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أنا�س �أنعم اهلل
ذه��بَ المال ،وبقيت الأعمال �ش��واهدَ خالدة عل��ى � ٍ
عليهم بالتوفيق ،فا�س��تعملهم في طاعته ،واختارهم �أمناء على وحيه،
وجعلهم مِن �أ�سباب حفظه.
َنعَم �إنّهم �أنا�س �أثبتوا �أنهم �أهلُ اهلل �إذ كانوا �أه ًال للقر�آن
�ألم يَبذلوا له �أموالَهم والمالُ �شقيقُ الروح؟
�أل��م يَعملوا على حفظ مبانيه ون�ش��ر معانيه بكل م��ا �أُوتوا مِن قوة
مادية ومعنوية؟ بلى
وتعال��وا نطل �إطاللةً عاجل��ةً مِن �إحدى نواف��ذ الوقف على تاريخ
م�ش��رق ،و�ص��فحات تتلألأ ،و�ساعاتٍ �س��ما فيها الإن�س��انُ على كل ما في
الدنيا فخرج عن ماله هلل ،فدانتْ لذكره الدنيا ما بقيت.
لق��د �أيقنتْ الأم��ة �أنَّ مجد الدنيا وعز الآخرة ف��ي القر�آن وعملتْ
بهذا اليقين.
وعلم��تْ �أن �س��عادة الدني��ا ونجاة الآخ��رة في هذا الق��ر�آن وعملتْ
بهذا العلم.
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وتح��ت هذين ال�ش��عارين « :حف��ظ المباني ون�ش��ر المعاني » بُذلت
�أموال ،ونَه�ضت �أعمالٌ ت�ستع�صي على الإح�صاء.
وهذه الم�ساجد الكبرى فا�س�ألوها.
وهذه دُور القر�آن الخا�صة فا�ستنطقوها.
وه��ذه المدار���س العلمي��ة العام��ة الت��ي كان فيه��ا قاع��ات للقر�آن
فا�ست�شهدوها.
وهذه تُرَ بُ الراحلين الكبار فا�ستفهموها.
ولأبد�أ من (حلب ال�ش��هباء) فهذا م�س��جدها الأم��وي كان يُقرَّر مِن
وقف��ه �أرزاق لإق��راء القر�آن م��ن علمائها� ،أو من الوافدين ،والأ�س��ماءُ
كثي��رة كثيرة ،ويكف��ي �أنْ نتخيل عالم ًا من �إ�ش��بيلية يعلِّ��م القر�آن في
حلب ،ويتقا�ضى راتب ًا مِن وقف جامعها.
وه��ذه دار الق��ر�آن الر�ش��ائية  -وهي �أق��د ُم دار للقر�آن في دم�ش��ق-
�أن�ش���أها الإم��امُ ال��ذي انته��ت �إليه الرئا�س��ة ف��ي قراءة عب��د اهلل بن
عام��ر� :أب��و الح�س��ن ر�ش���أ ب��ن نظي��ف ف��ي ح��دود الأرب��ع مئ��ة .وهي
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واح��دة من مئات الدور الت��ي تفتَّحت زهور ًا تجل��و الحزن في حدائق
عالم الإ�سالم.
وقد �أ�ص��بح هذا لدى الأمة �ش��غ ًال �ش��اغالً ،فهذا ابنُ الجزري يُن�شئ
هلل �أنْ يعي�ش في �ش��يراز فين�ش��ئ
دار ًا للق��ر�آن ف��ي دم�ش��ق ،ثم يَكت��ب ا ُ
دار ًا للق��ر�آن هن��اك ،ث��م يُدفن فيها ،ف�س�لام اهلل على ذلك الدم�ش��قي
ال�شيرازي !
المدار�س العامة فح�سبنا �أن نتوقف عند المدار�س الثماني التي
ُ
�أمّا
�أن�ش���أها الوزيرُ الكبيرُ العالمُ العادلُ نظا ُم الملك وعُ رفت بالنظاميات
ف��ي ع��ددٍ م��ن الب�لاد ،منه��ا المدر�س��ة النظامية ف��ي (بغ��داد) ،وهي
وقف على ال�ش��افعية �أ�ص ًال وفرعاً ،و�ش��رَ ط كذلك �أن يكون فيها مقرئٌ
ٌ
يقرئ القر�آن.
وم��ن �أجمل مدار�س الدنيا الم�ستن�ص��رية على �ض��فاف دجلة التي
كان فيها دا ٌر للقر�آن تعلِّم ثالثين يتيم ًا كتابَ ربهم.
