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الكــادر
عبق من ذكرى الوالدة

حتتفل األمة اإلسالمية هذه األيام بذكرى الوالدة امليمونة 
محمد  العاملني  رّب  حبيب  املرسلني  وسيد  األنبياء  خلامت 
املصطفى )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وهو حدث مبارك 
السماوية  الكتب  أصحاب  جميع  قلوب  تشرأب  كانت 
إليه وتتلهف إلى موعده نفوسهم ملا سبق من العلم 
من قدومه والدعوة إلى بعثته )ربََّنا وابَعْث فيهم رَُسوالً 
واحلكمَة  الكتاَب  وَيُعلُِمُهُم  آياتَِك  عليهم  يَتلُو  منهم 
في  به  والبشارة  احلكيُم(  العزيُز  أنَت  إّنك  ويزِكيهم 
من  يأتي  برسوٍل  )ومبشراً  أنبيائهم  وتوصيات  كتبهم 
بعدي اسُمُه أحمد( من أن هناك حقيقة محمدية سوف 
تظهر بصورتها البشرية ومهمتها النبوية ودينها اخلامت 

لتكامل األديان والشامل جلميع األماكن واألزمان.
اجلنان  وُكسيت  رّبها  بنور  األرض  فأشرقت  كان,  وهكذا 
واستبشرت  بركاتها  السموات  وأنزلت  زينتها  بأجمل 
في  ناظر  كّل  والدته  بأحوال  ولهج  بينها  فيما  املالئك 
النجوم ومنتظر منذ زمن للقدوم إعالنًا للميالد وتبشيرًا 

للعباد ليعلم بوالدته القاصي والداني .
وهكذا كان, فتصدعت قصور امللوك وسقطت شرفاتها 
على  األصنام  وانكبت  والضالل  الشرك  نيران  وأخمدت 
وجوهها ورجمت السماء الشياطني بنجومها إنذارًا من 
قبول  بوجوب  وتلميًحا  مخالفته  من  وحتذيرًا  عليه  الرّد 
دعوته وإال كان من سوء تغير أحوالهم وتبدل مآلهم إلى 

ماال يرجون ومن عاقبته يفرون.
وأنار  ملعانه  ببريق  األرض  فأضاء  أشرق  قد  النور  هو  فها 
الظلمات بشعاع زيت شجرته املباركة, فهلم بنا ننهل 
نروي  الصافي فنجعل من سيرته معيًنا  النبع  من هذا 
من  تكدر  ما  بها  ونصفي  نفوسنا  من  تصحر  ما  بها 
أرواحنا وداوًءا نطبب به ما استمرض من سليم فطرتنا. 
وجنعل من ذكرى والدته املباركة والدة جديدة لنا فقد باَن 

الصباح والح وامتنع في َمن سبقه الكالم املباح:
                        ال تذكـــر الكتب الســـوالف قبله
طلع النهار فأطفــــــــئ القنديال

االفتتاحية

لإلستفسار واملعلومات :
alhafeed@dar-alquran.org

او اإلتصال على االرقام التالية :
07702686931
07803149516



احلروف  ومنها  منه،  املتشابه  في  الدقيق  النظر  أيًضا  مينع 
إّنا هو  قاطًعا،  أمرًا  ليس  العلماء  إليه  ذهب  وما  املقطعة، 

رأي قابل للقبول،وقد يرّده آخرون.
املتشابه  لوقوع  العلماء  ذكر  )وقد  مخلوف:  حسنني  يقول 
في القرآن فوائد، منها املتشابه الذي ميكن علمه، أنه يوجب 
مزيد املشقة في الوصول إلى املراد، وهي توجب مزيد الثواب. 
ومنها: ظهور التفاضل وتفاوت درجات اخلَلِْق فيه، ولم يظهر 
الذي ال ميكن  املتشابه  العالم على غيره. ومنها في  فضل 
علمه: ابتالء العباد بالوقوف عنده، والتوقف فيه، والتفويض، 

والتسليم، والتعّبد باالشتغال به من جهة التالوة(4 .
إنَّ كلَّ ما أنزله اهلل تعالى في كتابه العزيز جاء حلكمة، وقد 
أدرك املسلمون األوائل كثيرًا من ذلك، وأدركها التابعون وزادوا 
عليها، وبقى اخللف يسيرون على ُخَطى السلف، ويحاولون 
فّك ما بقي ُمستغلًقا على سلفهم، وعسى أن يأتوا باملزيد، 
غير أنهم ما جاءوا إال في النادر باجلديد، أو باإلضافة على ما 

