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ذه��َب المال، وبقي��ت الأعمال �شواهَد خالدة عل��ى اأنا�ٍس اأنعم اهلل 

عليه��م بالتوفيق، فا�شتعملهم في طاعته، واختارهم اأمناء على وحيه، 

وجعلهم ِمن اأ�شباب حفظه.

َنَعم اإّنهم اأنا�س اأثبتوا اأنهم اأهُل اهلل اإذ كانوا اأهاًل للقراآن

األم َيبذلوا له اأمواَلهم والماُل �شقيُق الروح؟

األ��م َيعملوا على حفظ مباني��ه ون�شر معانيه بكل م��ا اأُوتوا ِمن قوة 

مادية ومعنوية؟ بلى

وتعال��وا نطل اإطاللًة عاجل��ًة ِمن اإحدى نواف��ذ الوقف على تاريخ 

م�ش��رق، و�شفح��ات تتالألأ، و�شاع��اٍت �شما فيها الإن�ش��اُن على كل ما في 

الدنيا فخرج عن ماله هلل، فدانْت لذكره الدنيا ما بقيت.

لق��د اأيقنْت الأم��ة اأنَّ مجد الدنيا وعز الآخرة ف��ي القراآن وعملْت 

بهذا اليقين.

وعلم��ْت اأن �شع��ادة الدني��ا ونجاة الآخ��رة في هذا الق��راآن وعملْت 

بهذا العلم.
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وتح��ت هذي��ن ال�شعارين: » حف��ظ المباني ون�ش��ر المعاني « ُبذلت 

اأموال، وَنه�شت اأعماٌل ت�شتع�شي على الإح�شاء.

وهذه الم�شاجد الكبرى فا�شاألوها. 

وهذه ُدور القراآن الخا�شة فا�شتنطقوها.

وه��ذه المدار���س العلمي��ة العام��ة الت��ي كان فيه��ا قاع��ات للقراآن 

فا�شت�شهدوها.

وهذه ُتَرُب الراحلين الكبار فا�شتفهموها.

ر ِمن  ولأب��داأ من  )حلب ال�شهب��اء( فهذا م�شجدها الأم��وي كان ُيقرَّ

وقف��ه اأرزاق لإق��راء القراآن م��ن علمائها، اأو من الوافدي��ن، والأ�شماُء 

كثي��رة كثيرة، ويكف��ي اأْن نتخيل عالم��ًا من اإ�شبيلية يعلِّ��م القراآن في 

حلب، ويتقا�شى راتبًا ِمن وقف جامعها.

وه��ذه دار الق��راآن الر�شائي��ة - وهي اأق��دُم دار للق��راآن في دم�شق- 

اأن�شاأه��ا الإم��اُم ال��ذي انته��ت اإلي��ه الرئا�شة ف��ي قراءة عب��د اهلل بن 

عام��ر: اأب��و الح�ش��ن ر�ش��اأ 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 زهورًا تجل��و الحزن في حدائق 

عالم الإ�شالم.

وق��د اأ�شبح هذا ل��دى الأمة �شغاًل �شاغاًل، فهذا اب��ُن الجزري ُين�شئ 

دارًا للق��راآن ف��ي دم�ش��ق، ث��م َيكت��ب اهلُل اأْن يعي�س في �شي��راز فين�شئ 

دارًا للق��راآن هن��اك، ث��م ُيدفن فيها، ف�ش��الم اهلل على ذل��ك الدم�شقي 

ال�شيرازي !

اأّما المدار�ُس العامة فح�شبنا اأن نتوقف عند المدار�س الثماني التي 

اأن�شاأها الوزيُر الكبي��ُر العالُم العادُل نظاُم الملك وُعرفت بالنظاميات 

ف��ي ع��دٍد م��ن الب��الد، منه��ا المدر�ش��ة النظامية ف��ي )بغ��داد(، وهي 

 وق��ٌف على ال�شافعية اأ�شاًل وفرعًا، و�ش��َرط كذلك اأن يكون فيها مقرٌئ 

يقرئ القراآن.

 وم��ن اأجمل مدار�س الدني��ا الم�شتن�شرية على �شف��اف دجلة التي 

كان فيها داٌر للقراآن تعلِّم ثالثين يتيمًا كتاَب ربهم. 