ثم نعرِّ ج على المدر�س��ة الفا�ض��لية التي �أن�ش���أها القا�ض��ي الفا�ضل
ف��ي (القاه��رة) ووقفها على ال�ش��افعية والمالكية ،وجع��ل فيها قاعة
لإقراء القر�آن� ،أقر�أ فيها الإما ُم الأجلُّ ال�شاطبي.
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حديث طويل ،فقد �ش��هدتْ تلك الترَ بُ
ٌ
وللتُرب بوابةِ العالم الآخر
�أ�صواتَ القراء معلِّمين ومتعلّمين قرون ًا طويالً ،وك�أنَّ الم�سلمَ يريد �أال
ينفك عن كتاب اهلل في دنياه و�أخراه ،بعد �أنْ �آمن �أنه النور والهداية
والعروة الوثقى.
وربم��ا �أتاكم حدي��ثُ الوزير �أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن علي
الم�صري المعروف بال�صاحب تاج الدين ابن َحنا ،فقد كان في تربته
التي دُفن فيها مكتب للأيتام يتعلمون فيه القر�آن.
قال ال�صفدي « :ومن �أح�سن حركةٍ اعتمدها ما حكاه لي القا�ضي
�ش��هابُ الدين ابن ف�ض��ل اهلل قال :اجتزتُ بتربت��ه فر�أيتُ في داخلها
مكتب�� ًا للأيت��ام وهم يكتبون الق��ر�آن في �ألواحهم ،ف�إذا �أرادوا م�س��حها
غ�سلوا الألواح و�سكبوا ذلك على قبره.
ف�س���ألتُ ع��ن ذل��ك فقيل لي :هكذا �شَ ��رَ ط في ه��ذا الوقف .وهذا
ق�صدٌ ح�سن وعقيدة �صحيحة »(((.
وما �أندى �أَنْ يبلَّ الماءُ المعطَّ رُ بورد القر�آن ثرى الإن�سان !
((( وهو ترصف شخيص ال يقصد منه يشء آخر.
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و�إذا جئنا �إلى الوقف على ن�شر معاني القر�آن ر�أينا له �صور ًا رائعة،
وم�ش��اهد معجب��ة ،تحملنا عل��ى �أنْ نعت َّز بها ،وتحفزن��ا على االقتداء
ب�أ�صحابها.
يقف الواقفون اليوم على ما يُ�س��مَّى كرا�س��ي علمية في الجامعات،
ُ
والواق��ع �أنَّ ه��ذه فك��رةٌ �إ�س�لاميةٌ قديم��ةٌ  ،فهذا ال�س��لطان المن�ص��ور
ق�لاوون ال�ص��الحي يُن�ش��ئ در�س�� ًا للتف�س��ير ف��ي قبت��ه ،وكان م��ن ثمار
هذا الوقف ظهو ُر تف�س��يرٍ كبيرٍ �أ�ص��بح من المراج��ع المهمة ،ذلك هو
(البح��ر المحيط) لأبي حيان الأندل�س��ي ،وقد تح��دَّ ث �أبو حيان عن
هذا في �صدر تف�سيره المذكور فقال:
« م��ازال يختلجُ ف��ي ذكري ،ويعتلجُ ف��ي فكري� ،أن��ي �إذا بلغتُ الأمدَ
ويتنغ�ص بر�ؤيتي النديم ،وهو العقد الذي
ُ
يتغ�ض��نُ فيه الأديم،
الذي َّ
يح��ل عرى ال�ش��باب ،المقولُ فيه� :إذا َبلَ�� َغ الرجلُ ال�س��تينَ ف�إياه و�إيا
ُّ
ال�شواب� ،ألو ُذ بجناب الرحمن ،و�أقت�صرُ على النظر في تف�سير القر�آن،
هلل لي ذلك قبل بلوغ ذلك ال َعقْد ،وبلّغني ما كنتُ �أروم من ذلك
ف�أت��اح ا ُ
الق�ص��د ،وذلك بانت�ص��ابي مدرِّ�س�� ًا في علم التف�س��ير في قبة ال�سلطان
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المن�ص��ور قدَّ ���س اهلل مرق��ده ،وبلَّ بم��زن الرحمة معه��ده ،وذلك في
دولة ولده ال�سلطان القاهر ،الملك النا�صر ،وكان ذلك في �أواخر �سنة
ع�ش��ر و�س��بع مئة ،وهي �أوائل �س��نة �سبع وخم�س��ين من عمري ،فعكفتُ
