنو هذا من معـاين مركزيـة   
الصالة، ولكن ملاذا شرع اهللا الصالة وأحبها وعظمها سبحانه؟ إا 

وأَقمِ الصـلَاةَ  ﴿ :بوابة استحضار اهللا وتذكره، يقول اهللا سبحانه
يقيم املسلمون الصـالة  .. هكذا بكل وضوح] ١٤طه، [﴾يلذكْرِ

  ..يكربوه ويسبحوه ويناجوه.. ليتذكرون اهللا جل وعال
مـة يف الصـيد مل يـذكر    بل وحىت حني ذكر اهللا اجلوارح املعلّ   

بل يربطه باحلقيقة العقدية اإلميانية ليسـتمر  .. تعليمها مغفالً هكذا 
يف ينبه املسلم علـى ذلـك   تأمل ك.. القلب موصوالً بعظمة اهللا 

﴿    كُـملَّمـا عمم نهـونلِّمعت كَلِّبِنيارِحِ موالْج نم متلَّما عمو
٤ :املائدة[﴾اللَّه .. [  
حىت تعليم اجلوارح وكالب الصيد جيب أن يستحضر املؤمن أا    

  .. تعليم مما علم اهللا 
  ..لقرآنما أشد كثافة حضور العالقة باهللا يف ا   
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وأخذ القرآن مرةً يستثري ذكريات للصحابة كاد الكفار فيها أن    
يفتكوا م، فينبش القرآن هذه الوقائع التارخيية لريتفع بالقلوب إىل 

يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمت ﴿ :اهللا الذي جناهم، يقول تعاىل
يبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم فَكَف أَيـديهم   اللَّه علَيكُم إِذْ هم قَوم أَنْ

  ].١١ :املائدة[ ﴾عنكُم واتقُوا اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
وقد ذكر أهل التفسري فيها عدة وقائع تندرج يف ذلك، كمحاولة    

.. يف البخارياألعرايب غورث بن احلارث أن يقتل رسول اهللا، كما 
وأصحابه فأوحى اهللا إليـه   ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول اهللا 

  ..وانكشفت املؤامرة، وحنوها من األحداث
ليس املهم تعيني هذه األحداث اليت فشلت فيها مؤامرات الكفار    

األهم واهللا حني يرى متدبر القرآن كيف .. ضد الرسول والصحابة 
تلك القصص ليحيي عالقة القلـب   يفاجئ القرآن الصحابة بذكر

فينبههم أن اهللا سبحانه هو الذي كف أيدي الكفار عنكم، .. باهللا
  ..وأنه جيب أن تتوكل القلوب عليه سبحانه 

آيات تنبش يف أذهان الصحابة ذكريات أحـداث وخطـوب      
سلموا فيها، ال تذكرها هذه اآليات إال لتصعد بالقلوب إىل اخلالق 

انتبهوا إن سالمتكم يف : كأن هذه اآليات تقول. .املتفضل سبحانه
تلك األحداث ليست أمراً عابراً، بل هو فضل مـن اهللا ورمحـة،   
فاذكروا هذا وال تنسوه، وليكم منكم على بال، ولتعشه القلـوب  
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انظر كيف تكـون وظيفـة   .. وتلهج بشكر اهللا األلسنة واجلوارح
  .. تعاملنا معها  يف كتاب اهللا، وقارا بنمط) السري واملغازي(

يشبه قول اهللا  األنفالوتذكري القرآن للصحابة بغزوام يف سورة    
ولَقَد أَرسلْنا موسـى بِآياتنـا أَنْ   ﴿ :عن موسى إبراهيميف سورة 

أَخرِج قَومك مـن الظُّلُمـات إِلَـى النـورِ وذَكِّـرهم بِأَيـامِ       
إِذْ ﴿: سى مستجيباً يف اآلية اليت تليهافقال مو] ٥إبراهيم، [﴾اللَّهو

قَالَ موسى لقَومه اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ أَنجاكُم مـن آلِ  
  ]٦ :إبراهيم[﴾فرعونَ

األرض (إذ أمر قومه بدخول  وملا ذكر اهللا تعاىل قصة موسى    
ر ومـا حوهلـا،   واليت ذكر بعض أهل التفسري أا الطـو ) املقدسة

فتخاذل قوم موسى واعتذروا بأن فيهـا قومـاً جبـارين لـديهم     
إمكانيات ال نستطيع مقاومتها، ويف هذه اللحظة وقف رجالن من 
قوم موسى موقف الشجاع مستجيبني ألمر موسى، ونبهوا قومهم 

هـذان  .. أم مبجرد الدخول على اجلبارين فسينهزمون بـإذن اهللا 
كرمها اهللا يف كتابه وينسب الفضل هلما، بل الرجالن البطالن مل يذ

باهللا عليك تتبع . نبه تعاىل أن موقفهم البطويل إمنا له خلفيات أخرى
ـ ﴿ :منط القرآن يف عرض ذلك، يقول اهللا حاكياً خطاب موسى ا ي

ى قَومِ ادخلُوا الْأَرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتب اللَّه لَكُم ولَا ترتدوا علَ
 رِيناسوا خبقَلنفَت ارِكُمبـا    )٢١(أَدمـا قَويهى إِنَّ فوسا مقَالُوا ي
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جبارِين وإِنا لَن ندخلَها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يخرجوا منها فَإِنا 
لَّه علَيهِمـا  قَالَ رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعم ال )٢٢(داخلُونَ 

   لَـى اللَّـهعونَ وبغَال كُمفَإِن وهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُوا عخاد
نِنيمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنو٢٣-٢٠ :املائدة[﴾فَت[  

لعلك الحظت األمر، وكيف يلح القرآن على إبراز خلفيـات     
هذا املوقف الصواب إال ألمـا  العالقة باهللا، فهذا الرجالن مل يقفا 

وحىت .. خيافا من اهللا، وقد أنعم اهللا عليهما مبقامات اإلميان والديانة
﴾ والتوكل من أدق وعلَى اللَّه فَتوكَّلُواوصيتهما لقومهما كانت ﴿

مقامات تعلق القلب باهللا، بل إن التوكل هو حلظة التعلـق بـاهللا   
  .. فعالً
ت بني موسى وقومه ال ميكن أن خترج منها هذه الوقائع واحلوارا   

فموسى يذكرهم باهللا لكي .. مببدأ جوهري إال مركزية التعلق باهللا
يدخلوا األرض املقدسة، وبطال املشهد إمنا وقفا هذا املوقف ألن اهللا 

التوكل على (أنعم عليهما مبقامات اإلميان، ونصيحتهما اخلتامية هي 
  ..إميانالقصة كلها إميان يف ) .. اهللا
مث حيدثك القرآن عن ظاهرة املصائب واألضرار الـيت تصـيب      

