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احلمد هلل، وَصىلَّ اهلل وَسلَّم عىل نبيه ومصطفاه، وعىل آله 

وصحبه أمجعن.

وبعــد: 

فمن�ذ أن ن��زل القرآُن أصبح ش�غَل األمة الش�اغل، فقد 

ه يف كياهن�ا، واختل�ط حبُّ�ه بعظمه�ا وحلمه�ا، ومأل  رسى رسُّ

عليها حياَتا.

وكان لألم�ة يف خدمت�ه والعناي�ة ب�ه وحفظ�ه وتفس�ره 

والدفاع عنه مواقف متأل ألوف املجلدات.

ْت به كام  وال ُيعرف عن أمة اعتنْت بكتاهبا وخدمته واهتمَّ

ُعرف عن هذه األمة.
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ولو أردنا احلديث عن هذا املوضوع لطال بنا األمر وامتد 

طوي�ًا، وحس�بنا أن نتع�رف إىل ملحات من خدم�ة قادة األمة 

هلذا الكت�اب، وعاقتهم به، من اخللفاء وامللوك والس�اطن 

واألمراء والوزراء.

ويف مقدمة هؤالء يأتي اخللفاء الراشدون:

يـق )ت: 13هــ(، وعمـر بـن اخلطـاب  دِّ أبـو بكـر الصِّ

)ت:23هــ(، وعثـامن بـن عفـان )ت: 35هـ(، وعـي بن أيب 

طالب )ت:40هـ(.

فق�د بذل هؤالء الس�ادة الق�ادة يف خدمة الق�رآن جهودًا 

جب�ارة، وم�ن املع�روف أن م�ن فضائ�ل أيب بك�ر وعم�ر مجَع 

القرآن، ومن فضائل عثامن العمل عىل منع اختاف األمة فيه، 

ومن فضائل عيل تفس�ره وبيان معانيه وهو القائل: » لو شئت 

ألوقرت سـبعني بعـريًا من تفسـري فاحتة الكتـاب «، والقائل: 
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» واهلل ما نـزلت آية إال وقد علمت فيم أنـزلت، وأين نـزلت، 

إن ريب وهب يل قلبًا عقوالً، ولسانًا سؤوالً «.

وقد روي عنه يف التفس�ر الكثر، وهو أكثر من ُروي عنه 

م�ن اخللف�اء األربعة، والرواي�ة عن الثاثة ن��زرة جدًا، وكأن 

السبب يف ذلك تقدم وفاتم كام قال السيوطي يف » اإلتقان «.

•     •     •

ومن الصحابة األمراء الذين ال خيفى أثرهم يف خدمة القرآن:

أبو موسـى األشـعري )ت: 44هـ(، وكاتب الوحي زيد 

ابـن ثابت األنصاري )ت: 45هـ(، وأبو هريرة )ت: 59هـ(، 

وعبـد اهلل بـن عمرو بـن العـاص )ت: 65هـ(، وعبـد اهلل بن 

عباس )ت: 68هـ(، وعبد اهلل بن الزبري )ت: 73هـ(.

•     •     •
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روا  ومما يلفت النظر أن عددًا جيدًا من امللوك والساطني فسَّ
القرآن وخدموا علومه، فمنهم على سبيل املثال: 

1- عبد الرمحن بن رستم )ت: 171هـ(.

�س أول دولة إسامية جزائرية مستقلة، وأول  وهو مؤسِّ

َم�ْن ملك من الرس�تمين فيه�ا، وكان من فقه�اء اإلباضية، له 

» تفسري القرآن «.

2- ومنهم: حييى بن احلسـني الـريس » اهلادي إىل احلق « 

)ت: 298هـ(.

من أئمة الزيدية، ومن آثاره » تفسري القرآن « وهو تكملة 

للكت�اب الذي بدأه جده القاس�م وعمه حمم�د، وقد تناول فيه 

ع�ددًا من الس�ور، وأكمل�ه من بع�ده ابناه املرت�ى والنارص، 

ويعد هذا الكتاب أس�اس تفس�ر عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم 

الزيدي الرشيف )عاش يف القرن احلادي عرش(.
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وللهادي إىل احلق أيضًا:

أ - تفسري آية الكريس.

ب - الـرد عى َمْن زعم أن القـرآن قد ذهب بعضه. ومها 

خمطوطان يف اجلامع الكبر بصنعاء.

جــ - رسـائل مـن تفسـري القـرآن املجيد مم�ا س�أله ابنه 

املرتى. خمطوط يف األمربوزيانا.

3- ومنهم: احلسن بن عي العلوي )ت: 304هـ(.

ثال�ث مل�وك الدول�ة العلوي�ة بطربس�تان، وه�و كذلك 

ش�اعر مشارك يف التفس�ر والفقه والكام واحلديث واألدب 

واألخب�ار واللغة، وم�ن كتبه: » تفسـري القـرآن « يف جملدين، 

احتج فيه بألف بيت من ألف قصيدة.
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4- ومنهم: النارص بن احلسني الطالبي املعروف بالديلمي 

)ت: 444 هـ(.

وه�و إم�ام زيدي مف�ر، له » تفسـري القـرآن « يف أربعة 

أج�زاء. وُذك�ر ل�ه يف الفه�رس الش�امل: » الربهان يف تفسـري 

القـرآن « و» العهـد األكيد يف تفسـري القرآن املجيـد «، ومنهام 

قسم خمطوط يف اجلامع الكبر بصنعاء.

األندلـي  التجيبـي  اهلل  عبـد  بـن  حممـد  ومنهـم:   -5

)ت:461هـ(.

املل�ك املظفر أبو بكر اب�ن األفطس، من ملوك الطوائف، 

كان م�ن أعلم أهل عرصه، ش�غوفًا بالش�عر واألدب، فارس�ًا 

شجاعًا، له » تفسري القرآن «.

6- ومنهم: نشوان بن سعيد احلمريي )ت: 573هـ(.

وه�و عامة لغوي م�ؤرخ أديب فقيه أص�ويل ملك. قال 

ياقوت: » استوىل عىل قاٍع وحصون، وقّدمه أهل جبل صرب، 
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حتى صار ملكًا « من آثاره: » التبيان يف تفسري القرآن «. وقسم 

منه خمطوط يف برلن.

املخطوط�ات  دار  الكريـم « يف  القـرآن  » غريـب  ول�ه: 

والوثائق بمسقط.

7- ومنهم: حممد بن املطهر )ت: 728هـ(.

وه�و إمام زيدي من س�الة اهلادي إىل احل�ق، كان فقيهًا 

عارفًا بالتفس�ر، واس�ع العلم، م�ن آثاره: » عقـود العقيان يف 

الناسـخ واملنسـوخ من القرآن « قال املؤرخ ال�زركيل: » رأيت 

خمطوطة املجلد األول منه يف مكتبة األمربوزيانة «. وقس�م منه 

يف اجلامع الكبر بصنعاء.

8- ومنهم: حممد بن حممد احلسني )ت: 964هـ(.

يع�رف بالش�يخ ويلق�ب بالس�لطان املهدي، وه�و ثالث 

س�اطن الدولة الس�عدية بالس�وس ومراكش، له: » حواش 

عى التفسري «.
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9- ومنهم: زيدان بن أمحد السعدي )ت: 1037هـ(.

م�ن ملوك دولة األرشاف الس�عدين بمراكش، كان عاملًا 

بالتفس�ر والفق�ه، عارفًا باألدب، بويع بف�اس بعد وفاة والده 

سنة )1012ه�(، من آثاره: » تفسري القرآن «.

10- ومنهـم: حممـد صديـق خـان بـن حسـن القنوجي 

)ت:1307هـ(.

اس�توطن هبوبال واس�توزر وناب، وت�زوج بملكة إقليم 

ب بن�واب عايل اجل�اه أمر امللك  الدك�ن » جه�ان بيك�م « وُلقِّ

هبادر، له كتب كثرة، منها: 

» فتـح البيـان يف مقاصـد القـرآن «، وه�و تفس�ر كامل، 

و» خالصـة  األحـكام «،  آيـات  تفسـري  مـن  املـرام  و» نيـل 

الكشاف « يف إعراب القرآن. وثاثتها مطبوعة.
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11- ومنهـم: املـوىل عبـد احلفيـظ بـن احلسـن العلـوي 

)ت:1356هـ(.

م�ن س�اطن الدول�ة العلوي�ة يف املغرب األق�ى، كان 

فقيهًا أديبًا عارفًا بالتفس�ر واحلديث، من آثاره: » نيل النجاح 

والفـالح يف علـم ما به القـرآن الح « وهي أرج�وزة يف إعجاز 

القرآن طبعت بفاس سنة 1327ه�.

•     •     •

وبعض امللوك والساطني كان يدرِّس التفسري، ومنهم:

1- شاه شجاع بن حممد مظفر اليزدي )ت: 787هـ(.

وه�و م�ن ملوك ف�ارس وكرم�ان وكردس�تان. ق�ال ابن 

حجر: » اش�تغل بالعلم، واشتهر بحسن الفهم، وحمبة العلامء، 

وكان ينظ�م الش�عر وحيب األدب�اء، وجييز ع�ىل املدائح، وكان 

يقرئ » الكشاف « وكتب منه نسخة بخطه الفائق «.
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2- املوىل سليامن بن حممد العلوي )ت: 1238هـ(.

وهو من س�اطن دول�ة األرشاف العلوين يف مراكش، 

كان حمب�ًا للعلم والعل�امء، وله عناية باحلديث والتفس�ر. قال 

خملوف: » وتصدر إلقراء العلوم وأفاد وأجاد، وحرض دروسه 

يف التفسر الشيخ إبراهيم الرياحي «.

وم�ن آث�اره يف التفس�ر مراجعت�ه م�ا قال�ه البيضاوي يف 

تفس�ر قول�ه تع�اىل: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې  

اب�ن ك�ران  ]األح�زاب:72[، وللعام�ة  وئ   ۇئ  ۇئ﴾ 

)ت:1227ه�( رسالة يف هذا املوضوع الذي أثاره السلطان.

