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بأجواء معطرة بذكرى يوم املباهلة املبارك افتتح 
سماحة األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
اإلمام  روضة  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
لدار  التابعة  القرآنية   السالم(  )عليه  احلسني 
القرآن الكرمي، حيث تضمن حفل اإلفتتاح آٍي من 
أثنى  الكربالئي  للشيخ  وكلمة  احلكيم،  الذكر 
فيها على اجلهود املباركة التي يبذلها العاملون 
القرآن الكرمي خدمًة لنشر ثقافة وعلوم  دار  في 
خالل  سماحته  وأوضح  كما  تعالى،  اهلل  كتاب 
كلمته أن هناك مشاريع قرآنية ستنطلق قريًبا 
العتبة  في  الكرمي  القران  دار  نشاطات  ضل  في 

احلسينية املقدسة. وقد تضمن احلفل قراءة 
عن  فضال  األطفال،  حناجر  بها  ترمنت  آياٍت 
عرض مسرحي جسدوا فيه ذكرى يوم املباهلة 
بأداء رائع ألطفال روضة األمام احلسني )عليه 
الدكتور  بعدها  ألقى  ثم  القرانية،  السالم( 
املصري  واألديب  الكاتب  اجمليد  عبد  معروف 
من  رأُه  ملا  سعادته  عن  فيها  أعرب  كلمة 
املقدس  الرحاب  من  تنطلق  قرآنية  نشاطات 

لسيد الشهداء )عليه السالم( . 

مساحة األمني العام
للعتبة احلسينية املقدسة

يفتتح 
روضة اإلمام احلسني )عليه السالم(

القرآنية 

تفي باختتاِم مسابقِتها القرآنيِة لطلبِة مشروِع األلِف حافٍظ  داُر القرآِن الكريِم تحَ
استمراراً للجهود املبذولة في خدمة القرآن الكرمي، احتفلْت دار القرآن 
القرآنية  مسابقتها  باختتام  املقدسة  احلسينية  العتبة  في  الكرمي 
و  حافظاً   290 شارك  قد  و  العراق،  في  للقرآن  حافظ  األلف  ملشروع 
حافظة ، و كان عدد الفائزين 36 فائزاً من عموم العراق في حفظ جزٍء 
واحد وثالثة أجزاء و خمسة أجزاء و عشر أجزاء و عشرين جزًء و ثالثني 

جزًء.
املقدسة  احلسينية  للعتبة  العام  األمنُي  سماحة  احلفل  حضر  وقد 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي وعدد من رؤساء األقسام في العتبة و وفٌد 
من العتبة العباسية املطهرة، الذين أبدوا اعجابهم باجلهود املبذولة 
في خدمة القرآن، حيث بدأ احلفل بآي من الذكر احلكيم تالها القارئ 
احلاج أسامة الكربالئي، و من ثم كلمة لسماحة الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي، وبعدها كلمة ملدير دار القرآن الكرمي الشيخ حسن املنصوري و من ثم متَّ توزيع اجلوائز على الفائزين .
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يف ظلِّ املشروِع القرآنيِّ للجامعاِت العراقيِة داُر القرآِن الكريِم َتستضيُف طلبَة جامعِة الكوفِة

بعد زيارة رئيس اجلمعية العاملية إلحياء التراث في لبنان الشيخ 
احلسينية  العتبة  في  الكرمي  القرآن  لدار  العاملي  املصري  قاسم 
املقدسة و اطالعه على النشاطات و املشاريع القرآنية التي تبنْتها 
الدار متخذًة العزم و اإلرادة من اجلوار املقدس لصاحب املرقد املطهر، 
للعتبة  العامة  األمانة  وقعْت  السالم(.  )عليه  احلسني  اإلمام 
احلسينية املقدسة اتفاقية للتعاون القرآني مع اجلمعية العاملية 

إلحياء التراث. 
الشعبني  بني  اخلبرات  تبادل  إلى  تهدف  االتفاقية  هذه  أّن  يُذكُر 
الشقيقني العراقي و اللبناني؛ للتعرف على الواقع العلمي و الثقافي 
و االستفادة من اخلبرات املتبادلة و خصوًصا في اجملال القرآني. و من 
أهم بنود هذه االتفاقية هي إقامة دورات قرآنية تخصصية في الصحن احلسيني الشريف للطلبة الذين سيفدون من لبنان، 

و تنظيم محافل و أمسيات قرآنية مشتركة في املناسبات اإلسالمية السّيما مناسبات أهل البيت )عليهم السالم(.
وقد اتفَق اجلانبان على تشكيل جلنة مشتركة ملتابعة تفعيل هذه االتفاقية و املستجدات الثقافية.

بعد مضي شهر من فتح الدورات القرآنية في جامعة الكوفة 
زار  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  من  بدعوة  و 
القرآن الكرمي و ذلك  دار  الدورات قسَم  جمٌع من طلبة هذه 
حيث  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام   بزيارة  التشرف  بعد 
أُقيم على هامش الزيارة ندوة قرآنية ترأسها الدكتور سالم 
أكدَّ  الكرمي  القرآن  لدار  اإلستشارية  الهيئة  عضو  جاري 
فيها على دور دار القرآن الكرمي في تبني املشاريع القرآنية 
املباركة وحرصها على إجناحها، وقد أكدَّ أيًضا على ضرورة 
اإلعتصام  و  تعاليمه  و  الكرمي  القرآن  مببادئ  التمسك 
بحبل اهلل املمدود بني األرض و السماء، أال و هو أهل بيت 

العصمة )صلوات اهلل و سالمه عليهم أجمعني(.
كما أعرَب األساتذة و الطلبة املشاركون عن شكرهم 
للقائمني على هذا املشروع متمنني لهم الثبات على 

هذا النهج املبارك و التسديد من اهلل. و في لقاء خاص 
هادي  الدكتور  و  الكرمي  القرآن  دار  موقع  مراسل  جمع 

سعدون رئيس جلنة النشاط القرآني في جامعة الكوفة 
دار   / املقدسة  احلسينية  العتبة  »أقامْت  قائال:  حتدث 

القرآن الكرمي و بالتعاون مع رئاسة جامعتنا دورات قرآنية 
لطلبة اجلامعة و قد شهدْت اجلامعة من خالل هذه الدورات 

أن للقرآن عمًقا في نفوس طلبتنا حتى نستطيع من بعد 
ذلك تخريج مجموعة من الطلبة القادرين على قيادة عراٍق 

إنسانًا  و طبيًبا  إنسانًا  نخرج مهندًسا  أن  نريد  نحن  جديٍد، 
و مدرًسا إنسانًا، و ليس مهندًسا و طبيًبا و مدرًسا فقط، و 

ذلك من خالل جتذير مفاهيم القرآن الكرمي في أذهانهم و آيات القرآن الكرمي و دالالته«
و أضاف سعدون:« إن الكليات التي شاركت أربع كليات و كان عدد الطلبة املشاركني مئة و ثمانني طالًبا و طالبة، و نحن 

نطمح بأن تكون هناك مرحلة ثانية لهذه الدورات و من اهلل التوفيق«.

دارُ القرآِن الكرميِ توقُع اتفاقيًة للتعاوِن القرآنيِّ مَع اجلمعيِة العامليِة إلحياِء التراِث في لبناَن
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لنشر  اجلاد  سعيها  إطار  في 
علومه  و  الكرمي  القرآن  ثقافة 
واالنفتاح على العالم اإلسالمي 
برئاسة  قرآني  وفد  التقى   ،
املنصوري مدير  الشيخ حسن 
العتبة  في  الكرمي  القرآن  دار 
بسفير  املقدسة  احلسينية 
لدى  العربية  مصر  جمهورية 
كمال  شريف  األستاذ  العراق 
في  املصري  والقنصل  شاهني 
عبد  محمد  األستاذ  بغداد 
حول  حديٌث  دارَ  وقد  اجمليد، 
والقرآنية  الثقافية  العالقات 
البلدين  بني  تطويرها  وسبل 
الذي  الوقت  في  الشقيقني 

بادرْت فيه العتبة احلسينية باستضافة كوكبة من قراء جمهورية مصر العربية، وقد أعرب السفير املصري عن سعادته في 
لقاء وفد دار القرآن الكرمي، حيث قال: }نحن سعداء بهذه الزيارة، و نتطلع لزيارة كربالء بكل شوق، أنتم تعلمون باحملبة التي 

يكنها الشعب املصري للشعب العراقي وألهل البيت )عليهم السالم({.
و أضاف: }نتمنى أْن تدعوا لنا لنتعدى هذه املرحلة الصعبة التي ميرُّ بها الشعب املصري{. وقد أبدى سعادة السفير املصري 
العام  واللقاء مع سماحة االمني  )ع(  االمام احلسني  لزيارة  العتبة احلسينية  اليه من  التي وجهت  بالدعوة  وترحيبه  شكره 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي واالطالع على معالم مدينة كربالء املقدسة ، يذكر أن دار القرآن الكرمي قد وقعت اتفاقيات دولية 
مع كلٍّ من  الهيئة العليا للعلماء في اندونيسيا وأخرى مع دار القرآن الكرمي في حرم اإلمام الرضا )عليه السالم( و مؤسسة 

املزدهر الثقافية في السنغال، وكان آخر هذه االتفاقيات التي وقعْت مع اجلمعية العاملية إلحياء التراث في لبنان .