اإلنسان يف حياته الشخصية، وبالرغم من أن اهللا شرع لنـا اختـاذ   
األسباب، كاألدوية للشفاء من املرض، والتماس الرزق لرفع الفقر، 
إال أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أمرٍ آخر أهم وهو أن يرتبط 

سبحانه وتعاىل وهو يصارع هذه البالءات، تأمل كيف  الفؤاد باهللا
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وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا ﴿ :يصوغ القرآن هذا املعىن، يقول اهللا
كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو علَـى كُـلِّ شـيٍء    

ير١٧ :األنعام[﴾قَد[  
وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلَا ﴿ ويقول ربنا يف موضعٍ آخر مشابه   

  ـنم بِه يبصي هلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه فكَاش
يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناُء مش١٠٧ :يونس[﴾ي[  

 لعلك حملت معىن آخر، وهو أن اآليتني كليهما مل يتحدثا فقـط    
عن أن كاشف الضر هو اهللا، بل املدهش أما أشارتا كـذلك إىل  

  !أن من مسك ذا الضر هو اهللا سبحانه أيضاً
فحني يتعمق املؤمن يف أسرار هذه اآليات فيمتلئ قلبه باليقني بأن    

من مسه بالفقر أو املرض هو اهللا، وأن من سريفع هذا الضر، فيغنيه 
ر مبتدأ األمر ومنتهاه مـن اهللا وإىل اهللا،  ويعافيه؛ هو اهللا أيضاً، فصا
  ! فماذا بقي يف القلب لغري اهللا

جـل   -هو الذي أوقعه، واهللا وحده  - جل جالله -اهللا وحده    
هكذا يتبحر املؤمن يف حقائق العلم باهللا ! هو الذي سريفعه -جالله

  ..واإلميان به وعمارة النفوس مبهابته سبحانه
ومهومـه  ) الفـرد (دائرة أوسع من دائـرة   مث ينتقل القرآن إىل   

وقضايا الشأن العام وما تكابده مـن  ) اتمع(الشخصية، إىل دائرة 
أزمات، ماذا يريد اهللا جلّ وعال بتقدير هذه األزمـات اتمعيـة؟   
قطعاً هناك حكمة إهلية يف تقدير هذه املصائب اتمعية، فما هي يا 
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احلقيقة الكربى الناظمة للقرآن ترى؟ إا ليست شيئاً آخر غري تلك 
واليت رأيناها تسري يف شرايني الشواهد والنماذج السابقة، بكـل  
وضوح ومباشرة يكشف اهللا سبحانه عن حكمته يف تقدير هـذه  

ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُمـمٍ مـن قَبلـك    ﴿ :األزمات اتمعية فيقول
رالضاِء وأْسبِالْب ماهذْنونَ  فَأَخعـرضتي ملَّهلَـا إِذْ   )٤٢(اِء لَعفَلَو

مهقُلُوب تقَس نلَكوا وعرضا تنأْسب ماَءه٤٣-٤٢:األنعام[ ﴾ج[  
ما أَرسلْنا في ووحيدد ربنا يف موضع آخر مشابه ذات اخللفية ﴿   

ِء والضـراِء لَعلَّهـم   قَرية من نبِي إِلَّا أَخـذْنا أَهلَهـا بِالْبأْسـا   
  ]٩٤ :األعراف[﴾يضرعونَ

وتضيف آيةٌ أخرى مقاماً إميانياً بديعاً مشـااً للتضـرع وهـو       
ولَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استكَانوا ﴿ :يقول اهللا" االستكانة هللا"

  ]٧٦ :املؤمنون[﴾لربهِم وما يتضرعونَ
التغريات اليت تطرأ على الفرد واتمع بشكل عام يريد ـا  هذه    

وبلَوناهم بِالْحسنات والسيئَات ﴿ :اهللا أن نعود إليه كما يقول اهللا
  ]١٦٨ :األعراف[﴾لَعلَّهم يرجِعونَ

هذا هو الدرس األساسي يف ظاهرة املصائب اجلالبـة للـهموم      
قر واملرض واألزمات االقتصادية والكوارث الفردية واتمعية، كالف

الطبيعية، يريد اهللا جل وعال أن تكون جسراً إليه سبحانه، يريد اهللا 
ا أن توقظ قلوبنا فتستكني هللا، وتتضرع له سبحانه، وتتعلق بـه  
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جل وعال، قارن هذا بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر يسـتبِن لـك   
  ..آنبعدنا عن احلقيقة الكربى الناظمة للقر

ومن التعابري الشمولية اليت استعملها القرآن لتربية هذه احلقيقـة     
قُلْ ﴿ :الكربى يف النفوس قول اهللا سبحانه يف خواتيم سورة األنعام

نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتاألنعام، [﴾إِنَّ ص
١٦٢[.  

ل العبادات، واحلياة، واملمات؛ فانظر كيف مشلت هذه اآلية أصو   
قد يعرف الكثري من الناس اليـوم  .. وجعلت كل ذلك هللا سبحانه

لكن القليل من النـاس يـدرك   .. كيف يصلي هللا، وكيف حيج هللا
وهذه اآلية العظيمة تزكي ! كيف حييا حياته هللا، وكيف ميوت هللا؟

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

تفاعالا وتطوراا بني االستيالء على قافلة قـريش أو املواجهـة   
العسكرية، حىت يصل السياق إىل النصر العظـيم الـذي حققـه    

أتدري أين العجب يف .. املسلمون يف قتاهلم جليش الكفار وسحقهم
ملتالحقـة يعقـب   ذلك كله، أن القرآن بعد شرح هذه األحداث ا

تعقيباً مدهشاً يف تربية التعلق باهللا ونسبة الفضل له سبحانه، بـاهللا  
فَلَم تقْتلُـوهم  ﴿ :عليك تأمل هذا التعقيب القرآين على غزوة بدر

 :األنفال[﴾ولَكن اللَّه قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى
١٧[  
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 فالصحابة ااهدون هم الذين قاتلوا، والنيب .. ب هللا العج يا   
، ومع ذلـك يقـول   "شاهت الوجوه"هو الذي رمى التراب وقال 

رسول اهللا الذي  ال، لستم أنتم الذين قتلتموهم، وال أنت يا: القرآن
رميت، ولكنه اهللا سبحانه هو الذي قتلهم، وهو الذي رمى، واملعىن 

كن من شدة نسبة الفضـل إىل اهللا  أن اهللا هو الذي أظفركم م، ل
فانظر كيف تشرع القلـوب إىل السـماء   ! نسب إليه الفعل ذاته

  ..وتتخلص من حبال التثاقل إىل األرض
وما رميت إِذْ رميت ولَكن وإذا تأمل متدبر القرآن هذه اآلية ﴿   

مياً، ونفـى  لوجد فيها إثباتاً ونفياً، فأثبت لرسول اهللا راللَّه رمى﴾ 
عنه رمياً آخر، فاملثبت هو احلذف واإللقاء، واملنفي هو اإليصـال  