•     •     •

 



17 قادة األمة يف رحاب القرآن

وبعض السـاطـني لعنـايته بالـقــرآن كان يأمـر بتفسـريه 

وخدمته ونشر معانيه:

1- وقد جاء عن السـلطان األرشف إسامعيل بن العباس 

الرسـويل )ت: 803هــ(: أن�ه رس�م بتألي�ف كت�اب جام�ع 

يتن�اول علوم الق�رآن، وَكلََّف هب�ذا قايض القض�اة جمد الدين 

الفروزآب�ادي )ت: 817ه��( فوضع كتابه الش�هر: » بصائر 

ذوي التمييـز يف لطائـف الكتـاب العزيـز «، وه�و يق�ول يف 

مقدمت�ه: » هذا كتاب جليل، ومصنف حفيل، ائُتِمَرْت بتأليفه 

األوام�ر الرشيفة العالية … ممه�د الدنيا والدين، خليفة اهلل يف 

العامل�ن، أب�و العباس إس�امعيل ب�ن العب�اس … قصد بذلك 

- نرصه اهلل - مجع أش�تات العلوم، وض�م أنواعها، عىل تباين 

أصنافها، يف كتاٍب مفرٍد، تسهيًا ملن رام رسح النظر يف أزاهر 

أفن�ان الفنون، وتيس�رًا مل�ن أراد االس�تمتاع برائ�ع أزهارها، 

ويانع ثامرها الغض املصون… «.
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2 - وجاء عن السلطان حممد خان الفاتح، أنَّه أمر الشيخ 

ع�اء الدي�ن عيل بن حمم�د الش�اهرودي البس�طامي العمري 

البكري )ت:875ه�(  بتفسر القرآن باللغة  الفارسية، فوضع 

تفس�رًا كب�رًا يف جملدات يس�مى ب�� » املحمدي « ق�ال احلاج 

خليف�ة: » اختار فيه إطناب�ًا عظياًم، وأجاد يف اإلف�ادة. واعتذر 

ع�ن تأليفه بالفارس�ية وقال: كتبت�ه بأمر الس�لطان حممد خان 

الفاتح س�نة )863ه�( ب�» أدرن�ة « واملأمور معذور، وباجلملة 

هو كتاب ذو شأن، لكن بقي عىل نقصان «.

3 - وجاء عن السـلطان يعقوب هبادر خان ملك شرياز: 

أنَّه أمر الش�يخ العامل املفر النحوي عيل بن عبد اهلل الشرازي 

الش�افعي )ت: 907ه��( فألَّ�ف » أحكام الكتـاب املبني « يف 

تفس�ر آيات األحكام، ومنه نسخة بخط املؤلف مؤرخة بسنة 

)890ه�( يف املكتبة األزهرية بالقاهرة يف 179ورقة.
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السـاماين  نـوح  بـن  منصـور  األمـري  عـن  وجـاء   -  4

صاحـب خراسـان وغزنـة ومـا وراء النهـر )ت: 366 هــ(: 

أنَّ�ه أمر برتمجة تفس�ر ش�يخ املفري�ن اإلمام حمم�د بن جرير 

 الط�ربي )ت:310ه��( إىل اللغ�ة الفارس�ية، وه�ذه الرتمج�ة 

مطبوعة متداولة.

تفس�ر  أن  الكت�اب قص�ة ذل�ك، وملخصه�ا  أول  ويف 

الط�ربي أحرض إىل األمر املذكور من بغ�داد يف أربعن جملدًا، 

فصع�ب عليه قراءته، ورغب يف ترمجت�ه، فجمع علامء ما وراء 

النهر من بخارى وبلخ وسمرقند وسبيجاب وفرغانة وغرها 

واس�تفتاهم يف ترمجته إىل الفارس�ية فأفتوا باجلواز، فأمرهم أن 

خيت�اروا من بينهم َمْن ه�و أفضل وأعلم حتى يرتجم الكتاب، 

فرتمج�وه وأس�قطوا األس�انيد الطويل�ة، واقت�رصوا عىل متون 

األخبار، وجعلوه يف عرشين جملدًا )1).

)1) تفضل األخ الفاضل الش�يخ س�يد نورائي برتمجة هذه املعلومات 
إىل العربية، شكر اهلل له.
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ولرغبة امللوك واخللفاء يف علوم القرآن كان العلماء يؤلفون 

التفاسري ويهدونها إليهم، ومن هؤالء:

1 - اإلمـام الفقيه احلافظ املفـر عبد الرازق بن رزق اهلل 

الرسعني احلنبي )ت660هـ(.

ومن أخباره أنَّه صنف » تفسـريًا « حسنًا يف أربع جملدات 

ضخمة س�امه » رمـوز الكنـوز « وفي�ه فوائد حس�نة، ويروي 

 في�ه األحادي�ث بأس�انيده، وكان مل�ا ق�دم بغ�داد فأنع�م عليه 

اخلليف�ة املس�تنرص، صن�ف ه�ذا التفس�ر ببل�ده » رأس ع�ن 

 اخلاب�ور « وأرس�له إلي�ه، ول�ه في�ه مناقش�ات م�ع الزخمرشي 

 وغ�ره يف العربي�ة وغره�ا، وق�ال عن�ه اب�ن رج�ب » ه�و 

 يف ث�امن جمل�دات، وق�ف باملدرس�ة البش�رية ببغ�داد « وق�د 

طبع جزء منه.
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2- ومنهـم اإلمـام العالمـة اللغوي جمد الديـن حممد بن 

املحيـط «  » القامـوس  صاحـب  الفريوزأبـادي  يعقـوب 

)ت:817هـ(.

وم�ن مؤلفات�ه الكثرة: » تسـيري فائحة األناب يف تفسـري 

فاحتـة الكتـاب « وقد قدم�ه إىل املل�ك األرشف إس�امعيل بن 

العباس الرسويل )ت:803ه�( يف زبيد باليمن.

اخلطيـب  بابـن  الشـهري  الفاضـل  العـامل  ومنهـم   -3

)ت:901هـ(.

م�ن مصنفات�ه: » حاشـية عى تفسـري الكشـاف «، وهي 

حاش�ية حم�ررة جي�دة، مش�هورة ب�� » نـور األنـوار « صغرة 

احلج�م، كثرة الفوائ�د، أوهلا: » إن أحق ما يوش�ح به صدور 

ال�كام، مح�د ذي اجل�ال واإلنع�ام « وأهداها إىل الس�لطان 

بايزيد خان، وهلا نسخ خطية متعددة.
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4- ومنهـم العامل املوىل حميي الدين حممـد بن إبراهيم ابن 
حسن النكساري )ت:901هـ(.

قال العامة طاش�كربي زاده يف ترمجته: » صنف » تفسري 
سورة الدخان «، وأهداه إىل السلطان بايزيد خان، واستحسنه 
علامء عرصه، ورأيت�ه بخطه، وعرفت منه أنه كان آية كربى يف 

علم التفسر «.

األمـايس  املؤيـد  بـن  الرمحـن  عبـد  املـوىل  ومنهـم   - 5
)ت:922هـ(.

أول�ه:  ك�راس�تن،  يف  القـدر «  ســورة  » تفسـري   ل�ه 
» احلم�د هلل الذي أن�زل الق�رآن يف ليلة القدر «. ذكر يف خطبته 

اسم السلطان  بايزيد خان.

6 - ومنهـم اإلمـام قايض القضـاة أبو السـعود حممد بن 
حممد العامدي )ت: 951هـ(.

صاحب » إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم « 
وق�د ذكر يف مقدمت�ه أنه كان يدور يف خلده عىل اس�تمرار آناء 
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اللي�ل وأطراف النهار أن يؤلف تفس�رًا، وأن هيديه إىل خزانة 

الس�لطان س�ليامن خان ابن الس�لطان س�ليم خان العثامين. ُثمَّ 

كان أن وفقه اهلل لذلك ووضع هذا التفسر.

7- ومنهـم الشـيخ أمحد بـن حممد التاشـكندي الشـهري 

بالكامي )ت يف أواخر املئة العارشة(.

أل�ف » تعليقـة « ع�ىل تفس�ر س�ورة األنعام من تفس�ر 

البيضاوي، وأهداها إىل السلطان سليم خان الثاين، فأجزل له 

العطاء، وتلقاها علامء دولته بالقبول.

8 - ومنهـم العالمـة حممـد بن بـدر الديـن الصاروخاين 

)تويف باملدينة املنورة يف حدود سنة 1000هـ(:

له » تفسري املنيش «، قال احلاج  خليفة:»وهو تفسر وجيز 

كتفس�ر اجلال�ن، أول�ه: » احلمد هلل ال�ذي أن�زل ع�ىل عبده 

الكت�اب «، أورد فيه نخب األقوال، وب�ّن  إعراب ما يقتضيه 

احلال، مقترصًا  عىل قراءة حفص لشهرتا يف الباد الرومية.
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وذك�ر أنه رشع ب�ه يف وطنه » اقحصار « يف رمضان س�نة 

)981ه��(، ومل�ا أمته عرضه ع�ىل العل�امء فكتبوا ل�ه تقاريظ، 

وأه�داه إىل الس�لطان م�راد خ�ان الثال�ث، وت�رشف بميامن�ه  

 بمش�يخة احل�رم النب�وي س�نة  )982ه��(، وج�اور باملدين�ة 

إىل أن مات «.

9- ومنهـم الشـيخ عبـد املحسـن بـن سـليامن الكوراين 

املدرس بروضة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )ت:1040هـ(.

أول�ه:  التفس�ر،  يف  األرسار «  » جامـع  آث�اره:   م�ن 

» احلم�د هلل ال�ذي كان ومل يك�ن مع�ه يشء من األك�وان... « 

ذكر فيه أنه صنفه تفس�رًا جامعًا للظهر والبطن، إجابة لسؤال 

بعض إخوانه. فكتب إىل سورة األعراف، وأهداه إىل السلطان 

مراد الرابع.
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10- ومنهم العالمة أبـو الثناء حممود اآللويس البغدادي 

)ت:1270هـ(.

نص�ب مفت�ي احلنفية ببغ�داد، ثم قل�ب له بع�ُض الوالة 

ظهر املَِجّن بس�عاية حاسديه، فعزله عن منصب اإلفتاء، وكاد 

له، وطالت أيام حمنته، وس�اءت حاله، فرحل إىل إس�امبول، 

م إليه تفس�ره  ليع�رض أم�ره عىل الس�لطان عبد املجي�د، وقدَّ

» روح املعاين يف تفسـري القرآن العظيم والسـبع املثاين « فأكربه 

وأكرمه، وخصص له مبلغًا من بيت املال يف كل عام.