وفد من دار القرآن الكريم يلتقي بسفري مجهورية مصر العربية يف العراق

العتبة  القرآنية في  واملشاريع  النشاطات  إظهار حجم  والعمل على  واحلكومية  الدينية  املؤسسات  التواصل مع  أطار  في 
احلسينية املقدسة زار وفد من دار القران الكرمي جلنة االوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي و قد التقى هناك 
برئيس اللجنة حيث استمع رئيسها السيد علي العالق وبحضور جميع األعضاء إلى ما تقوم به العتبة احلسينية املقدسة 
/دار القرآن الكرمي من نشاطات قرآنية متميزة و ما أثمرته في نشر ثقافة القرآن في داخل العراق وخارجه، وقد رحب اجلميع 
و  بالقرآن  اخلاصة  األسئلة  بعض  احلاضرون  وجه  ثم  اجملاالت،  مختلف  في  للتعاون  استعدادهم  مبدين  املبارك  العمل  بهذا 
علومه للحافظني منتظر ومحمد باقر املنصوري 
تالوة  احلمزة  عبد  أسامة  القارئ  قدم  أن  بعد 
نالْت  التي  و  البرملان  جلسة  الفتتاح  مباركة 
إعجاب اجلميع مما دفعهم للتوجه و بدافع كبير 
والعمل  احلفاظ  و  القراء  بشريحة  لالهتمام 
ببقية  أسوة  يحفظ حقوقهم  قانون  إقرار  على 

الكفاءات الوطنية.
هذا وقد وجه الوفد دعوة لرئيس وأعضاء اللجنة 
وتواصل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  لزيارة 
بالواقع  النهوض  أجل  من  اجللسات  و  اللقاءات 

القرآني في عموم العراق.

وفد من دار القران الكرمي يطلع جلنة األوقاف و الشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي 
على املشاريع القرآنية الدولية 
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دأبْت دار القرآن الكرمي في العتبة احلسينية املقدسة على 
الطويل  بباعها  ُعرفْت  التي  العاملية  الشخصيات  دعوة 
في مجال علوم القرآن الكرمي و أحكام التالوة و أساليب 
على  اإلطالع  الدعوات  هذه  خالل  من  يتّم  حيث  احلفظ؛ 
نشاطات الدار و ما شهدته من قفزات نوعية 
أساليب  في  التطور  و  التقدم  مجاالت  في 

التعليم القرآني.
فقد زار الدار مسؤول مؤسسة املزدهر الثقافية 
بعض  على  اّطلع  و  منها  دعوة  بعد  العاملية 
إجنازات هذه الدار، ما دفعه إلى توقيع اتفاقية 
القرآن  دار  و  مؤسسته  بني  مشتركة  قرآنية 
الكرمي و أفاد قائاًل: }نريد أن نعقد اتفاقية قرآنية 
األخوة  ليطلع  الكرمي  القرآن  دار  مع  ثقافية  و 
تعامل  كيفية  على  السنغال  في  املسلمون 

القرآنيني في كربالء مع القرآن الكرمي{.
و إن دلَّ هذا على شيء فإّنا يدل على حرصه 
دار  لدى  القرآنية  اخلبرات  نقل  في  الشديد 
املقدسة  احلسينية  العتبة  في  الكرمي  القرآن 

الى دولة السنغال األفريقية.
هذه  أن  أرى  }أنا  قائال:  عّقب  و 
اإلتفاقية سيكون لها تأثير كبير 
في العالقات بني البلدين العراق 
بني  العالقات  ألنَّ  السنغال؛  و 
هذين البلدين قدمية و ستساعد 
النشاطات  و  اخلبرات  تبادل  على 

في مجال القرآن الكرمي{.
األمني  بتوقيع  االتفاق  متَّ  وقد 
احلسينّية  للعتبة  العام 
عبد  الشيخ  سماحة  املقّدسة 
القرآن  دار  عن  الكربالئي  املهدي 
شريف  الشيخ  توقيع  و  الكرمي، 
املزدهر  مؤسسة  عن  حيدره 
من  سيتم  و  العاملية،  الثقافية 
خالل هذه االتفاقية زيارة الشيخ 
حسن املنصوري رئيس قسم دار 
القرآن الكرمي و احلافظني منتظر 
دولة  الى  املنصوري  باقر  و محمد 
السنغال و إقامة أُمسيات قرآنية هناك. كما ومت االتفاق 
على إقامة دورات تدريبية بأحكام التالوة و العلوم القرآنية 

في دار القرآن الكرمي للطالب املتميزين في السنغال.

دارُ القرآِن الكريِم توقُع اتفاقيًة قرآنيًة مع مؤسسِة املزدهِر الثقافيِة 
العامليِة يف السنغاِل
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شهدت محافظات العراق و مدنه اخملتلفة إقبااًل واسًعا 
حافظ  األلف  مشروع  الى  االنضمام  في  ملحة  ورغبة 
املقدس  اجلوار  من  انطلق  الذي  املشروع  الكرمي،  للقرآن 
املشروع  هذا  اتسع  قد  و  السالم(  )عليه  احلسني  لإلمام 
بشكل الفت للنظر بحيث امتدت جذورُُه من أرض كربالء 
وكان  العراقية،  احملافظات  معظم  الى  لتصل  املقدسة 
حملافظتي املوصل وكركوك الشرف في االنضمام الى هذا 
ألحكام  القرآنية  الدورات  انطلقت  عام  فقبل  املشروع، 
التالوة والقراءات الصحيحة في هاتني احملافظتني؛ حيث 
في  رغبًة منهم  الطلبة  من  أعداد كبيرة  إليهما  انظم 
قراءة آي القرآن الكرمي بالشكل الصحيح، وبعد اجتيازهم 
هذه الدورات أعلن هؤالء الطلبة انضمامهم الى مشروع 

األلف حافظ للقرآن الكرمي. 
ومن أجل الوقوف على رغبتهم و تطلعاتهم  و ما يصبون إليه زار وفٌد من دار القرآن الكرمي في العتبة احلسينية املقدسة 
تلك الدورات القرآنية، فكانت ناحية )تازة( في كركوك احملطة األولى للوفد؛ حيث تُقام هناك أربع دورات كما و زار الوفد قضاء 

)برطلة( في محافظة املوصل؛ حيث تُقام في هذا القضاء أربع دورات قرآنية للبنات. 
 و قد متَّ التركيُز في هذه الزيارة للمحافظتني على ضرورة االهتمام بالدورات القرآنية الصيفية و تطويرها و على حفظ لقرآن 
الكرمي بأكمله بعد معرفة أحكام تالوته بالصورة التي خّطها لنا أئمة هذا الفن؛ ليكون جيل املستقبل قد اعتمد على أُسس 

رصينة قد ارتكزْت على قاعدتني أساسيتني هما القرآن و العترة.

في إطاللة صباحية من كلِّ يوم يشارك زوار احلرم املقدس 
التي  القرآنية  السالم( في اخلتمة  )عليه  لإلمام احلسني 
الكرمي هناك؛ حيث يشرف على هذه  القرآن  دارُ  تقيمها 

اخلتمة أُستاذان مختصان بتعليم القراءة الصحيحة.

وقد هيَّأْت الدارُ ختماٍت قرآنيًة بلغاٍت مختلفٍة كي 
قراءة  قومياتهم  مبختلف  و  الزوار  جلميع  يتسنى 
القرآن الكرمي من خالل املشاركة بهذه اخلتمة و من 
ثَمَّ إهداء ثوابها إلى أرواح أموات املؤمنني و املؤمنات.

القرآنية  اخلتمة  إهداء  و  لقراءة  الصباحي  القرآني  احملفل  افتتاح 
الكاملة يف الصحن احلسيين الشريف

وكركوك  املوصل  يف  القرآنية  احللقات  الصحيحة،  والقراءة  التالوة  أحكام  دورات  إمتامها  بعد 
تلتحق يف مشروع األلف حافظ للقرآن الكريم يف العراق 
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بعد سعيٍّ متواصل و دؤوٍب لنشر ثقافة القرآن الكرمي وعلومه في بلدان العالم اإلسالمّي أفتتحت مؤخرا الدورة القرآنية االولى 
للطلبة الوافدين من اندونيسيا 
-أكبر الدول اإلسالمية من حيث 
هذه  وتأتي  السكانية-  الكثافة 
التفاقية  تعزيزًا  القرآنية  الدورة 
بني  متت  التي  القرآني  التعاون 
دار  املقدسة/  احلسينية  العتبة 
العلماء  ومجلس  الكرمي  القرآن 
الدينية  -السلطة  اإلندونيسي 
العليا في اندويسيا- وتقام هذه 
تعلم  في  التخصصية  الدورة 
الكرمي  القرآن  تدريس  أساليب 
طالباً   20 مبشاركة  وحتفيظه، 
وطالبة، يذكر أن دار القرآن الكرمي 
املقدسة  احلسينية  العتبة  في 
مماثلة  قرآنية  اتفاقية  وقعت  قد 
مع مؤسسة املزدهر العاملية في 

السنغال وستواصل هذه الدار املباركة سعيها في حمل رسالة القرآن الكرمي ونشر ثقافته بني أبناء املسلمني مستمدة من 
فيض رعاية االمام احلسني »عليه السالم« وبركات جواره املقدس العزم لتقدمي املزيد من العطاء.