على ت�ص��نيف هذا الكتاب ،وانتخاب ال�صفو واللباب� ،أُجيل الفكرَ فيما
النا�س في ت�ص��انيفهم ،و�أُنعمُ النظر فيما اقترحوه من ت�آليفهم،
ُ
و ََ�ض�� َع
أحل م�ش��كلَها ،و�أقيِّد مطلَقها ،و�أفتحُ مغلَقها ،و�أجمع
ألخ�ص مطولها ،و� ُّ
ف� ُ
مبدَّ دَها ،و�أخلِّ�ص ُم ْنقَدَ ها.»...
وممن َولِي كر�س��يَ التف�س��ير ف��ي هذه القبة الإم��ام عبد الكريم بن
والحافظ ابنُ حجر الع�سقالني.
ُ
علي الأن�صاري العراقي،
وقبل مدةٍ نزلتُ القاهرة ودخلتُ هذه القبة التي ما تزال �شاخ�صة
ت�ش��مخ بالأبهة والجالل والعظمة وال�س��مو ،ووقفتُ خا�شع ًا �أحاول �أنْ
�أ�س��مع �ص��وت �أبي حيان وابن حجر وغيرهما من العلماء وهم يمتعون
�آذان الدنيا ب�صوت الحق والهدى والجمال.
وفي عا�ص��مةٍ �أخرى من عالم الإ�س�لام كان ابنُ كثير يُلقي من على
كر�سي التف�سير في الجامع الأموي بدم�شق تف�سيرَ ه الخالد.
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وم��ن ي��زر (ا�س��طنبول) ف�لا ين�س �أن ي��زور �أيا �ص��وفيه وي�س��تذكر
المجل���س الحاف��لَ الذي ختم فيه العالمة النك�س��اري تف�س��يرَ القر�آن
َ
وق��ال� :أيه��ا النا�س �إني �س���ألتُ اهلل تعالى �أنْ يمهلني �إلى ختم تف�س��ير
الق��ر�آن العظي��م ،ولع��ل اهلل تعال��ى يختمن��ي عقيب ذل��ك .فدعا اهلل
النا�س لدعائه،
ُ
�س��بحانه وتعالى بالختم عل��ى الخير والإيمان ف�أمّ��ن
ثم �أتى بيته ومر�ض وتوفي.
وكان مم��ن ح�ض��ر در�س��ه في �أي��ا �ص��وفيه :ال�س��لطان بايزيد خان،
ح�ضر ال�ستماع تف�سيره.
باب وا�س��ع نرى من
وقف تفا�س��يره ،وهذا ٌ
ومِنْ ن�ش��ر معان��ي القر�آن ُ
خالل��ه جه��ود ًا جبارة ف��ي ت��داول الكتب ،والحر���ص عليه��ا ،وتعميم
االنتف��اع به��ا ،و�س��رعة �س��فرها من الم�ش��رق �إل��ى المغ��رب ،والمغرب
�إلى الم�شرق.
وال يفوتن��ي �أخي��ر ًا �أَنْ �أُ�ش��ير �إل��ى وق��ف الم�ص��حف ذاتِ��هِ  ،وه��ذا
كثي��رٌ ال ي�أت��ي عل��ى جمع��ه الجامع��ون ،ولك��ن مِ��ن �ص��وره العظيم��ة
�أنْ يق��و َم �س��لطانٌ بكتاب��ة الم�ص��حف بخط��ه ،ويقف��ه على الم�س��اجد
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الكب��رى ،كما فعل ال�س��لطان عل��ي بن عثمان بن يعق��وب بن عبد الحق
المريني ملك المغرب �إذ كتب م�ص��حف ًا ف��ي ثالثين جزء ًا ووقفه على
الم�سجد الأق�صى.
وكم��ا فع��ل �أورن��ك زي��ب عالم كي��ر ملك الهن��د �إِذ كتب م�ص��حف ًا
ووقفه على الم�سجد النبوي.
ت�ص��عب الإفا�ض��ة في ر�صد الم�ش��روعات التي تمَّت في الوقف على
ُ
الق��ر�آن وهي م�ش��روعات كبرى ،يناف���س فيها الالحقُ ال�س��ابقَ  ،بحيث
ا�ش��تعلتْ بالد الإ�سالم بالعلم والتعليم ،وكان كلما وُقِ َف درهمٌ ارتفعتْ
راية ،و ُبلِّغتْ �آية ،وكُ تبتْ �صفحة جديدة في كتاب الح�ضارة.
�أو�ص��ي بتعميم الوق��ف على الكرا�س��ي القر�آنية ف��ي الجوامع ،كما
في الجامعات(((.
•