وهناك شواهد أخرى.

•     •     •
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وكان كذلك لألمـراء والوالة عنـاية واضحة بالقرآن، ومن 

هذه العنـاية االهتمـام بتفسـريه وتـأويلـه وتقريب معـانيه، 

فمـن هــؤالء: 

1- خلف بن أمحد السجستاين )ت: 399هـ(.

أمر سجستان، له » تفسري القرآن « وهو من أكرب الكتب، 

اش�تمل عىل أق�وال َمْن تقدمه م�ن املفرين والق�راء والنحاة 

ث�ن، صنَّفه مع كبار العلامء يف باده، وأنفق عليهم مدة  واملحدِّ

اشتغاهلم بمعونته عىل تصنيفه عرشين ألف دينار.

2- ومنهم: حممد بن أمحد التجيبي )ت: 419هـ(.

كان والي�ًا ع�ىل )وش�قة( يف ش�امل رشق�ي األندلس، ثم 

خت�ىل عنها الب�ن عمه من�ذر بن حييى، ق�ال ابن األب�ار: » كان 

مع رئاس�ته من أهل العل�م واألدب والفضل، وله اختصار يف 

» غريب القرآن « اس�تخرجه من تفس�ر الط�ربي، ورواه عنه 
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 ابن�ه أبو األح�وص معن بن حممد أم�ر املرية «. وه�و مطبوع 

يف جزئن.

3- ومنهـم: حممـد بن حممد ابـن بنان األنبـاري املرصي 

)ت: 596هـ(.

فه ابن قايض شهبة ب� » القايض األمر ذي الرياستن «.  عرَّ

ت�وىل ديوان النظر يف الدولة الفاطمي�ة، فلام زالت دولتهم عىل 

يد صاح الدين األيويب، ويل اإلسكندرية وتنيس وغر ذلك. 

له: » تفسري القرآن املجيد «.

وهو خمطوط يف مكتبة جامعة البرصة.

4- ومنهم: حممد بن إدريس الزيدي اليامين )ت:730هـ 

تقريبًا(.

اليم�ن وأمرائه�ا، م�ن  وه�و مف�ر فقي�ه م�ن أرشاف 

عارف�ًا  فقيه�ًا  » كان  أن�ه:  الش�وكاين  ونق�ل  صنع�اء،  أه�ل 

 



قادة األمة يف رحاب القرآن28

 بارع�ًا متقن�ًا، عارف�ًا باألص�ول والف�روع، وله ش�عر حس�ن 

ومصنفات كثرة «.

ومن كتبه: » التيسـري يف التفسـري «، و» اإلكسـري اإلبريز 

يف تفسـري القـرآن العزيز «، و» احلسـام املرهف تفسـري غريب 

املصحـف «، و» الدرة املضيـة يف اآليات املنسـوخة الفقهية «، 

و» النهج القويم يف تفسري القرآن الكريم «.

5- ومنهـم: عبيـد اهلل خـان بـن األمـري حممـود سـلطان 

األوزبكي )ت: 976هـ(.

م�ن أمراء األت�راك فيام وراء النه�ر، من آث�اره: » الفوائد 

اخلاقانية العبيدية يف التفسري «.

6- ومنهم: حممد رسي الكريدي )ت1313هـ(.

وه�و أديب كاتب من الوالة يف عه�د الدولة العثامنية من 

تصانيفه: » رس االسـتواء «  و» رس التنـزيـل « باللغة الرتكية، 

و» رس القرآن « و» رس الفرقان «.
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ومن عنـاية األمـراء والوالة بالقـرآن رغبتهم يف الوقوف على 

أسـراره، وتشجيعهم وحضهم العلمـاء على كتـابـة تفسريه 

وإظهـار حقـائقه ودقـائقه:

- ومـن ذلك ما جاء عن األمر الرشيف أيب احلس�ن عيل 

ابن محزة بن وهاس، من بيت األمراء يف مكة املكرمة:

ق�د  كان  )ت:538ه��(  الزخم�رشي  اإلم�ام  أن  وذل�ك 

اق�رتح علي�ه أصح�اب�ُه أن يميل عليهم » الكشـف عن حقائق 

التنـزيـل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل « فاس�تعفى، فأبوا 

إال املراجع�ة واالستش�فاع بعظ�امء الدي�ن وعل�امء املذه�ب، 

 فأم�ىل عليه�م مس�ألة يف الفوات�ح، وطائف�ة م�ن ال�كام يف 

حقائق سورة البقرة.

فل�ام صم�م الع�زم ع�ىل مع�اودة ج�وار اهلل، واإلناخ�ة 

بح�رم اهلل، وتوجه تلقاء مكة وج�د العلامء يف طريقه يتطلعون 

إىل العثور  عىل ذلك املمىل، فحرك هذا الساكَن من نشاطه.
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والذي جعله يكتب التفس�ر أخرًا رغبة األمر املذكور، 

ولندع الزخمرشي حيدثنا عن ذلك ويقول:

» فل�ام حططت الرحل بمكة إذا أنا بالش�عبة الس�نية، من 

الدوحة احلس�نية: األمر الرشيف اإلمام رشف آل رس�ول اهلل 

أيب احلسن عيل بن محزة بن وهاس أدام اهلل جمده - وهو النكتة 

والش�امة يف بني احلس�ن مع كثرة حماس�نهم ومج�وم مناقبهم - 

أعط�ش الن�اس كب�دًا وأهلبه�م حش�ى وأوفاهم رغب�ة، حتى 

ذك�ر أن�ه كان حي�دث نفس�ه يف م�دة غيبت�ي ع�ن احلج�از مع 

تزاح�م م�ا ه�و في�ه م�ن املش�اِدِه - املش�اغل - بقط�ع الفيايف 

 وط�ي املهام�ه، والوف�ادة علينا بخ�وارزم ليتوص�ل إىل إصابة 

هذا الغرض.

فقلت: قد ضاقت عىل املستعفي احليل، وعيت به العلل « 

وكان أن كتب » الكشاف «.
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- ومـن ذلـك أن العام�ة ش�مس الدي�ن حممد ب�ن محزة 

الفن�اري )ت:834ه��( ألف » تفسـري الفاحتة « وذك�ر فيه أن 

الباعث عىل تأليفه األمر حممد بن عاء الدين ابن قرمان.

- ومن ذلك أيضًا تأليف كتاب » جواهر التفسـري لتحفة 

األمـري « - بالفارس�ية - للفاض�ل الواع�ظ حس�ن ب�ن ع�يل 

الكاشفي )ت:910ه�(.

ق�ال احل�اج خليفة: » ألفه لألمر عيل ش�ر، وهو تفس�ر 

الزهراوي�ن، يف جمل�د ضخ�م، أورد يف أول�ه العل�وم املتعلق�ة 

بالتفس�ر، وه�ي اثن�ان وعرشون فن�ًا يف أربعة فص�ول، وذكر 

التفسر والتأويل ونحو ذلك «. 

- ومن ذلك أن العامل الفاضل الش�يخ هباء الدين إبراهيم 

اب�ن أمح�د الش�هر باب�ن املن�ا احللب�ي )ت:1032ه��( ألف 

» شفاء السقيم بآيات إبراهيم « برسم احلاج إبراهيم باشا وايل 

مدينة حلب إذ ذاك.
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وباإلضـافة إىل التفـاسـري كان العلمـاء يهدون إىل األمـراء 

كتبًا يف أصول التفسري وعلوم القرآن:

ويذكر هنا العامة حميي الدين حممد بن سليامن الكافيجي 

احلنفي )ت:879ه�(.

وقد ألف » التيسري يف قواعد علم التفسري « وطرز عنوانه 

- كام قال - باس�م األم�ر متربغا الظاهري الذي تس�لطن بعد 

ذلك ملدة شهرين، وتويف سنة )879ه�(.

•     •     •

ومن عناية األمراء بالقرآن سؤاهلم عن معانيه ورغبتهم يف 

الوقوف على تفسريه:

- ومن ذلك ما جاء عن األمر سيف الدين أَسنَْدُمر نائب 

طرابل�س ثم مح�اة وحلب من الب�اد الش�امية )ت: 711ه�( 

وكان حيب الفضل وله ذوق ويسأل عن الغوامض.
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ومل�ا كان بحل�ب طلب العامة الش�يخ ص�در الدين ابن 

الوكيل )ت:716ه�( وسأله عن تفسر قوله تعاىل: ﴿ ٱ  

ٻ      ٻ  ﴾ ]النج�م:1[، فق�ال: الوقت يضي�ق عن الكام عىل 

ذل�ك، ألن�ه كان قبل ص�اة اجلمع�ة. ووهبه » أس�د الغاب « 

البن األثر، وقال له: الزمني.

•     •     •

وكان للـوزراء دورهم كذلك يف العنـاية بالقـرآن الكريم، 

ومن هذه العنـاية اشتغاهلم الشخصي بتفسريه، وتأملهم فيه 

واستنباطهم منه:

وحيرضين من هؤالء: 

1- عي بن عيسى ابن اجلراح )ت: 334هـ(.

وزير اخلليفة املقتدر باهلل العبايس.
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قال الصويل: » ال أعلم أنه َوَزَر لبني العباس وزير يشبهه 

يف زهده وعفته وحفظه للقرآن وعلمه بمعانيه، وال أعلم أنني 

خاطبت أحدًا أعرف منه بالشعر «.

ول�ه » معـاين القـرآن وتفسـريه « أعان�ه عليه أبو احلس�ن 

الواسطي وأبو بكر ابن جماهد.

2- ومنهـم: عبــد الرمحــن بـن حممــد ابـن فـطـيــس 

)ت:  402هـ(.

ويل قض�اء قرطب�ة مقرونًا بوالية ص�اة اجلمعة  واخلطبة 

مضافًا إىل ذلك خطته العليا من الوزارة.

م�ن كتب�ه: » القصص واألسـباب التـي نـزل مـن أجلها 

القـرآن « وهو أكثر من مئة جزء. وله: » الناسـخ واملنسـوخ « 

ثاثون جزءًا.
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3- ومنهـم: الوزيـر العامل األديـب الداهية: أبو القاسـم 

احلسني بن عي املغريب )ت: 418هـ(.