وفي ختام الدورة أقامْت دار القرآن الكرمي في العتبة احلسينية املقدسة حفاًل اختتامًيا للدورات القرآنية التي انطلقْت على 
الصعيدين الوطني و الدولي في الصحن احلسيني الشريف، و ذلك بحضور عددٍ من مسؤولي العتبة و طلبة دار القرآن الكرمي 

باإلضافة إلى حشٍد غفيرٍ من زائري احلرم املقدس لسيد الشهداء اإلمام احلسني )عليه السالم(.
للعتبة  العام  األمني  كلمة سماحة  تلتها  ثمَّ  الكربالئي،  عادل  القارئ  تالها  احلكيم  الذكر  من  آي  بقراءة  احلفل  ابتدأ  قد  و 
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي التي أُلقيت من قبل فضيلة الشيخ رائد احليدري. هذا و قد تخللْت احلفل 

تواشيح دينية و قصائد شعرية انصب مفهومها و مضمونها على التمسك مببادئ القرآن الكرمي و العمل بها.
و في ختام احلفل مت تكرمي الطلبة املتخرجني الذين شاركوا في هذه الدورات القرآنية التي أُقيمْت في شهر شعبان املعظم 
معلمي  لتأهيل  الرابعة  كالدورة 
و  الكرمي،  القرآن  معلمات  و 
الدورة التطبيقية الثالثة ملعهد 
التأهيلية  الدورة  و  املعلمات، 
و  احلرمني،  حماية  لقوة  األولى 
في  األولى  التخصصية  الدورة 
تدريس  أساليب  و  طرق  تعليم 
للطلبة  الكرمي  القرآن  حتفيظ  و 
إلى  أندونيسيا  من  الوافدين 

العراق.
الدورة  هذه  أنَّ  بالذكر  اجلدير  و 
ضمن  أُقيمْت  التي  األُولى  هي 
بني  القرآني  التعاون  اتفاقية 
العتبة  في  الكرمي  القرآن  دار 
مجلس  و  املقدسة  احلسينية 

العلماء األندونيسي. 

دار القرآن الكريم تفتح آفاق التعاون القرآني مع دول العامل 
اإلسالمي
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القراء  و  احلفاظ  رابطة  شاركْت 
بالعتبة  الكرمي  القرآن  لدار  التابعة 

املسابقة  في  املقدسة  احلسينية 
القرآنية الوطنية الكبرى الثامنة 
لتالوة القرآن الكرمي التي أقامتها 
العراقية  القرآنية  املؤسسة 

املسابقة  هذه  متيزْت  حيث  بغداد.  في 
العراقيني و باحلضور املتميز  القراء  مبشاركة كبار 
رابطة  عضوا  حصل  قد  و  القرآنية،  للمؤسسات 

األول  املركزين  على  القراء  و  احلفاظ 
من  األول  املركز  كان  حيث  الثاني  و 
نصيب السيد محمد طاهر عيسى 

على  ظاهر  يحيى  وائل  حصل  بينما 
املركز الثاني و قد تخللْت احلفَل تالواٌت 

متميزٌة و في ختام املسابقة ُوزعْت اجلوائز 
على املتسابقني الفائزين.

املراكِز  حيصدون   الكريم  القران  دار  طلبة 
اأُلوىل يف املسابقِة القرآنيِة الوطنيِة الثامنِة 

للتالوِة يف بغداَد

استضافت دارُ القرآن الكرمي في العتبة احلسينية املقدسة الفائزين 
حيث  الدولية  األُولى(  الدولية  القرآن  )نصرة  مسابقة  في  االوائل 
الشريف شارك فيها عدد من  الصحن  اقامت امسية قرانية في 
الفائزين في هذه املسابقة التي حاز على املرتبة االولى في التالوة 

مسؤول رابطة احلفاظ و القراء احلاج أُسامة الكربالئّي.
املشاركون مثلوا دوالً عربية و إسالمية عديدة، حصَل العراق على 
املركز االول وحصلْت إيران على املركز الثاني، أما املركز الثالث فكان 
جلمهورية مصر العربية هذا في التالوة، أما في مجال احلفظ فكان 
نصيب العراق األول أيضا فيما كان املركز الثاني والثالث من نصيب 
ايران واجلمهورية التونسية على التوالي حيث تشرف احلضور بزيارة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( و إلتقوا بسماحة األمني العام للعتبة 
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، الذي أثنى على 
الثالثة  بتكرمي  سماحته  أوعز  و  الشابة،  القرآنية  الطاقات  هذه 
أُقيمْت  وبعدها  العمرة،  مناسك  ألداء  واحلفظ  التالوة  في  األوائل 
الوافدين من   الزائرين  بني حشود  إميانيٍة  بأجواٍء  القرآنية  اإلمسية 
احملافظات العراقية و من مختلف الدول العربية و اإلسالمية، و قد 

قدمْت هذه النخبة من القراء أداءات مميزة أعجبْت احلاضرين.

الفائزوَن يف مسابقِة نصرِة القرآِن 
الدوليِة اأُلوىل ُيشاركوَن بأمسيٍة 

قرآنيٍة يف الصحن احلسيين الشريف
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مبناسبة عيِد الغديرِ األغر اقامت  روضُة 
القرانية  السالم(  )عليه  احلسني  االماِم 
حفال بهيجا  تضمن عددًا من النشاطاِت 
الوالِء  مكنوناِت  عن  املعبرِة  والفعاليات 
القرآنِي  اجليِل  سريرِة  في  الفطري 
الصاعد، إذ متثلْت هذه الفعاليات بقراءة 
اآليات القرانية لعدد من االطفال اضافًة 
الى تاديِة عرٍض مسرحٍي متحورَ حوَل أداٍء 
هذه  مثِل  وفي  الغدير،  يوِم  لبيعِة  رمزٍي 
املناسبات احملفزِة لروِح الوالِء كان البَُد من 
حيث  األدبي.  القول  فنوِن  ألجودِ  حضورٍ 
بالقصائِد  الصغيرُة  احلناجُر  صدحْت 

الشعريِة املترنِة بحِب اهِل البيت 
روضة  أن  السالم(.يذكر  عليهم   (
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
العام  هذا  انطلقت  القرآنية 
العامة  االمانة  برعاية مباركة من 
دار   / املقدسة  احلسينية  للعتبة 
تنشأِة  الى  وتهدف  الكرمي  القران 
جيٍل واعد بثقافِة القرآن وحِب أهِل 

البيت )عليهم السالم(

أزهارُ وبراعُم روضِة األماِم احلسني )عليه السالم( القرآنيِة

تََتفتُح إبتهاجاً بذكرى عيِد الغديرِ
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مقاالت قرآنية 

َبَلَغُة الِتْكَراِر ُتْشِرُق ِف الُقْرآِن الَكِريِم

 1- سورة مرمي: آية 4- 6. 
 2 - ينظر: أثر النحاة في البحث البالغي – د. عبد القادر حسني- ص142.

 3 - سورة الفجر: آية 21- 22.
  4- سورة العلق: آية 1- 5. 

 5 - ينظر مثالً: الظواهر اللغوية و النحوية في كتب الغربيني: د. ميثم محمد علي، ص583.
 6 - سورة املائدة: آية 105.

اَلُم( األستاذ الدكتور  عبود جودي احللي رئيس جامعة أهل البيت )َعلَْيِهْم السَّ

أنزل اهلل _ ُسْبَحانَُه وَ تََعالَى _ القرآن الكرمي على نبيه املصطفى )َصلَّى اهلُل َعلَيِه وَ آلِِه وَ َسلََّم(، لينقذ اإلنسانية كافة، و 
ينقلهم من اجلاهلية إلى اإلميان، حيث رضوان اخلالق _ تََبارََك وَ تََعالَى _ على مجتمع عادل تسوده احملبة و النظام، و لقد بُِنَي 
القرآن الكرمي بناًء فنيَّاً ينسجم و الفطرة التي فطر اهلُل الناس عليها، و اإلنسان مفطور على إعادة الكالم الذي يهّتم به، 
فكم من مرة تكرر األمهات على مسامع أبنائهن نصائحهن.. بهدف أْن حتتفظ ذاكرة األبناء بنصائح أمهاتهم احلريصات على 

سعادتهم و دفع الشرِّ عنهم....
السطور  هذه  حتاول  بالغية،  ألغراض  الكرمية،  آياته  بعض  في  التكرار  فكان  السنَّة،  هذه  على  الكرمي  القرآن  لقد جرى  و     

املتواضعة اإلشارة إلى بعضها.
... و يأتي التكرار  َسْت أَْسَماؤُه _ أْن أنزل القرآن الكرمي باللغة العربية، فشرَّف بذلك اللساَن العربيَّ    و من نَِعِم اهلِل _ تََقدَّ
باللغة العربية باالسم أو الفعل أو باحلرف.... و قد تتكرر _ في الكالم العربي _ اجلمل التامة، لتحقق من املعاني ما ال يتحقق 

بغير التكرار، و من ذلك: 
1– تكرار االسم: 

