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* قال اهلل تعاىل:

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   نثٺ  

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    

ڦمث]سورة اإلرساء اآلية:9[.

ــه وصحبه  * قــال النيب اخلــامت صلــى اهلل عليه وآل

وسّلم:

»اق�رؤوا الق�رآن، فإن�ه ي�أيت ي�وم القيام�ة ش�فيعًا 
ألصحابه...«))).   

))( أخرجه مس�لم يف الصحيح، كتاب صالة املس�افرين، باب فضل قراءة 
القرآن )/553، برقم)804).
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افتتاحـيـة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد 

وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع���د: فيرس » دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري 

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

القرآن الكريم وعودة بركته على المش�تغل به في حياته وبعد 

مماته« جلمهور القراء.

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

م رؤية منهجية  املع�ارصة إىل االرتب�اط بالوحي اإلهلي، وتق�دِّ

وميداني�ة يف التعام�ل مع الق�رآن الكريم وحت�ث عىل رضورة 

االنتف�اع من بركته يف الدنيا واآلخرة، والتش�ّوق إىل ش�فاعته، 

وتبنّي ثمرة العالقة الروحية احلس�ّية معه وآثارها اإلجيابية عىل 

املشتغل به يف الدنيا واآلخرة، وكونه - القرآن الكريم- السبيل 

احلق حلياة سعيدة آمنة.

ج�اءت ه�ذه الصفح�ات لتذّك�ر كي�ف كان�ت األُم�ة يف 
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مرحل�ة عّزهت�ا متمس�كة بكتاب اهلل تع�اىل، ومش�تغلة بكل ما 

يوصل فهمه لإلنسانية بكل وسطية واعتدال.

املت�ني،  اهلل  بحب�ل  التمس�ك  باع�ث ع�ىل  كت�اب  وه�و 

واالش�تغال بفه�م مضامينه، والعيش يف ظ�الل آياته وأنواره، 

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

ألفاظ�ه، والقي�ام بحق�ه، بام ثب�ت يف اآلثار مما ص�ح عن النبي 

صىل اهلل عليه وآله  وصحبه وسلم، وما قاله أصحابه والّسلف 

الصالح يرمحهم اهلل تعاىل يف شفاعة الكتاب الكريم، وحكمته، 

وأرساره، وآثاره يف الدنيا وعوامل اآلخرة. 

وهذا اإلنجاز البحثي يف ظل رعاية حكومة ديب جيعلنا نقدم 

عظيم الش�كر والدعاء ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي 

حتب العلم وأهل�ه، وتؤازر قضايا اإلس�الم والعروبة،وتعنى 

بالدراس�ات القرآنية بكل إقدام، ويف مقدمتها صاحب السمو 

الش�يخ حمم�د بن راش�د ب�ن س�عيد آل مكت�وم، نائ�ب رئيس 

الدول�ة، رئيس جمل�س الوزراء، حاكم ديب الذي يش�يد جمتمع 



7

املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطالبه.

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

هب�ذا العم�ل، ويي�رس أمورنا إىل مزي�د من العط��اء عىل درب 

التميز املنش�ود.

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وَصىلىَّ اهلل وسّلم 

��د وعىل آله وصحبه  وبارك عىل النىَّبيِّ األميِّ اخلاتم سيدنا حممىَّ

أمجعني.

الدكتور سيف راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمــة

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والســام على َمْن 

أرســله اهلل رمحة للعاملني، وختم به األنبياء واملرســلني؛ 

ســّيدنا حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه أمجعني، 

ين. ومن سار على هديه بإحسان إىل يوم الدِّ

أما بعـد: 

فإّن على املســلم أن يتذّكر أّن الشــفاعة املطلقة 

إمنا هي هلل رب العاملني، فهو ســبحانه املتصرف مبلكه 

كيــف يشــاء ال إله إال هــو رب العــرش العظيــم، نث گ  

ں   ں    ڱڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ  
ڻمث))). ثــم إن هــذه الشــفاعة إذا تكــّرم بهــا 
ســبحانه، فمنحهــا أحدًا من خلقه، أو شــّرف بهــا  آخرين 

ــه، فإّنها  ليفيضــوا علــى اخللــق مــن فضلــه جــّل جال

))( سورة الزمر، اآلية 44.
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ڭ   ســبحانه:نثڭ   قــال  ورضوانــه،  بإذنــه  مشــروطة 

إن  ثــم  ۋمث))).  ۈ  ٴۇ       ۈ   ۆ      ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   ڭ  
الذين تناهلم الشــفاعة قد جتّلت عليهم نفحات رضوانه 

ومكارم رمحته سبحانه، فرضيهم هلا، وتأهلت أرواحهم 

ــوا من أهل التشــريف، وباتوا متنــزاًل لفيوضاته  ليكون

وعفــوه وإكرامــه، قــال تعــاىل:نثڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  

ڇمث))).

ــإّن بعض أعمــال الدنيا الــي يقوم بها  وهكــذا ف

العبد توفر له إمكانية احلصول على فرصة الشــفاعة 

اآلنفة الذكر - يف اآلخرة -، ويف مقدمتها الشهادة بدين 

اهلل احلــق، والعلــم بــه، قــال تعــاىل:نثۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئمث)3).

))( سورة طه، اآلية 09) .
))( سورة األنبياء، اآلية 8). .
)3( سورة الزخرف، اآلية 86.
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توجهــه  وافــق  إذا  بالشــفاعة،  حيظــى  واملســلم 

بالطاعة وقت الرضوان اإلهلي، واستثمر فرصته احلياتية 

يف األوقــات واألماكــن الفاضلــة، وســعى يف حتقيــق 

اإلخاص باألفعال والشمائل الي حيبها اهلل جّل جاله، 

ورسوله صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم. 

ومن هــذه األعمال: كثــرة العبادة، والســجود هلل 

تعاىل، ملا جاء يف األثر أّن النيب األكرم  صلى اهلل عليه وآله 

وصحبه وسلم كان يبادر من خيدمه بالقول:)ألك حاجة؟( 

ــادره أحد أولئك، فقال : إرادة منــه لقضائها، فذات يوم ب

يا رسول اهلل لي حاجة، قال: )وما حاجتك؟(، قال: أن تشفع 

لي يوم القيامة، مبعنى إرادته أن يكون مع رســول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم يف اجلنة، فهي نتيجة 

للشفاعة، فسأله النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ومن دلىَّك 

ع�ىل هذا؟( أي مــن عّلمك هذا القول فهو مــن الغايات الي 
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يغفــل عنها النــاس، فقال الرجل: ربــي، فذكر له النيب 

عليه الصاة والســام وســيلة إذا التزمها الرجل ساقته 

إىل نيــل الشــفاعة ومــا وراءها مــن مرافقتــه صلى اهلل 

عليه وســّلم يف اجلّنة؛ فقال:»فأعنّي بكثرة الس�جود«))).

والشــك أّن كثرة السجود فيها داللة على كثرة 

القربات هلل رب العاملــني ، وفيها اتصاف مبا كان عليه 

ــْن مست روحه ليكون مع رســول اهلل صلى اهلل عليه  َم

وسلم يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:نثٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   پ    پ   پ   پ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤمث))).

فتبصرهم راكعني ســاجدين يطلبون بالركوع 

والســجود - بعد إميانهم وتعاونهــم وحتاببهم وتعاطفهم 

))( أخرجه أمحد يف املسند 500/3. قال اهليثمي يف جممع الزوائد )/49): 
رواه أمحد ورجاله رجال الصحيحني.

))( سورة الفتح، من اآلية 9).
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مع بعضهم - الثواب من ربهــم وهو اجلنة، والرضا األبدي. 

وتلحــظ يف وجوههم النور الذي يعرفــون به يوم القيامة 

ملا قّدموه من سجود يف الدنيا نثٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

ڤمث   فعامات إميانهم وإشارات صفاء قلوبهم ظاهرة 
ــذي يبعثون  يف وجوههــم مــن أثر الســجود، وهو احلال ال

عليــه يــوم القيامة مبــا قدمــوه مــن امتثال االســتعداد 

ــار الوضــوء والصــاة              الصحيــح للســجود، فكأنهــا آث

يف   - وتداخلهــا  ڄمث)))،  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   نث 

الدنيا- سيما التقوى والصاح والتواضع واللني والرحم، 

وهذه العامة قد يكون هلا ثاثة مظاهر:

يتعمدونهــا  وال  اجلبهــة  يف  يبوســة  هــو  األول: 

ولكنها حتدث من كثرة السجود على األرض.

والثاني: األثر النفسي من التواضع واخلشوع ونور 

الصاح.

))( سورة التحريم، من اآلية 8.
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ــث: نور يــوم القيامة يعلو وجوههم ويشــهد  والثال

ــه تعــاىل نث ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄمث))). ــه قول ل

ومــع أن الســجود امتثــال ألمــر اهلل تعــاىل لقوله:          

نث گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ــه فضــًا  ڱ  ڱ     ں  ںمث)))؛ فــإن ل
عظيمــًا ملا ثبت عــن النيب  صلــى اهلل عليه وآله وســّلم 

يف أكثــر مــن حديث أّنه بــنّي فضل التقــّرب هلل تعاىل 

بالســجود وحّث أمتــه عليه؛ فهــو من أحــب األعمال إىل 

اهلل تعــاىل حيــث ُيدخل صاحبــه اجلنة كمــا جاء يف 

صحيح مســلم عــن معدان بن أبي طلحــة اليعمري قال: 

لقيت ثوبان موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، 

))( ينظ�ر الكش�ف والبي�ان ، أليب إس�حاق الثعلبي النيس�ابوري، 65/9، 
واملح�رر الوجي�ز يف تفس�ري الكت�اب العزي�ز الب�ن عطي�ة األندل�ي 
5/5))، والبحر املديد ،ألمحد ابن عجيبة احلسني اإلدريي 8/7))، 
وأيرس التفاس�ري لكالم العيل الكبري 5 /6))-  8)) . وتيسري الرمحن 

يف أحكام سجود تالوة القرآن )-4 .
))( سورة احلج، من اآلية 77.
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فقلــت: أخربني بعمل أعمله يدخلــي اهلل به اجلنة، أو 

قال: قلــت: بأحب األعمال إىل اهلل تعاىل، فســكت. ثم 

ســألته فسكت. ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك 

رســول اهلل صلــى اهلل عليه وآله وســلم، فقــال :»عليك 

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

هب�ا درج�ة، وحّط عنك هب�ا خطيئة«. قال معــدان: ثم لقيت 

ــي ثوبان))). ــدرداء فســألته، فقال لي مثــل ما قال ل ــا ال أب

ــار الســجود وكثرتــه هلل تعــاىل:  آث إّن مــن  ثــم 

مرافقــة النــيب صلى اهلل عليــه وآله وســلم يف اجلنة: ملا 

ثبــت يف صحيح مســلم مــن حديــث ربيعة بــن كعب 

األســلمي قــال: كنــت أبيت مــع رســول اهلل صلى اهلل 

ــه وســلم، فأتيتــه بوضوئــه وحاجتــه، فقــال  عليــه وآل

))( أخرج�ه مس�لم )ب�رح النووي( كت�اب الصالة: باب فضل الس�جود 
واحل�ث عليه، )/443 ، برقم )488(. وأخرجه الرتمذي يف الس�نن، 
كتاب الصالة: باب ما جاء يف كثرة الركوع والسجود وفضله )/30)، 

برقم )388- 389).



16

ــي :» س�ل« فقلــت : أســألك مرافقتــك يف اجلنــة . قال  ل

ــه وســلم :»أو غ�ري ذل�ك ؟« قلــت :  صلــى اهلل عليــه وآل

هــو ذاك، قال:»فأعنّ�ي ع�ىل نفس�ك بكث�رة الس�جود«))). 

وبالسجود وكثرته يرفع اهلل تعاىل درجات العبد، 

ــا ثبت عنه صلــى اهلل عليه وآله  وحيط به الســيئات، مل

وســّلم :»ما من مسلم يسجد هلل سجدة إال رفعه اهلل هبا درجة 

وح�ط عنه س�يئة«))). وقد ثبت عنه صلــى اهلل عليه وآله 

وسلم أنه قال :»إذا أراد اهلل رمحة من أراد من أهل النار أمر اهلل 

املالئك�ة أن خيرجوا من يعبد اهلل فيخرجوهنم ويعرفوهنم بآثار 

السجود، وحّرم اهلل عىل النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون 

))( أخرج�ه اإلمام أمحد يف مس�نده 59/4، ومس�لم يف صحيحه )/353، 
والنس�ائي يف السنن)/7))، واحلسن الصنعاين يف  فتح الغفار اجلامع 

ألحكام سنة نبينا املختار)/488، برقم )6)5)).
))( أخرج�ه مس�لم يف صحيحه ، باب فضل الس�جود واحل�ث عليه ، برقم 
)488(. واب�ن ماج�ه يف الس�نن ، باب ما جاء يف كثرة الس�جود ، برقم 

)))4)( ، وذهب بعض املعارصين إىل أّنه حسن صحيح.
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م�ن الن�ار، ف�كل اب�ن آدم تأكل�ه الن�ار إال أث�ر الس�جود«))).