يف  - رمحه اهللا -العباس ابن تيمية، وذكر  أبووالتبليغ، كما حرره 
 موضع آخر يف اآلية ثالثة أوجه وناقشـها، وهـي يف الفتـاوى   

  .ملن أراد التوسع) ١٥/٣٩(
آية أخرى يف سـورة   ويشبه هذا املعىن املذكور يف سورة األنفال   

 :التوبـة [﴾قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم﴿ :التوبة يقول اهللا فيها
١٤[  
فانظر كيف نسب السبب أليدي الصحابة، ونسـب األثـر هللا      

فصحيح أنكم أنتم الذين تقاتلوم لكن اهللا هـو  ! سبحانه وتعاىل
  !الذي يعذم بذلك
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القلوب باهللا يف اتمع املسـلم، بـل إن    ال يتوقف مشهد تعليق   
إم ) .. األسرى(القرآن يوجه قارئه إىل تربية التعلق باهللا يف نفوس 

األسرى الذين هم جمموعة من الكفار احملاربني الذين تعذر علـيهم  
ومع ذلك حيثنا كتاب اهللا على تفقـيههم يف  ! إمتام مهمتهم اخلبيثة

  :يف سورة األنفال يقول اهللا) أعمال القلوب(معاين 
 ﴿ي يف لَمِ اللَّهعى إِنْ يرالْأَس نم يكُمدي أَيف نمقُلْ ل بِيا النها أَي

 غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو كُمنذَ ما أُخما مريخ كُمتؤا يريخ قُلُوبِكُم
يمح٧٠ :األنفال[﴾ر[  

  !أن املوضوع كله متعلق مبا يف القلوبجيب أن يدرك األسرى    
وملا ذكر اهللا قصة الثالثة الذين خلِّفوا وهم كعب بـن مالـك      

وصاحبيه، وهي مرويةٌ بطوهلا يف صحيح البخاري، شرحت اآليات 
حالة استغالق اهلم والغم الذي أصاب هؤالء الثالثة، مث وصـلت  

بـها اهللا سـبحانه،   اليت حي" احلالة اإلميانية"اآلية إىل جوهرها وهو 
  :ومثّنها منهم، وجعلتها اآلية ختام املشهد، يقول اهللا سبحانه

وعلَى الثَّلَاثَة الَّذين خلِّفُوا حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما ﴿ 
ا إِلَيه رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ لَا ملْجأَ من اللَّه إِلَّ

يمحالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتيل هِملَيع ابت ١١٨ :التوبة[﴾ثُم[  
ما أبدع عرض اآلية هلذا املقـام اإلميـاين يف سـياق    ! أرأيت؟   

األرض مبـا  (تفاعالت اهلم والغم، فبعد أن ضاق عليهم اخلـارج  
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صل اآليـة إىل  ت) وضاقت عليهم أنفسهم(وضاق الداخل ) رحبت
  . ﴾وظَنوا أَنْ لَا ملْجأَ من اللَّه إِلَّا إِلَيهذروة اإلميان ﴿

بل العجب إشارة اآلية إىل .. ليس العجب فقط أم تعلقوا باهللا   
فاهللا ! املبدأ واملنتهى، أعين إشارا إىل أنه ال جناة من اهللا إال إىل اهللا

هذه هي القلـوب الـيت   ! الذهاهنا هو املخوف، واهللا نفسه هو امل
  ..حيبها اهللا

ومما يدلك على أن اهللا يريد من العبد أن يبقى قلبـه متضـرعاً      
وأنه ليس مـن األدب أن  .. مستغيثاً يف حال األزمة، وبعد جتاوزها

تدعوا اهللا أثناء األزمة مث تغفل عن التعلق باهللا بعد حتسن األحوال، 
وإِذَا مس الْإِنسانَ ﴿ :ة يونسيصف اهللا هذا املشهد بقوله يف سور

  ـرم هرض هنا عفْنا كَشا فَلَممقَائ ا أَودقَاع أَو بِهنجا لانعد رالض
كَأَنْ لَم يدعنا إِلَى ضر مسه كَذَلك زين للْمسرِفني مـا كَـانوا   

  ]١٢ :يونس[﴾يعملُونَ
صفت اآلية الضجر الذي يصيب اإلنسـان أثنـاء   تأمل كيف و   

املصيبة فيدعوا اهللا يف كل أحواله قائما وقاعـداً ومسـتلقياً، مث إذا   
كشف اهللا مصيبته غفل ونسي تلك اللحظات اليت كان يناجي فيها 

  .. عزبت عن باله ذكرى تلك االبتهاالت إىل اهللا حال الكرب.. ربه
سورة يونس شـرحته آيـات   وهذا املشهد األليم الذي ذكرته    

وإِذَا ﴿ :أخرى لتؤكد أمهية املوضوع، يقول تعاىل يف سورة الزمـر 
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مس الْإِنسانَ ضر دعا ربه منِيبا إِلَيه ثُم إِذَا خولَه نِعمةً منه نِسي ما 
  ]٨ :الزمر[﴾كَانَ يدعو إِلَيه من قَبلُ

وإِذَا أَنعمنا علَى الْإِنسان أَعرض ﴿ :فصلتويقول اهللا يف سورة    
  ].٥١ :فصلت[﴾ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاٍء عرِيضٍ

  .. واهللا إنين أشعر باخلجل وأنا أعلق على هذه اآليات   
ما أكثر ما يلح املرء على ربه إذا عرضت له حاجة، فإذا حتققت    

حصل غرضه طارت به الفرحة فأنسته التبتل بني يدي ربه حاجته و
  .. شكراً ومحداً وثناًء

  ! أليس هذا هو املرور كأن مل يدع اهللا إىل ضر مسه؟   
  ! أليس هذا هو نسيان ما كان يدعوا إليه من قبل؟   
  ! ؟" الدعاء العريض"أليس هذا هو اإلعراض والنأي بعد ذلك    
  ..رب عفوك وسترك يا   
واملراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر اهللا يف تصـويرات     

متعددة ذم من يدعوا اهللا يف حال الضر، ويغفل يف حال العافية؛ علم 
  ..أن اهللا يريد أن يكون القلب معلقاً باهللا يف كل حال

سأسألك يا أخي الغايل قارئ هذه السطور سؤاالً تبوح به هذه    
اجعل جوابه يف صدرك، اجعلها مناجـاة   الكلمات املكتوبة، ولكن

  .. األحبة بيين وبينك
  : سؤايل هو   



  
 ١٠٠ الطريق إىل القرآن

مسـافراً إىل  ) الطائرة(باهللا عليك أمل مير بك حلظة ركبت فيها    
سياحة أو جتارة أو غريها، وكانت األمور على ما يرام، مث وأنت يف 
جوف السماء ارتعدت الطائرة لظروف جوية، أو رأيـت طـاقم   