اَلُم( : }َقاَل رَبِّ إِنِّي وََهَن الَْعْظُم  اَلُة وَ السَّ يقول رّبنا _ تََبارََك وَ تََعالَى _ حكاية عن النبي زكريا )َعلَى نَِبيَِّنا وَ آلِِه وَ َعلَيِه الصَّ
ِمنِّي وَاْشَتَعَل الرَّأُْس َشْيًبا وَلَْم أَُكن بُِدَعائَِك رَبِّ َشِقيًّا  وَإِنِّي ِخْفُت امْلََوالَِي ِمن وَرَائِي وََكانَِت اْمرَأَتِي َعاِقرًا َفَهْب لِي ِمن لَُّدنَك 
وَلِيًّا  يَرِثُِني وَيَرُِث ِمْن آِل يَْعُقوَب وَاْجَعلُْه رَبِّ رَِضيًّا{1 ،  لقد ساعد تكرار لفظة )رب( على إشعارنا بالتبتل و اخلشوع في هذا 
الدعاء الصادق احلزين الذي يقطر حسرة تهتز لها املشاعر و متتلئ القلوب رهبة... و نكاد نكون على يقني أنَّ هذا التأثير القوي 
الذي حققه ذلك الدعاء، هو بسبب تكرار لفظة الرّب و لو لم يكرر لكان تأثير الكالم على النفس اإلنسانية أقّل2 ، و القرآن 
ا هو كتاب يهدف إلى مخاطبة عواطف الناس و التأثر في مشاعرهم، و لقد كانْت آيات  الكرمي ليس كتاب تشريع فقط و إنَّ
م وصفاً ألهوال يوم  الكتاب العزيز تهّز عرب اجلزيرة هّزاً عنيفاً فيدخلون في دين اهلل أفواجاً... و عندما أراد القرآن الكرمي أْن يقدِّ
ا{3 ، فرسمت  ا َصفًّ ا  وََجاء رَبَُّك وَامْلَلَُك َصفًّ ا دَكًّ ِت اأْلَرُْض دَكًّ القيامة استعمل اسلوب التكرار في قوله تعالى: }َكالَّ إِذَا دُكَّ
اآليتان الكرميتان صورة مرعبة ألهوال ذلك اليوم العظيم، و ساعد التكرار على رسم تلك الصورة، و لواله لكانْت الصورة أخّف 

تأثيراً في النفوس _ وَ اهلُل أَْعلَُم _ .
2_ تكرار لفظ الفعل:

   و مما تكرر في لفظ الفعل قوله تعالى: }اْقرَأْ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخلََق  َخلََق اإْلِنَساَن ِمْن َعلٍَق  اْقرَأْ وَرَبَُّك اأْلَْكرَُم  الَِّذي 
َعلََّم بِالَْقلَِم  َعلََّم اإْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم{4 ، فقد تكرر في اآليات الكرميات فعل األمر)اقرأ( ليدل مع الفعل املاضي )َعلََّم( على 
أنَّ ديننا احلنيف هو دين علٍم و قراءة، و يقترن بذلك بتقرير حقيقة كونية كبيرة و هي أنَّ اهلل _ ُسْبَحانَُه وَ تََعالَى _ هو )خالق 
هذا الكون( مبا فيه من إنسان و حيوان و جماد، كلُّ ذلك بأسلوب فنيٍّ ميتزج فيه اإلميان بالعلم امتزاجاً ميّيز ديننا عن أديان و 

عقائد تتخذ من اخلرافة وسيلة جللب األتباع...
3_ تكرار لفظ اسم الفعل:

    لم يتفق علماء النحو على رأي موحد في أسماء األفعال، ذلك أنَّها ال تتصرف تصرف األفعال و لكنها تؤدي إلى معانيها و 
تقوم مقامها5 ، و قد وردْت أسماء األفعال في كتاب اهلل العزيز كقولِِه تعالى - مثالً - :}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َعلَْيُكْم أَنُفَسُكْم 
ن َضلَّ إِذَا اْهَتَديُْتْم....{ 6، فاسم  الفعل )عليكم( يؤدي معنى الفعل، و يرى املفسرون أنَّ معنى اآلية الكرمية :  يَُضرُُّكم مَّ الَ 
احفظوا أنفسكم من املعاصي ،7 و ورد اسم الفعل مكرراً في قوله تعالى حكاية عن الذين كفروا: }أَيَِعُدُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم 
بِِه. و قد أفاد تكرار اسم الفعل  بَُعَد ما توعدون  ، أي  تُوَعُدوَن{8  مِلَا  َهْيَهاَت  َهْيَهاَت    ْخرَُجوَن  أَنَُّكم مُّ تُرَابًا وَِعَظاًما  وَُكنُتْم 

)هيهات(، أنَّ هؤالء الذين كفروا ال يُنكرون البعث يوم القيامة فقط، و إنا هم يستبعدون حدوثه...
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 7- ينظر: دقائق النحو في القرآن الكرمي، د. كاظم إبراهيم كاظم- ص251. 
 8 - سورة )املؤمنون(: آية 34- 35.

 9 - سورة األنعام: آية 117.
10  - سورة النحل: آية 119.

 11 - من هدى القرآن- العالمة السيد محمد تقي املدرسي- 6: 145.
ها جمللس كلية التربية- جامعة بغداد- سنة 1988- ص30.   12- ينظر: التكرار اللفظي أنواعه و دالالته- حميم كرمي الياس- رسالة ماجستير أعدَّ

 13 - تكررْت ثالثني مرة في سورة الرحمن _ جلَّ جالله_ .
 14 - سورة الشرح: آية 5- 6.

 15 - سورة املدثر: آية 19- 20.
 16 - الصاحبي- البن فارس ص207- 208.

 17 - أمالي املرتضى- 1: 123.
18 - تنظر النماذج الشعرية في كتاب أمالي املرتضى 1: 124- 326. 

4 _ تكرار الضمير:
    و قد يتكرر الضمير في القرآن الكرمي كما في قوله تعالى :}إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم َمن يَِضلُّ َعن َسِبيلِِه وَُهَو أَْعلَُم بِامْلُْهَتِديَن{9 ، 
فالضمير )هو( أفاد بتكراره توكيد علم الباري _ ُسْبَحانَُه وَ تََعالَى _ بضالل الناس أو هدايتهم، و رمبا جاء التوكيد هنا ألنَّ من 
ُحرَِم اإلميان يظنَّ أنَّ اهلل _ ُسْبَحانَُه وَ تََعالَى _  ال يعلم النوايا و ما تخفيه األنفس، فجاء التوكيد ليوثق حقيقة علم اخلالق 

بكلِّ شيء مبا فيه ذلك ما يضمره العباد في أنفسهم.
إِنَّ رَبََّك ِمن  وَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَابُواْ ِمن بَْعِد ذَلَِك وَأَْصلَُحواْ  5 _ تكرار احلرف: من ذلك قوله تعالى: }ثُمَّ إِنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِملُواْ السُّ
تََعالَى _ حتى بالنسبة للذين  ، إن تتابع احلرف و تكراره يدّل على مدى سعة رحمة ربنا _ تََبارََك وَ  رَِّحيٌم{10  بَْعِدَها لََغُفورٌ 
يعملون السوء بجهالة، )و اجلهالة غير اجلهل، فإنَّ اجلهل عذر شرعي في املوضوعات و في بعض األحكام، فال يتناسب و التوبة 
التي وعدها اهلل لصاحب اجلهالة، بينما اجلهالة ليست بعذر شرعي، إذ يكفي أنَّ صاحبها يعلم بصورة مجملة حدود الواجب 

الشرعي الذي عليه و ميكنه أن يفتش عنه حتى يجده(11 .
6 _ تكرار اجلمل التامة:

يبدو أنَّ هذا النوع من التكرار كان شائعاً في كالم العرب، و ورد كثيٌر منه، ذلك أنَّ اجلمل املفيدة تكون أرحب مجاالَ للمعنى 
الكامل الذي يهتم املتكلم بتوكيده أكثر من اهتمامه بتوكيد املعاني التي تدلُّ عليها الكلمات املفردة 12، من ذلك قوله 
رَ }19/74{ ثُمَّ ُقِتَل  بَاِن{13 ، و }َفإِنَّ َمَع الُْعْسرِ يُْسرًا  إِنَّ َمَع الُْعْسرِ يُْسرًا{14 ، و }َفُقِتَل َكْيَف َقدَّ تعالى:}َفِبأَيِّ آاَلء رَبُِّكَما تَُكذِّ
إرادة اإلبالغ بحسب العناية باألمر...... قال  التكرار و اإلعادة  ابن فارس )ت 395 هـ(: )و من سنن العرب  ، يقول  رَ{15  َقدَّ َكْيَف 
َسْت أَْسَماؤُه _ من قوله: فبأي آالء ربكما تكذبان(16 ، و يقف السيد  علماؤنا: فعلى هذه السنة جاء في كتاب اهلل _ تََقدَّ
املرتضى )ت 436هـ( طويالً عند هذا املوضوع، و مما قاله في هذا اجملال: ).... فأما التكرار في سورة الرحمن فإنا يحسن للتقرير 
بالنعم اخملتلفة، فكلما ذكر نعمة أنعم بها قرر عليها، و وبَّخ على التكذيب بها، كما يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن 
خولتك األموال، ألم أحسن إليك بأن خلصتك من املكاره، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا و كذا؟ فيحسن منه التكرار 
الختالف ما يقرره به و هذا كثير في كالم العرب و أشعارهم.... (17 ، ومن كالم العرب ما حفظه التاريخ األدبي العربي من قول 

الشاعر املهلهل في رثاء أخيه كليب:

إِذَا َطرَدَ الَيِتْيَم َعْن اجلــــــَُزوْرِ َعلَى أَْن لَْيَس َعْداَلً ِمْن ُكلَْيٍب   