- ومن األعمال الي ُتقّرب املسلم من الرضوان اإلهلي 

ــورد من  ــه الشــفاعة: احملافظــة على قــراءة ال وحُتقــق ل

القرآن كل يوم وليلة ، وترك جفوة القرآن، واحلذر من 

هجرانه لئا يكون املســلم ممن تشــملُه اآلية: نثۇ  

فــإن  ۅمث)))،  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ   ۆ  

الوقــوع يف اجلفاء واهلجران جير إىل خراب الروح والبدن، 

وظامهمــا؛ بل إن لــأوراد القرآنية أنوارهــا وفيوضاتها 

على مســتوى اليوم والليلة، وآثارهــا اإلجيابية عظيمة 

علــى اإلنســان وحميطه، وهــي كثرة ووفــرة؛ منها: 

ــذي رواه أبو  التــزام قــراءة ســورة امللك، ملا جــاء يف األثر  ال

هريــرة رضــي اهلل عنه عن النــيب صلــى اهلل عليه وآله 

))( أخرجه البخاري يف الصحيح، باب فضل السجود، برقم)373( .

))( سورة الفرقان، اآلية 30.
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وســّلم قال:»إّن س�ورة من القرآن ثالثون آية ش�فعت لرجل 

حتى غفر له، وهي سورة )تبارك الذي بيده امللك(«))).

وإذا كانــت الشــفاعة هلــا مفهومهــا، ومعانيهــا، 

وكتــب فيها العلماء وبينوا تفصياتهــا، ومتعلقاتها، 

وأسباب اســتحقاقها، وصورها؛ فإّن مما البد للمسلم أن 

يتنبــه إليه: هو خطورة الكذب يف الشــفاعة، أو التأّله 

علــى اهلل تعــاىل يف منحهــا، أو منعهــا، فإّنها أمــر عائد 

لقــدرة اهلل تعاىل وُحْكمه وحكمتــه، وإّن احلق جّل 

جاله قد قال:نثڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ائ   ائ   ى   ېى   ېې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   

ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     

))( أخرجه الرتمذي يف السنن 38/4)، وقال: حديث حسن. وقد أخرجه 
أب�و داود يف الس�نن )/9))، واب�ن ماجه يف الس�نن أيضًا )/44))، 
واإلم�ام أمحد يف مس�نده )/))3. واب�ن حبان يف امل�وارد، ص))3، 

واحلاكم يف املستدرك )/565، وقال: صحيح اإلسناد.
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ىئىئ   ىئ  ی   یمث))). 

وصح عن أنــس بن مالك رضي اهلل عنــه، أنه قال: 

»من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب«))).

     وإذا ثبــت للمســلم أن النيب األكــرم صلى اهلل 

عليه وآله وســّلم أخرب عن شــفاعة القرآن، وما يف سوره 

وآياته من بركات؛ فإن الواجب عليه الســر باجتاه هذا 

الســبيل احلق، فهو الســبيل املضمــون ظاهــرًا وباطنًا، 

ــة ورفعتها، وفيــه الربكــة، وعوائد أجره  عاقبتــه اجلّن

عظيمــة؛ فعلينــا - أجيال األمة احلاضــرة والاحقة - أن 

نوظــف حياتنــا يف خدمــة القــرآن الكريــم، وجنعــل 

مســرتنا احلياتية يف ظاله، وأن نستشرف نعماءه يف 

))( سورة البقرة، اآلية 5)).
))( ق�ال احلاف�ظ ابن حج�ر يف فتح الب�اري ))/6)4: وأخرج س�عيد بن 
منص�ور بس�ند صحيح عن أنس فذك�ره، ورواه اآلج�ري يف الريعة، 

ص337.
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ــفر واإلقامة، والبــدو واحلضر.. واهلل  الليل والنهار، والسَّ

يتوالنا ويرعانا بكاءته، وُحسن توفيقه.

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

الس�موات واألرض، ع�امل الغيب والش�هادة، أنت حتكم 

ب�ني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون، اهدنا ملا اختلف فيه من 

احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم«))).    

))( أخرج�ه مس�لم يف الصحيح من حديث الس�ّيدة عائش�ة ريض اهلل  عنها 
أن النب�ي - صىل اهلل عليه وآله وس�لم- كان يفتتح به صالة الليل 

وبلفظ )اهدين(.
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00 شفاعة القرآن 00

ثبت يف األثر، أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وعلى 

آله وســّلم قال:»الّصيام والقرآن يش�فعان للعبد يوم القيامة، 

يق�ول الّصي�ام: أي رّب منعت�ه الّطع�ام والّش�هوات بالنّه�ار 

فش�ّفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النّوم بالّليل فشّفعني فيه. 

قال: فُيشّفعان«))). 

وجــاء يف األثر عن ابــن عمر رضــي اهلل عنهما أّنه 

قــال: جيــيُء القرآن يشــفع لصحابه، يقول ي�ا رّب لكل 

عام�ل ُعاّملٌة من عمله، وإين كنت أمنَُعُه اللذة والنوم، فأْكِرْمُه، 

فيقال: ابس�ط يمينك، َفُتمأُل من رضوان اهلل. ثم ُيقال: ابُس�ط 

شاملك، فتمأل من رضوان اهلل، ويكسى ِكْسوَة الكرامة، وُيىّل 

))( أخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده )/74)، وحممد بن ن�ر املروزي يف 
قي�ام الليل، ص5)، واحلاكم يف مس�تدركه عىل الصحيحني )/554، 
وق�ال: صحي�ح عىل رشط مس�لم . وذك�ره الوادعي يف الش�فاعة ) / 

)8)، برقم)70)( .
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بحلية الكرامة، وُيْلَبس تاج الكرامة))).

 ويف ضوء ذلك ميكن للمسلم أن يفهم قول احلق 

تعــاىل : نثھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ   ڭ  مث)))، فالقــرآن نــور وســرور، وبهجة 

وحبور، وهو دســتور حيــاة األمة اإلســامية، ومصدرها 

األول يف اهلدايــة والتوجيه إىل اخلــر والعدالة والرمحة، 

ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   تعــاىل:نثٺ   قــال 

وهــو  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦمث)3)، 
عصمة ملن متّســك به، ال يزيغ فيســتعتب، وال تنقضي 

عجائبــه، وهو الشــفاء النافــع لظاهر اإلنســان وباطنه،

قال تعاىل:نثڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  

))( أخرج�ه الدارمي يف الس�نن، كت�اب فضائل القرآن، ب�اب فضل من قرأ 
الق�رآن )/))5، برق�م)7))3(. وذه�ب بع�ض املعارصي�ن إىل أن 

إسناده حسن ورجاله رجال مسلم.
))( سورة اإلرساء، اآلية 45 .
)3(  سورة اإلرساء، اآلية 9 .
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تعــاىل:  وقــال  کمث)))،  ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ     
ے   ھ   ھھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   نثۀ  

ے  ۓ    ۓمث))). 

ــإّن مذهــب العقــاء يف القــرآن  وهلــذا ولغــره .. ف

الكريــم أّنه أوىل ما ُتصرف فيه نفائــس األيام، وأعلى 

ما خيص مبزيد االهتمام، وأن مدار علوم الشريعة عليه 

وعلى ســّنة رســول اهلل املصطفى صلــى اهلل عليه وآله 

وسّلم، وأما بقية العلوم فهي آالت لفهمهما، وهي الضالة 

املطلوبــة، أو أجنبية عنهمــا وهي الضــاّرة املغلوبة..ومّلا 

كان الكتــاب الكريــم أشــرف العلــوم، كان الفهم 

ملعانيــه أوفــى الفهــوم وأرقاها؛ ألّن شــرف العلم بشــرف 

املعلــوم، كما ذهب إىل ذلــك كافة العلمــاء. وكان 

للمشــتغل بالقــرآن أمسى املكانة عنــد اهلل تعاىل ثم 

عنــد الناس يف الدنيا واآلخرة، قــال صلى اهلل عليه وآله 

))( سورة يونس، اآلية 57 .
))( سورة اإلرساء، اآلية )8 .
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وسّلم:»خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه«))). 

 وملا تقّدم وغره أردنا أن نذّكر يف هذه الصفحات 

بشــفاعة القرآن الكريم ألهله، وعــودة بركته على 

املشــتغل به يف حياتــه وبعد مما ته؛ ملا لذلــك من نتائج 

عظيمة يف ختريج أجيال تشــتغل بالقــرآن وتفنى يف 

خدمتــه، وتنهض باألمــة لتصلها به، وتبّصرها بســبيله 

ين؛ وقد جاء يف األثر عن  احلق، ال حتيد عنــه إىل يوم الدِّ

جبر بن مطعم رضي اهلل عنه، قال: كّنا مع رســول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله وسلم باجلحفة فخرج علينا، فقال: 

»أليس تش�هدون أن ال إله إال اهلل وأين رس�ول اهلل وأّن القرآن 
ج�اء من عند اهلل؟« قلنا: نعم، قال:»فأبروا فإّن هذا القرآن 
طرف�ه بيد اهلل وطرفه بأيديكم؛ فتمّس�كوا به؛ وال هتلكوا بعده 

أبدًا«))). 

))( أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح 9/4)9)، برقم)4739).
))( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري)/6)) ، برقم)539)(. وانظر مثل 
ه�ذه املعاين يف كتاب مفاتح تدب�ر القرآن والنج�اح يف احلياة، للدكتور 

خالد الالحم ، ص 5)، ط)/ 007) .
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وروى أبو ســعيد اخلدري رضي اهلل عنه، قال : قال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:»كتاب اهلل هو حبل 

اهلل املمدود من ال�سامء إىل األرض«))). 

وللقارئ أن يســتحضر عظمــة اآليات الكرمية، 

ومكانتهــا عند اهلل عّز وجــل، وهو يقــرأ حديث النيب 

م :)إّن سورًة من القرآن  األكرم صلى اهلل عليه وآله وســلّ

ثالث�ون آيًة ش�فعت لرجل حّتى ُغفر له. وهي س�ورة:نث  ٱ  

ٻ  ٻ     ٻمث ]سورة امللك، اآلية)[).))) 

فأي كرامة فوق كرامة القرآن؛ سورة منه تشفع 

لصاحبهــا، وحتول بينــه وبني العذاب، وحتــّول حاله إىل 

))( أخرج�ه الرتمذي يف الس�نن 363/5 ، برق�م )3788(. وقال: حديث 
حسن غريب، وصححه بعض املعارصين.

))( أخرجه الرتمذي يف الس�نن يف فضائل القرآن 38/4)، برقم))89)(، 
وق�ال: ه�ذا حديث حس�ن. وأخرجه أب�و داود يف الس�نن، يف الصالة 
)/9))، برقم)400)(، وابن ماجه يف السنن، يف األدب) /44))، 
يف  واحلاك�م   ،3((/  ( مس�نده  يف  أمح�د  واإلم�ام  برق�م)3786(، 

املستدرك، كتاب التفسري ) /565، وقال: صحيح اإلسناد. 
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الغفران))).

ــو أمامة الباهلــي فيقول:  - وحديــث آخــر يرويه أب

ــى اهلل عليــه وعلى آله وســّلم  مسعــت رســول اهلل صّل

يقول:»اقرؤوا القرآن فإّنه يأيت يوم القيامة ش�فيعًا ألصحابه، 

اقرؤوا الّزهراوين البقرة وس�ورة آل عمران، فإهّنام تأتيان يوم 

القيام�ة كأهّنام غاممتان -أو كأهّنام غيايت�ان))) أو كأهناّم فرقان- 

م�ن طري ص�واّف حتاّجان عن أصحاهبام، اقرؤوا س�ورة البقرة 

))( وجاء عن ابن مس�عود ريض اهلل عنه، قال: يؤتى الرجل يف قربه، فتؤتى 
رج�اله فتق�ول رجاله: ليس لكم عىل ما ِقَبيل س�بيل، كان يقوم يقرأ يب 
سورة امللك، ثم يؤتى من قبل صدره، أو قال: بطنه، فيقول: ليس لكم 
عىل ما قبيل س�بيل، كان يقرأ يب س�ورة امللك، ثم يؤتى من قبل رأس�ه، 
فيق�ول: لي�س لكم عىل ما قبيل س�بيل، كان يقرأ يب س�ورة امللك. قال: 
فه�ي املانع�ة متنع من ع�ذاب القرب، وه�ي يف التوراة س�ورة امللك، َمْن 
قرأه�ا يف ليل�ة فقد أكثر وأطن�ب. أخرجه احلاكم يف املس�تدرك، كتاب 

التفسري )/498، وقال: صحيح اإلسناد.
))( الغياي�ة:كل يشء أظل اإلنس�ان فوق رأس�ه كالس�حابة وغريه�ا. ينظر 

النهاية يف غريب احلديث البن األثري3/ 403.
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فإّن أخذها بركة وتركها حرسة، وال يستطيعها البطلة«))).        

- وللقــرآن شــفاعة الكرامــة والرضــوان ؛ ترفــع 

مكانــة صاحبه واملشــتغل به، فعن أبــي هريرة رضي 

اهلل عنه، أّن النيب صلى اهلل عليه وآله وسّلم قال:»جييء 

الق�رآن يوم القيامة فيقول: يا رب َحلِّ�ه، فيلبس تاج الكرامة. 