ثون كأمنا خيفون أمراً خطراً، فكيف كانت مشاعرك يف الطائرة يله
  تلك احلالة؟ 

أمل تدع اهللا وجِالً بالسالمة، أمل يركض أمام عينيـك سـريعاً      
  شريط اخلطايا واملعاصي؟ 

أمل يستحوذ عليك إحساس بأنك إن سلمت سـتتوب بعـد أن      
  رأيت املوت؟

  مرت بك هذه اللحظة؟    
هللا ذات املشـهد لكـن علـى وسـيلة     إذن اقرأ كيف يصور ا   

مواصالت أخرى مشاة، وتأمل كيف يعاتبنا على ذلك، يقول اهللا 
حتى إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِـرِيحٍ  ﴿ :يف سورة يونس

طَيبة وفَرِحوا بِها جاَءتها رِيح عاصف وجاَءهم الْموج من كُـلِّ  
كَانم   نلَـئ ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعد يطَ بِهِمأُح مهوا أَنظَنو

 رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن *   ـمإِذَا ه مـاهجا أَنفَلَم
  ـيغـا بمإِن اسا النها أَيي قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فغبلَـى  يع كُم

  مـتا كُنبِم ئُكُمبنفَن كُمجِعرا منإِلَي ا ثُمينالد اةيالْح اعتم فُِسكُمأَن
  ].٢٣-٢٢ :يونس[﴾تعملُونَ

  .. يا لبالغة القرآن    
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واهللا ال زال هذا املشهد يتكرر منذ أنزل اهللا هذه اآليات إىل يوم    
  !الناس هذا

املذكور يف سورة يونس شرحته آية أخرى مشاة  وهذا املشهد   
يف سورة اإلسراء، وكشفت آية اإلسراء جهل العقـل البشـري،   
وكيف يغفل عن أخطار أخرى حىت لو سلم يف رحلته اليت جنا فيها، 

وإِذَا مسكُم الضر فـي  ﴿ :يقول اهللا مرةً أخرى عن وسائل النقل
لَّا إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبـر أَعرضـتم   الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِ
أَفَأَمنتم أَنْ يخِسف بِكُم جانِب الْبر  )٦٧(وكَانَ الْإِنسانُ كَفُورا 

أَم أَمنتم  )٦٨(أَو يرسلَ علَيكُم حاصبا ثُم لَا تجِدوا لَكُم وكيلًا 
كُميدعيحِ     أَنْ يالـر ـنـفًا مقَاص كُملَيلَ عسرى فَيرةً أُخارت يهف

 :اإلسـراء [﴾فَيغرِقَكُم بِما كَفَرتم ثُم لَا تجِدوا لَكُم علَينا بِه تبِيعا
٦٩-٦٧[  
تأمل كيف تشري اآلية إىل جهل اإلنسان حيث يظن أنه إذا وصل    

ينبهه أنه حىت لو نزل علـى األرض   والقرآن! الرب أمن ولذلك يغفل
فقد يكون حتت خطر عقوبة أشد كاخلسف باألرض كما حصـل  

  ..لقارون، أو الرمي باحلصباء كما حصل لقرية سدوم
من جنوت هذه املرة مـن   مث ينبه القرآن تنبيهاً أعجب وهو أنه يا   

اخلطر ووصلت الرب، قد تعود مرةً أخرى إىل وسيلة النقـل ذاـا   
  ..الكاً أشد حني تقصم الريح مراكبكفتهلك ه
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وتشري آية أخرى إىل تفاوت الناس بعد زوال حلظة اخلطر علـى     
وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخلصني لَه ﴿: وسيلة النقل

حجا يمو دصقْتم مهنفَم رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينا إِلَّـا  الدناتبِآي د
  ]٣٢ :لقمان[﴾كُلُّ ختارٍ كَفُورٍ

هذه الصورة اليت يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخـوت     
انقلها حبذافريها إىل وسيلة نقل مشاة كالطائرة أو القطـارات أو  
السيارات وتأمل كيف يكون اإلنسان فيها قلقاً، وخصوصاً إذا مر 

ثري االضطراب، مث إذا نزل علـى األرض  بظروف طبيعية، كرياح ت
  .. نسي استكانته وتضرعه وعزميته على االستقامة

تذكر هذه الصورة اليت منر ا وأعد قراءة آية يونس وآية اإلسراء    
مل خيطـر   السابقتني تنكشف لك من معاين اإلميان والتعلق باهللا ما

  ..ببالك
اهللا قلوبـاً تسـتدمي   واملقصود أن ينظر متدبر القرآن كيف يريد    

  .. التعلق به يف حال اخلطر والسالمة
إنه اخليط الناظم واحلقيقة الكربى يف القرآن، وهو اسـتمرار     

  ..حركة القلب باإلميان باهللا والتعلق به سبحانه
الصـحبة  "رمبا لو جلست جملساً وسألت من فيه ما هو تعريف    

دنيوية، وخصوصاً  ؟ لرمبا طافت بك التعريفات يف صفات"الصاحلة
فصارت تسـري يف  ) تطوير الذات(بعد غلبة املنظور الغريب ملفهوم 

لكن .. مفاصل هذه الكتب املعايري املادية يف النظرة للحياة والنجاح
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متدبر القرآن جيد يف سورة الكهف تعريفاً مدهشاً للصحبة الصاحلة، 
مـع الَّـذين   واصبِر نفْسك ﴿ :لنبيه - تبارك وتعاىل -يقول اهللا 

يشالْعو اةدبِالْغ مهبونَ رعد٢٨ :الكهف[﴾ي [  
سألتك بالذي خلقك هل جتد اليـوم يف خطاباتنـا الفكريـة       

  ! والنهضوية من يعرف الشخصية املتميزة ذا التعريف؟
  .. الشخص املتميز " خاصية"انظر كيف حتدد سورة الكهف    
  ..  "بالغداة والعشييدعوا ربه "إنه الذي    
  !واخجاله من زمان صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن   
بالرسالة، طلب موسى من اهللا أن جيعل  وملا كلف اهللا موسى    

له وزيراً يعينه على مهمة الرسالة وهو أخوه هارون، لكن ما هـو  
املقصود األبعد من هذا التعاون والتعاضد بني األخـوين؟ شـاهد   

 :موسى وظيفة االستعانة بأخيه هارون يف سورة طـه كيف يشرح 
اشدد بِه  )٣٠(هارونَ أَخي  )٢٩(واجعلْ لي وزِيرا من أَهلي ﴿

 )٣٣(كَي نسبحك كَثريا  )٣٢(وأَشرِكْه في أَمرِي  )٣١(أَزرِي 
  ]٣٤-٢٩ :طه[﴾ونذْكُرك كَثريا

يف بنيـة  ) ذكـر اهللا (يب لـأظنك الحظت هذا احلضور العج   
الرسالة، موسى يقول لربه اجعل معي هـارون كـي نسـبحك    

  !من أجل التسبيح والذكر! ونذكرك كثريا
هل انتهى األمر عند هذا احلد؟ ال، بل إن اهللا تعاىل يرسل موسى    