ـُْورِ إِذَا رََجَف العَضاُة ِمَن الَدبــ َعلَى أَْن لَْيَس َعْداَلً ِمْن ُكلَْيٍب   

إِذَا َما  ِضْيَم ِجْيـــــرَاُن اجمُلِْيـرِ َعلَى أَْن لَْيَس َعْداَلً ِمْن ُكلَْيٍب   

ُغَداَة باََلبُــٍل األَْمــرِ الَكِبْيـــرِ َعلَى أَْن لَْيَس َعْداَلً ِمْن ُكلَْيٍب   
إذا خيف اخملوف من الثغــــور َعلَى أَْن لَْيَس َعْداَلً ِمْن ُكلَْيٍب   

إِذَا بَـــــرَزَْت َفَخبَّـــأَة اخلُـُدوْرِ َعلَى أَْن لَْيَس َعْداَلً ِمْن ُكلَْيٍب   
و تكرر ليلى األخيلية شطراً من قصيدتها التي نظمتها في رثاء توبة ابن احلمير اخلفاجي، و كذلك تفعل ابنة عٍم للنعمان بن 
بشير في قصيدتها التي ترثي بها زوجها، و يكرر احلارث بن عباد قوله: )قربا مربط النعامة مني( في أبيات كثيرة من القصيدة 
18  و عليه فإنَّ القرآن الكرمي في هذا اجلانب ذََهَب مذاهب العرب، و هو يهتم بها كّل من املتكلم و السامع. جعلنا اهلل ممن 

يستضيئون بآيات الكتاب الكرمي في دنيانا و آخرتنا و آخر دعوانا أْن احلمُد هلِل ربِّ العاملني. 
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َمَذاِهُب الِقرَاَءاِت الُقرْآنِيَِّة

املقرئ  علي عبود الطائي

احللقة األولى : القراءات في نشأتها وتطورها     
عند محافظة األمة اإلسالمية على ما احتوته دفتا املصحف الشريف فإنه يبعث على االعتزاز و الفخر، و خاصًة عندما يرتوي 
القارئ رغم ظمئه باملفاهيم القرآنية التي رسمْت لنا دستورًا للحياة اإلنسانية و خاصًة فإن النصَّ الواحد بروح قدسية كما 
أنزلت على صدر نبينا الكرمي محمد )صلى اهلل عليه و آله( و على مدى الزمن رغم اختالف اآلراء و املذاهب لم تتأثرْ و لن تتغيرَ 
إلى يومنا هذا، و سيبقى النصُّ خالًدا أصياًل في جميع حروفه و كلماته و نظمه و ترتيبه و قراءته. و ما نقرأه اليوم كان يقرأه 

املسلمون في العهد األول بال حتوير و ال حتريف قط.
     و ما هذه القراءات التي نشأْت إاَل ألسباب منطقية كاللهجات و بَِداءة اخلط و خلو احلروف من النقط و الشكل فكانْت 
اجتهادات من القراء و لذلك نُسبْت كلُّ قراءة لقارئها، و سُنبني في هذه السلسلة من املقاالت عوامل نشوء االختالف و القراء 
املشهورين و رواتهم و أصول كّل قراءة و موارد االختالف لكّل راٍو و قارئ محاولني اإلحاطة مبا ميكن معرفته في القراءات العشرة 

املشهورة، سائلني املولى القدير التوفيق و الصواب في القول و العمل.   
علُم القراءاِت: هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية و طريقة أدائها اتفاقاً و اختالفاً.

و موضوعه: كلمات القرآن و كيفية أدائها.
و فائدته: العصمة من اخلطأ في لفظ كلمات القرآن الكرمي. و العلم مبا يقرأ به كل قارئ من القراء العشرة.

و واضعه: أئمة القراءة و قيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري. و أول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سالم املتوفى 224هـ .
استمداده: من النقول الصحيحة املتواترة عن علماء القراءات.

رَِها الِقرَاَءاُت ِفي نَْشأَتَِها األُوْلَى وَ تََطوِّ
القراءة: وجٌه محتمٌل للنص القرآني و يرجع عهده الى عهد الصحابة حيث عمد جماعة من كبار الصحابة بعد وفاة رسول 
اهلل )صلى اهلل عليه و آله( الى جمع القرآن في مصاحف كعبد اهلل بن مسعود و أُبي بن كعب و معاذ بن جبل و املقداد بن 
ا اختلفوا في كتابة النصِّ أو في قراءته، و كان كلُّ بلد من البلدان اإلسالمية يقرأُ حسب املصحف  األسود و أشباههم. فرمبَّ
الذي جمعه الصحابي النازل عندهم فكان أهل الكوفة يقرؤون على قراءة بن مسعود. و أهل البصرة على قراءة أبي موسى 
األشعري، و أهل الشام على قراءة أُبَّي بن كعب، و استمر احلال كذلك إلى عهد عثمان، فانتبَه لذلك نبهاُء األُمة أمثال حذيفة 
دة و إرسالها إلى  بن اليمان، فأشاروا على عثمان بتوحيد املصاحف. فكان من عثمان أْن أمر جماعة بنسخ مصاحف موحَّ

األمصار و نبذ ما سواها من املصاحف و القراءات األَُخرَ. 
لم  املصاحف  أنَّ هذه  نتج عنه  ممّا  األمر اخلطير  الكفاءة على حتمل هذا  تنقصهم  انتدبهم عثمان كانت  الذين  أنَّ  إاّل       
تكن موحدة بشكل كامل بل كان فيها أخطاء إمالئية و بعض االختالف في رسم الكلمات األمر الذي أعاد على املسلمني 

اختالفهم في قراءة هذه املصاحف. 
      وقد بعث عثمان مع كلِّ مصحف  من يُقرئ  الناس على الثبت املوحد في تلك املصاحف  فبعث إلى مكة عبد اهلل 
بن السائب و إلى الشام املغيرة بن شهاب و إلى الكوفة أبا عبد الرحمن الّسلمي و إلى البصرة عامر بن قيس و كان هؤالء 
املبعوثون يُقرؤن الناس على حسب املصحف املرسل إليهم، فأصبحْت االختالفات بني قراءات األمصار بعد أن كانت بني قراءات 
القراء فكانوا يقولون قراءة مكة، قراءة البصرة، و قراءة الكوفة و من ثَمَّ فإن الغاية التي بذلْت من أجلها اجلهود لم تنجح متاماً 
و بقيت عوامل االختالف تتفشى مع طول الزمان. و لكن رسم هذه املصاحف بقي كما هو رغم معرفة عثمان بهذا االختالف 

حيث قال عندما رفع إليه مصحفاً فنظر فيه: )قد أحسنتم و أجملتم أرى فيه شيئاً من حلن ستقيمه العرب بألسنتها(.
و كذلك عندما قرأ رجل مبسمع من اإلمام علي )عليه السالم( :)وطلح منضود( فصار اإلمام يترمن لدى نفسه :)ما شأن الطلح( 
إنا هو طلع كما جاء في قوله تعالى: }وَالنَّْخَل بَاِسَقاٍت لََّها َطلٌْع نَِّضيٌد{، فسمع أناس كالمه يسألون أال تغيره؟ فقال كلمته 
اخلالدة: )ال يهاج القرآن بعد اليوم و ال يحّول( فأصبح موقفه هذا مرسوماً إسالمياً إلى األبد. فال يحق ملسلم و ال لغيره أن 
يصحح أخطاء القرآن مهما كانت  نيته صادقة أم كاذبة. و بهذا َسلَِم القرآن من التحريف و التبديل إلى يومنا هذا و ما 

بعده.
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َعَواِمُل نُُشِؤ االْخِتاَلِف:
بََداَءُة اخلط: كان اخلط عند العرب آنذاك في مرحلة بدائية، و كثيراً ما كانْت الكلمة تكتب على غير قياس النطق بها. فكانوا 
يكتبون الكلمة و فيها تشابه و احتمال وجوه. فالنون األخيرة تكتب قريبة من الراء. و الواو من الياء و امليم األخيرة على شكل 
ا كانوا يفككون بني احلروف في كلمة واحدة فيكتبون  الواو. و الدال على صورة الكاف الكوفية و العني الوسط كالهاء. و رمبَّ
الياء منفصلة عن الكلمة مثل )يستحي ي- و نحي ي- أحي ي( أو يحذفونها كما في )إيالفهم- إالفهم( فقرأها أبو جعفر 
بال همزة )ليالف قريش( )و إالفهم( بإثبات الهمزة و حذف الياء.  و قرأها ابن فليح )إلْفهم( بالهمزة و سكون الالم، و رمبا سموا 
التنوين نوناً و النون ألفاً كما في }لنسفعاً بالناصية{ و }ليكوناً من الصاغرين{ و }و إذاً ألتيناهم من لدنا أجراً عظيماً{ كتبوا 

إذاً بدل )إذن( تشبيهاً بالتنوين املنصوب.
كما رسموا ألفاً بعد كثير من واوات زعموهن واوات جمع و على العكس حذفوا كثيراً من ألفات واو اجلمع، فمن األول قوله 
تعالى: }إنا أشكوا بثي{، }فال يربوا عند{، }نبلوا أخباركم{ }تتلوا الشياطني{ و من الثاني قوله تعالى: }فاؤ- جاؤ- فباؤ- تبّوؤ 