ث�م يقول: يا رب زده، فيلبس ُحلىَّ�ة الكرامة. ثم يقول: يا رب 

ارض عن�ه، فريىض عنه، فيقال له: اق�رأ وارق، وتزاد بكل آية 

حسنة«))).                                       

والشــك أن أهــل االشــتغال بالقــرآن ، هــم حفظة 

القــرآن، العاملــون بــه، وهم أهــل اهلل، أهــل الكفاية 

والقناعــة، وإجابة الدعوة، وهم املهــرة يف قراءة القرآن،  

))( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقرها، باب فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم)804(. وبرقم)337)).

))( أخرجه الرتمذي يف السنن، فضائل القرآن عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وس�لم، م�ا ج�اء فيمن قرأ حرف�ًا من الق�رآن الكريم ما ل�ه من األجر، 

برقم)5)9)(، وقال: حديث حسن صحيح.
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الذيــن حييــون معه، وحتّفهــم املائكة، وهلــم من اهلل 

تعاىل ما ليس لغرهم؛ فهو جّل جاله يرعاهم وحيفظهم 

ــر : عن أبي هريرة  وحيبهــم ويكرمهم، وقد جاء يف األث

رضــي اهلل عنه عــن النيب صلــى اهلل عليه وآله وســلم، 

قال:»م�ا اجتمع قوم يف بيت م�ن بيوت اهلل تعاىل يتلون كتاب 

�ِكينة، وغش�يتهم  اهلل ويتدارس�ونه بينهم إال نزلت عليهم السىَّ

الرمحة، وحّفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن عنده«)))، ومما 

جاء يف األثر أيضًا : أّن النيب صلى اهلل عليه وآله وســلم، 

قــال:»إن هلل أهلني من الناس« قيل: َمْن هم يا رســول اهلل؟ 

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

))( أخرج�ه أبو داود يف س�ننه )/544، برق�م )457)(، وصححه بعض 
املعارصين.

))( أخرجه النسائي يف سننه 7/5) ، برقم ))803( . واحلاكم يف املستدرك 
عىل الصحيحني )/743،برقم ) 046)).
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00 بركة القرآن الكريم على املشتغل به 00
يف حياته وبعد مماته

إن بركــة القــرآن علــى املشــتغل بــه عظيمــة، 

وكبرة؛ منها:

- حمافظته على عقول أهله وأفضليتهم يف اإلميان، فمن 

ــك ما جاء يف األثر:»أبقى الناس عق�والً قّراء القرآن«)))؛  ذل

ــة علــى ما شــهدته األمة مــن حضور بركــة القرآن  دالل

ــت أعمارهــم، وهــو  والعلــم بــه يف حيــاة أهلــه وإن طال

كثر يف صفحــات أمة القرآن، وفيه إشــارة لنور أهله، 

وبقــاء عقوهلــم تعمــل يف منظومــة القــرآن العلميــة 

واألخاقيــة والعملية؛ يتعّلمــون وُيعلِّمون، ويعِظون 

الناس مبعارفه، وتتعظ به نفوسهم، فتفيض على سائر 

البشرية.

))( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )/557 ، برقم )708)(، )عن      عبد 
املل�ك بن عم�ري أّنه قال: كان يقال..(  وس�اق األثر ، وجاء يف مصنّف 
ابن أيب ش�يبة 0/6))، برقم )9956)( . والعمر والش�يب، البن أيب 

الدنيا )/75، برقم )80).



30

ــرآن على أهله؛ انتفاء  ــتغال بالق -  كذلك من بركة االش

ــر ، فمما ســّجله التاريخ ألهل  ــة أرذل العم ــم مبرحل مروره

القــرآن : أن عموم أيــام حياتهم، والســيما األخرة منها 

شــهدت متّيزًا يف األداء، فانتفت عنهــم صفة الدخول يف 

بوتقــة أرذليـة العمر الي وصف القــرآن بها بعض بنـي 

اإلنـسان، بـقوله تعاىل: نثۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  

ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  مث)))، 
وقد ذكر بعض املؤّرخني البتداء مرحلة النســيان هذه، 

أو ذهــاب العقــل تواريخ كثرة، ووصفــوا هذه املرحلة 

باخلوف واخَلَرف))).  

))( سورة النحل، اآلية 70.
))(  ويسميه بعض العلامء ب�الزهايمر؛ الذي هو بمثابة مرض تنكي بدئي.
وهن�اك من اعتربه مرضًا عقليًا ذهانيًا يصي�ب اخلاليا العصبية يف املخ، 
ويؤّدي إىل إفسادها وإىل انكامش حجم املخ . كام يصيب اجلزء املسؤول 
ع�ن التفكري والذاكرة واللغة؛ إذ يظه�ر عىل املريض تناقص يف الذاكرة 
وال�ذكاء، ويمك�ن أن يتس�بب يف أم�راض أخ�رى كاخت�الل العق�ل، 
وانخف�اض القدرات العقلية لكبار الس�ن . وش�ّخصه كث�ريون بالداء 
اخلط�ري واملميت، وعزوا تفاقمه تدرجييًا ؛ لرتس�ب بع�ض الربوتينات 
املسامة »أميلويد« عىل مسالك األعصاب، مما يؤدي إىل خلق تشوهات = 



31

وقــد كان من هدي النيب األكرم صلى اهلل عليه 

ــرّد إىل أرذل  وآله وســّلم االســتعاذة بــاهلل تعاىل من أن ُي

ث بذلك أنس بــن مالك رضي اهلل عنه:  العمــر كما حدَّ

م كان يدعو:  أن رســول اهلل صلى اهلل عليه وآله وســلّ

»أعوذ بك من البخل، والكســل، وأرذل العمر، وعذاب 
القرب، وفتنة الّدجال، وفتنة احمليا، وفتنة املمات«))).

وقــد كان ســعد بــن أبي وقــاص رضــي اهلل عنه 

يعّلم بنيه هؤالء الكلمات كما يعّلم املعّلم الغلمان 

الكتابــة، ويقول: إن رســول اهلل صلــى اهلل عليه وآله 

= يف تلك املسالك. كام أن املاليني من خاليا األعصاب تتلف فيتقلص 
حج�م املخ. ويعرّب عنه بعضهم بامل�رض االنحاليل التقدمي )متقدم أو 
مرتق�ي( ؛ أي ي�دث للمخ مع ازدي�اد العمر وتقدمه، ويق�ود يف هناية 
املطاف إىل اخلرف أو العته. ينظر كتاب )خرف الشيخوخة )الزهايمر( 
 khrf alshikhoukhah )a’lzhaimr( م�رض فق�دان الذاك�رة 
 MAYO(وكتاب ،)لغس�ان جعف�ر ،mrdh fkdan althakrah
 MAYO CLINIC houl da’a ح�ول داء الزهايم�ر CLINIC
a’lzhaimr، لرونال�د بيرتس�ن ،ترمج�ة، وحتقي�ق: مرك�ز التعري�ب 

والربجمة، الدار العربية للعلوم (. 
))(  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه 4/)74) ، برقم )4430).
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وسّلم  كان يتعّوذ منهّن دبر الصاة، يقول: » اللهم إني 

رّد إىل أرذل العمر، 
ُ
أعــوذ بك من الـُجــْ�، وأعوذ بــك أن أ

وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القرب«))). 

وال شك أن سياق العودة إىل أرذل العمر يّتضح مبا 

يصّوره القرآن؛ فإمنا ُيرّد اإلنسـان إىل أرذل العمر ليعود 

))( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه 038/3)، برقم )667)(. وجاء 
يف املس�تدرك ع�ىل الصحيحني )/6)7 ، برق�م )957)( عن عبد اهلل 
ابن مس�عود ريض اهلل عنه قال : كان من دعاء رس�ول اهلل صىل اهلل عليه 
وس�لم : »اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، وقلب ال خيشع، ودعاء 
ال ُيس�مع، ونف�س ال تش�بع، وم�ن اجل�وع فإّن�ه بئس الضجي�ع ، ومن 
اخليانة فإهنا بئس�ت البطانة، ومن الكس�ل والبخل واجلبن، ومن اهلرم، 
وِم�ن أن أرد إىل أرذل العم�ر، ومن فتنة الدج�ال، وعذاب القرب، وفتنة 
املحي�ا وامل�امت، اللهم إنا نس�ألك قلوب�ًا أّواهة خمبتة منيبة يف س�بيلك، 
�المة من كل  اللهم إنا نس�ألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسىَّ
إث�م، والغنيمة م�ن كل بر ، والف�وز باجلنّة ، والنجاة م�ن النار«. وكان 
إذا س�جد  قال: »اللهم س�جد لك س�وادي وخيايل، وبك آمن فؤادي، 
أب�وء بنعمت�ك عيّل وهذا ما جنيت عىل نفي، يا عظيم يا عظيم اغفر يل 
فإن�ه ال يغفر الذنوب العظيمة إال الرب العظي�م«. وقال احلاكم َعِقبه: 
هذا حديث صحيح اإلسناد إال أن الشيخني مل خيرجا عن محيد األعرج 
الكويف إن�ام اتفقا عىل إخراج حديث محيد بن قيس األعرج املكي، فأما 
أول احلديث يف االستعاذة من األربع فقد روي عن أيب هريرة وعبد اهلل 

ابن عمرو. ثم ساق روايتيهام.
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جاهــًا كما كان يف حال طفولتــه وصباه، »ال يعلم 

بعد علم شـيئًا« يقول: لئا يعلم شيئًا بعد علم كان 

يعلمــه يف شــبابه، فذهب ذلك كّله بالكرب، ونســي 

فــا يعلم منه شــيئًا، وانســلخ من عقله فصــار من بعد 

عقل كان له ال يعقل شيئًا))). 

وقد جاء يف األثر عن عكرمة رمحة اهلل عليه أّنه 

قال:» من قرأ القرآن مل يرّد إىل أرذل العمر«))).

ــق اإلميان لدى  ــتغال بالقرآن الكريم حتق ــن بركة االش - وم

ــرة يف اجملتمع  ــذه الربكة إىل ظاه ــه، وبالنتيجة تتحول ه ــتغل ب املش

ــتغل بالقرآن)3)؛ إذ  ُيعد أهله أفضل أهل اإلميان إميانًا،  املش

ومدنهــم وقراهم أفضــل األماكن بركة بنــور القرآن، 

ولقــد ســّجل التاريــخ أن هــذه امليــزة متتع بهــا عظماء 

اإلسام اخلامِت بدءًا بســيدنا رسول اهلل حممد صلى اهلل 

))(  ينظر تفسري الطربي 4)/)4). الدر املنثور 47/5) .
))( مصنف ابن أيب شيبة 0/6)) ، برقم )9957)(. 

)3( ينظر كتابنا»أثر القرآن يف سلوك املجتمع املسلم«، ص )4)، و54).
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عليه وآله وســّلم، وكذلك آل بيتــه األطهار، وصحابته 

األخيار، وسائر ســلف األمة الصاحل ممن تطمح النفوس 

ــوا عليــه من هدى، وتتشــوق  إىل الوصــول إىل مــا كان

األرواح لتحصيل شيء مما نالوه من التقى وآثاره، وتعلو 

اهلمــم لبلوغ الرتــب الي بلغوهــا أو مقاربتها أو التشــّبه 

بأهلها، وإىل جتّنب ســائر املهلــكات وما يوقع يف الردى 

مما اجتنبوه يف حياتهم. 

ــيب  ــه - يــا رعــاك اهلل - إىل بشــارات الّن وهنــا تنّب

األكرم صلى اهلل عليه وآله وسّلم، وهو حيفظ ألجيال 

رجات،  األمــة الســابقة والاحقــة حّقهــم يف الّرتــب والدَّ

ويبــنّي عظيــم فيــض فضــل اهلل تعــاىل عليهــم ومّنه 

وكرمــه؛ فيما يرويه عمــر رضي اهلل عنه قال: كنت 

مــع النيب  جالســًا فقال رســول اهلل صلــى اهلل عليه وآله 

ــوا : يا  وســّلم:»أتدرون أي أه�ل اإلي�امن أفض�ل إيامنًا ؟ قال

رســول اهلل؛ املائكة، قــال: هم كذلك، وي�ق ذلك هلم، 



35

وم�ا يمنعهم وقد أنزهل�م اهلل املنزلة التي أنزهلم هبا؛ بل غريهم. 

قالوا: يا رســول اهلل، فاألنبياء الذين أكرمهم اهلل تعاىل 

بالنبــوة والّرســالة. قــال: ه�م كذل�ك، ويق هلم ذل�ك وما 

يمنعه�م وقد أنزهلم اهلل املنزلة التي أنزهلم هبا؛ بل غريهم! قال 

عمر: قلنا: فمن هم يا رســول اهلل ؟! قال:»أقوام يأتون من 

بع�دي يف أص�الب الرجال فيؤمن�ون يب ومل ي�روين، وجيدون 

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

إيامنًا«)))، والشك أّنهم أهل العمل بالقرآن، املتمسكون 

بهديه، الثابتون علــى احلق والفضيلة، مهما تبّدل وجه 

الدنيا أو تغّرت ظروفها - وازدادت حمنها - ومشكاتها.