ومن كتبه: » خصائص علم القرآن « وله » إمالءات عدة 

يف تفسـري القرآن العظيـم وتأويله «، كام له أس�ئلة متنوعة فيها 

أس�ئلة قرآنية دالة عىل اش�تغاله ومعرفته، ذكرها ابن بس�ام يف 

» الذخ�رة «. وذكر له يف » الفهرس الش�امل «: » املصابيح يف 

تفسري القرآن «، ومنه خمطوط يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسامية بالرياض، من البداية إىل آخر سورة اإلرساء.

4- ومنـهـم: الفيلســوف الطبيب الوزير احلســني بـن 

عبد اهلل بن سينا )ت: 428هـ(.

وم�ن كتب�ه: » تفسـري سـورة النور «، و» تفسـري سـورة 

األعى « - خ -، و» تفسـري سورة اإلخالص « )نرش مؤخرًا(، 

و» تفسري سـوريت املعوذتني « - خ -، وله » الرسالة النريوزية 
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يف حـرف أبجـد « )رس�الة يف أرسار احل�روف الت�ي يف أوائل 

السور القرآنية( ُذِكَر هلا يف » الفهرس الشامل « عدة نسخ.

5- ومنهـم الوزيـر العـامل العـادل صـدر الـوزراء عـون 

الدين حييى بن حممد ابـن هبرية الدوري ثم البغدادي )499-

560هـ(

وزير املقتفي ثم املستنجد العباسين.

وله من الكام احلسن والفوائد املستحسنة واالستنباطات 

الدقيقة من كام اهلل ورسوله ما هو كثٌر جدًا.

وقد وضع اإلمام ابن اجلوزي )ت: 597ه�( كتابًا س�امه 

» املقتبـس من الفوائد العونية « - نس�بة إىل لق�ب الوزير عون 

الدين - أودعه من كامه وفوائده.

وم�ن ذل�ك خواط�ره يف الق�رآن وكام�ه ع�ىل ع�دد من 

اآليات بام يدل عىل غوصه وتدقيقه وحسن تأمله وتدبره.
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6- ومنهـم اخلواجه رشـيد الدين فضـل اهلل بن أيب اخلري 

ابن عي اهلمداين )ت:716هـ(.

من املش�تغلن بالفلس�فة والطب والتاريخ. اتصل بملك 

التت�ار » حممود غازان « وخدمه بطبه إىل أن ويل الوزارة له، ثم 

ألخي�ه » خدابنده « من بع�ده. قال ابن حجر: » له » تفسـري « 

عىل القرآن، فره عىل طريقة الفاس�فة، فنس�ب إىل اإلحلاد « 

وق�ال عن�ه: » كان يناصح املس�لمن ويذب عنهم ويس�عى يف 

حق�ن دمائه�م، ول�ه يف تربي�ز آثار عظيم�ة من ال�رب،... وكان 

متواضعًا سخيًا كثر البذل للعلامء، والصلحاء «.

وذكر له الزركيل كتبًا منها: » مفتاح التفاسري- خ « يف دار 

الكتب، مقدمة لتفسر له يعرف بالتفسر الرشيدي «.

7- ومنهم: بيربس املنصوري )ت: 725هـ(.

أح�د وزراء املاملي�ك املرصي�ن ومؤرخيه�م، م�ن كتب�ه 

» تفسري القرآن «.
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8- ومنهم: حسـني بن حممد األصفهاين املعروف بخليفة 

سلطان )ت: 1064هـ(.

وهو وزير من علامء الشيعة اإلمامية.

من كتبه » حاشية عى الكشاف للزخمرشي «.

9- ومنهم: عبد اهلل بن إبراهيم اجلتهجي )ت:1174هـ(.

م�ن وزراء الدول�ة العثامني�ة. م�ن كتبه » أهنـار اجلنان يف 

ينابيع آيات القرآن « يف أوليات اآليات القرآنية. طبع.

10- ومنهـم: حممد بن احلسـن احلجوي الثعالبي الفاليل 
)ت: 1376هـ(.

وهو فقيه مالكي باحث له اش�تغال بالسياس�ة، توىل عدة 

وظائف يف عهد احلامية الفرنسية منها وزارتا املعارف والعدل.

من آثاره: » تفسري سورة احلجرات «، و» سورة القدر «، 

و» سـورة اإلخـالص«، و» تفسـري اآليـات العـرش األوىل من 

سورة قد أفلح املؤمنون «، وغر ذلك.
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11- ومنهـم الزعيـم الكبـري الوزير حممد عـالل الفايس 

)ت:1394هـ/ 1974م(.

ت�وىل وزارة الدولة للش�ؤون اإلس�امية يف املغرب س�نة 

1961م ثم استقال سنة 1963م.

من آثاره: » املدخل لعلوم القرآن والتفسري « - ط - وهو 

يف األصل دروس ألقاها - رمحه اهلل - يف دار احلديث احلسنية 

عند أول نشأتا.

م�رور  » ذك�رى  بعن�وان:  مجيل�ة  قصي�دة  ش�عره  وم�ن 

 أربع�ة ع�رش قرن�ًا ع�ىل ن��زول الق�رآن الكري�م « منه�ا ه�ذا 

البيت احلكيم:

تبى   ما يف سوى القـرآن خرٌي يجُ

بتى              أو يف سوى اإلسالم هنٌج يجُ

 



قادة األمة يف رحاب القرآن40

12- ومنهـم العـامل الداعيـة الدكتـور حممـد بـن نـارص 

اإلندونيي )ت:1413هـ/ 1993م(.

وزير اإلعام ملدة أربع سنوات، ورئيس الوزراء يف باده 

سنة 1950م.

من آثاره: » املسجد والقرآن واالنضباط «.

•     •     •

ومل تكن مهمات الوزارة تشغلهم عن كتاب اهلل:

وحيدثن�ا التاري�خ ع�ن الوزير الكب�ر العامل الع�ادل نظام 

ظه أبوه القرآن  املل�ك الطويس )ت: 485ه�( - وكان ق�د حفَّ

وش�غله يف التفقه عىل مذهب الشافعي - أنَّ من أخاقه أنه ما 

جلس قط إال ع�ىل وضوء، وال توضأ إال تنفل، ويقرأ القرآن، 

وال يتلوه مس�تندًا إعظامًا له، ويس�تصحب املصحف معه أينام 

توجه.
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وحيدثن�ا ع�ن الوزير الكبر أيب ش�جاع حممد بن احلس�ن 

ال�روذراوري )437-488ه�( وزير املقتدي باهلل العبايس أنه 

كان ال خي�رج من بيته حتى يكتب ش�يئًا  م�ن القرآن، ويقرأ يف 

املصحف ما تير، ويصيل ثم خيرج. 

•     •     •

ومن اللطائف املتعلقة بالوزراء أن بعضهم س�ّمى تفسرًا 

ش�هرًا، ذلك هو » روح املعاين « وحيدثن�ا مؤلفه اإلمام حممود 

اآلل�ويس )ت: 1270ه�( عن ذلك فيقول: » وبعد أن أبرمت 

حب�ل الني�ة، ون�رشت مط�وي األمني�ة، وعرا املخ�اض قرحية 

األذه�ان، وق�رب ظهور طفل التفس�ر للعي�ان، جعلت أفكر 

م�ا اس�مه، وب�امذا أدع�وه إذا وضعته أم�ه، فلم يظهر يل اس�م 

تتش له الضامئر، وتبتش من سامعه اخلواطر، فعرضت احلال 

ل�دى حرضة وزير ال�وزراء، ونور حديقة البه�اء، ونور حدقة 
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الوزراء، آية اهلل التي ال تنس�خها آي�ة، ورب النهى الذي ليس 

له هناي�ة، وصاحب األخاق التي ملك هب�ا القلوب، ومعدن 

األذواق الت�ي ي�كاد أن يعل�م معه�ا الغي�وب، موالن�ا » ع�يل 

رضا « باش�ا، الزال له الرضا غطاء وفراشا، فسامه عىل الفور، 

وبدهي�ة ذهنه تغن�ي عن الغور: » روح املعاين يف تفسـري القرآن 

 العظيم والسـبع املثاين « فيا له اس�م ما أس�امه، نس�أل اهلل تعاىل 

أن يطابقه مسامه «.

•     •     •

وكانت جمالس الوزراء عـامرة باملذاكرات العلمية العالية، 

وقد أثـمـرت بعض هذه اجملالس مؤلفات تفسريية قيمة:

وم�ن ذل�ك م�ا كان م�ن جمل�س الوزي�ر األدي�ب احلازم 

بع�د  الرش�يد -  الربي�ع )ت: 208ه��( وزي�ر  ب�ن   الفض�ل 

الربامكة - ثم األمن: 
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يق�ول اإلم�ام املوس�وعي أب�و عبي�دة معم�ر ب�ن املثن�ى 

)ت:210ه��(: » أرس�ل إيلَّ الفضل بن الربي�ع إىل البرصة يف 

اخلروج إليه، فقدمت عليه، فلام اس�تأذنت عليه، أذن يل، وهو 

يف جمل�س ل�ه طويل عري�ض، فيه بس�اط واحد قد م�أله، ويف 

صدره فرش عالية، ال يرتقى إليها إال عىل كريس، وهو جالس 

عليها، فس�لمت عليه بالوزارة، فرد وضحك واستدناين حتى 

جلس�ت إليه عىل فرش�ه ثم س�ألني وألطفني وباسطني وقال: 

أنش�دين، فأنش�دته، فطرب وضح�ك وزاد نش�اطه. ثم دخل 

رج�ل يف زي الُكّت�اب ل�ه هيئ�ة فأجلس�ه إىل جانب�ي وقال له: 

أتعرف هذا؟ قال: ال، قال: هذا أبو عبيدة عامة أهل البرصة، 

أقدمناه لنس�تفيد من علمه، فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا، 

وقال يل: إين كنت إليك مشتاقًا وقد سألت عن مسألة، أفتأذن 

يل أن أعرف�ك إياه�ا؟ فقلت: هات، قال: ق�ال اهلل َعزَّ وتعاىل: 

﴿ ں  ڻ    ڻ    ڻ    ﴾ ]الصاف�ات:65[، وإنَّ�اَم 
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يقع الوعد واإليعاد بام قد ُعِرَف مثله، وهذا مل يعرف؟ فقلت: 

إن�ام كل�م اهلل تعاىل العرب عىل قدر كامهم، أما س�معت قول 

امرئ القيس:

    أتقتلني واملرشيف مض�اجعي

              ومستنٌة زرٌق كأنياِب أغواِل

وهم مل يروا الغول قط، ولكنهم ملا كان أمر الغول هيوهلم 

أوع�دوا ب�ه. فاستحس�ن الفضل ذلك، واستحس�نه الس�ائل، 

واعتق�دت من ذلك الي�وم أن أضع كتابًا يف القرآن يف مثل هذا 

وأش�باهه، وما حيت�اج إليه من علمه. فل�ام رجعت إىل البرصة، 

عملت كتايب الذي س�ميته » املجاز «، )جماز القرآن( وس�ألت 

ع�ن الرج�ل فقيل يل: هو م�ن ُك�ّت�اب الوزير وجلس�ائه وهو 

إبراهيم بن إسامعيل الكاتب «.
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قل�ت: وق�د طب�ع ه�ذا الكت�اب بتحقي�ق الدكت�ور فؤاد 

ف يف » كشف الظنون «  س�زكن، ومن اللطائف أن اس�مه حترَّ

إىل )بحار القرآن(. ومل يذكره يف حرف امليم.