الدار- سعو- عتو(. 
اخللوُّ من النقط: كان احلرف املعجم كاحلرف املهمل بال نقط. فال يفرق بني السني و الشني وال بني العني و الغني. أو الراء و الزاي 
و الباء و التاء و الثاء و الياء أو الفاء عن القاف في الكتابة. فكان على القارئ نفسه أْن مييز بحسب القرائن املوجودة، من ذلك 
قراءة الكسائي )إْن جاءكم فاسق بنبأ فتثبَّتوا(، و قرأ الباقون )فتبيَّنوا(، و قرأ ابن عامر و الكوفيون )ننشزها( و الباقون )ننشرها(، 
و قرأ ابن السميقع )فاليوم ننحيك ببدنك( و الباقون )ننجيك(، و قرأ الكوفيون غير عاصم )لنثويَّنهم من اجلنة غرفّا( و الباقون 

)لنبوئنهم(.
التجريد عن الشكل: كانْت الكلمة تكتب عارية عن عالئم احلركات القياسية في وزنها و في إعرابها. فالكلمة حتتمل الوجوه. 
فمثالً قرأ حمزة و الكسائي )قال اعلْم أن اهلل على كل شيء قدير( بصيغة األمر و قرأ الباقون بصيغة املتكلم. و قرأ حمزة )من 

يطوَّع( بالتاء و فتح الطاء ماضياً )َمْن يتطوَّع(.
قال اإلمام اخلوئي )رحمه اهلل(: )إنَّ القراءات لم يتضْح كونها رواية. فلعلها اجتهادات من القراء. إذا الحظنا السبب الذي من 

أجلها اختلف القراء في قراءاتهم و هو خلو املصاحف املرسلة الى اجلهات من النقط و الشكل.(.
ثنايا الكالم.  العربي الكوفي منحدراً عن خط السريان. و كانوا ال يكتبون األلفات املمدودة في  إسقاط األلفات: كان اخلط 
و قد كتبوا القرآن باخلط الكوفي على املنهج نفسه، قرأ نافع و أبو عامر و ابن كثير: )ومايخادعون( بدل )و ما يخدعون( ألنَّ 
األولى كتب بال ألف، فزعموها من باب واحد. و قرأ الكوفيون: )ألم جنعل األرض مْهداً( بدالً من )مهاداً( ألنَّها كتبْت بال ألف في 

املصحف. وكذلك : 
)و إذ واعدنا( )وََعدنا(
)بل ادارك( )بل أدرك(

)غيابات اجلب()غيابت(
تلك و أشباهها عوامل أولية الشتباه قراء النص حيث كان فاقداً ألي عالمة مائزة و خالياً من النقط و الشكل و مشوشاً في 

رسم خطه بحذف أو زيادة فكان ذلك ال محالة موجباً للتشويش على القارئ.
و قد صنف كثير من العلماء مستندات القراءات اخملتلفة و ذكروا حججها منهم أبو علي احلسن بن أحمد الفارسي في كتابه 
)احلجة في علل القراءات السبع( و منهم أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه )الكشف عن وجوه القراءات 

السبع و عللها و حججها(.
أما الرواية و السماع من الشيخ، فلم يكن ينضبط متاماً، إذا كانْت تعتمد على احلفظ من غير أْن تتقيد بالثبت في سجالت 

أو في املصحف نفسه مع رسم العالمات و النقط ال سيما إذا طالت الفترة بني الشيخ األول و القارئ األخير.
تلك هي أهم أسباب اختالف القراء في القراءات مضافة إلى اجتهادات نظرية و اعتبارات كان القارئ يالحظها و يستند إليها 

في قراءته... وللحديث تتمة تأتي في العدد القادم إن شاء اهلل تعالى.
يُنظر في املصادر:

مة محمد هادي معرفة. التمهيد للشيخ األستاذ العالَّ
املهذب في القراءات العشر و توجيهها من طريق طّيبة النشر لإلمام ابن اجلزري. تأليف الدكتور ُمحمد مَحمد محمد سالم 

محيسن. 
البيان لإلمام اخلوئي )رحمه اهلل(.
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19- األنبياء: آية 5.
20- يس: آية 69.

21- الصافات: آية 36.
22- الطور: آية 30.

 23- احلاقة: آية 69.
24- الشعراء: آية 224- 227.

ْعرِيَُّة ِفي النَّصِّ الُقرْآنِيِّ الشِّ

األستاذ رضا اخلفاجي  شاعر و كاتب مسرحي
     َمْن يتتبَّع لفظَة الِشعر و الشعراء في القرآن الكرمي يجد أنَّها وردْت في ستة مواضع... في خمسٍة منها يحكي القرآن 
ار قريش أن يلصقوه برسول اهلل )َصلَّى اهلُل َعلَيِه وَ آلِِه وَ َسلََّم(، ِمن إتهاماٍت باطلٍة و صفاٍت طائشٍة، فبعد أن  ما حاول ُكفَّ
استمعوا إلى آياته، أحّسوا بروعته و مبا له من تأثيٍر في العقول، و سيطرة على النفوس..... و راحوا يتخبَّطون في وصفه، فلم 

يثبتوا على صفٍة معيَّنٍة ينعتون بها ما نزل عليه القرآن الكرمي.
   و حاولوا أن يعّللُوا أثره املزلزل للنفوس، و لكنهم عجزوا، فبدأوا يتنقلون من إدِّعاء إلى آخر و من تعليل إلى آخر، حائرين غير 

ُمستقرين. }بَْل َقالُواْ أَْضَغاُث أَْحالٍَم بَِل اْفَترَاُه بَْل ُهَو َشاِعٌر....{ 19
روا الوحّي بها، فنفى ما إدَّعوه من وصف النبّي األكرم       و ردَّ القرآُن الكرمي على هذه االفتراءات التي حاول املشركون أن يُفسِّ

محمد )َصلَّى اهلُل َعلَيِه وَ آلِِه وَ َسلََّم( بأنَّه شاعر، و وصف القرآن الذي نزل عليه بأنَّه شعر.
ِبنٌي{20  و ما كان يخفى على ُكبراء قريش أنَّ األمر ليس كذلك، و أنَّ  ْعرَ وََما يَنَبِغي لَُه إِْن ُهَو إاِلَّ ذِْكٌر وَُقرْآٌن مُّ }وََما َعلَّْمَناُه الشِّ
آلِِه وَ َسلََّم(  قوٌل غيُر معهودٍ في لغِتهم، و ما كانوا من الغفلة بحيث ال يفرقون  ما جاءهم به محمد )َصلَّى اهلُل َعلَيِه وَ 
بني القرآن و الشعر.. إّنا كان ذلك نوًعا من أنواع حرب الدعاية التي شّنوها على الدين اجلديد و صاحبه في أوساط اجلماهير، 

معتمدين فيها على جمال النسق القرآني املؤثر الذي قد يجعل اجلماهير تخلط بينه و بني الشعر.  
     و وردْت لفظة )الشعر( في موضع آخر من القرآن على لسان املشركني أيًضا، حني تقّولوا على رسول اهلل فنعتوه، بال بينٍة، 

بالشعر و اجلنون.
ْجُنوٍن{21 . }وَيَُقولُوَن أَئِنَّا لََتارُِكوا آلَِهِتَنا لَِشاِعٍر مَّ

    و وصفوه بالشعر مرًة أخرى في قوله تعالى:}أَْم يَُقولُوَن َشاِعٌر نََّترَبَُّص بِِه رَيَْب امْلَُنوِن{22 .
و يأتي ردُّ القرآن حاسًما على هذه التخرُّصات و التقّوالت، فينفي عن القرآن شبهة الشعر التي أثاروها: }وََما ُهَو بَِقْوِل َشاِعٍر 

َقلِياًل َما تُْؤِمُنوَن{23 .
أّما املوضع السادس الذي تناول فيه القرآُن كلمة )الشعر( من حيث هو َفنٌّ ميكن استخدامه في مواطن اخلير و الشر، فقد جاء 
َعرَاء يَتَِّبُعُهُم الَْغاُووَن  أَلَْم تَرَ أَنَُّهْم ِفي ُكلِّ وَادٍ يَِهيُموَن  وَأَنَُّهْم يَُقولُوَن َما اَل يَْفَعلُوَن  إاِلَّ  ذلك في قوله تعالى: }وَالشُّ

َ َكِثيرًا وَانَتَصُروا ِمن بَْعِد َما ُظلُِموا وََسَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن{ 24 احِلَاِت وَذََكُروا اهللَّ الَِّذيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ
من هذه املقدمة يتضح مدى أهمية الشعر و مكانته عند اجملتمع العربي في عقر الرسالة اإلسالمية، لقد شاَء اهلُل أن تكون 
معجزة كلِّ نبي ٍّ من جنس ما يبرع فيه قومه، لكي تؤثر في نفوسهم و تستولي على عقولهم فيسرعوا بالتصديق و يبادروا 

، الذي برع به قومه، فأحيا املوتى و أبرأ األكمه و األبرص... اَلُم( في الطبِّ إلى اإلميان... فكانت معجزات عيسى )َعلَيِه السَّ
أبناؤها  أُمٍة عرفْت بالفصاحة و تقديس الكلمة، و كان  َسلََّم(  في  آلِِه وَ  وَ  َعلَيِه  بُِعَث النبي محمٌد )َصلَّى اهلُل       و حني 
اَلُم( من حيث ما برعوا  يتنافسون على الفصاحة و البالغة، و يتبجحون بذلك و يتفاخرون بينهم، كانت معجزتُُه )َعلَيِه السَّ

اهم بالقرآن، و هو الغاية في الفصاحة و البالغة. فيه من بياٍن و فصاحٍة فتحدَّ
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و هنا يكون من املناسب أن نُثبت بعض النماذج فيه اآليات القرآنية التي نرى فيها االسلوب الشعري واضًحا من خالل تراكيب 
اجلمل.