ومــن املعلــوم أن حتقــق اإلميــان يف القلــب يدفع 

ــه املتمثلة  صاحبــه إىل التحقــق يف حــبِّ وســيلة وصول

م، ورمحته املهداة  برســول اهلل صلى اهلل عليه وآله وســلّ

))( أخرجه احلاكم يف املس�تدرك عىل الصحيحني 95/4 ، برقم ))699( ، 
وقال: ه�ذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. 
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للعاملــني؛ باعتباره البشــر والنذير مــن اهلل تعاىل، وأّنه  

ُبعث من أجل بعث اإلميــان يف األرواح واألبدان، وقد جاء 

يف الصحيح عن أنس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله وســلم:»ال يؤم�ن أحدكم حتى أكون 

أح�ّب إليه من والده وول�ده والناس أمجع�ني«. وقوله صلى 

اهلل عليه وآله وسّلم:»ثالث من ُكّن فيه وجد حالوة اإليامن 

أن يكون اهلل ورس�وله أحّب إليه مما سوامها، وأن يّب املرء ال 

يّب�ه إال هلل، وأن يك�ره أن يعود يف الكفر كام يكره أن ُيقذف يف 

النار«))).

األجيــال  ــم  تتعّل  - كثــر  وغــره   - تقــّدم  ومبــا 

املسلمة احلاضرة والقادمة أّن بركة االشتغال بالقرآن 

الكريم والتزام تعاليمه؛ عظيمة على صاحبه، إميانًا 

وعلمًا ونورًا وعمًا؛ وهذه الربكات تشــمل االشتغال 

م  مبا ثبت عــن النيب الكريم صلى اهلل عليه وآله وســلّ

))( أخرجهام اإلمام البخاري يف الصحيح) /4) ، برقم )5)و 6)).
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ف مبراد الوحي  باعتباره الشــارح للقرآن الكريم، واملعرِّ

اإلهلي، ويدخل يف ذلك أيضًا: االشــتغال مبعرفة ما جاء 

يف شــرحهما - القرآن والسنة - عن علماء األمة، وإصاح 

ــك هــو الســبيل الواضح يف  الســلوك يف ظاهلمــا؛ فذل

ــروح والبدن، وإصــاح النفس، واســتقامة  النهــوض بال

منظومة السلوك الفردي واأُلسري واألممي))).  

ــتغل به يف حياته؛ أّنه  ــن بركة القرآن الكريم على املش - وم

يتقلل من الدنيا ومتاعها لعظيم ما أكسبه القرآن من خربة معرفية 

حبقيقة الدنيا، وصغرها أمام حقيقة اآلخرة ونعيمها، وأّن 

ــر  مــا عنــد اهلل تعاىل خــر وأبقى؛ إذ جاءت كتب السِّ

تصف أحوال أهــل القرآن، وكثــرة بكائهم، وقنوتهم 

هلل تعــاىل، وفقرهــم إليــه، وظهــور تعففهــم يف غالــب 

حاالتهــم؛ فمــن ذلك مــا جاء يف ســرة اإلمــام أبي بكر 

))( وللعي�ش يف ظ�الل هذه املعاين يمكن�ك العودة إىل كتابنا »أس�س البناء 
الروح�ي لألم�ة من خ�الل القرآن الكري�م وأقوال الس�لف« وهو من 

مطبوعات دار القلم العريب بحلب، سنة 0)0)م.
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اخلياط البغدادي املقرئ )ت467هـ( رمحة اهلل عليه، أّنه 

كان كبــر القدر، عديــم النظر، بصــرًا بالقراءات، 

صاحلًا عابدًا ورعًا، بّكاًء ، قانتًا، خشــن العيش، فقرًا 

متعففًا، ثقة فقيهًا على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل))). 

- وظهــر ذلك الفقر والصاح والتعفف يف ســلوك 

وحيــاة أبــي الفضــل اإلمام أمحد بــن احلســن البغدادي 

)ت530هـــ( رمحة اهلل عليه، لكثرة اشــتغاله بالقرآن، 

حتى قيــل يف ســرته: كان إمامًا مقرئًا جمــّودًا، فقرًا 

صاحلًا متعففًا))).

وشــاع التقلل من الدنيا وأثقاهلــا عند َمْن فهم مراد 

اهلل تعــاىل يف القرآن الكريم، الســيما وأن العديد من 

آياته تتحّدث عن أفضلية ما عند اهلل تعاىل، وأن اآلخرة 

))( ينظ�ر ال�وايف بالوفي�ات، للصف�دي  36/4)، ومعرف�ة الق�راء الكبار، 
للذهب�ي )/6)4، برق�م )365(، وش�ذرات الذه�ب، الب�ن الع�امد  

. 3(9/3
))( ينظ�ر املنتظم البن اجل�وزي 0)/)6، ومعرفة الق�راء الكبار ، للذهبي  

)/478، برقم  )))4).
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خــر مــن األوىل)))، وأن اهلل تعاىل مينح عبــاده املؤمنني 

نثېئ  ېئ   ىئ   ــه تعــاىل:  الدنيــا واآلخــرة بقول ثواَبـــي 

يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی   ی    ىئ   ىئ  
جبمث)))، وقــد فهم أهل القرآن الدنيــا، وعرفوا حجمها 
ومكانتها مقارنــة بعظمة اآلخرة ومتاعهــا ودرجاتها، 

ومــا أعّده اهلل عــّز وجّل لعبــاده املوحدين فيها؛ مّلا باشــر 

خطــاب احلق تعــاىل قلوبهــم وعقوهلــم، وحّكموه يف 

ة،  حياتهم الظاهرة والباطنة، ومواقفهم يف الرخاء والشدِّ

والسيما قوله تعاىل :نثڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  مث)3).

))( ك�ام جاء يف قوله تعاىل:زب ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  رب س�ورة الضحى، 
اآلية4.

))( سورة النساء، اآلية 34).
)3( سورة التوبة، اآلية 38.
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- ومــن أولئك  الذيــن جتّلت عليهم بركــة القرآن 

اإلمام الزاهد احلسن ابن صدقة األزدي الّصقلي)ت669هـ( 

ــه كان من أهل القرآن،  يرمحــه اهلل، إذ جاء يف خربه أّن

ومن الّســادات يف زهــده، وتعّبده، وتقللــه، وكان وافر 

ــه مهابة وقبول تام،  احلرمة، ســاعيًا يف قضاء احلقوق، ل

وكان صاحب كرامات))).

ــتغل به يف حياته؛  - ومن عودة بركة القرآن على املش

ــوع له،  ــتلذاذه مبناجـاة اهلل عّز وجّل، وكثرة اخلش حتقق اس

ــه جّل جالله،  ــبهات اليت توقع فيما ال يرتضي ــورع من الش وال

وظهــرت هذه الربكة يف األخبــار  الي حُترر فضل اإلمام 

يعقوب بن إسحاق )ت205هـ( رمحة اهلل عليه؛ قارئ أهل 

البصرة يف عصره ، إذ مل ُير يف زمانه مثله، وكان عاملًا 

بالعربيــة ووجوهها، والقــرآن واختــاف قراءاته، فاضًا 

))( ينظ�ر معرف�ة الق�رآء الكب�ار )/675، برق�م))64(، وغاي�ة النهاي�ة 
)/9))، وشذرات الذهب 8/5)3.
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تقّيًا نقّيًا، ورعًا زاهدًا، بلغ من خشــوعه أّنه ُســرق رداؤه 

عن كتفه يف الصاة، ومل يشــعر، وُرّد إليه ومل يشعر 

لشغله بالقرآن والصاة واستلذاذه مبناجاة رّبه))). 

ــك أيضــًا يف خرب أبي الفضــل صايف بن  - وجــاء ذل

عبــد اهلل البغدادي )ت546هـ( رمحــة اهلل عليه، إذ ظهر 

يف سرته عظيم تأّثره بالقرآن الكريم، وعودة بركة 

الكتاب العزيز عليه إميانًا وتربية وســلوكًا؛ فكان 

مــع إقرائــه النــاس القــرآن الكريــم وبإســناده العالي؛ 

كثر التعبد، واألوراد، والرتبية الذاتية لنفســه وألبناء 

املســلمني؛ فهو جيمع بني العلم والعمل، والفيض على 

اآلخرين مبعانيهما))).

))( تنظ�ر طبقات ابن س�عد 304/7 ، ووفيات األعي�ان 390/6-)39، 
وهتذيب التهذيب ))/)38.

))( تنظ�ر معرف�ة الق�راء الكب�ار)/503، برق�م)454(، وغاي�ة النهاي�ة 
.33(/(
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ــتغلني به:  ــودة ذلك على املش ــة القرآن وع ــن برك - وم

ــاعة  ــلم، وإش ــة وجمتمعها املس ــالح يف األم ــور حالة الص ظه

ــزام اجلهاد بني أبنائه؛ من ذلك ما جاء يف  ثقافة الزهد، والت

ســرة أبي حممد عبد اهلل بن خلف ابن بقي األندلســي 

)ت 543 هـــ( رمحة اهلل عليه، أّنه مع براعته يف القراءات 

ورئاســته فيها، كان رأسًا يف الصاح والزهـد واجلهاد، 

وهذا كثر يف أهل القرآن))). 

ــتغال بالقرآن تفشي ثقافة التعامل  - ومن بركة االش

ــُود والتواضع؛ فمن ذلك ما جاء يف ســرة أحد  ــع اخللق بال م

أبنــاء األمة اإلمام أبي حممد عبــد اهلل بن علي البغدادي 

النحــوي )ت541هـــ( رمحــة اهلل عليــه، إذ كان أطيــب 

أهل زمانــه صوتًا بالقرآن الكريم، ورئيســًا للمقرئني 

يف عصره، وإمامًا حمققًا واســع العلــم واالطاع، متني 

الديانــة، قليــل املثل ، حتى مّســاه أهل الّســر بـ)مجال 

))(  تنظ�ر التكمل�ة لكت�اب الصل�ة )/59)، برقم)750(، وغاي�ة النهاية 
.48(/(
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العــراق(، كان ظريفًا كرميــًا، متواضعًا متوددًا على 

كرب ســّنه ومكانته، يشــيع هــذه الثقافة بــني أبناء 

املسلمني بذاته ومنهجه))).

ــه يفتح اآلفاق  ــتغال به؛ أّن ــن بركة القرآن واالش - وم

ــتيعابية، ومينحهم  ــم االس ــط قدراته ــة ألهله، وينّش الذهني

املوسوعية يف فهم املشكالت وإجياد حلوهلا، وميّدهم مبفاتح 

ــتدامتها، وتتســع  ــا وحتصيلها واس ــائل حفظه ــوم ووس العل

ــّو اهلّمـة يف طلب  ــه لتمنحهم عل بركتــه على أصحاب

العلــوم، ومزيد حرص على حتصيــل الفوائد، وحتصني 

الفهــوم، وانتظـام الســلوك يف الرغبــة بالعلم وبتلقيه، 

ومن ذلك ما جاء يف ســرة اإلمام يوسف بن علي الـُهذلي 

املغربي)ت465هـ( رمحة اهلل عليه؛ إذ بلغ عدد شــيوخه 

الذيــن قرأ عليهم العلــم وطلبه منهم )365( شــيخًا، وقد 

وّثق ذلك لنفسه، بقوله:»فجملة َمْن لقيُت يف هذا العلم 

))(  تنظ�ر التكمل�ة لكت�اب الصل�ة )/59)، برق�م)750(، وش�ذرات 
الذهب8/4)).
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ثاث مئة ومخسة وستون شيخًا، من آخر املغرب إىل باب 

فرغانــة ميينًا ومشــااًل وجبًا وحبــرًا ، ولو علمــُت أحدًا 

يقــّدم علّي يف هــذه الطريقة ، يف مجيع باد اإلســام 

لقصدته«))). وقد كان رمحة اهلل عليه حيضر جملس 

اإلمام أبي القاســم القشــري، ويقرأ عليــه يف األصول، 

وكان الُقشْري يراجعه يف مسائل النحو. 

ــى األمة  ــم عل ــرآن الكري ــركات الق ــر ب ــن ظاه - وم

ــم على كتابة العلم  ــرهم وجمتمعاته وأبنائها؛ حرصهم وُأَس

ــه، وإن كّلفهم ذلك زهرة الشــباب  ــور في ــه، والتط وطلب

ووقت قّوته، أو تعّرضت أجسادهم وحواّسهم لبعض اآلثار 

الســلبية نتيجة املثابرة اجلاّدة يف طلب العلم؛ ومن ذلك 

ث بــه أبو عمــرو الداني عن شــيخه اإلمام خلف  مــا حـدَّ

ابن إبراهيم املصــري )ت402هـ( رمحة اهلل عليه ، وكان 

))(  تنظ�ر معرفة القراء الكب�ار)/9)4، برقم)367(، وش�ذرات الذهب 
.3(3/3
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أحد احُلــّذاق يف القــراءات، فقال: كان ضابطــًا لقراءة 

ســك،  ــًا هلــا جمــّودًا، مشــهورًا بالفضــل والنُّ ورش، متقن

واســع الرواية، صادق اللهجــة، كتبنا عنه الكثر من 

القراءات واحلديث والفقه، مسعته يقول: كتبُت العلم 

ثاثني ســنة، وذهب بصــُره دهرًا، ثم عــاد إليه، وكان 

َيُؤمُّ مبسجد يف مصر))). 