•     •     •

وحلـب الـوزراء والقـادة الـقــرآن كان العلمـاء يؤلفـون هلم 

وبامسهم التفـاسـري:

- كام جاء عن منصور بن س�عيد صاحب » تاج املعاين يف 

تفسري السبع املثاين «.

فق�د َذَكَر يف أول�ه أن القائد أبا عيل حيكم ]لعل الصواب: 

بجكم[ كان راغبًا يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل مولعًا به، فأشار 

إىل تأليفه، فألفه سنة )353ه�(، كام يف » كشف الظنون «، ويف 

» طبقات املفرين « لألدرنوي وهو ينقل من » الكش�ف « أنه 

فرغ منه يف سنة )853ه�(!
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- وك�ام جاء ع�ن املفر القايض الفقيه ش�عبان بن أيوب 

الروم�ي احلنفي الش�هر بم�ؤذن زاده )ت: 1099ه�( فإن له 

» تفسري القرآن « ألفه باسم الوزير أمحد فاضل باشا املتوىف سنة 

)1087ه�(.

ومن عناية قادة األمة بالقرآن غريُتُهْم عليه من املبتدعة: 

الرش��يد  ه��ارون  العب�ايس  اخلليف�ة  ع�ن  ج��اء  فق�د 

)ت:193ه��( أنه بلغه عن برش املري�ي القول بخلق القرآن، 

فقال: لئن ظفرت به ألرضبن عنقه.

•     •     •

ومن حـب قـادة األمة للقـرآن إقباهلم على مساعه، وإكرام 

أهلـه:

- وم���ن ذل�ك م��ا ج���اء ع���ن اخل�ل�ي�فة الراش���د 

ع�م�ر بن عبد العزيز )ت: 101ه�( أنه قال البنه: اقرأ. فقال: 

 



47 قادة األمة يف رحاب القرآن

ما أقرأ؟ قال: س�ورة » ق « فقرأ حتى إذا بلغ ﴿ڄ  ڄ   

ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ           چ  چ  ﴾ بك�ى. ث�م ق�ال: اق�رأ يا 

بني. قال: ما أقرأ؟ قال: سورة » ق «. حتى إذا بلغ ذكر املوت 

بكى أيضًا بكاًء شديدًا. ففعل ذلك مرارًا.

- ومن ذلك ما جاء عن الس�لطان املجاهد صاح الدين 

األيويب )ت: 589ه�(.

ُثنَ�ا قاضي�ه هب�اء الدي�ن اب�ن ش�داد عن ه�ذا اجلانب  حُيَدِّ

امله�م من ش�خصية ص�اح الدين فيق�ول - ك�ام يف كتابه عنه 

املس�مى » النوادر السلطانية واملحاسـن اليوسفية « -: » وكان 

- رمح�ه اهلل تعاىل - حيب س�امع القرآن العظي�م، حتى إنَّه كان 

 يس�تجيد إمامه، ويشرتط أن يكون عاملًا بعلوم القرآن العظيم، 

متقنًا حلفظه.

وكان يس�تقرئ َم�ْن حي�رضه يف الليل - وه�و يف برجه - 

اجلزئن والثاثة واألربعة، وهو يسمع.
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وكان يس�تقرئ - يف جملس�ه الع�ام - َم�ْن ج�رت عادت�ه 

بذلك، اآلية والعرشين والزائد عىل ذلك.

ولق�د اجتاز عىل صغر ب�ن يدي أبيه وهو يق�رأ القرآن، 

به، وجعل ل�ه حظًا من خاّص طعامه،  فاستحس�ن قراءته، فقرَّ

ووقف عليه وعىل أبيه جزءًا من مزرعة.

القل�ب خ�اش�عه،  تع�اىل رقي�ق  وك��ان - رمح�ه اهلل - 

 غزي�ر الدمع�ة، إذا س�مع القرآن خيش�ع قلبه، وتدم�ع عينه يف 

معظم أوقاته «.

وحفاظ�ه  الق�رآن  أه�ل  ع�ىل  الق�ادة  ح�دب  وم�ن   -

وإكرامه�م هل�م وعطفهم عليهم: م�ا كان من األم�ر أمحد بن 

طول�ون صاح�ب الديار املرصية والش�امية والثغ�ور )220-

 270ه��( وق�د ويل مرص س�نة 254ه�� وانتظم ل�ه أمرها مع 

ما ضم إليها:
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ق�ال أبو جعفر امل�روزي: كان أمحد بن طولون من حفاظ 

اق، فكان حيب  الق�رآن، املتقن�ن حفظه ومن الدارس�ن احلُ�ذَّ

حف�اظ الق�رآن ويكث�ر مواصلتهم بصات�ه، ويطرقهم رسًا يف 

مواضعه�م حتى يس�مع قراءت�م، فيتبن من�زل�ة واحٍد واحٍد 

يف حفظ�ه، ويصيل خلفه إما الصبح وإم�ا الَعَتمة، يركب محارًا 

ومعه غام واحد، متنكرًا ال يعلم به أحد، وال يعرفه َمْن يراه، 

�َحر إن كان صبح�ًا أو بعد  حت�ى يص�يل خلفه، ويع�ود يف السَّ

َعَتمة، وال يقطع  برهم يف كل وقت.

فدع�اين يوم�ًا وق�ال يل: أتع�رف إمام�ًا يص�يل باملنامة يف 

موضع كذا وكذا؟ فقلت له: نعم أنا أعرف املسجد، وما أعرف 

الرجل، فقال يل: إنه حس�ن الص�وت جيد احلفظ، فخذ معك 

مخس�ن دينارًا وامض إليه، فإين ال أش�ك أن�ه يف ضيقة، فصلِّ 

خلفه، فإذا فرغ وخا، فوانس�ه حتى ينبسط إليك، والطف به 

حتى يأنس بك، فإذا أنس فادفع هذه الدنانر إليه، وس�له عن 
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َدْين إن كان عليه، فإن ذكره لك فاقضه عنه، وعرفني ما يكون 

منك يف أمره فإين ُأراعيه.

قال أبو جعفر: فعجبت من تغلغله يف معرفة هؤالء القوم 

واح�دًا واحدًا، وهم يف أطراف البل�د، ويف مواضع متفرقة ال 

ي�كاد يعرف أكثرها أه�ل البلد، ثم علم�ت أن دينه ورغبته يف 

اخل�ر محاه ع�ىل ذلك، مع توفيق اهلل عز وج�ل له، ولن يوفق 

جلَّ اسمه ِمْن عبيده ملا يرضاه إال َمْن خيتاره، وله عنده من�زلة.

فبكرت يف الس�حر إىل املس�جد، وصليت خلف الرجل، 

فس�معت إمام�ًا طيب�ًا حس�ن الصوت. فل�ام فرغ م�ن الصاة 

وان�رصف الناس جلس�ت ُأحادث�ه، فل�م أزل ُأوانس�ه وأذكر 

ل�ه أخب�ار الصاحلن، وم�ا يصل�ح أن ُأحدثه ملثل�ه، حتى أنس 

وانبس�ط، وس�ألني عن حديثي وعن حايل، وقال: قد آنس�تني 

فُأح�ب أال تقط�ع مؤانس�تك، فق�د رسرُت بك. فس�ألته عن 
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ف الزمان به، فش�كا إضاقة وقال: َأغلظ ما  أحوال�ه وعن ترصُّ

حلَّ يب أين وقف�ت يف املحراب َأمس ُأصيل، فغلطت يف قراءيت 

وم�ا جرى ع�يلَّ هذا قب�ًا، فقلت: ه�ذا يدل عىل ش�غل قلب 

وغ�ّم، فق�ال يل: نعم من��زيل خلف قبلة هذا املس�جد، فجئت 

إىل الص�اة وزوجت�ي ُتْطَلق، فلام وقفت يف املحراب س�معت 

صياحها من ش�دة الطلق، ففك�رت أنه ليس هلا يف البيت دقيق 

وال خب�ز وال زي�ت، وال مع�ي يشء ُأنفق�ه عليه�ا فغلط�ت. 

فقل�ت: موض�ع)1) يا س�يدي، ما ت�ام عىل ذل�ك، فأخرجت 

إلي�ه الدنانر وقلت له: هذه الدنانر من جهة صاحلة ترضاها، 

فخذه�ا وتفرج هب�ا  فتوقف ع�ن أخذها، فحلفت ل�ه أهنا من 

جهة مرضية، ليس عليه فيها تبعة، فأخذها ومحد اهلل جل اسمه 

وأثنى عليه، وانبس�ط وجُهُه بعدما كان كالناعس وأنا أحادثه، 

وكأن�ه يف موضع آخر مش�غول القلب والفكر، ثم س�ألته عن 

)1) كذا يف األصل » سرة أمحد بن طولون «.
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َدْي�ن إن كان علي�ه، فقال: نع�م عيلَّ دين، وكان أيض�ًا قلبي به 

متعلق�ًا لتأخره عن أصحابه، والس�اعة أبتدئ بقضائه، فقلت 

له: كم هو؟ فقال: مخس�ة عرش دين�ارًا. فدفعتها إليه وقلت له: 

اقضها وال تثلم هذه الدنانر، واتسع أنت وعيالك هبا. فزاد يف 

محد اهلل عز وجل  وش�كرين، وس�ألني م�ن أي جهة هي؟ فلم 

َأذكرها له، كام أمرين أمحد بن طولون.