وهارون إىل فرعون ويوصيهما مرةً أخرى بلهج اللسان بذكر اهللا، 
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سورة طه، بعد املوضع السابق بآيـات   فيقول اهللا يف نفس السورة،
  :معدودة

  ]٤٢ :طه[﴾ذْهب أَنت وأَخوك بِآياتي ولَا تنِيا في ذكْرِيا﴿ 
موسى يريد توزير أخيه ليتعاونا على تسبيح اهللا وذكره، ورما    

يرسلهما ويقول ال تنيا أي ال تفترا وال تضعفا وال تكسـال عـن   
  .. ذكري 

اجلسيمة اليت سيتحمالا وهي مواجهة أعىت نظـام   الحظ املهمة   
وال "مستبد يف التاريخ مبا يستفز كربياءه، ومع ذلك يقول اهللا هلما 

  "..تنيا يف ذكري
لو قدم اليوم بعض الدعاة نصيحة للثوار على احلكومات العربية    

لعد كثري من املستغربني ذلـك  ) ذكر اهللا(الفاسدة بأن يكثروا من 
برغم أن موسى جيعل ذكر اهللا مظلـةّ ملهمتـه   ! سذاجةدروشة و

.. الكربى، واهللا جل جالله يؤكد عليهما بأن ال يفترا عن الـذكر 
فما أكثر الشواهد املعاصرة على غُربة مفاهيم القرآن، وبعد كـثري  

  ..من شباب املسلمني عنها إال من وفق اهللا
ؤمن آليات مث يتحدث القرآن يف سورة احلج عن طريقة تلقي امل   

الوحي، وأنه ليس املطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن، بل البـد أن  
هللا سبحانه وتعاىل، " ذل العبودية"يقوم يف القلب معىن آخر يظهر به 

ولـيعلَم  ﴿ :وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن، يقول اهللا



  

 ١٠٥ الطريق إىل القرآن

 كبر نم قالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ    لَـه بِـتخفَت وا بِـهنمؤفَي
مه٥٤ :احلج[﴾قُلُوب[  

أي تـرق  "وقد ذكر بعض أهل التفسري أن معىن اإلخبات هاهنا    
  ".للقرآن قلوم

، وفيها مشـهد بـديع   )املؤمنون(مث ينتقل بنا املسار إىل سورة    
لعمارة النفوس باهللا، ذلك أن كثرياً من الناس يتصور أن املؤمن جيب 

فتذهل كثري من ) الطاعة(، أما حال )املعصية(خياف من اهللا حال  أن
العقول عن مقام الوجل من اهللا، لكن ميزان القرآن خيتلف، خيتلف 
جذرياً، إنه يريد شعب اإلميان مستوفزة متلهفة يف كافة األحـوال،  
مشدودةً إىل خالقها، تأمل كيف يصور القرآن املؤمن وهو يف حلظة 

والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَـى  ﴿: العمل الصاحل
  ] ٦٠:املؤمنون[﴾ربهِم راجِعونَ

باهللا هل رأيت إقباالً على ! ميد يده بالصدقة وقلبه يرجتف من اهللا   
فاذا كان هذا هو املطلـوب  ! اهللا وذهوالً عما سواه أشد من ذلك؟

  !؟)اخلطيئة(فكيف يكون حال ) الطاعة(القرآين حال 
ويف سورة النور ملا ذكر اهللا األنشطة التجارية مل يتحدث عـن     

أمهيتها، أو فنوا، بل التحذير من أن تشغل القلب عن االنكبـاب  
 :النور[﴾رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّهعلى اهللا ﴿

أثناء التجارة املنهكة فكيف يكون أثنـاء  فإذا كان هذا حاهلم ] ٣٧
  !الفراغ؟



  
 ١٠٦ الطريق إىل القرآن

ومن املعاين القرآنية اليت نبهت إىل تعلق القلب باهللا وانصرافه عما    
  ) .. وإسالم الوجه هللا) (إقامة الوجه للدين(سواه مفهوم 

  .. وهي تعابري هلا دالالا القلبية العميقة   
وأَنْ أَقم وجهـك  ﴿ : يقول اهللا: تأمل هذه الطائفة من اآليات   

فَأَقم وجهك للـدينِ  ﴿ : ، وقال اهللا]١٠٥ :يونس[﴾للدينِ حنِيفًا
فَأَقم وجهك للـدينِ  ﴿ : ، ويقول سبحانه] ٣٠ :الروم[﴾حنِيفًا

 اللَّـه نم لَه درلَا م موي يأْتلِ أَنْ يقَب نمِ م٤٣ :الـروم [﴾الْقَي [ ،
ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محِسـن فَقَـد   ﴿ : قول أيضاًوي

  ]٢٢ :لقمان[﴾استمسك بِالْعروة الْوثْقَى
وقد قرأت لعدد من أهل العلم عن أكثر أمرٍ ردده القرآن بعـد     

التوحيد ما هو؟ ورأيتهم ذكروا أموراً لكين اختربا فوجدا غـري  
ا الذي رأيته شخصياً فال أعرف مطلوبـاً عمليـاً ردده   دقيقة، وأم

سواًء كالم القرآن عن ) ذكر اهللا(القرآن بعد التوحيد مثل موضوع 
كحـديث القـرآن عـن الـذاكرين اهللا كـثرياً      ) جنس الذكر(

والذاكرات، والذكر قائماً وقاعداً ومضجعاً، وذكر اهللا آناء الليـل  
ذكر اهللا، والتحذير من قسـوة   والنهار، وحترمي أمورٍ ألا تصد عن

القلوب من ذكر اهللا، وخشوع القلب لذكر اهللا، وحنو هذه املعاين 
) آحاد الذكر(اليت تتحدث عن جنس الذكر، أو كالم القرآن عن 

مثل التسبيح والتحميد والتـهليل والتكـبري وحنوهـا، كتسـبيح     
 هذا هو أكثر مطلوب. الكائنات، واستفتاح السور باحلمد، وحنوها



  

 ١٠٧ الطريق إىل القرآن

عملي رأيته يف كتاب اهللا، أما املطلوب اخلربي بعد التوحيد فرمبـا  
  .واهللا أعلم) املعاد(كان 

 أعين ظاهرة كثرة احلديث عن ذكر اهللا -هذه الظاهرة يف القرآن    
ال أظنه سيخالف فيها من تأملها بإذن اهللا، ويسـتطيع متـدبر    -

املوضوع، أو للقرآن مالحظتها بسهولة، وإمنا الشأن يف تفسري هذا 
).. القلب البشري(و ) ذكر اهللا(على األقل حماولة إدراك العالقة بني 

ترى؟ هناك آيتـان عظيمتـان يف    فما العالقة بني الذكر والقلب يا
 :كتاب اهللا أشارتا إىل سر هذه العالقة، يقول اهللا يف سورة األنفال