ــودة ذلك على  ــتغال بالقرآن وع ــن مظاهر بركة االش - وم

ــًا، ويوّجه حنو  ــلوك تأثريًا إجيابي ــر يف إصالح الس ــه: أنه يؤّث أهل

قــي بالعقــل ليصل إىل  ــَدن، والرُّ ــة الَب ــّروح وتنقي ــة ال تربي

أمســى املســتويات اإلدراكيــة، وترجــع بركاته على 

صاحبــه يف احليــاة وبعــد املمــات؛ مــن ذلك مــا جاء يف 

ســرة اإلمام أبي حممد دعوان بن علــي اجليب البغدادي 

ــه قرأ القراءات،  احلنبلــي )ت542هـ( رمحـة اهلل عليه، أّن

ــًا حافظًا،  ــه فأحكم الفقــه، وكان ذكيًا عارف وتفّق

))( تنظر معرفة القراء الكبار)/364، برقم)93)).
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ــًا على  ــاًَ ذا ســرت وصيانــة وعفــاف، ومتصوف ثقــة دّين

طريقة الّســلف احملمودة  رمحهم اهلل رمحــة عاّمة - أي 

ــكًا بالثابت من هدي  جامعًا بني العلم والعمل، ومتمسِّ

النــيب صلى اهلل عليــه وآله وســلم يف األقــوال واألفعال 

واألحــوال -))). مــات يرمحــه اهلل يف ذي القعــدة ســنة 

اثنتــني وأربعني ومخســمائة، وُرئي بعــد موته خبمس 

وعشــرين ســنة يف املنام وعليه ثياب شــديدة البياض، 

وعمامة مليحة، ووجه عليه نور فأخذ بيد الرائي مشــيًا 

إىل صاة اجلمعة، فقال له: يا سيدي ما فعل اهلل بك؟!، 

فقال: ُعرضت على اهلل مخسني مرة، فقال لي: أي شيء 

عملت؟ فقلت: قرأُت القرآن وأقرأُته، فقال لي: أنا أتوالك 

أنا أتوالك))).

))( ينظ�ر املنتظم 0)/7))، برقم)89)(، ومعرفة القراء الكبار )/)50، 
برقم ))45(. وغاية النهاية يف طبقات القراء )/3)).

))( تنظر غاية النهاية يف طبقات القراء )/3)).
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ــه  ــض بصاحب ــرآن أن ينه ــتغال بالق ــة االش ــن برك - وم

ــك باهلدي النبوي يف سلوكه اخلاص والعام، فيعمد إىل  ليتمس

حفظ األوقات واســتثمارها باملفيد، واســتعمال الســّنة 

يف غالب أموره، ومن ذلك ما جاء يف ســرة وسلوك شيخ 

العراق يف عصره اإلمام أبي أمحد ابن ُسكْينة البغدادي 

)ت607هـ( رمحة اهلل عليه؛ إذ كان إمامًا صاحلًا قدوة، 

ث جبميع مروياته  َر حتى حدَّ جمّودًا كثر احملاسن، ُعمِّ

مرارًا، وقصده الطلبة مــن الباد، وكانت أوقاته كّلها 

حمفوظــة، فا متضي له ســاعة إال يف قــراءة، أو ذكر، 

أو تهّجــد، أو تســميع، وكان كثــر احلــج والعمــرة، 

واجملاورة، والطهارة، ال خيــرج إال حلضور مجعة أو عيد 

أو جنــازة، وال حيضر ُدور الرؤســاء، ويديم الصوم غالبًا، 

ــّنة يف أموره، ويتواضــع جلميع الناس،  ويســتعمل السُّ

معة، وقد ألبســه اهلل  وكان ظاهــر اخلشــوع، غزير الدَّ

رداًء مجيًا  من البهاء، وُحْســن اخللقــة، وقبول الصورة، 



48

اعــة، وجالة العبادة، وكانــت له يف القلوب  ونور الطَّ

ــإذا تكّلم  ــَع بُرْؤيته، ف ــْن رآُه انتَف ــة عظيمــة، َوَم منزل

اَلَسِتِه، صحبه  كان عليه الَبَهاء والنور، اَل ُيْشَبُع ِمْن جُمَ

ــأّدب به، وخدمه،  ابن النجار قريبًا من عشــرين ســنة، وت

وكان طــاف البــاد فمــا رأى أكمل منــه، وال أكثر 

تــًا؛ كّل ذلــك بربكــة القرآن  عبــادة، وال أحســن مَسْ

وعلمه، وظهور أثره يف ســلوكه وســائر أحواله، رمحة 

اهلل عليه))).

ــه حيفزها لتنفيذ  ــة القرآن على األمة أن ــل من برك - ولع

ــلوبه وترغيبه  ــي، وهو بأس ــن النواه ــة واالنتهاء ع ــر اإلهلي األوام

ــه القاهر،  ــر، وبعث ــريه اآلس ــه تأث ــده، ل ــده ووعي ــه، ووع وترهيب

ــه القادر؛ فغّر حياة املشــتغلني به حنو الســعادة  ومتكين

والطاعة هلل تعاىل ولرسوله صلى اهلل عليه وآله وسّلم؛ 

))( ينظر س�ري أع�الم النب�الء ))/503-504، برقم))6)(، وش�ذرات 
الذهب5/5)-6). 
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ومن صورها: متّســك األمة باألوامــر اإلهلية كالصاة، 

والصيام، وســائر ما جاء احلّث عليه يف القرآن الكريم، 

كالقيــام باحلقــوق، واإلنفــاق على األرامــل واأليتام؛ 

مع احلرص على أن تكون ســائر خطوات أبنائها مبنّية 

علــى أســس صحيحة مــن العلــم واملعرفــة، ليحفظ هلا 

مكانتها عند اهلل تعاىل، ويعود بالربكة على أبنائها 

يف حياتهم وبعد وفاتهم. وكذلك توجيهه األمة وأبناءها 

إىل احلكمــة الي تقطفها مــن الطاعة واالمتثال ألوامر 

ــه تعاىل: نث ٻ   اهلل تعــاىل وهــي التقوى، كما يف قول

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎمث))).

))( سورة البقرة، اآلية:77).
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حيــاة  يف  القــرآن  بركــة  أخبــار  واســتفاضت 

ــر والتاريخ والواقــع؛ ومنها ما جاء  املشــتغلني به يف السِّ

يف ســرة شــيخ القراء العّامة الُقدوة أبي احلسن علي 

ابن حممد بن علي بن هذيل الَبَلنســي الزاهد )ت564هـ( 

ــذي رحــل إىل منــازل اآلخرة عن ثاث وتســعني ســنة  ال

رمحــة اهلل عليــه، إذ كانــت حياته حافلة مــع القرآن، 

تعّلم ومســع وتفّقه حتــى انتهت إليه رئاســة اإلقراء يف 

زمانه، وروى العلم حنوًا من ســتني سنة، وكان منقطع 

ــورع والّزهد مــع العدالة  يــن وال القريــن يف الفضــل والدِّ

امًا،  والتواضع، والتقلل واإلعراض عــن الدنيا، صّوامًا قوَّ

كثــر الصدقة على األرامــل واليتامى، حتــى قيل له: 

إّنك لتسعى بهذا يف فقر أوالدك - أي لكثرة تصّدقه -!

ــاع أســعى يف غناهم .  فقــال: ال واهلل بــل أنا شــيخ طّم

إشارة منه إىل االدخار لآلخرة))). 

))( تنظ�ر تذك�رة احلف�اظ 0/4)3)، ومعرف�ة الق�راء الكب�ار )/7)5، 
برقم))46(، وشذرات الذهب 4/))).



51

ــرآن الكريم، وبركته،  ــتغال بالق - وظهرت كرامة االش

على أصحابه من خالل حتلِّيهم بالفضائل، وأمسى الشمائل، 

مما كان عليه صلى اهلل عليه وآله وسّلم  يف سلوكه 

َسِرها وجمتمعاتها، كالتحلي 
ُ
مع أبناء األّمة املســلمة وأ

باجلــود واإليثــار واحملافظة عليهما جتــاه طاب العلم، 

ــا لذلــك كّله مــن بركة على  ــة، مل وإحيائهمــا يف األّم

املســلم يف حياته وســاعة موته وبعد رحيله؛ ومن أولئك 

الذين أشــرقت بهم سطور التاريخ، وهي تروي ِسرتهم يف 

الرجال النجباء، اإلمام املفّســر حممد بن احلســن النّقاش 

املوصلــي )ت351هـ( رمحة اهلل عليــه، كان ممن انفرد 

َنن النبوية، طاف  باإلمامة يف القراءات، والتفســر، والسُّ

يف الباد اإلســامية طلبًا للعلم وتعليمًا له، مع ما ظهر 

ــه، وِصدق  من ُنُســكه وورعه، وســخائه، وُحســن ُخُلِق

هلجته، واتساع معرفته؛ وقد حّدث أبو احلسن ابن الفضل 

القّطان أّنه حضر ساعة وفاة الّنقاش، وهو جيود بنفسه، 
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فجعل حُيّرك شــفتيه، ثم نادى بصوت مســموع:نث ڎ   

ڈ  ڈ  ژمث)))، يرددها ثاثًا، ثم خرجت نفســه 

رمحة اهلل عليه))).

ــاعة  ــارته س - ومن الذين ظهرت عليهم بركة القرآن وبش

ــو الربكات،  موتهم شــيخ الشــيوخ، الشــيخ الصــاحل، أب

إمساعيل بن أبي ســعد أمحد بن حممد النيسابوري؛ إذ 

قال فيه الّسمعاني: وقور مهيب، على شاكلٍة محيدة، 

مــا عرفُت له هفــوة، قرأُت عليه الكثــر، وكنت نازاًل 

برباطــه.. وقــال ابــن النجار: مسعــت ابن ُســَكْينة - أي 

أمحد ســبط أبي الربكات - يقــول: كنت حاضرًا  لـّما 

ــه أمي: يــا ســيدي، ما جتــد؟ فما قدر  ــت ل احتضــر، فقال

علــى النطق، فكتب على يدهــا: نثک  ک  ک  

))( سورة الصافات، اآلية:)6.

))( ينظ�ر معرفة القراء الكب�ار )/94)، برقم)09)(، وطبقات الش�افعية 

الكربى 45/3)-46)، برقم )30)).
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گمث)))، ثــم مات يف عاشــر مجادى اآلخرة ســنة إحدى 

وأربعني ومخــس مئة، وعملوا ملوتــه وليمة بنحو ثاث 

مئة دينار لكثرة توافد الناس على أهله))).

وبهـذه اإلشراقة - وغرها كثر - تستذكر األمة 

أن القرآن الكريم نعم الرفيق يف الدنيا، ونعم الشــفيع  

يف اآلخــرة، وأّن أهلــه هــم أولئــك الفضــاء، ومناهجهم 

هــي أفضل املناهج يف التعامل مع احلياة، وال ســيما مع 

كثرة متسكهم بالبذل يف ســبيل اهلل تعاىل، وإدامة 

املعــروف مــن أجل رضوانه جــل جاله، وهــذه الربكات 

القرآنية كّلها مما حتفظ أصحابها من مصارع الســوء، 

وحتثهم على االشتغال بآيات القرآن الكريم، وتطبيق 

ما اســتحّث اهلل تعاىل األمة على فعله فيه؛ فهو السبيل 

))( سورة الواقعة، اآلية:89.
))( ينظ�ر س�ري أع�الم النب�الء 0)/60)-)6)، برق�م)95(، وش�ذرات 

الذهب 8/4)).
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احلــق يف حتصيل النجــاح والفــاح، والتوفيق حُلســن 

اخلامتة. 

ــرآن الكريم: التمّتع  ــتغال بالق ــن َبَركة كثرة االش - وم

ــة؛ فمن ذلك ما جاء يف ســرة  ــليمة صاحلـ ــاء احلواّس س ببق

اإلمــام حييــى بــن أمحــد الّســْييب )ت490هـــ( رمحة اهلل 

عليه، مات وله مئة وسنتان، وكان قرأ القرآن الكريم 

ببغداد على شيوخها، وكان حَسن اإلقراء جمّودًا عارفًا، 

َعًا بقواه))). خّرًا دّينًا صاحلًا، ممتَّ

وغــر ذلك كثر وفر يف تاريخ وِســر أبناء األمة 

ممن طال عمره وَحُســن عمله يف ظال بركة القرآن؛ 

وهنــا لك أن تســتذكر - يا رعــاك اهلل - ما جاء يف األثر؛ 

))( ينظ�ر غاي�ة النهاي�ة )/365، برق�م)09)(. وق�ال صاح�ب )النجوم 
الزاهرة يف ملوك مر والقاهرة (، يف حوادث الس�نة الثالثة من خالفة 
املستعيل أمحد ، وهي سنة تسعني وأربعامئة : » وفيها تويف ييى بن أمحد 
الس�يبي. م�ات يف ش�هر ربيع اآلخر وعاش مائة وثالثًا ومخس�ني س�نة 
وثالثة أشهر وأيامًا؛ وكان صحيح احلواس، يقرأ عليه القرآن، ويسمع 

احلديث، ورحل الناس إليه. وكان ثقة صاحلًا صدوقًا«.
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أن رجًا قال: يا رســول اهلل أي الناس خر؟، قال:»َمْن َطاَل 

ُعم�ُرُه وَحُس�َن َعَمُل�ُه، قال: فأي الناس شــر؟ قال: َم�ْن َطاَل 
ُعمُرُه َوَساَء َعَمُله«))).  