•

•

((( ألقي�ت ه�ذه الكلم�ة يف مؤمت�ر «أث�ر الوقف اإلسلامي يف النهض�ة العلمية» يف
جامعة الشارقة (2011/5/10-9م).
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ملحق عن مشاركة الكاتب يف حوار عن
( جتديد اخلطاب الديين )
خ�صتْ مجلةُ (المنبر الثقافي) التي ت�صد ُر عن الملحقية الثقافية
َّ
ال�س��عودية بدولة الإمارات العربية المتحدة في عددها الثالث ع�شر
خ�ص��تْ مو�ض��و َع (تجديد الخطاب
(محرم 1429هـ /يناير 2008م)َّ ،
بمل��ف كام��لٍ  ،وقد ح��اورتْ ع��دد ًا م��ن المخت�ص��ين في هذا
ٍ
الدين��ي)
المو�ض��وع ،ومنهم الدكتور عبد الحكيم الأني�س كبير باحثين �أول في
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل الخيري بدبي - ،وقد نُ�شِ رَ جزءٌ مِنْ
جوابه  ،-وهذا هو ال�س�ؤال والجواب كامالً:
�س :وماذا عن التجديد في الإ�سالم؟
ج :البُ��د مِ��نَ التجدي��د ف��ي كل مناح��ي الحي��اة ،فالإن�س��انُ يَ�س���أمُ
التكرار حتى قال ال�شاعرُ القديم:
مـا �أرانـا نـقــولُ �إال مُـعــار ًا

�أو مُعاد ًا مِنْ قولنا مكرورا

يعر�ض �س�ؤال :كيف التجديدُ وفي �أي �شيءٍ وال�شريعةُ قد
ُ
وهنا قد
هلل قد �أكمل الإ�سالم؟
ختمت ال�شرائ َع وا ُ
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والج��واب� :أنَّ التجدي��دَ م�ص��طلحٌ نب��ويٌ  ،وق��د قال عليه ال�ص�لاة
هلل يبعث لهذه الأمّة على ر�أ�س كل مئة �سنةٍ مَنْ يجدِّ ُد
وال�سالم� « :إنَّ ا َ
لها دينَها » رواه �أبو داود.
ف�لا غ�ضا�ض��ة �إذن مِنْ طرح هذا الم�ص��طلح ،والكال ِم فيه ،وال�س��عيِ
�إلي��ه ،ولك��ن البُ��دَّ من فهمهِ ح��قَّ الفه��م ,فالتجديدُ هو ف��ي �إظهار �أمر
ُل�صقَ به وهو لي�س منه ,والتجديدُ في
الدين الحقِّ  ,ونفيِ ما يكونُ قد �أ ِ
�إظه��ار حقائقِ الكتاب وال�سُّ ��نة ,ومالحظةِ العنا�ص��ر الثالثة :الزمان
والمكان والإن�سان.
والداعي��ةُ الواع��ي الوا�س��ع الأفق هو مَ��نْ يكونُ عل��ى دراية كاملة
بالأ�سلوب الذي يُنا�سِ ُب زمانَه ،ويَنفعُ مكانَه ،ويُقنِعُ �إن�سانَه.
ومِ��ن ذل��ك مث ًال الإف��اد ُة مم��ا يُ�س��مّى الإعج��از العلمي ف��ي القر�آن
أف�ضلُ �أن ن�سمي هذا :التف�سير العلمي للقر�آن وال�سنة-
وال�سنة  -و�أنا � ِّ
فمخاطبة العالَم عبرَ هذا المنهج يُ�ساعِ دُ كثير ًا على لفتِ الأنظار �إلى
هذا الدين ،وحقائقه ،و�آفاقه� ،ش��ريطةَ االلتزام الجا ِّد ب�ضوابط هذا
التف�سير وعدم ال�شطط فيه.

13

ُ
الوقـف على القـرآن

وفي العالَم اليو َم حاجةٌ �إلى القناعة العقلية ,والإ�ش��باع الروحي,
واال�س��تقرار النف�س��ي ,وم��ن المه��مِّ �أنْ نُح�س��نَ تلبي��ة هذه الن��داءات,
وخطاب جاذب.
ٍ
أ�سلوب منا�سب،
ون�شبع هذه الرغبات ،ب� ٍ
وكلُّنا يَعلم التوجيهَ الرائ َع في م�ضمون :حدِّ ثوا النا�س بما يعقلون
�أتحبون �أنْ يكذّ ب اهلل ور�سوله.
��ب خط��ابَ الآخر �أدَّى ه��ذا �إلى ال�ض��رر البالغ
ف���إذا �أ�س��اء المخاطِ ُ
بالمدع ِّو والدعوة.
ومِن تجديد الخطاب الديني تقديمُ العملِ على القول� ،أي التركيز
على �ص��نع القدوة الح�سنة ،وتقديم الإ�سالم �إلى النا�س عبر ال�سلوك
الراق��ي الح�س��ن الجميل ،والأنم��وذج الذي يُحب ُِّب الدي��ن ،وعقيدته،
وحقائقه �إلى النا�س.
وق��د ا�ش��تكى �أحدُ العلم��اء الدُّ عاة م��ن الكالم الخ��اوي الخالي من
الت�أثير فقال:
ع�صـرُ الكــال ِم ت�صرَّمتْ �أوتــارُه