وع�ْدُت إليه ألعرفه ما كان، فام وصل�ت إليه يومي، فلام 

كان من غد رصت إليه فخربته بام جرى بيننا، فقال يل: صدق، 

ولقد وقفت خلفه مرارًا فام س�معت من�ه غلطًا إال أول أمس، 

ف�إين رددت عليه يف ثاثة مواضع، وصلي�ت اليوم خلفه فقرَأ 

القراءة التي أعرفها منه. فحمدت اهلل جل اسمه عىل ما وفقني 

ل�ه يف أم�ره. ثم أمرين بإثبات اس�مه يف الدفرت الذي فيه أس�امء 

املستورين واملس�تورات الذين جيري عليهم يف كل شهر مخسة 

دنانر عىل كل رجل وامرأة، وَأجرى عليه مثلهم.
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ومن عاقة القادة بالقرآن تفهمهم ملعانيه ومراميه، وظهور 

أثر هذا يف حياتهم وتصرفاتهم وسلوكهم:

وم�ن ذل�ك ما ج�اء ع�ن اخلليفة العب�ايس الراب�ع عرش: 

املهت�دي باهلل حممد بن الواثق بن املعتصم )بويع باخلافة س�نة 

255ه�، وقتل سنة 256ه�(: 

قال عبد اهلل بن إبراهيم اإلسكايف:

» حرضت جملس املهتدي وقد جلس للمظامل، فاس�تعداه 

رج�ل عىل ابٍن له، فأم�ر بإحض�اره، فُأحرض وأقام�ه إىل جنب 

الرجل، فس�أله عام ادعاه عليه، فأق�رَّ به، فأمره باخلروج له من 

حق�ه، فكتب له بذلك كتابًا، فلام فرغ ق��ال له الرجل: واهلل يا 

أمر املؤمنن م�ا أنت إال كام قال الش�اعر:

حكمتموه ف�ق�ى بي�نكم        أبلَج مثل القم�ِر ال�زاه��ِر

ال يقبل الرش�وة يف حكمه        وال يب�ايل غ��ب�ن اخل�ارِس
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فق�ال ل�ه املهت�دي: أم�ا أن�ت  أهي�ا الرج�ل فأحس�ن اهلل 

مقالت�ك، وأم�ا أن�ا ف�ام جلس�ت ه�ذا املجل�س حت�ى ق�رأت 

املصحف: ﴿ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   

ڇ    ﴾ ]األنبياء:47[.

قال الراوي: » فام رأيت باكيًا أكثر من ذلك اليوم «.

ومن الواضح أن حال اخلليفة وخوفه من اهلل واستشعاره 

ه�ول املوقف بن ي�دي اهلل، وذكره هلذه اآلي�ة هو الذي أثر يف 

الناس احلارضين أشد التأثر فبكوا.

ف�ام أحس�ن وما أمجل أن يق�ف قادة األمة عن�د كام اهلل، 

وينطبعوا به ويعملوا بموجبه.

وق�د كان املهت�دي باهلل م�ن صلحاء بني العب�اس، وكان 

يتش�به باخلليفة األموي الراش�د عمر بن عب�د العزيز يف زهده 

وورعه وتقلله.
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وقال�وا عنه: » كان متعبدًا، عادالً، قوي�ًا يف أمر اهلل، بطًا 

شجاعًا، لكنه مل جيد نارصًا وال معينًا «!

•     •     •

ومن عاقتهم بالقـرآن أن تكون اآليـات حاضرة يف قلوبهم 

وعلى ألسنتهم يف األحوال املختلفة:

ومن ذلك ما جاء عن السلطان النارص صاح الدين:

قال ابن العديم: كان ذات ليلة يف س�امع، وكأنه استطاب 

ذل�ك وتفك�ر يف نعمة اهلل عليه، فس�معته وه�و يقول: ﴿ ٹ  

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ڃ  ﴾ ]األحقاف:15[.

وُأخ�رب م�رة أن املس�لمن أخ�ذوا » صي�دا « وأن الفرنج 

ألقوا نفوس�هم يف البحر لئا يقتلوا ويؤرسوا فقال الس�لطان: 
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ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ﴿ ۋ    

ى﴾ ]نوح:25[.
•     •     •

ومن عاقة القادة بالقرآن عرض أنفسهم وأعماهلم عليه:

وم�ن ذل�ك م�ا ج�اء ع�ن س�يد متي�م األحنف ب�ن قيس 

)ت:72ه�( وايل خراسان أنَّه كان يومًا جالسًا َفَعَرَضْت له هذه 

اآلي��ة: ﴿ ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ى  ﴾ 

]األنبي�اء:10[ فانت�ب�ه، وقال: عيلَّ باملصح�ف أللتمس ذكري 

اليوم حتَّى أعلم َمْن أنا وَمْن أشبه.

ک   ک     ک     ڑ    ﴿ ڑ     بق�وم  فم�رَّ  املصح�ف  فن�رش 

ک     گ    گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

﴿ گ   بق�وم  وم��رَّ  ]الذاري�ات:19-17[،   ﴾ ڱ   

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  

ڱ   ں  ﴾ ]الس�جدة:16[، وم�ّر بق�وم ﴿ ۅ  
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ۅ      ۉ  ۉ  ﴾ ]الفرقان:64[، وم�ّر بقوم ﴿  ٺ     
ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

وم�ّر  عم�ران:134[،  ]آل   ﴾ ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ  

بقوم ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴾ ]احلرش:9[، ومّر بقوم 

ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک       ک              ﴿ ک  

ڻ   ڻ   ں  ں   ڱ    ڱ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڻ  ڻ﴾ ]الش�ورى:37-38[. فوق�ف األحنف وقال: 

اللهم لست أعرف نفي هاهنا.

ُث�مَّ أخذ الس�بيل اآلخر فم�رَّ يف املصح�ف بقوم ﴿  گ         

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ  

بق�وٍم  وم�ّر  ]الصاف�ات:36-35[،   ﴾ ڻ     ڻ     ڻ   

ق�ال اهلل تع�اىل فيه�م ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  

ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  
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ڭ﴾ ]الزمر:45[، وم�ّر بقوم يقال هلم ﴿ مج  جح    

مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  
مض  حط  مط  مظ   جع     مع    جغ  مغ  جف       حف      خف  
مف  ىف  يف     ﴾ ]املدث�ر:42-46[. فوق�ف وقال: اللهم إينِّ 

أبرأ إليك من هؤالء.

ف�ام زال يقلِّ�ب ورق املصحف حتى وقع ع�ىل هذه اآلية 

ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ    ڈ   ﴿ ڎ  

ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ﴾ ]التوب�ة:102[ فقال 
األحنف: أنا من هؤالء.

•     •     •

ومن عنايتهم بالقرآن تأملهم يف ألفاظه وقراءاته:

وم�ن ذلك ما جاء عن اخلليفة العب�ايس الثاين والثاثن: 

املستنجد باهلل يوسف بن املقتفي ألمر اهلل )ت:566ه�(
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ق�ال الوزي�ر ع�ون الدي�ن اب�ن هبرة: ق�ال يل املس�تنجد 

يوم�ًا وق�د جرى بيننا قراءة م�ن قرأ: ﴿ فتبينـوا ﴾ - بالنون - 

]النس�اء:94، احلج�رات:6[، فقال: َمْن قرأ بالنون أحس�ن ممن 

قرأ بالثاء ألّن َمْن تبن تثبت، وقد يتثبت َمْن ال يتبن)1).

•     •     •

ومن عناية القادة بالقرآن عنايتهم بتعليمه أبناءهم وذويهم 

وبطانتهم وأهليهم، واحتفاهلم بذلك.

- فقد جاء يف ترمجة املقرئ أيب عيل احلس�ن بن أيب احلسن 

الدرزبين�ي البغدادي الرضير )ت:597ه�( أنه كان من أعيان 

الق�راء ووج�وه األرضاء، وأن�ه يدخ�ل دار اخلاف�ة ويق�رئ 

اجلهات )كناية عن حرم اخلليفة( واجلواري واخلواص.

)1) وهب�ذا ق�ال القرطبي من بع�د. انظر تفس�ره )338/5(، خافًا 
للط�ربي )انظ�ر تفس�ره 81/9(، واب�ن خالويه )انظ�ر احلجة 
126( فقد س�ويا بن القراءتن. وبالثاء ق�رأ محزة، وغره، ينظر 

معجم القراءات القرآنية )530/1( و)460/4).
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قال مؤرخ بغداد ابن النجار: ومل أسمع قارئًا أطيب صوتًا 

منه، وال أحسن تاوة وجتويدًا.

•     •     •

وكانوا حيتفلـون خبـتم أوالدهـم الـقــرآن احتفـااًل كـبريًا 

لعظمة القرآن عندهم:

ومن ذل�ك ما حيدثنا ب�ه صاحب كتاب » احلـوادث « أن 

يف س�نة )632ه�( » ختم األمر أبو أمح�د عبد اهلل ولد اخلليفة 

املس�تنرص ب�اهلل الق�رآن املجي�د ع�ىل مؤدب�ه الع�دل أيب املظفر 

عيل بن النيار، وأحرض له خلعة: قميص أطلس وبقيار قصب 

بمغريب، فامتنع من لبسه تورعًا ملا ورد يف ذلك من النص الدال 

ع�ىل التحريم، وأحرض له قميص مصمت غزيل وبقيار قصب 

بحري�ر، وأنعم علي�ه بألفي دين�ار، وفرس ع�ريب، وخلع عىل 

ول�د له صغر، وأعطي مئتي دينار، وُنفذ إىل داره ما مَحََلُه اثنان 

وأربعون محاالً. ثم عملت دع�وة عظيمة بلغت الغرامة عليها 
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ع�رشة آالف دينار. ثم خلع عىل وكيله العدل عبد الوهاب بن 

املطهر وعىل ولده، وعىل مجيع اخلدم واحلاشية «.