ج على المدر�ش��ة الفا�شلية الت��ي اأن�شاأه��ا القا�شي الفا�شل  ث��م نعرِّ

ف��ي )القاه��رة( ووقفها عل��ى ال�شافعية والمالكية، وجع��ل فيها قاعة 

لإقراء القراآن، اأقراأ فيها الإماُم الأجلُّ ال�شاطبي.
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وللُت��رب بوابِة العالم الآخر حديٌث طويل، فقد �شهدْت تلك التَرُب 

اأ�شواَت القراء معلِّمين ومتعّلمين قرونًا طوياًل، وكاأنَّ الم�شلَم يريد األ 

ينفك عن كتاب اهلل في دنياه واأخراه، بعد اأْن اآمن اأنه النور والهداية 

والعروة الوثقى.

وربم��ا اأتاكم حدي��ُث الوزير اأبي عبد اهلل محمد بن محمد بن علي 

الم�شري المعروف بال�شاحب تاج الدين ابن َحنا، فقد كان في تربته 

التي ُدفن فيها مكتب لالأيتام يتعلمون فيه القراآن.

    قال ال�شفدي: » ومن اأح�شن حركٍة اعتمدها ما حكاه لي القا�شي 

�شه��اُب الدين ابن ف�ش��ل اهلل قال: اجتزُت بتربت��ه فراأيُت في داخلها 

مكتب��ًا لالأيت��ام وهم يكتبون الق��راآن في األواحهم، ف��اإذا اأرادوا م�شحها 

غ�شلوا الألواح و�شكبوا ذلك على قبره. 

    ف�شاأل��ُت ع��ن ذل��ك فقيل لي: هك��ذا �َشَرط في ه��ذا الوقف. وهذا 

ق�شٌد ح�شن وعقيدة �شحيحة «))). 

ُر بورد القراآن ثرى الإن�شان !        وما اأندى اأَْن يبلَّ الماُء المعطَّ

)1) وهو ترصف شخيص ال يقصد منه يشء آخر.
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واإذا جئنا اإلى الوقف على ن�شر معاني القراآن راأينا له �شورًا رائعة، 

وم�شاه��د معجب��ة، تحملنا عل��ى اأْن نعتزَّ بها، وتحفزن��ا على القتداء 

باأ�شحابها.

ى كرا�ش��ي علمية في الجامعات،  يق��ُف الواقفون اليوم على ما ُي�شمَّ

والواق��ع اأنَّ ه��ذه فك��رٌة اإ�شالمي��ٌة قديم��ٌة، فه��ذا ال�شلط��ان المن�شور 

ق��الوون ال�شالح��ي ُين�ش��ئ در�ش��ًا للتف�شي��ر ف��ي قبت��ه، وكان م��ن ثمار 

ه��ذا الوقف ظهوُر تف�شيٍر كبي��ٍر اأ�شبح من المراج��ع المهمة، ذلك هو 

ث اأبو حيان عن  )البح��ر المحيط( لأب��ي حيان الأندل�شي، وقد تح��دَّ

هذا في �شدر تف�شيره المذكور فقال:

» م��ازال يختلُج ف��ي ذكري، ويعتلُج ف��ي فكري، اأن��ي اإذا بلغُت الأمَد 

��ُن فيه الأديم، ويتنغ�ُس بروؤيتي النديم، وهو العقد الذي  الذي يتغ�شَّ

يح��ُلّ عرى ال�شب��اب، المقوُل فيه: اإذا َبَل��َغ الرجُل ال�شتي��َن فاإياه واإيا 

ال�شواب، األوُذ بجناب الرحمن، واأقت�شُر على النظر في تف�شير القراآن، 

فاأت��اح اهلُل لي ذلك قبل بلوغ ذلك الَعْقد، وبّلغني ما كنُت اأروم من ذلك 

�شًا ف��ي علم التف�شير ف��ي قبة ال�شلطان  الق�ش��د، وذل��ك بانت�شابي مدرِّ
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���س اهلل مرق��ده، وبلَّ بم��زن الرحمة معه��ده، وذلك في  المن�ش��ور قدَّ

دولة ولده ال�شلطان القاهر، الملك النا�شر، وكان ذلك في اأواخر �شنة 

ع�ش��ر و�شب��ع مئة، وهي اأوائ��ل �شنة �شبع وخم�شين م��ن عمري، فعكفُت 

عل��ى ت�شنيف هذا الكتاب، وانتخاب ال�شفو واللباب، اأُجيل الفكَر فيما 

��َع النا�ُس في ت�شانيفهم، واأُنعُم النظ��ر فيما اقترحوه من تاآليفهم،  َو�شَ

د مطَلقها، واأفتُح مغَلقها، واأجمع  فاألخ�ُس مطوله��ا، واأحُلّ م�شكَلها، واأقيِّ

َدها، واأخلِّ�س ُمْنَقَدها...«. مبدَّ

ومم��ن َوِل��ي كر�شَي التف�شير ف��ي هذه القبة الإم��ام عبد الكريم بن 

علي الأن�شاري العراقي، والحافُظ ابُن حجر الع�شقالني.