في األنوذج األول اآليات املباركات فيه سورة العاديات: 
 و هي من السور املكية و عددها إحدى عشرَة آية، نأخذ منها:}وَالَْعادِيَاِت َضْبًحا  َفامْلُورِيَاِت َقْدًحا  َفامْلُِغيرَاِت ُصْبًحا{25 ، 
لقد جاءت هذه اآليات املباركات على و زن )مستعلن فعولن(، و هو من بحر الرجز و يُسمى الرجز املنهوك املذيَّل و هو قليٌل و 

نادرٌ في االستعمال.
و االنوذج الثاني اآليتان املباركتان من سورة الفجر:

}وَالَْفْجرِ  وَلََياٍل َعْشٍر{26 ، و هما على وزن )َفِعلُْن( و هو من خبب املتدارك.
    و كذلك ناُلحظ في اآلية الثانية من سورة الكوثر:}َفَصلِّ لِرَبَِّك وَانَْحرْ{27 ، هنا جاءْت هذه اآلية من البحر املتقارب )َفِعلُْن(.

)مستفعلن  و هو  فيه  املوجود  نفسه  املنحى  تنحو  املرسالت  و سورة  )النازعات(  فإن سورة  األول  األنوذج  إلى  بالنسبة  أما 
فعولن(، و إذا أردْنا أن نأتي بأمثلٍة أَُخرَ فإنَّ البحَث سوف يطول، لكننا نكتفي بهذه األمثلة القليلة لنؤكد أمرين: 

أواًل: من هذه األمثلة: تتضح أهمية األسلوب الشعري في عمليتي التوصيل و التأثير على املتلقي.
ثانًيا: و كذلك يؤكد القرآن الكرمي على عدم إلتزام متاًما بهذا االسلوب كإسلوٍب وحيد، و إنَُّه ليس كتاب شعٍر و إنا هو كتاٌب 
التي متييزه عن  أنَّ صفة اإلعجاز  إلى  أبناء اجلنس اإلنساني... إضافًة  مِلَا بعد احلياة جلميع  و  ُمقّدٌس و دستورٌ شامٌل للحياة 
غيره هي وفرة املعلومات و غزارتها و في جميع صنوف املعرفة اإلنسانية. إضافًة إلى توفر احللول جلميع املشاكل اإلنسانية و 
في جميع العصور و هذا يعني بأنَُّه القرآُن الكرمي. هذا الكتاب املقّدس املعجزة تبقى معجزته إلى ما شاء اهلل، و ليس كتابًا 

مرحلًيا نزل في فترة معينة و إنتهى مفعوله و هذه هي امليزة العظمى للقرآن الكرمي.
   وفي اخلتام البُدَّ لنا أن نؤكد حقيقة أخرى و هي أنَّ تأثير الشعر في اجملتمع العربي حتديًدا ما زال قائًما في حياتنا اليومية، 
رغم التطورات التقنية الهائلة التي حصلت في العالم. ألن الطبيعة البشرية من حيث اجلوهر، هي طبيعة واحدة، و إن ما 
مرَّ به اإلنسان و ما ميرُّ بِِه اآلن من حروٍب و كوارَث و صراعاٍت حضاريٍة، جتعل مادة الشعر من املواهب اإلنسانية التي منحها 
اهلُل )جلْت قدرته( لبعض من الناس، من األدوات اخلطيرة و البالغة األهمية في مسيرة البشرية، فالشاعر: قائٌد في مجتمعه 
شاَء أم أبى!! و الشاعر املبدع و األصيل في مبادئه و منطلقاته الفكرية النابعة من قيم السماء املقدسة اخلالدة، هو ذلك 
الشاعر الذي يؤمن بجدوى كتاباته، لكونه يراها ضرورية للحياة كاملاء و الغذاء، و كذلك يرى أن لها منافع مؤكدة غير نهائية 

في الدارين الدنيا و اآلخرة.
أما الشاعر الذي ينتمي إلى املعسكر اآلخر، البعيد عن الفكر السماوي املقدس فهو ذلك الشاعر الذي ذكره القرآن الكرمي 
الريبة والشكِّ و ال يدعو إلى االطمئنان، ذلك الشاعر الذي يتنافى قوله مع فعله فذلك مبحث آخر رمبا  بشكل يدعو إلى 

نتناوله في مناسبة أخرى إِْن َشاَء اهلُل تََعالَى وَ احلَْمُد هلِلِ رَبِّ الَعامَلنَِي. 

 25- العاديات: آية 1- 3.
  26- الفجر: آية 2-1.

  27- الكوثر: آية 2.
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َلْ ِف ِرَحاِب احَلِفْيِظ ٌة َتَتَلْ َمَواِهُب ُقْرآِنيَّ

اهتمْت دارُ القرآِن الكرميِ بالعتبِة احلسينيِة املقدسِة بقراِء 
املتلهفنَي  لتعانَق  أضرُعها  امتداْت  و  سبحانَُه  اهلِل  كالِم 
إليها و السائريَن على اخلُطى اإلميانيِة التي رسمْتها الدارُ 
، بل إهتمْت كذلَك بالعنصرِ  و لم تكتِف بالعنصرِ الرجاليِّ
استيعاِب  في  ملحًة  رغبًة  فيهنَّ  وجدْت  التي  و  النسويِّ 
أحكاِم التالوِة و مبادئ احلفِظ القرآنيِّ بطرٍق تدريسيٍة حديثٍة 
و استقبلْت هذِه األنفَس برحابِة صدرٍ بكوادرَ من املتعلماِت 
ساهمنَّ بجٍد برعايِة مواهَب كثيرٍة، و قد متكنْت الدارُ من 
السيرِ بخطًى سريعٍة جًدا، و حققْت مكاسَب كبيرًة بزمٍن 
يسيٍر.  ومن هذه الطاقات التي تألقْت في سماء التالوة و 

احلفظ احلافظتان دعاء و آيات عباس خضير. 
خاللها  تنعكس  طويلة  مسيرة  مبادرة  لكلِّ  احلفيــظ: 
بالوصول ملراحل متقدمة  أشعة روحية تبعث على األمل 
من التألق كيف بدأمت و ما هي اخلطوة األولى لهذه الطاقة 

الكامنة فيكما؟
- فأجابْت دعاء: أمتمنا و بفضله تعالى حفظ القرآن الكرمي في شوال سنة 1425 هـ ، حيث كان عمري 10 سنوات و عمر آيات 8 
سنوات، و قد شجعانا على احلفظ الوالدان العزيزان. فكانا املعلمني و املربيني لطاقاتنا الكامنة، فبعثت و هي تزهو بالعطاء. 
احلفيــظ:لكلِّ معدن ثمني صانع يصقله و يدمي بريقه. فبَمن تأثرمت و قد متكن من صقل مواهبكم القرآنية و الظهور بالنتيجة 

املرموقة؟
- في البداية قلَّدنا في قراءتنا القارئ األستاذ محمد جبريل ألننا كنا نعتمد على السماع في احلفظ، و لكن بعد ذلك سرنا 

في منًحى آخر و هو االعتماد على النفس و احلمد هلل.
فما هي شهاداتكم  دورات  أو  أو مشاركة  التميز في مسابقة  بأقباس  األرجاء  إشراقات تشع على  لكلِّ موهبة  احلفيــظ: 

التقديرية التي أضافْت ملسيرتكم بالعطاء؟
- فأجابتنا دعاء قائلًة: شاركنا في ثالث مشاركات، األُولى هي مسابقة منتدى الشباب و الرياضة، في يوم األحد املصادف 12 
شعبان / 1431هـ، حصلُت فيها على املرتبة األولى بينما حصلْت آيات على املرتبة الرابعة. أما املسابقة الثانية فهي مسابقة 
الترتيل في العتبة احلسينية املقّدسة في 23 رمضان /  سنة 1431هـ، و قد حصلُت على املركز الرابع. و في 25 من شهر شوال 
م دار القرآن الكرمي في العتبة احلسينية املقدَّسة مسابقًة قرآنية للتالوة و احلفظ حصلُت فيها على املركز  سنة 1431هـ نضَّ

األول و حصلْت آيات على املركز الثالث.
احلفيــظ: رابطة احلفاظ و القراء في دار القرآن الكرمي احتضنت طاقاتكم فكيف بدأت الرحلة معكم؟

- انضممنا لهذه الدار املباركة إلتقان احلفظ و بصورة جيدة و التعرف على شخصيات قرآنية و االستفادة من اجلو اإلمياني 
التنافسي الرائع، و إن شاء اهلل تعالى نكون من العاملني بالقرآن الكرمي و نصبح مصداًقا لقول أمير املؤمنني )عليه السالم(: 
)اهلَل اهلل في القرآن ال يسبقكم بالعمل به غيركم(. و إن شاء اهلل تعالى سنستمر في املواظبة على الدوام في دار القرآن 

الكرمي لوجود الدعم و التشجيع الرائعني من قبل إدارة الدار و العاملني فيها.
 احلفيــظ: الطموح ال يقف عند حّد بل لكلِّ ناشط به ال بدَّ من تأمالت حثيثة ألمنياٍت ترسم تقدًما أكثر نحو اإلمتام فما هي 

أمنياتكم؟
- كلُّ أمنياتنا هي أن نكوَن أستاذتني لتعليم القرآن الكرمي، و قد قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه و آله(: )خيركم من تعلَّم 

القرآن و عّلمه(. فنكون بذلك قد أصبنا أجرين، أجر التعّلم و أجر التعليم.
 احلفيــظ: البدَّ لكّل قارئ للقرآن أن ميتلك حًسا و ذوًقا فنًيا بقراءة غير القرآن و املعلوم بأّن كّل قارئ يتميز بأداٍء مشرق في قراءة 

أدعية و أقوال مأثورة فما مدى ذلك في أدائكم؟
- نحفظ بعض األدعية املباركة و املؤكدة ألهل البيت )عليهم السالم( بإجادة تامة و االستعانة بأحكام التالوة. و احلمد هلل 

ربِّ العاملني و صلى اهلل على محمد و آله الطيبني الطاهرين. 