﴿و اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممإنمهقُلُوب األنفـال [﴾جِلَت: 
٢ [  

الَّـذين إِذَا   )٣٤( وبشرِ الْمخبِتني﴿: ويقول اهللا يف سورة احلج   
مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ر٣٥-٣٤ :احلج[﴾ذُك[  

ال أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه اآليتان، انظـر كيـف      
" ذكر اهللا وجلت قلومإذا "يربط القرآن بني الذكر وحركة القلب 

  باهللا عليك أال تدهشك هذه العالقة؟.. 
تالحظ أننا ابتدأنا هذه اخلواطر مبشـاهد مـن   .. على أية حال    

مث انتقلنا إىل مشاهد أخـرى مـن   .. السبع الطوال أول املصحف
دعنا نغادر اآلن إىل مشاهد مماثلة من خـواتيم  .. أواسط املصحف

  ..القرآن وقصار السور



  
 ١٠٨ الطريق إىل القرآن

ن النماذج امللفتة يف أواخر القرآن سورة حتدث اهللا فيها عـن  م   
لقـد  .. مشاعر املؤمن بعد أن يلقي عنه عناء اجلهاد فيتحقق النصر 

يعلق القلوب باهللا لتنتصر، فمـاذا   كان القرآن طوال حياة النيب 
  :بعد النصر؟ يقول اهللا

﴿ حالْفَتو اللَّه رصاَء ن١(إِذَا ج(  تأَيرينِ وي دلُونَ فخدي اسالن
فَسبح بِحمـد ربـك واسـتغفره إِنـه كَـانَ       )٢(اللَّه أَفْواجا 

  ].٣-١ :النصر[﴾توابا
يف وصل النفوس خبالقها أن القرآن  العجيبةومن أساليب القرآن    

ال يكتفي بذكر التعلق باهللا، بل ينوع أمساءه سـبحانه يف املوضـع   
  ! الواحد لتتعدد موارد التعلق

قـلْ  انظر كيف يتقلب الفؤاد يف مدارج العبودية وهو يسمع ﴿   
-١النـاس،  [﴾إِلَه الناسِ )٢(ملك الناسِ  )١( أَعوذُ بِرب الناسِ

٣[  
قُـلْ  يأمرنا اهللا أن نلجأ ونستعيذ به مبوجب ربوبية اهللا للناس ﴿   

إذا تشبع القلب بذلك، انفتح عليه مشـهد  ﴾ ، فأَعوذُ بِرب الناس
﴾، فيزداد متسـك القلـب   ملك الناسِملك اهللا العظيم للناس ﴿

واستعاذته مبقتضى ملكية اهللا، مث يكشف للقلب مورداً آخر وهـو  
﴾، فال تزال حبال االستعاذة تشد قلب إِلَه الناسِألوهية اهللا للناس ﴿



  

 ١٠٩ الطريق إىل القرآن

ت وموارد وموجبات تتكشف له متدبر القرآن إىل السماء، مبقتضيا
  .. من معاين األمساء اإلهلية العظيمة

أن تكون قلوب  - من مفتتحه إىل خمتتمه -وهكذا يريد القرآن    
  ..العباد

وهذه جمرد مناذج ومنتخبات التقطتها من أجزاء القرآن، وتركت    
أضعاف أضعافها لئال يطول احلديث وينتشر املوضوع، ويسـتطيع  

يف ) عمارة النفوس باهللا(ن أن يالحظ هذه القضية وهي متدبر القرآ
كل آية من كتاب اهللا، فما من آية من آيات القرآن إال ويف جوفها 

  ..معارج تسري بالقلوب إىل مقلب القلوب
وقد انعكست هذه اهلدايات القرآنية على تعاليم سيد ولـد آدم     
  فنبهت أحاديث النيب جـل   على انكباب القلوب على اهللا

وعال، وأظن من أكثرها لفتاً لالنتباه احلديث الشـهري الـذي رواه   
البخاري ومسلم عن السبعة اللذين يفوزون بظل اهللا يوم ال ظل إال 

ورجل قلبه معلق يف املساجد، إذا خرج منـه  "ظله، وذكر منهم 
  ].١٠٣١، مسلم ٦٦٠البخاري["حىت يعود إليه

به التعلق باملسـجد،  يف نفوس أصحا شاهد كيف يريب النيب    
وقارنه ببعض املنتسبني للدعوة الذي صاروا يعلقون الناس مبا هـو  

  ! خارج املسجد
قارن اخلطاب النبوي مبنتسبني للدعوة صاروا من الزاهـدين يف     

  ..سكينة املساجد، املولعني بصخب الدنيا



  
 ١١٠ الطريق إىل القرآن

كما رأينا مناذجه -وهذا املعىن الذي تواردت عليه معاين القرآن    
هو خاصة التوحيد الذي دارت عليه عبارات متأهلي السلف  -قاًساب

 :وربانييهم، وما أحسن قول أيب العباس ابـن تيميـة رمحـه اهللا   
مها أكمل خاصة  - حممد وإبراهيم -واملقصود هنا أن اخلليلني "

، وكمال توحيدمها بتحقيق إفراد األلوهية، وهو ..اخلاصة توحيداً
ـ   :منـهاج السـنة  ["ري اهللا أصـالً أن ال يبقى يف القلب شيء لغ

٥/٣٥٥.[  
  .. هللا أيا    
  .. ما أمجل هذا املعىن    
  ..اللهم ال جتعل يف قليب وقلوب إخواين شيء لغريك أصالً   
لقد جبلت النفوس البشرية على التعلق بالدنيا، والغفلـة عـن      

اآلخرة، لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت األصـل يف اخلطـاب   
ناس باآلخرة، والتبع هو التأكيد على أمهية إعـداد  الدعوي ربط ال

ولكن .. القوة، هذه نزعة ظاهرة يف القرآن والسنة ووصايا السلف
لألسف جاءتنا خطابات دعوية مادية أرهقتها مواجهـة التغريـب   
فانكسرت وتشربت ثقافة اخلصم ذاته، وصارت منهمكة يف تذكري 

طابات مل تعد تستحي خ.. الناس بالدنيا، وجعلت التبع هو اآلخرة
ولكـن  ! أن تقول مشكلة املسلمني يف نقص دنياهم ال نقص دينهم

من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهـدوا اهللا   - وهللا احلمد -ال يزال 
  ..عليه، فمنهم من قضى حنبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديال



  

 ١١١ الطريق إىل القرآن

ري إن الدعاة إىل اهللا الذي حياولون دوماً توظيف األحداث للتذك   
باهللا هؤالء أعلم الناس حبقائق كتاب اهللا، وإن أولئك املفتونني الذين 

املبالغة يف تديني (يسخرون من ربط األحداث باهللا، ويسمون ذلك 
تشويهاً هلذا الدور النبيل؛ هؤالء هم أجهل الناس بدين ) احلياة العامة