وقبل مدٍة نزلُت القاهرة ودخلُت هذه القبة التي ما تزال �شاخ�شة 

ت�شم��خ بالأبهة والجالل والعظمة وال�شم��و، ووقفُت خا�شعًا اأحاول اأْن 

اأ�شم��ع �شوت اأبي حيان وابن حج��ر وغيرهما من العلماء وهم يمتعون 

اآذان الدنيا ب�شوت الحق والهدى والجمال.

وف��ي عا�شم��ٍة اأخرى من عالم الإ�شالم كان اب��ُن كثير ُيلقي من على 

كر�شي التف�شير في الجامع الأموي بدم�شق تف�شيَره الخالد.
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وم��ن ي��زر )ا�شطنب��ول( ف��ال ين�س اأن ي��زور اأي��ا �شوفي��ه وي�شتذكر 

المجل���َس الحاف��َل الذي ختم في��ه العالمة النك�شاري تف�شي��َر القراآن 

وق��ال: اأيه��ا النا�س اإن��ي �شاألُت اهلل تعالى اأْن يمهلن��ي اإلى ختم تف�شير 

الق��راآن العظي��م، ولع��ل اهلل تعال��ى يختمن��ي عقيب ذل��ك. فدعا اهلل 

�شبحان��ه وتعالى بالختم عل��ى الخير والإيمان فاأّم��ن النا�ُس لدعائه، 

ثم اأتى بيته ومر�س وتوفي.

وكان مم��ن ح�ش��ر در�ش��ه في اأي��ا �شوفي��ه: ال�شلط��ان بايزيد خان، 

ح�شر ل�شتماع تف�شيره.

وِم��ْن ن�شر معان��ي القراآن وق��ُف تفا�شيره، وهذا ب��اٌب وا�شع نرى من 

خالل��ه جه��ودًا جبارة ف��ي ت��داول الكتب، والحر���س عليه��ا، وتعميم 

 النتف��اع به��ا، و�شرع��ة �شفره��ا م��ن الم�شرق اإل��ى المغ��رب، والمغرب 

اإلى الم�شرق.

ول يفوتن��ي اأخي��رًا اأَْن اأُ�شي��ر اإل��ى وق��ف الم�شح��ف ذاِت��ِه، وه��ذا 

كثي��ٌر ل ياأت��ي عل��ى جمع��ه الجامع��ون، ولك��ن ِم��ن �ش��وره العظيم��ة 

اأْن يق��وَم �شلط��اٌن بكتاب��ة الم�شح��ف بخط��ه، ويقف��ه عل��ى الم�شاجد 
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الكب��رى، كم��ا فعل ال�شلطان عل��ي بن عثمان بن يعق��وب بن عبد الحق 

 المرين��ي ملك المغرب اإذ كتب م�شحفًا ف��ي ثالثين جزءًا ووقفه على 

الم�شجد الأق�شى.

     وكم��ا فع��ل اأورن��ك زي��ب عالم كي��ر ملك الهن��د اإِذ كت��ب م�شحفًا 

ووقفه على الم�شجد النبوي.

ت في الوقف على  ت�شع��ُب الإفا�ش��ة في ر�شد الم�شروعات الت��ي تمَّ

الق��راآن وهي م�شروع��ات كبرى، يناف���س فيها الالح��ُق ال�شابَق، بحيث 

ا�شتعل��ْت بالد الإ�شالم بالعلم والتعليم، وكان كلما ُوِقَف درهٌم ارتفعْت 

راية، وُبلِّغْت اآية، وُكتبْت �شفحة جديدة في كتاب الح�شارة.

 اأو�ش��ي بتعميم الوق��ف على الكرا�ش��ي القراآنية ف��ي الجوامع، كما 

في الجامعات))(. 