واألمر املذكور هو ال�ذي ويل اخلافة بعد والده وعرف 

باملستعصم باهلل، وكان آخر اخللفاء العباسين يف بغداد.

•     •     •

ومن عنـاية القادة بالقـرآن إنشاء » 	دور	 « لتعليمه وحفظه 

خـاصة بالقـرآن، أو عـامة للعلـوم الشرعية على أن يكـون 

فيها مقرئ وقارئون، ومن هؤالء:

1- الوزيـر الكبـري العـامل العادل أبو عي احلسـن بن عي 
الطويس امللقب » نظام امللك « )408-485هـ(.

وكان ق�د بنى ثامين م�دارس عرف�ت بالنظاميات يف عدد 

م�ن الباد، منها املدرس�ة النظامية يف بغ�داد، وهي وقف عىل 

الش�افعية أص�ًا وفرع�ًا، ورشط كذلك أن يك�ون فيها مقرئ 

يقرئ القرآن.
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2- ومنهم القايض الفاضل عبد الرحيم بن عي البيسـاين 

)ت:596هـ(.

الذي جعله السلطان صاح الدين األيويب وزيره ومشره 

بحيث كان ال يصدر أمرًا إال عن مش�ورته، وال ينفذ ش�يئًا إال 

عن رأيه.

أنش�أ مدرسة بجوار داره يف س�نة )580ه�( ووقفها عىل 

طائفت�ي الفقهاء الش�افعية واملالكية، وجعل فيه�ا قاعة إلقراء 

القرآن، أقرأ فيها اإلمام أبو حممد الش�اطبي ناظم » الشاطبية « 

)ت:590ه�( ثم تلميذه القرطبي.

3- ومنهـم امللك املعظم عيسـى بن أيب بكر حممد األيويب 

)ت:624هـ(.

كان عىل برج باب الرمحة يف مدينة القدس مدرسة تعرف 

بالنارصي�ة، ثم عرفت بالغزالية - نس�بة أليب حامد الغزايل -، 
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ثم أنش�أها امللك املعظم عيس�ى وجعلها زاوية لق�راءة القرآن 

واالش�تغال بالنحو، ووقف عليها كتبًا، وذلك يف التاس�ع من 

ذي احلجة سنة )610ه�(.

4- ومنهم اخلليفة العبايس املستنرص باهلل )ت:640هـ(. 

باين املدرس�ة املستنرصية الشهرة التي قال عنها الذهبي: 

» ال نظ�ر هلا يف الدنيا فيام أعلم « وتكلم عىل وقفها املخصص 

هلا وق�ال: » ال أعلم وقفًا يف الدنيا يقارب وقفها أصًا س�وى 

أوقاف جامع دمش�ق، وقد يكون وقفها أوسع « وبعد أن ذكر 

مجلة من وقوفها قال: » فكذا فليكن الرِبُّ وإال فا «!

وقد أقيم مع املدرسة دار للقرآن، ورشط اخلليفة املؤسس 

أن يك�ون فيه�ا ثاثون صبيًا أيتام�ًا يتلقون الق�رآن املجيد من 

مق�رٍئ متقٍن صال�ح، وحيفظهم معي�ٌد معه، وهلم م�ن اجلراية 

واملشاهرة والتعهد، ما للمشتغلن بعلم احلديث.
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5- ومنهـم الوزيـر أبـو عبـد اهلل حممد بن حممـد بن عي 

املـرصي املعـروف بالصاحـب تـاج الديـن ابن حنـا )640-

707هـ(.

 وكان يف تربت�ه الت�ي دف�ن فيه�ا مكتب لأليت�ام يتعلمون 

فيه القرآن.

ق�ال الصفدي: » ومن أحس�ن حركة اعتمده�ا ما حكاه 

يل القايض ش�هاب الدين اب�ن فضل اهلل قال: اجت�زت برتبته، 

فرأي�ت يف داخله�ا مكتب�ًا لأليت�ام وه�م يكتب�ون الق�رآن يف 

ألواحهم، فإذا أرادوا مس�حها غس�لوا األلواح وس�كبوا ذلك 

ع�ىل قربه. فس�ألت عن ذل�ك، فقي�ل يل: هك�ذا رشط يف هذا 

الوقف. وهذا قصد حسن وعقيدة صحيحة «.

6- ومنهـم األمري الكبري املهيب سـيف الدين أبو سـعيد 

تنكز نائب السلطنة بالشام )ت:741هـ(.

كان ق�د عّم�ر دارًا هائل�ة ليس بدمش�ق دار أحس�ن منها 
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�ر إىل جانب داره ه�ذه » دارًا «  وس�امها » دار الذه�ب « وعمَّ

للقرآن واحلديث.

ويف قائمة قديمة من وقفها رآها النعيمي )ت:927ه�( أن 

عدة املش�تغلن بالقرآن العظيم اثنا عرش، لكل واحد يف الشهر 

س�بعة دراهم ونصف رطل خبز، وعدة املستمعن مخسة، لكل 

واحد يف الشهر كذلك. ولكن الذي ذكره ابن كثر يف حوادث 

َر فيها ثاث�ون نف�رًا يق�رأون القرآن،   س�نة )739ه��( أن�ه ُق�رِّ

لكل عرشة شيخ!

7- ومنهـم األمـري عـالء الدين عـي بن معبـد البعلبكي 

)ت:746هـ(.

وكان ق�د دف�ن وال�ده داخ�ل دمش�ق برتب�ٍة أنش�أها له، 

وجعلها دار قرآن.

•     •     •
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ومن ذلك عنـايتهم بنشر التفسري عن طـريق إنشـاء وظـائف 

خـاصة بهذا الغـرض:

وق�د أدَّى هذا إىل خ�ر عظيم، فظه�ور » البحر املحيط « 

أليب حي�ان األندل�ي )ت:745ه��( كان النتصاب�ه مدرس�ًا 

يف عل�م التفس�ر يف قبة الس�لطان امللك املنصور س�يف الدين 

قاوون الصاحلي )ت:689ه�(:

وق�د حتدث أبو حي�ان عن هذا يف صدر تفس�ره املذكور 

فق�ال: » م�ا زال خيتلج يف ذك�ري، ويعتلج يف فك�ري، أين إذا 

بلغ�ت األم�د ال�ذي يتغض�ن في�ه األدي�م، ويتنغ�ص برؤيتي 

النديم، وهو العقد الذي حيل عرى الش�باب، املقول فيه: » إذا 

بلغ الرجل الس�تن فإّياه وإّيا الشواب «، ألوذ بجناب الرمحن، 

وأقت�رص عىل النظر يف تفس�ر الق�رآن، فأت�اح اهلل يل ذلك قبل 

بل�وغ ذل�ك العق�د، وبّلغني ما كن�ت أروم من ذل�ك القصد، 

وذل�ك بانتص�ايب مدرس�ًا يف عل�م التفس�ر، يف قبة الس�لطان 
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املنص�ور قدس اهلل مرقده، وبلَّ بمزن الرمحة معهده، وذلك يف 

دولة ولده الس�لطان القاهر، امللك النارص ]حممد بن قاوون، 

)ت:741ه��([ وكان ذل�ك يف أواخ�ر س�نة عرش وس�بعامئة، 

وه�ي أوائ�ل س�نة س�بع ومخس�ن م�ن عم�ري، فعكفت عىل 

تصنيف هذا الكتاب، وانتخاب الصفو واللباب، أجيل الفكر 

في�ام وضع الناس يف تصانيفهم، وأنع�م النظر فيام اقرتحوه من 

تآليفه�م، فأخل�ص مطوهلا، وأحل مش�كلها، وأقي�د مطلقها،  

وأفتح مغلقها، وأمجع مبددها، وأخلص منقدها... «.

وممن ويل تدريس التفس�ر يف هذه القبة احلافظ ابن حجر 

العسقاين )ت:852ه�(.

- ومن ثامر وظيفة التفس�ر: ظهور تفسر اإلمام البقاعي 

» نظـم الـدرر يف تناسـب اآليـات والسـور « وكتاب�ه » داللـة 

الربهان القويم عى تناسب آي القرآن العظيم «، وإليك اخلرب:
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كان يف جامع الظاهر باحلسينية خارج القاهرة - آنذاك - 

وق�ف عىل وظيف�ة الوعظ وهو يلتحق بالتفس�ر، وممن قام هبا 

اإلم�ام ابن حجر، ثم البقاع�ي )ت:885ه�( وقد فر القرآن 

كل�ه هناك، وأخذ يف تأليف تفس�ره املذكور، وحتدث عن هذا 

يف » تارخيه « فقال: 

» يف ي�وم اجلمع�ة ثام�ن ع�رشه - أي رمض�ان - ]س�نة 

860ه��[ ختم�ت تفس�ر الق�رآن العظي�م يف جام�ع الظاه�ر 

باحلس�ينية خارج القاه�رة، عن نيف وعرشين س�نة، أعان اهلل 

عىل إكامله مرة أخرى، وأعظم النفع بذلك آمن.

ثم ابتدأت يوم اجلمعة س�ادس عرشي�ه يف ختمة أخرى، 

فتكلم�ت ع�ىل تفس�ر الفاحت�ة مت�ربكًا باخلت�م واالبت�داء يف 

رمض�ان، والس�يام خام�س عرشيه، ف�إن القرآن ُأن�ِزل عىل ما 

ُروي يف الرابع والعرشين منه إىل السامء الدنيا.
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وكن�ت أنظ�ر يف غال�ب األم�ر » الكش�اف « و» تفس�ر 

البيض�اوي « و» النه�ر « أليب حي�ان، وأضي�ف إىل ذل�ك م�ا 

يفتحه اهلل عيلَّ مما أحفظ من األحاديث والسر وغر ذلك.

ثم ملا وصل�ت إىل أواخر » البق�رة « يف امليعاد، ويف الكرة 

الثانية يف وس�ط س�نة إحدى وس�تن ]وثامنامئة[ فتح اهلل تعاىل 

بتفهي�م علم املناس�بات ب�ن اآلي�ات، فرشعت في�ه يف كتاب 

غري�ب س�ميته » نظم الـدرر... « عىل وجه بدي�ع املثال، بعيد 

املنال، من طالعه علم مقداره.