  ..اهللا الذي وضحه يف كتابه ببيان هو يف غاية البيان
بع قلب متدبر القرآن ذه احلقيقة الكربى الناظمة لآللئ وإذا تش   

وأصبح ال يساكن قلبه .. القرآن أمثرت له يف نفسه عجائب اإلميان
.. وبرأ قلبه من احلول والقوة إال باهللا سبحانه.. غري اهللا جل جالله

يشعر برياح القـوة واإلمـداد    وأصبح.. وصار ينزل حاجاته باهللا
مـن  "وهلذا قال بعض السـلف  "م ابن تيمية اإلهلي كما نقل اإلما

 :الفتـاوى [ "سره أن يكون أقوى الناس فليتوكـل علـى اهللا  
١٠/٣٣.[  
فال يلتفت القلب لألسباب يف طلب الرزق، أو البحـث عـن      

مسكن، أو البحث عن وظيفة، أو طلب العلم ،أو طلب اإلميان، أو 
طلب جناح طلب الصحة والعافية، أو طلب اإلفراج من اعتقال، أو 

بل يصعد القلب إىل اهللا، وجيتهد يف عمل القلب، ويقتصـد  .. ثورة
  ..  يف األسباب بالقدر الشرعي

وهل يشك من قارن بني مطالب القرآن، والكتـب الفكريـة      
املعاصرة اليت تتحدث عن النهضة والتقدم؛ أننا ال زلنا بعيدين عـن  



  
 ١١٢ الطريق إىل القرآن

نهضـوية عـن   النهضة واحلضارة حبجم بعد هذه الكتب الفكرية ال
   ؟أهداف وغايات ومطالب القرآن

باهللا عليك هل رأيت كتاباً فكرياً ضـوياً ينطلـق يف نظريتـه       
  ؟)آيات التمكني واالستخالف(للنهضة من 

هذا املعىن املنبث يف تفاصيل آيات القرآن، وهو عمارة النفـوس     
ه حبالً باهللا، هو احلبل الناظم حقاً يف كتاب اهللا، وقد مسى اهللا كتاب

: آل عمـران  [﴾موا بِحبلِ اللَّه جميعـا واعتص﴿: كما قال تعاىل
على أن هذا احلبل هو القرآن كما قال الـنيب   ونبه النيب  ]١٠٣
 ):٢٤٠٨:صحيح مسلم) [كتاب اهللا عز وجل، هو حبل اهللا[  
: وعمارة النفوس باهللا مقصد شرعي عظيم، قال اإلمام ابن تيمية   
[ "              لب بيت اإلميان باهللا تعاىل ومعرفته وحمبتهالق فإن"

  ]. ١٨/١٢٢:الفتاوى
  :وقال اإلمام ابن القيم يف النونية 

حبـاً وإخالصـاً مـع    ... فالقلب بيت الرب جـل جاللـه    "
  ].٣٦٦:النونية بتحقيق العمري["اإلحسان

ب يف قلو -تعاىل اهللا عن ذلك  -طبعاً حلول اهللا  دوليس املقصو   
الزائغ، بل املقصود عمـارة   التصوف الفلسفيعباده على طريقة 

القلوب باألعمال اليت حيبها اهللا سبحانه، وخلوصه مـن االلتفـات   
  . املهتدي  التأله السلفيواالنقياد لغري اهللا، على طريقة 



  

 ١١٣ الطريق إىل القرآن

لقد بين اهللا لنا مراده يف القرآن غايـة البيـان،   .. على أية حال    
لكربى يف كتابه بصنوف البينـات، والعمـر   وأوضح لنا مطالبه ا

يركض على شفري القرب، فما أقرب الساعة اليت سيسألنا اهللا مجيعـاً  
) أسـاس القـرآن  (عن حتقيق مراده، وسيكون السؤال حينها على 

قَد كَانت آياتي تتلَى علَيكُم فَكُنتم علَى أَعقَـابِكُم  ﴿: يقول اهللا
  ]٦٦ :نوناملؤم[﴾تنكصونَ

أَلَم تكُن آياتي تتلَى علَـيكُم فَكُنـتم بِهـا    ﴿ :ويقول سبحانه   
  ]١٠٥املؤمنون، [﴾تكَذِّبونَ

أَفَلَم تكُن آياتي تتلَى علَيكُم فَاستكْبرتم وكُنـتم  ﴿ :ويقول أيضاً
﴾نيرِمجا مم٣١اجلاثية، [قَو[  

ولينظر .. ياة املستقبلية على أساس القرآنفتأمل كيف ستنظم احل   
  !كلٌ منا ما هو أساس حياته؟

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ١١٤ الطريق إىل القرآن

  خامتة
بعد هذه اجلوالت السريعة يف عظمة كتاب اهللا، وأسرار التـدبر     

املهيبة؛ يتساءل كثري من الناس عن طريقة التدبر؟ وهل هناك وصايا 
  خمتصرة حول املوضوع؟

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

للشيخ عبد الرمحن حبنكة امليداين رمحه اهللا، 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، وغريها من الكتب الطيبة يف هذا اال 

  .ومل أقصد االستيعاب، بل جمرد ذكر مناذج 
ولكن دعنا نتذاكر عدداً من املعامل العامة يف هذا    

 اإلنسان على جيب شيء كل وقبل أوالً أنه نظري املوضوع،فوجهة
 وأن القرآن، أهل من جيعله أن عليه يلحو ويدعوه اهللا إىل يتضرع أن

 :عنهم قال ممن جيعله وأن به، والعمل كتابه، فهم يف عليه يفتح
﴿هتلَاوت قح هلُونتيف عليه يفتح ال اإلنسان فإن ،]١٢١:البقرة[﴾ي 

 فتوحات وإمنا لالجناز، والتخطيط الشخصية اجلهود مبجرد العبودية
 العلم من اخلري أبواب وكل اهللا، إىل اللجأ بركات من العبودية
 يف العبادة اهللا أعقب ولذلك االستعانة باب من هي إمنا والديانة
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 أن اهللا أمرنا واليت القرآن يف سورة أعظم هي اليت الفاحتة سورة
 موضوعة مضامينها أن يعين وهذا( يومياً املرات عشرات نكررها

 العبادة اهللا أعقب العظيمة السورة هذه يف) اتفاقاً وليست بعناية
 .العبادة، كما سبقت اإلشارة إليه  بوابة فاالستعانة باالستعانة،

للتدبر، وهو ما  يومي حزب وضع حيتاج املسلم إىل : وثانياً   
اري البخ كما يف واألصل فيه أمر النيب  يسمى بتحزيب القرآن،

د إين أج: قلت" اقرأ القرآن يف شهر " :أنه قال لعبد اهللا بن عمرو
فاقرأه يف سبع وال تزد على  : "قوة حىت قال

  ].٥٠٥٤:البخاري["ذلك
 -شهر(النطاق الزمن لتحزيب القرآن بني  فجعل النيب    

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

األول ثالث سور وهي البقرة أيام، اليوم  سبعة يف حيزب القرآن
وآل عمران والنساء، ويف اليوم الثاين السور اخلمس اليت تليها 