وم�ضى يجــرُّ وراءَ ُه الأنـغــــامـا

لو كان يَنفعنا الكــال ُم مـجـرَّد ًا

لمـــلأتُ �آذانَ الزمـــانِ كــــالمـا
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ومما يدلُّنا على �ضرورة تجديد الخطاب ما ر�أيناه مِنْ �صني ِع علماء
الأمة ،فهُمْ في كل ع�ص��رٍ  ،وفي كل قطرٍ ي�ض��عون من الم�ؤلفات العلمية
والفكرية والدعوية ما يُنا�سِ ُب ع�صرَ هم و�أهلَ ع�صرِ هم.
وم��ن ذل��ك تف�س��يرُ الق��ر�آن ال��ذي ال تنق�ض��ي عجائب��ه وال تنتهي
غرائبه.
وال�سُّ نة بحاجةٍ اليو َم كذلك �إلى مَنْ يجلِّيها ويُظهِرُ ما فيها مِنْ منهجٍ
عظيمٍ ي�صنع الإن�سانَ ال�صالح.
•

•

•
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إشاعة الثقافة القرآنية
يج��ب بح��ثُ الو�س��ائل الت��ي تمكِّنُ م��ن �إ�ش��اعة الثقاف��ة القر�آنية،
ُ
وتقري��بِ النا���س �إل��ى الق��ر�آن ،وتقري��بِ الق��ر�آن �إليه��م� ،إنَّ كثير ًا من
خل��ف الأ�س��وار ،والغالبي��ةُ
َ
المو�س��وعات التف�س��يرية جعل��ت الق��ر�آنَ
العظمى م��ن الم�س��لمين يجهلون معاني الق��ر�آن ،و�أهداف��ه ،و�أحكامه،
ومواعظه ،وال يدنون منه �إال لماماً ،ومَنْ دنا تاله متبرك ًا طالب ًا للثواب
فح�سب ،وهذا تعطيلٌ له.
ُ
و�إنَّ مهم��ة الدعاة الأول��ى �أنْ يفكِّروا في �إيج��اد طريقة لجعل كلِّ
م�سلم على وجه الأر�ض يفقهُ مقا�صدَ القر�آن ومعانيه فقه ًا ي�ؤهِّ له �-إذا
امتُحن -للنجاح بتفوق.
�إنَّ المخت�ص��ين ال يملك��ون من ال�ص��بر والوقت م��ا يجعلهم يعكفون
وين�سحب
ُ
على قراءة تف�سير الرازي ودرا�سته مث ًال فكيف بالآخرين؟
ه��ذا عل��ى تف�س��ير الطب��ري ،والقرطب��ي ،والآلو�س��ي ،وغي��ر ذلك من
التفا�س��ير ،ولنفر���ض �أنَّ �أح��د ًا عَ قَ��دَ الع��زم عل��ى خو���ض لج��ة ه��ذا
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المحيط ،فكيف يكون الحالُ �إذا ا�ص��طدم ب�أمواج الخالفات والأقوال
المتغايرة ،والنقول المتنافرة ،والأحاديث ال�ض��عيفة والمو�ض��وعة،
ورواية الإ�س��رائيليات المقيت��ة ،والخروج عن دائ��رة الن�ص القر�آني
�إلى ماال يَقت�ضيه الن�ص؟
ألم���س رغبة م��ن النا�س في
ه��ذا �ش��يءٌ  ،و ال�ش��يءُ الآخر ه��و �أنني � ُ
فه��م كتابهم ،ولكنهم ال يعرفون الطريقَ �إل��ى ذلك ،فينبغي �أنْ يجتم َع
الدع��ا ُة وي�ض��عوا الخط��وط العري�ض��ة للدخ��ول �إل��ى عال��م الق��ر�آن،
ويعملوا على �إ�شاعة هذه الخطوط في المنابر والمحافل.
ه��ذا ما عنَّ لي الآن ،وفي المو�ض��وع حاجةٌ �إلى التدارك ال�س��ريع،
واهلل الم�ستعان(((.
•

•

•

((( كتبت هذه الكلمة يف (1992/12/16م).