•     •     •

)1) ألقيـت هـذه الكلمـة يف مؤمتـر »أثـر الوقف اإلسـامي يف النهضـة العلمية« يف 
جامعة الشارقة )9-2011/5/10م(.
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ملحق عن مشاركة الكاتب يف حوار عن

) جتديد اخلطاب الديين (

ْت مجلُة )المنبر الثقافي( التي ت�شدُر عن الملحقية الثقافية  خ�شَّ

ال�شعودي��ة بدولة الإمارات العربية المتحدة في عددها الثالث ع�شر 

��ْت مو�شوَع )تجديد الخطاب  )مح��رم 429)ه�/ يناير 2008م(، خ�شَّ

الدين��ي( بمل��ٍف كام��ٍل، وقد ح��اورْت ع��ددًا م��ن المخت�شي��ن في هذا 

المو�شوع، ومنه��م الدكتور عبد الحكيم الأني�س كبير باحثين اأول في 

دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل الخيري بدبي، - وقد ُن�ِشَر جزٌء ِمْن 

جوابه -، وهذا هو ال�شوؤال والجواب كاماًل:

�س: وماذا عن التجديد في الإ�شالم؟

ج: لُب��د ِم��َن التجدي��د ف��ي كل مناح��ي الحي��اة، فالإن�ش��اُن َي�ش��اأُم 

التكرار حتى قال ال�شاعُر القديم:

      م�ا اأران�ا ن�ق��وُل اإل ُم�ع��ارًا        اأو ُمعادًا ِمْن قولنا مكرورا

وهنا قد يعر�ُس �شوؤال: كيف التجديُد وفي اأي �شيٍء وال�شريعُة قد 

ختمت ال�شرائَع واهلُل قد اأكمل الإ�شالم؟
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والج��واب: اأنَّ التجدي��َد م�شطل��ٌح نب��وٌي، وق��د قال علي��ه ال�شالة 

ُد  وال�شالم: » اإنَّ اهلَل يبعث لهذه الأّمة على راأ�س كل مئة �شنٍة َمْن يجدِّ

لها ديَنها « رواه اأبو داود.

ف��ال غ�شا�ش��ة اإذن ِمْن طرح ه��ذا الم�شطلح، والكالِم في��ه، وال�شعِي 

اإلي��ه، ولك��ن لُب��دَّ من فهمِه ح��قَّ الفه��م، فالتجديُد هو ف��ي اإظهار اأمر 

َق به وهو لي�س منه، والتجديُد في  ، ونفِي ما يكوُن قد اأُل�شِ الدين الحقِّ

نة، ومالحظِة العنا�ش��ر الثالثة: الزمان  اإظه��ار حقائِق الكت��اب وال�شُّ

والمكان والإن�شان.

والداعي��ُة الواع��ي الوا�ش��ع الأفق هو َم��ْن يكوُن عل��ى دراية كاملة 

بالأ�شلوب الذي ُينا�ِشُب زماَنه، وَينفُع مكاَنه، وُيقِنُع اإن�شاَنه.

وِم��ن ذل��ك مثاًل الإف��ادُة مم��ا ُي�شّم��ى الإعج��از العلمي ف��ي القراآن 

ُل اأن ن�شمي هذا: التف�شير العلمي للقراآن وال�شنة-  وال�شنة - واأنا اأف�شِّ

فمخاطبة العاَلم عبَر هذا المنهج ُي�شاِعُد كثيرًا على لفِت الأنظار اإلى 

ه��ذا الدين، وحقائقه، واآفاقه، �شريطَة اللتزام الجادِّ ب�شوابط هذا 

التف�شير وعدم ال�شطط فيه.
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وف��ي العاَلم اليوَم حاجٌة اإلى القناعة العقلية، والإ�شباع الروحي، 

وال�شتق��رار النف�ش��ي، وم��ن المه��مِّ اأْن ُنح�ش��َن تلبي��ة هذه الن��داءات، 

ون�شبع هذه الرغبات، باأ�شلوٍب منا�شب، وخطاٍب جاذب.

ثوا النا�س بما يعقلون  وكلُّنا َيعلم التوجيَه الرائَع في م�شمون: حدِّ

اأتحبون اأْن يكّذب اهلل ور�شوله.

ى ه��ذا اإلى ال�ش��رر البالغ  ف��اإذا اأ�ش��اء المخاِط��ُب خط��اَب الآخر اأدَّ

بالمدعوِّ والدعوة.