سألت أصحاب : (وهكذا،كما يف السنن أن أوس بن حذيفة قال
ثالث، ومخس، وسبع، : كيف حيزبون القرآن؟ قالوا رسول اهللا 

أبو )[وتسع، وإحدى عشرة، وثالث عشرة، وحزب املفصل وحده
  .]١٣٩٥: داود
وتالحظ يف حتزيب الصحابة للقرآن أم يستعملون السور،    

: ( وليس األجزاء أو الصفحات، ولذلك يقول اإلمام ابن تيمية
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) فالصحابة إمنا كانوا حيزبونه سوراً تامة، ال حيزبون السورة الواحدة
  . ]١٣/٤٠٨: الفتاوى [ 
 مامه التدبر من ورده على اإلنسان يغلب ال ومن الرائع أن   

 أحد مسعت كما القرآن من اليومي والورد الظروف، كانت
 اجلبل كنصف الثاين ويف كاجلبل األول اليوم يف: يقول الصاحلني

  .لفقده تتأمل الذي الغذاء مثل الرابع اليوم ويف جبل كال الثالث ويف
 ال معني، والتفسري الشخصي، التدبر هو األصل يكون أن: وثالثاً   

 عامة شرعية خلفية لديهم ملن وخصوصاً لبعض،ا يفعل كما العكس
 أربع عباس ابن قسمه كما والقرآن اآليات، مجاهري لفهم تؤهلهم
جبهالته،  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) .. اهللا إال يعلمه

  .لتفسري  حيتاج 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 املعىن أو اللفظة أشكلت فإذا ابن سعدي، أو غريها،

 هذا يف العظيمة الدالالت يستكشف أن هو حياول هلكن اهلامش،
 كتب راجع تدبره سالمة من متأكدا يكن مل فإذا العظيم، القرآن
  .املوسعة التفسري
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وهذا اإلمام العالمة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن    
عثيمني رمحه اهللا حي سئل عن طريقة طلب العلم وأوىل العلوم 

  :بالعناية واالهتمام قال
 تقرأ أال يعين ال هذا لكن شيء، كل قبل بالتفسري ابدأ: نقول"

 بالتفسري، ، فعليك..التفسري علم على أوالً ركز لكن غريه،
 يف أوالً أنت تفكر أن: ذلك استطعت، وطريقة ما عليه احرص

 فارجع شيء عندك تقرر فإذا الكتب، تراجع أن قبل اآلية، معىن
 كتاب معاين معرفة على سكنف مترن أن ألجل وذلك الكتب، إىل
 جيده ال ما املعاين من عليه اهللا يفتح قد اإلنسان إن مث بنفسك، اهللا
 فيه مرتبة وبلغ العلم يف ترعرع إذا خصوصاً التفسري، كتب يف

 "غريه يف جيده مل ما الكرمي القرآن هذا خزائن من له يفتح قد فإنه
  ]٨٦الباب املفتوح، ل[

 يقرؤوا بأن طالبه إلمام كيف يوصيفانظر إىل هذا الفقيه ا   
 يطبق وكان بل التفسري، كتب يراجعوا مث منها ويستنبطوا اآليات

 االستنباط يف يسهروا أن منهم ويطلب آيات فيعطيهم عملياً ذلك
  . غداً ا ويأتون منها
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

واذْكُرنَ ما يتلَى في ﴿ تعاىل قوله ذلك يف واألصل املختصرة،
م كُنوتيبةكْمالْحو اللَّه اتآي ٣٤: حزاب األ[﴾ن [.  

 يتصوره ال أثر له وهذا القرآن، نسائه على يتلو كان  فالنيب
 منه، االستنباط على واإلقبال القرآن يف األهل حتبيب يف الكثريون

 استنباطام بعض حول التساؤل دائمي يصبحون أهلك وستجد بل
 قوة أهلك يف ستجد كله ذلك من وأهم آياته، وهدايات للقرآن

 عجيب القرآن فهذا وزخرفها، للدنيا خمتلفة ظرةون الطاعة على
  .والتصورات النظرات وتزكية املفاهيم تصحيح يف عجيب

 النيب أسسه اإلسالم علوم كل يف شرعيا درساً أعلم ال: وخامساً   
 لهالشريعة دروس فكل القرآن، تدارس إال بنفسه نظريا وأص 

 منصوص فهو رآنالق تدارس إال العلم تنظيم يف االجتهاد من نوع
 اهللا بيوت من بيت يف قوم اجتمع ما( يف مسلم النيب  قال كما

 السكينة، عليهم نزلت إال بينهم، ويتدارسونه اهللا، كتاب يتلون
) عنده فيمن اهللا وذكرهم املالئكة، وحفتهم الرمحة، وغشيتهم

  ].٢٦٩٩:صحيح مسلم[
 أمجل ما كولذل اهللا، حيبها اليت الشرعية الدروس أعظم هو هذا   
 من منهم كل حيضر أسبوعيا برناجما لبعضهم اإلخوان يضع أن
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يزود املسلم بالطاقة  الربنامج هذا معانيه، يتدارسون مث معني تفسري
  .اإلميانية واملنهجية اليت تعينه على صعوبات احلياة 

 والكتب املتخصصة كثرية، متشعب، واملوضوع متنوعة، والطرق   
 يف والتباحث التذاكر ولكنه اآلخرين، صحةمنا من خيجل واملقصر
  .بعد قدره نقدره أخشى أننا مل موضوع

 طبقات وبعض النبالء، أعالم سري يف الصحابة سرية تأملت ولقد   
 إقباهلم من رأيت ما واهللا 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 نسقاً على اآليات تفسري يف مطوالت ومجع اإلخالص،

 حني ذلك ومع نوح، سورة يفسر سنة وجلس) مفقود أكثرها(
 واألقالم الكتب منه وسحبت دمشق قلعة يف األخرية املرة اعتقل
 معاين من املرة هذه يف علي اهللا فتح قد:"وقال القرآن على أقبل

 يتمنوا العلماء من كثري كان بأشياء العلم أصول ومن القرآن
العقود [ "القرآن معاين غري يف أوقايت أكثر تضييع على وندمت
  ].٤٤:الدرية

 القرآن، معاين غري يف أوقاته أكثر تضييع على يندم العباس أبو هذا
 مع املقصرين حنن نقول فماذا!  أصالً التفسري أئمة من أنه برغم

   .اهللا كتاب
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اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن أنيسنا يف ليلنا 
وارنا، اللهم شفع سورة تبارك فينا يف قبورنا، اللهم اجعل البقرة 

حبنا حببنا لسورة وآل عمران غيايتان حتاجان لنا يوم القيامة، اللهم أ
  .. قل هو اهللا أحد، اللهم آمني، اللهم آمني

 .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه 
  