وال شــك أّن االشــتغال بقــراءة القــرآن الكريــم 

وتعّلمه وتعليمه يعد من أحسن األعمال وأمساها، وأّن 

التحول من اللفظ إىل الفهم والتدّبر ُيعد من أهم املقاصد 

الي حتــث عليها اآلثار الكرمية، وهو املقصود األعظم، 

واملطلوب املهم، الذي به تنشرح الصدور، وتستنر العقول 

والقلوب وتسعد األرواح واألبدان))).

ــرح صدر صاحبه،  ــرآن الكريم: أن ينش ــن بركة الق - وم

ــنن الكونية يف  ــباب اخللق واإلجياد، ويتعرف على الس فيفهم أس

ــه، ويظهر حبّلة  ــة وآثارها الواردة في ــنن اإلهلي ضوء فهمه للس

))( أخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده 58/34،  برق�م )5)04)(، ع�ن                  
عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه. وأخرجه الرتمذي يف السنن 566/4، 

برقم )330)(. وقال َعِقبه: هذا حديث حسن صحيح. 
))( كام ذهب إىل ذلك اإلمام السيوطي يرمحه اهلل يف اإلتقان يف علوم القرآن 

.(06/(
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الفهــم ملنظومتــه، ويعيش يف ظال معانيــه، ويتحقق 

له اإلكرام حبســن اخلامتة يف ضــوء هديه؛ وهنا ندرك 

كيف مينح اهلل تعاىل أهل القرآن واملشتغلني به اهلّمة 

يف أن تسمو أخاقهم لتكون قرآنية، وكذلك أفعاهلم 

وآثارهــم يف حياتهــم وبعد مماتهم؛ فيفيــض عليهم نور 

القرآن وبركته، وتتســع بــه معارفهــم، وتنجلي بنوره 

فهومهــم، وتتضح معــامل ما جاء يرشــدهم إليــه، وحيّث 

اإلنســانية عليه، وكل مــا يرتبط به مــن علوم؛ حتى 

شــاع االحتــكام إىل منهج القــرآن الفيــاض يف نفوس 

وجمتمعات أهل القرآن، وظهــرت فائدة وعيهم بدعوته 

النــاس إىل احلــق والعــدل يف التعامــل مــع القضايــا أو 

املشكات حتى وإن صغرت؛ فهو النور اهلادي إىل النور، 

وبــه اإلخاص املرشــد إىل اخلــاص من الظلم والتشــّرد 

والشــرور، وهــو الفصــل ليــس باهلــزل، وهــو الصــراط 
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املستقيم، الذي ال تزيغ به األهواء، وال يشبع منه العلماء، 

جر، 
ُ
وال تنقضي عجائبه، َمْن قال به صدق، وَمْن عمل به أ

ك به  وَمْن دعا إليه ُهدي إىل صراط مســتقيم، وَمْن متسَّ

ووعاه واستشــرف آثاره وأنواره - من الربكة والشفاعة - 

ناهلا بفضل اهلل تعاىل وفيض رمحته))).

والفهــم،  االنشــراح  يف  الربكــة  هــذه  وتتضــح   

ــوى  ــرى س ــات األخ املنظوم ــع  م ــل  التعام ــة  كيفي والســيما يف 

ــرية، مــن خــال التعامل مــع الليــل والنهــار مبيزان  البش

القــرآن الكريم يف أجيــال األمة املتعاقبــة، وتفّكرها 

))( وال ش�ك أن الظن احلس�ن باهلل تعاىل، وبام يرجع علينا من ثواب العمل 
واالش�تغال بكتاب�ه، وأخ�ذ أرواحنا إىل رياض�ه؛ إنام يس�تند إىل اآلثار 

النبوية الكريمة، ومنها:
   -  م�ا أخرج�ه اإلمام أمحد يف مس�نده، برقم)))45)(، أن�ه صىل اهلل عليه 

وسلم قال:)ال يمت أحدكم إال وهو يسن الظن بربه(.
   -   ومنه�ا أيض�ًا: م�ا رواه البخاري يف الصحيح، برق�م)7405(، أنه صىل 
اهلل عليه وسلم، قال: قال اهلل تعاىل:)أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما 

شاء(.
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ہ   ہ   ۀ   ٻ   :نثڻ  تعــاىل  ــه  قول يف  وفقههــا 

ــه:نث ٱ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ےمث)))، وقول
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ  

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  

چمث)))، وقولـه:نثچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈمث)3).   

- ومما جاء يف عودة بركات القرآن على أصحابه ما ذكر 

يف ســرة اإلمام أبي بكر حممد بن احلســني البغدادي 

)ت 527هـ( رمحة اهلل عليه، أّنه كان من ثقات العلماء، 

الذين قرؤوا القراءات وجّودوها وأجادوا تعليمها، وكان 

يرمحــه اهلل ممــن عــاش يف ظــال القــرآن وتعاليمه، 

))( سورة الفرقان، اآلية:)6.

))( سورة البقرة، اآلية:64).
)3( سورة اإلرساء، اآلية:79.
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وقد ختــم اهلل تعاىل له احلياة بكرامــة ما كان عليه 

من القيام، والّســجود، ومازمة القــرآن، واحملافظة على 

ــّل ؛  إذ الكريم تعــاىل أجرى عادته:  الصلــة به عّز وجـ

أّن َمْن عاش على شــيء مات عليه، وَمْن مات على شــيء 

ُبِعث عليه  كالشــهيد الذي يعيش على أمل الشهادة، 

فيوفَّق إىل ذلك، ويســعى إىل األخذ بأسبابها فُيقتل يف 

سبيل اهلل، ويبعثه اهلل شهيدًا بدمه)))، فمات البغدادي 

ت خامتته  ســاجدًا رمحـة اهلل عليه، وكان ممن َحُســنَ

بربكة القرآن العظيم))).

))( وق�د أخرج مس�لم يف الصحي�ح، باب فضل اجلهاد واخلروج يف س�بيل 
اهلل، برق�م )4970(، أّن�ه صىل اهلل عليه وس�لم ق�ال:»ال ُيْكَلُم أحٌد يف 
س�بيل اهلل - واهلل أعل�م بم�ن ُيْكَل�ُم يف س�بيله - إال ج�اء ي�وم القيامة 
وُجْرُح�ه َيْثَعب - أي يس�يل - اللون لون الدم، والريح ريح املس�ك«.

وه�و كذل�ك يف صحي�ح البخ�اري، كت�اب اجلمع�ة، ب�اب الطي�ب 
9/7))، برقم)803)(، وكتاب اجلهاد، باب من خيرج يف س�بيل اهلل، 

برقم)649)).
))( ينظ�ر معرفة القراء الكب�ار )/484، برقم)9)4(، وش�ذرات الذهب 

. 8(/4
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- ومن الذين حفظوا قواهم وحواّســهم يف ظال منهج 

عوها يف رياضه، وهّذبوا ســلوكهم يف ضوء  القــرآن، ومتَّ

تعاليمــه، فمّتعهــم اهلل تعــاىل بهــا يف كربهــم:  اإلمام        

هبــة  اهلل بن أمحد بن عمر، الشــيخ البغــدادي )ت 531هـ( 

رمحة  اهلل عليه، إذ ثبت يف الســر أّنه عاش ستًا وتسعني 

سنة، قضاها يف رياض القرآن الكريم ))).

ــر أبا  وجاء يف األخبــار أّن واعظ بغداد اإلمام املفسِّ

الَفَرج عبد الرمحن ابــن اجلوزي )ت597هـ(، يرمحه اهلل، 

ث عن ســرته، فقــال: كان صحيح  ث عنــه، وحتدَّ حــدَّ

كر والفكر،  ــن، ثبتًا كثــر الـذِّ الســماع، قوي التدّي

، فيقول: تصعد  دائــم التاوة، كنُت أجيء إليه يف احلرِّ

إىل ســطح املســجد؟ فيســبقي يف الّدرج، وُمّتع بسمعه 

وبصــره وجوارحــه إىل أن مــات . وذكــر املديــي أّنه قد 

))( ينظ�ر معرف�ة القراء الكب�ار )/485، برق�م)430(، والبداي�ة والنهاية 
))/)))، وشذرات الذهب 97-96/4.
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عمي، ثم عاد بصرًا))).  

ولــكل مــا تقّدم  - وغــره كثــر - تظهر بركة 

القرآن الكريم على األمة، والسيما على املشتغلني به 

يف حياتهــم ...وهــو كما روى عبد اهلل بن مســعود عن 

النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:)إن هذا القرآن مأدبة 

اهلل، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل 

اهلل، والنور املبني، والشفاء النافع، عصمة ملن متسك به، 

وجناة ملن تبعه، ال يزيغ فُيستعتب، وال يعوّج فيقّوم، وال 

ــرد، اتلوه فإن  تنقضــي عجائبه، وال خيلق من كثرة ال

اهلل يأجركم على تاوته؛ كل حرف عشــر حسنات، 

أما إني ال أقول: )أمل( حرف، ولكن ألف والم وميم())).

فعلــى املســلم أن ينهض بنفســه، ويازم كتاب 

ربه؛ فهو الذخرة يف اآلخرة .. والنور اهلادي إىل الســعادة 

))( ينظر غاية النهاية يف طبقات القراء )/350-349 .
))( أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني )/)74 برقم )040)).

        وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.



62

يف الدنيــا، وبه يصلح القلب وتســتقيم اجلــوارح، وفيه 

علــوم األولــني، ومعــارف اآلخريــن، وزاد الداريــن  الدنيا 

واآلخــرة؛ فممــا جاء يف األثر عــن أبي العاليــة قال: )قال 

رجــل أُلبي بن كعــب: أوصي: قال: اختــذ كتاب اهلل 

إمامــًا، وارض به حكمــًا وقاضيًا، فإنه الذي اســتخلف 

فيكم رسولكم صلى اهلل عليه وسلم، شفيع مطاع، 

وشــاهد ال يتهــم، فيه ذكركم، وذكــر َمْن قبلكم، 

وحكم ما بينكم، وخربكم وخرب ما بعدكم())).

فهنيئًا ملن عرف للقرآن قدره، ومتســك به، واختذه 

دليــًا لرضوان اهلل تعــاىل والفوز برمحته، واســتلذ من 

خاله مبناجــاة اهلل جل جاله .. فلك اللهم األمر من قبل 

ومن بعد، فأعنا على ذكرك وشــكرك وحسن رعاية 

كتابــك وعبادتــك، وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العلي 

العظيم.

))( أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء )/53)، وجاء يف س�ري أعالم النبالء 
.393/(
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ــتغل به بعد  ــا عودة بركة القرآن على املش .. أم

مماته:

فتقّدمت اإلشارة إىل شفاعة القرآن ألهله، وظهور 

بركــة تاوته، وحفظــه، وفهمه، والعمــل مبضامينه 

عليهــم يف حياتهم وســاعة وفاتهم، وبعــض ما يلحقهم 

بعــد مماتهم؛ إذ متّثل شــفاعته ثمرة من ثم�رات األوقات 

الــي صرفوها يف تعّلمــه وتعليمه، وميكــن اعتبارها 

ظاهــرة جلية يف جمتمعات أهل القرآن؛ فكما تتجلى 

بــركات اهلل عّز وجّل على املشــتغل بآيــات القرآن يف 

احليــاة الدنيا؛ فاشــك أّن نفحاتها تعــود على أهله يف 

حياتهــم اآلخــرة ومنازهلا ؛كما جاء يف حديث شــفاعة 

الصيام والقرآن املتقدم))). 

وجاء يف األثر عن عمرو بن مّرة قال: مسعت جماهد 

))( الذي أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )/74)، برقم )6)66( ، واحلاكم 
يف املس�ت�درك عىل الصحيحني )/740، برقم )036)( . وقال : هذا 

حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجه .
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ابــن جــرب يقــول: القرآن يشــفع لصاحبــه يــوم القيامة 

َله، ومنعُت  ـْ فيقول: يا رب جعلتي يف جوفه فأســهرُت َلي

َجَسَدُه من شهوته، ولكل عامل من عمله عمالة فيوقف 

له عز وجل فيقول: ابســط يــدك فتمأ من رضوان اهلل، 

فا يسخط عليه بعدها أبدًا ، ويقال له: اقرأ وارقه فرفع 

بكل آية درجة، ويزاد بكل آية درجة))).

))( أخرج�ه اب�ن املبارك يف كت�اب الزهد )/78) ، برق�م )806( . وقال: 
أخرجه حممد بن نر يف قيام الليل.وقد سبق ذكر بعض اآلثار يف ذلك.
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من اآلثار واألخبار التارخيية يف ظهور بركة القرآن 

على أهله بعد مماتهم:

ــي تناقلتهــا األمــة يف  ومــن الوقائــع الكثــرة ال

لــة القــرآن الكريم، وعــودة بركــة آياته  تاريــخ مَحَ

علــى أبنائها بعد وفاتهم كمكافأة على ما مضى من 

ســلوكهم القرآني احلياتي؛ ما جاء يف سرة اإلمام أبي 

منصور اخلياط حممد بن أمحد بن علي الزاهد البغدادي 

ــه ثامن وتســعون ســنة: كان رجًا  )ت499هـــ(، مــات ول

صاحلــًا قانتًا هلل، عاملًا بالقــراءات صاحب أوراد واجتهاد، 

ــه كرامــات مشــهودة، انقطــع إلقــراء القــرآن طــول  ول

حياتــه، فقرأ ولّقن خلقًا كثرًا ، حتى بلغوا العشــرات. 