وِمن تجديد الخطاب الديني تقديُم العمِل على القول، اأي التركيز 

على �شنع الق��دوة الح�شنة، وتقديم الإ�شالم اإلى النا�س عبر ال�شلوك 

ُب الدي��ن، وعقيدته،  الراق��ي الح�ش��ن الجميل، والأنم��وذج الذي ُيحبِّ

وحقائقه اإلى النا�س.

عاة م��ن الكالم الخ��اوي الخالي من  وق��د ا�شتك��ى اأحُد العلم��اء الدُّ

التاأثير فقال: 

مْت اأوت��اُره        وم�شى يج��رُّ وراَءُه الأن�غ����ام�ا ع�ش�ُر الك��الِم ت�شرَّ

دًا        لم���الأُت اآذاَن الزم���اِن ك����الم�ا لو كان َينفعنا الك��الُم م�ج�رَّ
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ومما يدلُّنا على �شرورة تجديد الخطاب ما راأيناه ِمْن �شنيِع علماء 

الأم��ة، فُهْم في كل ع�شٍر، وف��ي كل قطٍر ي�شعون من الموؤلفات العلمية 

والفكرية والدعوية ما ُينا�ِشُب ع�شَرهم واأهَل ع�شِرهم.

وم��ن ذل��ك تف�شي��ُر الق��راآن ال��ذي ل تنق�ش��ي عجائب��ه ول تنتهي 

غرائبه.

نة بحاجٍة اليوَم كذلك اإلى َمْن يجلِّيها وُيظِهُر ما فيها ِمْن منهٍج  وال�شُّ

عظيٍم ي�شنع الإن�شاَن ال�شالح.

•     •     •
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إشاعة الثقافة القرآنية

ُن م��ن اإ�شاع��ة الثقاف��ة القراآنية،  يج��ُب بح��ُث الو�شائ��ل الت��ي تمكِّ

وتقري��ِب النا���س اإل��ى الق��راآن، وتقري��ِب الق��راآن اإليه��م، اإنَّ كثيرًا من 

المو�شوع��ات التف�شيري��ة جعل��ت الق��راآَن خل��َف الأ�ش��وار، والغالبي��ُة 

العظمى م��ن الم�شلمي��ن يجهلون معاني الق��راآن، واأهداف��ه، واأحكامه، 

ومواعظه، ول يدنون منه اإل لمامًا، وَمْن دنا تاله متبركًا طالبًا للثواب 

فح�شُب، وهذا تعطيٌل له.

روا في اإيج��اد طريقة لجعل كلِّ  واإنَّ مهم��ة الدعاة الأول��ى اأْن يفكِّ

له -اإذا  م�شلم على وجه الأر�س يفقُه مقا�شَد القراآن ومعانيه فقهًا يوؤهِّ

امُتحن- للنجاح بتفوق.

اإنَّ المخت�شي��ن ل يملك��ون من ال�شب��ر والوقت م��ا يجعلهم يعكفون 

على قراءة تف�شير الرازي ودرا�شته مثاًل فكيف بالآخرين؟ وين�شحُب 

ه��ذا عل��ى تف�شي��ر الطب��ري، والقرطب��ي، والآلو�ش��ي، وغي��ر ذلك من 

التفا�شي��ر، ولنفر���س اأنَّ اأح��دًا َعَق��َد الع��زم عل��ى خو���س لج��ة ه��ذا 
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المحيط، فكيف يك��ون الحاُل اإذا ا�شطدم باأمواج الخالفات والأقوال 

المتغايرة، والنق��ول المتنافرة، والأحادي��ث ال�شعيفة والمو�شوعة، 

ورواي��ة الإ�شرائيليات المقيت��ة، والخروج عن دائ��رة الن�س القراآني 

اإلى مال َيقت�شيه الن�س؟

ه��ذا �ش��يٌء، و ال�ش��يُء الآخر ه��و اأنني األم���ُس رغبة م��ن النا�س في 

فه��م كتابهم، ولكنهم ل يعرفون الطريَق اإل��ى ذلك، فينبغي اأْن يجتمَع 

الدع��اُة وي�شع��وا الخط��وط العري�ش��ة للدخ��ول اإل��ى عال��م الق��راآن، 

ويعملوا على اإ�شاعة هذه الخطوط في المنابر والمحافل.

 ه��ذا ما عنَّ ل��ي الآن، وفي المو�شوع حاجٌة اإل��ى التدارك ال�شريع، 

واهلل الم�شتعان))(.

•     •     •

)1) كتبت هذه الكلمة يف )1992/12/16م(.

 