ذهب إليه القدماء.
 و رُبَّ سائٍل يسأل: ما احلكمة من افتتاح قسم من السور    

باحلروف املقطعة إذا كانت من األسرار؟
     يقول الشيخ حسنني محمد مخلوف: )و أما احلكمة التي 
اقتضت إيراد هذه احلروف في أوائل قسم من السور مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسها، فقيل: إنا ذكرت في مفتتح 
السور بيانًا إلعجاز القرآن،.... فلو لم يكْن وحًيا من عند اهلل 
الرازي  دون معارضته. حكاه  تتساقط مقدرتهم  لم  تعالى 
الفراء،  عن  القرطبي  وحكاه  احملققني،  من  وَجْمٌع  املبرد  عن 

حه الزمخشري، وإليه ذهب احلافظ املّزي(5 . ورجَّ
احلروف،  هذه  دالالت  في  وتباينت  اآلراء،  اختلفت  وكما   
اختلف عددها  بها،  املباركة  السور  من  بدء قسم  وأسباب 
في املواضع التي وردت فيها، فقد وردت حرًفا، وحرفني، وثالثة، 
وأربعة، وخمسة. ولم تزدْ على خمسة حروف. وبحسب زعم 
التركيب  وفق  على  جاءْت  إنها  الترتيب  هذا  عن  املدافعني 

للكلمات العربية.
ذلك.  ترك  أو  احلروف  العلماء في حكم بحث هذه  واختلف 
نحب  بل  كثير:  العلماء  من  جماعة  )وقال  الشوكاني:  قال 
أن نتكلم فيها، ونلتمس الفوائد التي حتتها، واملعاني التي 

تتخرج منها(6 .
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القرآُن  ذكر  وقد  باملعجزات،  أنبياءه  وتعالى  تبارك  اهلُل  أيََّد   
الكرمي قسماً كبيراً منها، وقد وافقت كلُّ معجزة زمن النبّي 
الذي قضت حكمة اهلل سبحانه أن تؤّيد نبوته، و انقضت كل 
معجزة بتوقف رسالة ذلك النبي، أو الرسول، ألنها معجزة 

خاصة جاءت لتؤّيد نبياً في زمان معني ولقوم معينني.
وإنَّ األنبياء كافة ومعجزاتهم كانت متتابعة، وكلُّ نبيٍّ ميّهد 
آلخر بعده، حتى وصل االختبار الرّباني إلى نبيِّ الرحمة وخامت 
الرسل محمد )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، نبياً ورسوالً إلى 

البشرية عامة.
اهلل  )صلى  محمد  الرسول  أنَّ  منها  ـ  كثيرًة  أسبابًا  إنَّ 
و  العاملني،  إلى  وأنَّه رسوٌل  األنبياء،  آله وسلم( خامت  و  عليه 
بناء  في  مسؤولياتها  لتحمل  مهّيأة  أصبحْت  البشرية  أنَّ 
ترتب  ـ  املوضوعية  أسبابه  و  مقدماته،  هذا  لكلِّ  و  احلياة، 
عليها أن تكون معجزته خالدة وستبقى معجزته متحدية 

البشر كّل البشر حتى تقوم الساعة.
املُقّطعة،  احلروف  الكرمي  القرآن  و جدتُه في  ممَّا  و قد وجدُت 
التي قد افُتِتح بها قسٌم من سور القرآن الكرمي، و لم أجْد 
االبتداء  مسّوغ  مبعناها،أو  العلماء  به  قطع  مذهباً  أو  رأياً 
أنها من  ممَّا يؤكد  بها، فنجدهم ذهبوا فيها مذاهب شتى 

املتشابه، الذي ال يعلمه إال اهلل و الراسخون في العلم.
القرآن  معاني  وعلماء  التفسير،  علماء  جمهور  عدَّ  وقد 
وغريبه وغيرهم، هذه احلروف املقطعة التي افُتِتح بها قسم 
غير  آخرون  وقال  املتشابه.  من  أنها  الكرمي  القرآن  سورِ  من 
ذلك. وال عجب أْن جند آراء كثيرة ومختلفة. غير أّنا لم نّطلع 
على نّص مينع النظر فيها، وال يحّرم تدّبرها، بل أُمرنا جميًعا 
تعالى:}أََفالَ  قال  العزيز،  التنزيل  آي  في  والتبّصر  بالتدبر، 
يََتَدبَُّروَن الُْقرْآَن وَلَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيرِ اهلِل لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالًَفا 
َكِثيرًا{1 . وقال )عّز وجّل(: }أََفاَل يََتَدبَُّروَن الُْقرْآَن أَْم َعلَى ُقلُوٍب 
بَُّروا الَْقْوَل أَْم َجاءُهم  أَْقَفالَُها{2 . وقال )جّلت قدرته(: }أََفلَْم يَدَّ

ا لَْم يَأِْت آبَاءُهُم اأْلَوَّلنَِي{3 . مَّ
وقد حكمْت علينا اآليات املباركات التي مرت بتدبر التنزيل 
العزيز، ُكاّل ال جزًءا، وذلك بحسب معاني النصوص القرآنية 
الكثيرة، وإنَّ قول الذاهبني إلــــى أنها من اآلي املتشابه ال  

َعُة ِف َأوَِّل ِقْسٍم ِمْن ُسَوِر الُقْرآِن الَكِريِم احُلُرْوُف امُلَقطَّ

 1- النساء: 82.                                 4- صفوة البيان/ ي.
 2 - محمد: 24.                                5 - السابق/ ي.