وكان له ورد بني العشــاءين يقرأ فيه ُسبعًا من القرآن، 

قائمًا وقاعدًا حتى طعن يف الّســن، وكان إمام مسجد، 

اعتكــف فيه مّدة يعّلم العميان كام اهلل، ويســأل 
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هلم، ويطعمهم وينفق عليهم))).

وظهــرت بركــة القرآن ألبــي منصــور يف حياته؛ 

ــارك اهلل تعــاىل له يف عمــره، ومبا كتبــه له من  مبا ب

قبــول اخللق وإقباهلم على التعلــم والنفع منه، ثم جتّلت 

ث ابن خْرون فقــال: ما رأيت مثل  بعــد وفاته كما حــدَّ

يوم ُصلِّي على أبــي منصور اخلياط ، من كثرة اخللق 

والتربك باجلنازة.

َلفي أّنه قال: ذكر له املؤمتن  ونقل الذهيب عن السِّ

الســاجي يف ثاني مجعة من وفاة الشــيخ أبــي منصور: 

اليوم ختموا على قربه )221( ختمة، ودعوا عقيب كل 

ختمة))).

وقــد ُرئي البغدادي يف املنــام بعد وفاته ، فقيل له: 

مــا فعل اهلل بــك؟ فقال: غفــر لي ؛ بتعليمــي الصبيان 

))( ينظ�ر العرب يف خرب من غرب 356/3، وغاية النهاية )/74، وش�ذرات 
الذهب 406/3، واألعالم للزركيل 6/5)3 . 
))( ينظر معرفة القراء الكبار )/458، برقم)399).
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فاحتة الكتاب))).

ــاء التامذة لشــيخهم، وتســخرهم  وفــاق األمر وف

وعامــة الناس له بعــد موته بربكة مــا كان عليه من 

صحبة القــرآن، وخدمــة العميان، والصــدق يف صحبة 

التامــذة وعامــة اخللق وتعليــم الصبيــان؛ ليصل إىل 

دخــول َمْن ليس من هذه األمة يف منظومتها، وأن يكون 

رمحة اهلل عليه ســببًا يف دخول البعض يف اإلسام بعد 

وفاتــه؛ إذ حُيّدث علي الُعْكربي وهو ممن حضر جنازة 

أبي منصور: أّنه مل ير أكثر خلقًا منها، وأنه اســتقبلهم 

حام واخللق!، فقال: أشهد أّن هذا  يهودي، فرأى كثرة الزِّ

ــَلم ؛ فرمحة اهلل علــى أبي منصور  يــن هو احلق، وأْس الدِّ

طــاب حّيًا وميتًا، وهــدى اهلل به اخللــق يف حياته وبعد 

مماته))). 

))( ينظ�ر  ذي�ل طبقات احلنابلة ، البن رجب احلنبيل )/86 ، وس�ري أعالم 
النبالء 9)/))).

))( ينظر معرفة القراء الكبار )/459، برقم)399( .
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ــمل سبط أبي منصور اخلياط،  - وفاضت بركة القرآن لتش

وهــو اإلمام عبد اهلل بن علــي البغدادي )ت541هـ( رمحة 

اهلل عليه ، فمع ما شــهدت له الصفحات من نور وإشــراق 

وسرة حافلة بالعلم والعمل واالشتغال بالقرآن، وطيب 

ــه بــه مع كرب ســّنه، وتواضعــه، وتــودده للخلق؛  صوت

فاضت عليه هذه الربكات بعــد موته، وظهر ما مّن اهلل 

تعاىل به على أجداده من العّز والنعيم.

قال ابــن اجلــوزي )ت597هـ( يرمحــه اهلل: ما رأيت 

مجعًا أكثر من مجع جنازته رمحـه اهلل))). 

وقــال ابــن شــافع: ســار ِذْكر ســبط اخليــاط يف 

الباط)))واألغوار واألجناد، ورأس أصحاب اإلمام أمحد، 

وصــار أوحد وقتــه، ونســيج وحده، مل أمســع يف مجيع 

عمري من يقرأ الفاحتة أحســن وال أوضــح منه. وكان 

ــا كرمًيا مل خيلف  مجال العراق بأســره. وكان ظريًف

))( ينظر  املنتظم 0)/)))، برقم)78)(، واألعالم للزركيل 05/4) .
))( هكذا وردت يف املرجع، ولعلها : البالد.
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مثلــه يف أكثر فنونه))). وقــد صلى عليه إمام احلنابلة 

يف بغداد الشــيخ عبد القادر اجليلــي رمحة اهلل عليه، 

وُدفــن عند دّكــة اإلمام أمحــد بن حنبــل يرمحه اهلل، 

ــك اليــوم)))، وكان اجلمع  وأغلق أكثــر أهل البلد ذل

يفوت اإلحصاء. 

ــعر يقول  وروى الذهيب بســنده إليــه أبياتًا من الشِّ

فيها:

أّي�ه��ا الزائرون بع��د وف���ايت
ني وَل�ْح��دًا عميق�ا َج��َدث�ًا ضمىَّ

س�رتوَن الذي رأيُت م��ن امل��و
ِت عيانًا وتس�ُْلكون الطىَّري�قا)3)  

))(  ينظر ذيل طبقات احلنابلة، البن رجب احلنبيل )/89).
))( أي تركوا االشتغال بالتجارة والبيع والراء هلول ما أصاهبم، وانشغاالً 
ب�ام أملّ هب�م، وحرصًا عىل حض�ور اجلنازة، وحتصيل الثواب، تش�ّوفًا ملا  
أخرب به النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم من عظيم األجر يف الصالة عىل 

امليت، ويف تشييعه وحضور دفنه.
)3( الس�فر اخلام�س من كت�اب الذيل والتكمل�ة لكتايب املوص�ول والصلة 

. 37(/(
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ــة  برك ــات  نفح ــم  عليه ــت  فاض ــن  الذي ــك  أولئ ــن  وم  -

ــد موتهم؛ اإلمام علي ابــن ُهذيل الزاهد ــرآن الكريم  بع الق

)ت564 هـــ( رمحــة اهلل عليــه، فقــد بلغ - كما أشــرنا 

ســابقًا - يف التجويــد واإلتقــان واإلمامة أمســى املراتب، 

وكان صــدر املقرئني وإمام اجملّودين، عّمر فانتهت إليه 

رياسة اإلقراء بشــرق األندلس يف عصره، وكان متقنًا 

ضابطًا جمّودًا حســن األخذ على القراء، مشــهور الفضل 

والزهــد والثقة والعدالة، صاحلــًا متواضعًا خّرًا، كثر 

ــًا قّوامــًا، وكان متى توجــه إىل ضيعته  احليــاء، صّوام

بغربي بلنســية صحبه طلبة العلم إليهــا للقراءة عليه 

والسماع منه، فيحتمل ذلك منهم؛ طلق الوجه، منشرح 

الصــدر، مجيل الصرب، وكانوا ينتابونه ليًا ونهارًا فا 

يسأم من ذلك، وال يضجر على كرب سّنه حسبما كان 

عليه أمره معهم قبلها، ومّلا تويف حضر ســلطان بلنســية 

أبو احلجاج يوســف بن سعد، وتزاحم الناس على نْعشه، 
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باكني فقده، وأتبعوه ثناء حسنًا وذكرًا مجيًا. 

وقد رثاه ابن واجب بقوله: 

ل�ْم أْنَس ي�وَم هتادى َنْعَش�ُه َأَس�فًا

أيدي الورى وتراميها عىل الكفِن
كزه�رٍة ت�ت�هاداها األُكفُّ ف��ال

ُتق�يم يف راح�ٍة إال عىل ظ�َع�نِِ))) 

فرمحة اهلل عليه كان أمنوذجًا رائدًا يف التعامل 

مع القــرآن، ورمزًا لـَمْن ظهرت كرامــة القرآن الكريم 

ــه الفاضلة الفريدة،  عليهم؛ بصفاته احلميدة، وخصال

ــِق مبنهج القــرآن الكريم،  وتعاملــه مع النفــس واخَلْل

ــّث العلم واملعرفــة بني أبناء املســلمني،  وحرصــه على ب

والغنــى عــن النــاس مبــا يّســره اهلل تعاىل له من ســبل 

العيش، ونشر ثقافة الوداد والرمحة بني اخللق، ورعاية 

مــن أوصى اهلل ورســوله صلى اهلل عليه وآله وســلم بهم 

كاألرامل واأليتام، وطلبة العلم ، واحملافظة على إمناء 

))( ينظر تاريخ بغداد 5/)373-37.
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ذخــرة اآلخرة ؛ بكثرة الصدقــات، والدعاء يف األوقات 

الفاضلــة، لتحقيق حســن اخلامتة، والفوز مبــا فيها من 

مسّرات، فأحســن تعامله مع القرآن، وسلك بذلك سبيل 

ــراه، وغفر له،  الرضــوان فطاب حيــًا وميتــًا؛ طّيب اهلل ث

ورفع مقامه، وجعلنا على إثره.  

ــرآن يف حيـاتهم  ــم بركة الق ــن فاضت عليـه ــن الذي - وم

ــر أبوالَفَرج                   ــم؛ اإلمام احلافــظ الواعــظ املفسِّ ــد مماته وبع

عبــد الرمحن بن علــي املعروف بابن اجلــوزي )ت597 هـ( 

رمحــة اهلل عليــه، فقــد اســتثمر عمــره يف العيش مع 

القــرآن ويف ظــال معانيه، واســتنباط أحكامه، ويف 

تعّلم وتعليــم موعظته، واســتلهام ِحْكَمتــه؛ جتويدًا 

ــًا وتفســرًا، ووعظــًا وإرشــادًا؛ حتــى بلغ أمسى  وإتقان

املراتــب يف تأليف مــا يتعّلق بالقرآن وعلومه وتفســره 

ــه التأثر الكبر واحلضــور املمّيز  ومواعظــه، وكان ل

يف قلوب اخللفاء والوزراء والعلمــاء واألغنياء والفقراء، 
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ــف وثامنون شــيخًا قد خّرج  وكان جمموع مشــاخيه نيِّ

عنهــم، وكانــت وفاته ليلة اجلمعة بني العشــاءين يف 

الثالث عشــر من رمضان سنة سبع وتسعني ومخسمائة 

يف داره بقطفتا، وله سبع وثامنون سنة قضاها يف صحبة 

القرآن الكريم واإلفصاح عن مكنون معانيه، والصرب 

على الباء احتسابًا ملا جاء يف مضامني الكتاب العزيز 

من عظيم الثواب عند اهلل تعاىل للمحتسبني الصابرين 

يف سبيله.

قــال  اإلمــام الذهــيب:) وُغّســل يرمحــه اهلل وقــت 

ــحر، وُغّلقت األســواق، وجــاء اخللــق، وصلى عليه  السَّ

ابنه أبو القاســم علي اتفاقًا، ألن األعيــان مل يقدروا من 

الوصــول إليــه ، ثم ذهبوا بــه إىل جامع املنصــور ، فصلوا 

عليــه، وضاق بالناس، وكان يومًا مشــهودًا، فلم يصل 

إىل حفرتــه مبقربة اإلمام أمحد ببغــداد إىل وقت صاة 



74

اجلمعة، وكان يف متوز)))، وأفطر خلق، ورموا نفوسهم 

نــزل يف احلفــرة، واملؤذن يقــول اهلل أكرب، 
ُ
ــاء، وأ يف امل

وحزن عليــه اخللق، وباتوا عند قربه طول شــهر رمضان 

خيتمون اخلتمات ، بالشــمع والقناديــل ، ورآه يف تلك 

الليلــة احملّدث أمحد بن ســلمان يف النوم وهو على منرب 

مــن ياقوت، وهو جالــس يف مقعد صدق واملائكة بني 

يديــه .  وكان قــد أوصــى أن يكتب علــى قربه هذه 

األبيات))):   

�ْن          َكث�ُ�َر الّذن�ُْب َل�َدْي���ِه  َيا َكث�ِي�َْر الَعْف��ِو َعمىَّ

ْفَح عن ُج�ْرِم َيَدْي��ِه  َجاءَك امُلْذنُِب َيْرُج�و ال�          صىَّ

�ْيِف إحس�اٌن إل�ي�ِه  أَن�ا َضْي�ٌف، َوج�َزاُء ال�          ضىَّ

))( أي الشهر السابع )يوليو( من السنة امليالدية.
))( ينظر تاريخ بغداد5/)373-37.
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اخلامتة

احلمــد هلل أواًل وآخــرًا - وإن مّتت فكــرة، أو حررت 

ــك داخل بفيض فضله  عبارة، أو رصدت إشــارة فكل ذل

جــل جاله، فله احلمد والفضل - والصاة والســام على 

خامت األنبياء واملرســلني ســيدنا حممد بن عبد اهلل وعلى 

آله وصحبه أمجعني.