ث�م مل�ا وصل�ت فيه إىل آخ�ر س�ورة التوبة رأيت�ه قد طال 

بسوق قصص األقدمن التي تدعو إليها املناسبات من التوراة 

واإلنجي�ل، أو كش�ف مع�اين بع�ض اآلي�ات، وبأش�ياء م�ن 

جواهر التفسر، فرشعت يف اختصاره يف كتاب سميته » داللة 

الربهان القويم عى تناسـب آي القرآن العظيم « أقترص فيه إن 

ش�اء اهلل ع�ىل املناس�بات فقط مع ح�ذف مؤي�دات أدلتها من 
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كتب األقدمن، واهلل املس�ؤول يف إمتامهام عىل أحسن األحوال 

وأكمل اخلال «.

وق�د اس�تجاب اهلل دع�اءه وتم ل�ه تأليف التفس�ر، وهو 

مطب�وع، والث�اين - وقد وصل فيه إىل س�ورة املائ�دة - ما زال 

ينتظر من يقوم بإخراجه، ير اهلل ذلك.

•     •     •

ومن عناية القادة بنشر تفسري كتاب اهلل هذان املثاالن:

1- يف س�نة )767ه�( أنش�أ ملك األمراء نائب السلطنة 

بدمشق األمر سيف الدين منكيل بغا - رمحه اهلل تعاىل - درسًا 

للتفسر، من أوقاف اجلامع األموي التي جددها يف حال نظره 

عليه، وقد خصص حلضور هذا الدرس من الطلبة - من سائر 

املذاه�ب - مخس�ة ع�رش طالبًا، ل�كل طالب يف الش�هر عرشة 

دراه�م، وللمعي�د عرشون درمه�ًا، ولكات�ب الغيبة عرشون، 

وللمدرس ثامنون.
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وأوكل ال�درس إىل العام�ة املف�ر املؤرخ الش�يخ عامد 

الدين ابن كثر )ت:774ه�(.

وب�دأ هذا الدرس صبيحة يوم األربعاء الثامن والعرشين 

من ش�وال يف الس�نة املذكورة، فحرض الش�يخ، وتصدق حن 

دعوته حلضور الدرس، واجتم�ع القضاة واألعيان، وأخذ يف 

أول تفسر الفاحتة، وكان يومًا مشهودًا.

وكان قد انتهى من كتابة تفسره » تفسري القرآن العظيم « 

قب�ل ذل�ك، ولعل�ه يف س�نة )759ه�(. ينظ�ر آخ�ر » فضائل 

القرآن « امللحق بآخر » التفسر « )517/7( ط دار الفكر.

2- وم�ن ذل�ك ما جاء عن الس�لطان بايزي�د خان الذي 

خصص مخسن درمهًا لدرس التفسر كل يوم.

قال طاشكربي زاده يف ترمجة العامة حميي الدين حممد بن 

إبراهيم النكساري )ت:901ه�(:
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» كان حافظًا للق�رآن العظيم، وعارفًا بعل�وم القراءات، 

وكان ماهرًا يف علم التفسر غاية املهارة، وكان يذّكر الناس كل 

يوم اجلمعة، وملا جلس السلطان بايزيد خان عىل رسير السلطنة 

 َ ووصف�وه عنده بالفضيلة يف التفس�ر، واملهارة يف التذكر عنَّ

ل�ه كلَّ يوم مخس�ن درمهًا ألج�ل التفس�ر، وكان يذكر الناس 

تارة يف جامع أيا صوفيه، وتارة يف جامع السلطان حممد خان، 

وقد حرض الس�لطان بايزيد خان يف جامع أيا صوفيه الس�تامع 

تفسره، وقد ختم تفسر القرآن العظيم يف جامع أيا صوفيه ثم 

قال: أهيا الناس إين سألت اهلل تعاىل أن يمهلني إىل ختم تفسر 

الق�رآن العظيم، ولعل اهلل تعاىل خيتمني عقيب ذلك. فدعا اهلل 

ن الناُس لدعائه،  س�بحانه وتعاىل باخلتم عىل اخلر واإليامن فأمَّ

ثم أتى بيته ومرض وتويف رمحه اهلل تعاىل «.

•     •     •
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ومن عناية القـادة بالقرآن يف العصر احلديث إنشاء إذاعـات 

خـاصة به:

ويذكر هنا إذاعة القرآن الكريم يف القاهرة، ومكة املكرمة، 

واخلرطوم، والكويت، وأبو ظبي، وبغداد، والشارقة.

وكان هل�ذه اإلذاعات أثر كبر جدًا يف تعليم تاوة القرآن 

وأحكامه، ونرش علومه ومعارفه.

واملرجو أن حتذو سائر باد اإلسام حذو هذه اخلطوات 

املباركة، وتنش�ئ إذاع�ات للقرآن تتوىل تاوت�ه، ونرش هديه، 

وتعميم إرشاده، وبيان أحكامه.

•     •     •

وليس�ت العناية بالقرآن مقص�ورة عىل الرجال من القادة 

واحلكام بل كان للنساء األمرات املسلامت حظ وافر من هذا.
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وأكتفي هنا هبذه األمثلة: 

- األول: م�ا ج�اء عن زوجة هارون الرش�يد زبيدة )ت: 

216ه��( فق�د ذك�ر املؤرخون أن�ه كان هل�ا مئة جاري�ة كلهن 

ر هلن منه. وكان  حيفظ�ن الق�رآن، وجوار أخريات قرأن ما ق�دِّ

ُيس�مع هل�ن دوي يف الق�رص ك�دوي النح�ل، وكان ورد كل 

واحدة منهن عرش القرآن!.

- واملثال الثاين: ما جاء عن الست اجلليلة الكربى مؤنسة 

خاتون ابنة امللك العادل أيب بكر بن أيوب )ت: 693ه�(.

الرشي�ف،  ق�د س�معت احلدي�ث  قال�وا عنه�ا: كان�ت 

وحدث�ت، وكان�ت عاقل�ة دينة فصيح�ة، هل�ا أدب وصدقات 

كثرة، وتركت ماالً جزيًا، وأوصت ببناء مدرس�ة جيعل فيها 

فقه�اء وقراء، ويش�رتى هلا وقٌف يغل. وقد ش�يدت املدرس�ة 

واستمرت زمنًا طويًا.
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- واملثـال الثالث: م�ا جاء عن األمرة زيب النس�اء بنت 

الش�اه حميي الدي�ن أورنك زيب عاملكر س�ادس أباطرة املغل 

يف اهلن�د )ت: 1113ه��( فقد كان هلذه األم�رة عناية بالقرآن 

جتلت يف تفسرها املسمى » زيب التفاسري « أي زين التفاسر.

•     •     •

ومن عنـاية قـادة األمـة بالقـرآن العـزيز: طباعة املصحـف 

وتيسري وصول املسلمني إليه:

وم�ن ذل�ك: ه�ذا الفض�ل املب�ن ال�ذي وفَّ�ق اهلل تع�اىل 

ل�ه الش�يخ مكت�وم ب�ن راش�د آل مكت�وم رمح�ه اهلل تع�اىل، 

وه�و األم�ر بطباع�ة املصحف ع�ىل أحس�ن الوج�وه وأمتها، 

وأفضله�ا وأكمله�ا، ون�رشه يف ب�اد اإلس�ام واملس�لمن، 

وُيرج�ى هلذا املصحف أن يس�ر يف املش�ارق واملغ�ارب، وأن 
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 يلب�ي ن�داء املس�لمن الذي�ن يأم�ل كل واحد منه�م احلصول 

عىل نسخة منه)1).

واألمُل معقوٌد بصاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د 

آل مكت�وم نائ�ب رئيس الدولة، رئيس جمل�س الوزراء، حاكم 

ديب، أن يك�ون وراء طباعة املصحف جهود وجهود يف تيس�ر 

تفس�ره، ونرش معاني�ه، وإحياء علومه، ومج�ع تراثه املنثور يف 

مكتبات األرض، وتعميم هديه وإرشاده، إىل جانب ما تنعم به 

 » ديب « من جائزة القرآن الدولية واملحلية، وفقه اهلل وجزاه عن 

كتابه خرًا.

وبعد: ففي األمة حاجة ماسة، أشد مساس إىل أن تصطبغ 

بصبغ�ة الق�رآن، وأن تت�رشب قلوهب�ا أن�واره وأرساره، لتحيا 

)1) بع�ض املس�اجد يف إفريقي�ة ال يوج�د فيه�ا نس�خة واح�دة م�ن 
الق�رآن الكري�م، وكثر من املس�لمن م�ا زالوا يكتب�ون بالفحم 
ع�ىل اخلش�ب ليتعلموا ق�راءة الق�رآن. انظ�ر جريدة الوس�يط، 

العدد )89( ص4.
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به م�ن جديد، وتنه�ض إىل اهلل عىل بصرة م�ن أمرها، وحتقق 

مراد اهلل يف أرضه، وتعيد السام والوئام إىل العامل املنكوب.

لق�د أقمن�ا بالق�رآن دول�ة اإلس�ام واإلي�امن، وصنعن�ا 

 ب�ه حض�ارة الع�دل واإلحس�ان، وحررن�ا ب�ه اإلنس�ان م�ن 

عبودية اإلنسان.

والبرشي�ة الي�وم تنتظرن�ا لنمس�ح ع�ن وجهها أمل�ًا طال 

ارتسامه، وحزنًا طالت أيامه.

والطريق إىل خر الدارين من هنا:

من القرآن.

في�ا قادتنا يا قادَة األمة: إنَّ أس�عد يوٍم يف تاريخ األمة يوم 

قوا هذه  يتحد القرآن والس�لطان، فاكس�بوا هذا الرشَف، وحقِّ

السعادة، واهنأوا برضا اهلل وُحبِّ الشعوب، واسعدوا بخلود 

الذكر، وعظيم األجر. 
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والدني�ا م�ا الدني�ا؟ ه�ل ه�ي إال أي�ام ماضي�ة، وعاري�ة 

مسرتدة، ونعيم زائل؟

وَمْن أراد حياة خالدة، وملكًا عظياًم ال يسرتد، ونعياًم دائاًم 

ال ينفد، فطريق هذا كله من هنا: من القرآن.

وَصىلَّ اهلل وَس�لَّم عىل ن�ب�ي��ه وم�ص�ط�ف�اه، وع�ىل آل�ه 

وص�ح�ب�ه أج�م�ع�ن.

•     •     •
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