احلفيـــظ
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ُبَل َفارْتََقْت َجْذوٌَة أَنَارَْت السُّ
اتفقْت آراء في عقول غضة و اجتمعت على شراء قماش أخضر و رحلة طويلة بدراهم معدودة في حينها، بعدما جمعت 
من العطاء اليومي اخملصص لهم، و كان ذلك عام 1962م على ما أتذكر و توّحدت مبجموعة من األطفال، بأعمار بني التاسعة 
و العاشرة، و اختارت مسجد احمللة ليكون منطلقاً حملفل مصغر، سيما و أن املصاحف متوفرة فيه و تبادر للذهن تفكير و 
اختيار بأن يكون احلاج عباس مديراً للمحِفل، يبث من خالل برامج اإلخفاء و القلقلة و املد و اإلظهار و اإلدغام وما إلى ذلك من 
احملسنات التجويدية، و هو املعروف بحسن األداء و طيب األخالق و سرعة البديهية، و تهيَّأْت للعمل روافُد منهٍل تزخر بالعطاء 
املارُ  اجلذوة متألقة فكان عندما يسمع  رجال شمروا عن سواعدهم إلبقاء  اإلمياني من خالل  باملشروع  املادي، لكي يستمر 
أمامهم دوياً قدسياً بآيات إلهية، تنتعش أساريره و يطفق يحييهم بجدارة اجملاملة، و حسن النية، و ال يسعه إال أن يصفق 
لهم لوال احلياء املعهود في مثل هذا املوقف الديني، فزرعت األلفاظ في صدورهم و حتسن األداء في روحهم، فنشأوا وهم 
يحملون رايات علم و سمات تفقه، بأحكام و تدبر فامتألت قلوبهم إمياناً بذكر ربٍّ عليم، و راحوا يطلقون صوتهم عبر أثير 
اجملتمع، و على منابرَ شتى يستوعب منهم القاصي و الداني، وأصبحوا رواداً بعد أن كانوا براعَم غضًة، و هكذا فاجلذوة امتدت 
بأذرع األداء املتميز علماً و فناً. و اليوَم نراهم حلًة قشيبًة على رأس محفٍل قرآني تشع منهم أقباس الهداية بآي الذكر احلكيم، 

موزعني على مواقع في كربالء املقدسة.

ولألطفال روضة يف رحاب احلفيظ

َقِصْيَدُة دَارِ الُقرْآِن
احلاج حسني صادق

مجمَع خيــٍر لإلخــواْن ما أبهى دارَ الــــقـــرآْن    
بدراســــِة علِم القرآْن نتلقى فيـــــِه تعليـًما               
بخشوٍع فـــي كلِّ أواْن لنرتـــــَل آيــــاِت اللـِه    
ونناَل جزاَء اإلحســــاْن َن فيـــِه قراءتَـنا     و نحسِّ
و أماٌن فـــــي كلِّ زماْن فكتاُب اللــِه لنــا نهـٌج    
و بها أنقَذنا الرحمـــاْن أحكاُمُه جاءْت واضــحًة    
ما أحسَنها مـن التبياْن وردْت فيِه قصٌص شــتى    
عبرًا تَبقى لإلنســـــاْن حتكي عن أقــــواٍم غبُروا                
جناٍت فيــــها الرضواْن اهلُل أعــــدَّ لطـائِعــــِه    
واحلورُالِعنُي وَوِلــــــداْن و مالئُك تخدُمــنا فيــها   
و جزاُء الظالــــِم نيراْن ْت لكفــورٍ     و جهنُم ُخصَّ
إذ ال يُغريِه الشيطـــاْن فهنيًئا للطــائـــِع ربـــًا    
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واحة احلفيظ
اشراقات:

قصيدٌة في الذكرى الثانيِة لتأسيِس دارِ القرآِن الكرميِ في العتبِة احلُسينيِة املُقدسِة
للشاعر األستاذ عبد الرضا حسني هيجل  

أنرَت جبنَي الدهــرِ تشمــــــُخ خــــالداً      و غاَب نظاُم الغاِب إذْ كاَن سائــــدا
و هّبــــَْت على اآلفـــاِق عصفُة ماجـــٍد       فأودْت شراعـــاً للَخنا و َمكائــــدا
إلسعــــادِ خلِق اهلِل شعْت معاهدا و راحْت ذُرى اإلمياِن تَشدوا مناهجـــــــــاً     

بديٍن قويــــٍم يعتلي اجملـــــَد ناشـــــراً               شرائَع حكِم اهلِل في األرِض جاهــدا 
تَهاوى بِه اإليواُن يخضـُع ساجــــدا  فذاَك هــو اإلســــالُم ديـــُن محمــــٍد     
فراحْت تُشّمُر فـــي ُعـالها سواعدا عطاٌء سقى هذي الربـــــوَع بنبِعــــــِه      
و روُحـــُه تعلو عفــــًة و عقائـــدا و أفلَح َمــــْن زكى النفـــــوَس بهمـــٍة     
و يَلقى غداً هــذا النتـاَج َمحاِمــدا و يُشرُق فــــي ُسوِح الُتقــاِة ُمسّبـــحاً      
مشاهـــَد جمــٍع قد تأّنَق حاشـدا  و ِمْن ذاَك َمسًعى قــــد تألــَق بالُهــدى      
حناجــــُرها تَسمو بصــوٍت ُمواددا دوائــــُر درٍس قــــــد جتّلـــْت براعمـــاً      
بحــبِّ تالواٍت تسامــْت مشاهــدا هـم        بروضِة سبـــــِط املصطفى هاَم ِجدُّ
بأحكاِم ترتيٍل و جتويـــِد حفِظــــــــهم                تألـــَق آيُّ الذكــــرِ يـزهو قالئــدا

لكي يَنهَل الضمــآُن منــــُه مواردا  هنيئاً ملَْن يَسعى إلحيــــاِء َمْحِفـــــــٍل       
بتأسيِس دارٍ قـــد بنْتـــُه أنامــــــــــٌل              لُننشَئ حفاظــــاً و يُصبـــَح رائدا  

بتمويلِها فـوَق النصــــاِب عوائــدا  تفانْت بإصــــــرارٍ إدارُة روضــــــــــــٍة     
فأغدَق تشجيعـــاً عطــاًء مساندا  بدعِم غدا جوداً بشخـــِص أميِنـــــــها     
ـــُه يَسعــــى لإللــِه ُمعاهدا  تـــراُه دؤوبــــاً للعطـــــاِء محفــــــزاً              و إنَـّ
أيـــادٍ تولـــْت وقفــــــًة و تواجدا و دارٌ لقـــــــرآٍن كريــــــٍم تكاتفـــــْت     
يساهُم للحفـــاِظ تبنــي قواعـدا و راحْت أكُف اخمللصيـــَن بعزِمـــــــــها     
علومــــاً فشّعــــوا باألداِء فراقدا تراُهم خشوعــــاً يرفدوَن بجهـــِدهـــم         
سيغدوا لهــم يوَم القيامِة شاهدا ــــُه إنَّهـــــم      فطوبى لهم هـــذا التوجُّ

استفتاءات قرآنية :
َمَسائُِل َشرِْعيٌَّة تَُخصُّ الُقرْآِن الَكرمِيِ/

- السؤال: عند التوقف في آية من سورة التوبة وبعَد حنٍي أو يوَم بدأُت بتكملة السورة لغرض ختم القرآن هل يجب ذكر 
البسملة لتكملة السورة؟

اجلواب: يجوز وال يجب.
السؤال: هل بيع القرآن الكرمي حرام ؟

اجلواب: يجوز على املسلم و األحوط استحبابا االجتناب عن بيعه عليه فإذا أردت املعاوضة عليه فلتجعل املعاوضة على 
الغالف و نحوه.

السؤال: هل یجوز بیع املصاحف علی الكفار و الكتابيین ـ خاصة إذا علمنا بعدم قصدهم الهانته بل للمطالعة؟
اجلواب: یجوز.

السؤال: أريد أن أعلم هل أن الطهارة مطلوبة عند ملس اآليات القرآنية املكتوبة على األحجار؟
اجلواب: نعم يحرم على غير املتوضأ مّسها .

السؤال: هل من الضروري إقامة صالة خاصة، أو جتب إعطاء صدقة، في حالة سقوط القرآن الكرمي على األرض سهواً ؟
اجلواب: ال يجب شيء وينبغي التحفظ عليه كي ال يتحقق ذلك مبا قد يُعّد استهانة.
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