ــا يف الصفحات الســابقة بعض  وبعــد.. فقــد حررن

اإلشــراقات مــن اآلثار واملواقف يف شــفاعة القــرآن وعودة 

بركته على املشــتغل بــه يف حياته وبعــد مماته؛ على 

أمل أن تســهم يف شــروق  مشس القــرآن يف قلوب وعقول 

أبنــاء األمة من جديد، فينتفع بهــا اجليل احلاضر والقادم، 

ــزًا إىل مزيد عنايــة بالقــرآن العظيم، وأن  وتكــون حمّف

توظف اجلهود واألمــوال واألعمــار يف رعايته وإكرامه، 

وحتبيبــه للنــاس، وإجيــاد الوســائل املرّغبــة للعيش يف 

ظاله، والتلذذ مبعانيــه، واالمتثال ألحكامه، وحفظه، 
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والقيــام به على الوجه الذي حيبه اهلل ورســوله صلى اهلل 

عليــه وعلى آله؛ كــي تصل أجيالنا هذه إىل استشــراف 

آثاره يف الروح والنفس والبدن، وتنال حســن رجاء ذخرته 

وشفاعته، وسعادته يف الدنيا و اآلخرة. 

ثم علــى الباحث عن الشــفاعة القرآنيــة وبركتها 

أن حيســن كيفيــة التعامل مــع القرآن الكريــم))) من 

خال تاوتــه على الوجه الصحيح، واســتحضار أجر ذلك 

وكرامته عند اهلل تعــاىل:نث ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    

بالتلقــي،  حفظــه  ثــم  چمث))).  چ   چ   ڃ   ڃ  
واســتحضار أثر ذلــك يف النفــس واألجيــال، واليقني بأن 

حــدوده حبفــظ  متحصــل  اإلجيابــي  واألثــر  الشــفاعة 

ــك الســلف يرمحهــم اهلل   - القــرآن - كمــا ذهــب إىل ذل

))( ويمك�ن للق�ارئ اإلف�ادة م�ن كتاب »أبرز أس�س التعامل م�ع القرآن« 
لألس�تاذ الدكت�ور عي�ادة أيوب الكبي�ي حفظه اهلل، فه�و كتاب مهم، 

باعث عىل التعامل مع القرآن يف ضوء فهم السلف يرمحهم اهلل تعاىل.
))( سورة البقرة، اآلية))).
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تعــاىل، وجتديــد فهمه وفــق ثوابت اآلثار عــن النيب اخلامت 

املختار صلى اهلل عليه وآله وســلم، وما ثبت عن صحابته 

األخيار رضوان اهلل عليهــم أمجعني، وكذلك يف ضوء 

احتياجاتنا العصرية، سالكًا سبيل الضوابط واألسس 

ــدى العلمــاء يف فهــم نصــوص الوحــي اإلهلي،  املقــررة ل

ليصــل إىل مرحلة الفهم عن اهلل تعاىل، ويســتحضر يف 

ذلــك كله عظيم ثواب مــا يرنو إليه يف هذا الســلوك، 

وكرامة شفاعة القرآن له عند اهلل تعاىل ، ال سيما بعد 

ــدرك مراد اهلل تعاىل من خــال خطاباته. ثم يتحّول  أن ُي

إىل مرحلــة العمــل مبضامــني توجيهاتــه احلكيمــة، 

وتطبيــق آياتــه ذات األمــر، واالنتهاء عــن نواهيه، وأخذ 

العــربة مــن قصصــه، وعندهــا ســتدرك األمــة مقاصد 

القرآن، وتنال شفاعته وكرامته يف الدنيا قبل اآلخرة؛ 

فقد ثبت عن رســول اهلل صلى اهلل عليه وآله وســلم أنه 

قال:»املؤم�ن ال�ذي يقرأ الق�رآن ويعمل ب�ه كاألُْتُرّجة طعمها 
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طي�ب وريها طّي�ب، واملؤمن الذي ال يق�رأ القرآن ويعمل به 

كالثم�رة طعمه�ا طيب وال ريح هل�ا، ومثل املناف�ُق الذي يقرأ 

القرآن كالريانة ريه�ا طّيب وطعمها ُمّر، ومثل املنافق الذي 

ال يقرأ الق�رآن كاحلنظلة طعمها ُمّر أو خبي�ث وريها ُمّر«))).

وكمــا ثبت عــن ابن مســعود رضــي اهلل عنه وهو 

حيّدث األمة عن هدي السلف يف اإلفادة من القرآن وأنواره 

وشــفاعته، فيقول: كان الرجل مّنا إذا تعّلم عشــر آيات 

مل يتجاوزهّن حتى يعرف معانيهّن والعمل بهّن .. فتعلَّمنا 

القرآن والعمل مجيعًا))).

فعلينا - يا رعاكم اهلل -  أن نبذل اجلهد يف تعاملنا 

مــع القرآن الكريم، وأن نتفّكر ونتّفهم مراد اهلل تعاىل 

ــم مغزى اآليــات ومقاصدها، ونــدرك مراميها  فيــه، ونتعّل

وأهدافهــا؛ فهي آيات تتنزل كل حلظة يف وجداننا تعاجل 

))( أخرج�ه البخ�اري يف الصحيح، كت�اب فضائل القرآن، ب�اب من راءى 
بقراءة القرآن، برقم)5059).

))( أخرج�ه اإلم�ام أمح�د يف مس�نده 0/5)4، والطربي يف مقدمة تفس�ريه 
.36/(
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مشكاتنا النفســية والروحية  والبدنية واالجتماعية، 

وتوصلنــا إىل احللــول املناســبة ملســائل اليــوم، وتنــر لنا 

الطريق إىل مستقبل الرمحات والشفاعة  والنجاح.

وبهــذا وبغــره من الثابــت عن رســول اهلل صلى اهلل 

عليــه وآله وســلم،وأصحابه، والســلف الصــاحل يرمحهم 

اهلل؛ ميكن للمســلم أن حيّفز نفســه ليصل باإلخاص 

مع العمل واإلحســان فيهما إىل التمكــن من احلصانات 

الســعادة  وحيقــق  األخرويــة،  والشــفاعات  الدنيويــة، 

املنشــودة للروح والبــدن، وتظهر آثارها فيه، ويف أســرته، 

وجمتمعه وأمته، واهلل ولي التوفيق.

مــا َذَكــَرُه  ــٍد كلَّ مَّ نــا حُمَ ــى اهلل علــى نبيِّ وصلَّ

اِكُروَن، وَغَفل عن ِذْكِرِه الغاِفُلوَن . وصلَّى اهلل عليه  الذَّ

لــني واآلخرين، أفضــلَ وأكثَر وأزكــى ما صلَّى  يف األوَّ

اة عليه،  اكم بالصَّ ــا وإيَّ ان علــى َأَحٍد من َخْلِقـِه . وزكَّ

ــام  ــِه بصاته عليه. والسَّ ِت مَّ
ُ
ى أحــًدا من أ أفضــَل ما زكَّ
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ــا أْفَضَل ما  ـ عليــه ورمحــُة اهلل وبركاته. وجــزاه اهلل عنَّ

ــَل إليهم ؛ فإنَّه  سبحانه أنَقَذنا به  ْرِس
ُ
جزى ُمْرَســًا عن َمْن أ

ٍة  مَّ
ُ
صلــى اهلل عليه وســلم من اهَلَلَكة، وجعلنــا يف خر أ

أخرجت للّناس، دائنــنَي بدينه الذي ارتضى، واصطفى به 

ِس بنا نعمٌة  مائكَته وَمْن أنعــم عليه ِمْن خلقه، فلم مُتْ

ظهــرْت وال بطنْت، نلنا بهــا حّظًا يف ِديٍن  وُدْنيا، أو ُدِفَع بها 

ٌد  ا مكروٌه فيهما، أو يف واحٍد منهما: إال وســيدنا حممَّ عنَّ

ــُد إىل خرهــا، واهلادي إىل  صلــى اهلل عليه ســَبُبها، القائ

ْشِد،  ْوِء يف خاف الرُّ ائُد عن اهَلَلَكة وموارد السَّ ُرْشِدها، الذَّ

ـُه لأسباب الي ُتورد اهَلَلَكة، القائُم بالنصيحـِة يف  امُلَنـبِّ

ــٍد وعلى آل  اإلرشــاد واإلنــذار فيهــا. فَصلَّى اهلل على حممَّ

ٍد، كما َصلَّى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنَّـه محيٌد  حممَّ

جميٌد))).

                 واحلمد هلل رب العاملني.

))( ه�ذه الصيغ�ة م�ن الص�الة ذكرها اإلم�ام الش�افعي يف كتابه الرس�الة، 
ص6)-7).
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أهم املصادر واملراجع املستفاد منها

»القرآن الكريم«.
- أب�رز أس�س التعام�ل م�ع الق�رآن، للدكتور عي�ادة الكبي�ي، دار 

البحوث، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، ط)، )00)م.
- اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان.

-أث�ر الق�رآن يف س�لوك املجتم�ع املس�لم، للدكت�ور عب�د الق�دوس 
السامرائي. دائرة الشؤون اإلسالمية، ديب، ط)، 430)ه� .

- أس�س البن�اء الروح�ي لألم�ة من خ�الل الق�رآن الكري�م وأقوال 
الس�لف، للدكتور عبد القدوس بن أسامة الس�امرائي، دار القلم 

العريب، حلب، سوريا، ط)، 0)0)م.
-األعالم، للزركيل. موقع يعسوب، )املكتبة الشاملة(. 

- أي�رس التفاس�ري لكالم الع�يل الكبري، جلاب�ر ابن أبوبك�ر اجلزائري، 
مكتب�ة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية الس�عودية، 

ط5، 003)م.
- البحر املديد، ألمحد بن حممد ابن عجيبة احلسني اإلدريي الفايس، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 003)م.
- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي ،دار الكتب العلمية، بريوت.

- تذكرة احلفاظ ، للذهبي، حيدر آباد، اهلند، سنة 4)3)ه�. 
- تفسري الطربي، دار الفكر، 405)ه� .

- هتذيب التهذيب، البن حجر العسقالين، حيدر آباد، 5)3)ه�.
 khrf الذاك�رة  فق�دان  م�رض  )الزهايم�ر(  الش�يخوخة  خ�رف   -
 ،alshikhoukhah )a’lzhaimr( mrdh fkdan althakrah
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لغسان جعفر.
 MAYO CLINIC الزهايم�ر  داء  ح�ول   MAYO CLINIC(  -
houl da’a a’lzhaimr، لرونال�د بيرتس�ن، ترمجة، وحتقيق: مركز 

التعريب والربجمة، الدار العربية للعلوم (. 
- الدر املنثور، السيوطي، دار الفكر، بريوت.

- السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، 
أليب عب�د اهلل األنص�اري املراكيش،حتقي�ق: إحس�ان عب�اس، دار 

الثقافة، بريوت، لبنان،ط )، 965)م.
- الزه�د البن املب�ارك، أليب عبد اهلل امل�روزي، دار الكت�ب العلمية، 

بريوت.
- سنن ابن ماجه القزويني، دار الفكر، بريوت.

- سنن أيب داود السجستاين، دار الفكر، بريوت.
- سنن الرتمذي السلمي، دار إحياء الرتاث، بريوت.

- سنن الدارمي، دار الكتاب العريب، 407)ه�. 
- سنن النسائي، دار الكتب العلمية، بريوت، )99)م.

- سري أعالم النبالء ، للذهبي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 3)4)ه�.
- ش�ذرات الذه�ب البن العامد، حتقي�ق حممود األرن�اؤوط، دار ابن 

كثري، دمشق، ط) 986)م.
- شعب اإليامن، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بريوت.

الع�دين،  احلام�د  رأف�ت  للش�املة:  أعده�ا  للوادع�ي،  -الش�فاعة، 
8)4)ه�.

- صحي�ح البخاري، أليب عب�د اهلل اجلعفي، حت� البغ�ا، دار ابن كثري، 
الياممة، بريوت، ط3، سنة 987)م.
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- صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث، بريوت.
- طبقات ابن سعد، دار الكتب العلمية، بريوت.

- طبقات الشافعية، البن قايض شهبة ، عامل الكتب، بريوت.
- طبقات الش�افعية الكربى، لتاج الدين الس�بكي، املطبعة احلسينية، 

القاهرة، سنة 4)3)ه� . 
-الع�رب يف خ�رب من غ�رب،  للذهبي، حتقي�ق د. صالح الدي�ن املنجد،  

الكويت، 984)م.                       
- العمر والشيب، البن أيب الدنيا، مكتبة الرشد ، الرياض، ))4)ه�.

- غاية النهاية يف طبقات القراء ، البن اجلزري، موقع الوراق )املكتبة 
الشاملة(.

- فت�ح الغف�ار اجلام�ع ألحكام س�نة نبين�ا املختار، للحس�ن بن أمحد 
الُرباع�ي الصنعاين، حتقيق جمموعة بإرشاف الش�يخ عيل العمران، 

دار عامل الفوائد، ط)، 7)4)ه�.
- فضائل القرآن، للنس�ائي، دار إحياء العلوم،بريوت، الدار البيضاء 

3)4)ه�.
- فضائ�ل الق�رآن وتالوته، لل�رازي، حتقيق  األس�تاذ الدكتور عامر 

حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت،  ط)، 994)م.
- املحرر الوجيز يف تفس�ري الكتاب العزيز، أليب حممد عبد اخلالق ابن 
غال�ب بن عطي�ة األندلي، حتقيق عبد الس�الم عبد الش�ايف، دار 

الكتب العلمية، لبنان، ط)، 993)م.
- خمت�ر قي�ام الليل، ملحمد بن نر امل�روزي، موقع جامع احلديث 
)املكتبة الشاملة(.                                                                                                                 

- املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم القزويني، دار الكتب العلمية، 
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