 3 - املؤمنون: 68.                             6 - فتح القدير: 1: 82.
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احلروف  هذه  َجْمِع  في  كثيرة  وتعابير  تراكيب  وذُكرت 
املقطعة، وقد أورد الزركشي قسًما منها نحو: )نص حكيم 
يَسطع  )الم  قوله:  في  السهيليُّ  وَجَمَعَها  لهسر(،  قاطع 

حق كره(.
   وقال الزركشي معلًِّقا على جملة السهيلي: )ولو قال: )لم 

يكرها نصَّ حق سطع( لكان أعذب( .
حكم اجلزم مبعاني هذه احلروف:

احلروف  دالالت  لنا  يفسر  ما  الكرمي  القرآن  في  يرد  ولم      
نة  السُّ يرد في  لم  إلى دالالته، كما  وال ما يشير  املقطعة، 
النبوية الصحيحة مثل ذلك، وعلى هذا ال ميكن أليِّ باحث 
في تفسير اآلي الكرمي ومعانيه وإعرابه أن يقطع برأي، ويجزم 

به، أي بشأن دالالت احلروف املقطعة.
   ويقول الشوكاني: )إعلم أن من تكّلم في بيان معاني هذه 
احلروف جازًما بأنَّ ذلك هو ما أراده اهلل )عّز و  جّل(  فقد غلط 
أقبح الغلط، وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط، فإنه 
العرب  لغة  إلى  راجعاً  به  فسرها  مبا  لها  تفسيره  كان  إن 

وعلومها فهو كذب بحت( .
و ممَّا ميكن إيجازه في هذه احلروف اآلتي:

 لم يكن القول بداللة احلروف املقطعة يسيرًا على أّي متدّبر 
لكتاب اهلل العزيز، ولم أجد إجماًعا على رأي قال به العلماء، 
لم  الذين  املتقدمون  على كثرة مذاهبهم فيها، وال سّيما 
يََدعو توجيًها قريًبا أو بعيًدا إال ذكروه. ولكن الالفت للنظر 
أنهم قدموا ُجلَّ ما قيل من آراء من دونا حتليل كاٍف شاٍف 
إال املذهب األول، أال وهو أنها من املتشابه، الذي اختص اهلل 
إمام  أو  نبّي  العلم؛ من  الراسخني في  به  به نفسه وخصَّ 
معصوم، فقالوا: كيف يخاطب اهلل الناس مبا ال يعلمونه. 

وكيف يكون في كتاب اهلل سبحانه ما ال يُفَهم ؟
 إنَّ هذه احلروف هي نصف حروف املعجم العربي، ومنها ومن 
ب الكالم. هذه حقيقة ال خالف فيها، وإنَّ  بواقي احلروف رُكِّ
اهلل العزيز احلكيم قصد تنبيه الناس كّل الناس في زمان 
إعجازه  ليشهدوا  هذا.  إلى  تليها  التي  والعصور  الرسالة 

وعجزهم عن اإلتيان مبثل نسيجه. 

ورد منها  املتدبر هذه احلروف، هو ما  أمٌر الفٌت لنظر   وثمة 
في سورة الشورى، وهي السورة الثانية و األربعني في ترتيب 
املصحف الشريف، إذ افتتحت السورة بخمسة حروف، وقد 
ُوزِّعت احلروف على آيتني: فاآلية األولى جاءت باحلرفني )حم(، 
االختيار  وهذا  الثانية.  اآلية  )عسق(  الثالثة  احلروف  وكانت 
لهذه احلروف بعددها ونوعها وتقسيمها على آيتني كل هذا 
يدعو املتدبر آي القرآن الكرمي أن يُعِمل فكره، ويشحذ ذهنه 

رغبًة في الوصول إلى قول مقبول فيها.
على  استغلق  ممّا  احلروف  هذه  كانت  إْن  نتساءل  ثم     
املسلمني – ال سيما األوائل منهم - فلَِم لَْم يسألوا النبي 
ما  األثر  في  يرد  ولْم  عنها؟  وسلم(  آله  و  عليه  اهلل  )صلى 
أمرها جلًيا  يكون  أن  أميكن  فيها؟  النفس  يحقق طمأنينة 
عندهم؟ أو إنَّها مما أراد اهلل )عّز وجّل( أن يبقيها من املغيبات 
في الداللة، مثل قسم من آي التنزيل الذي ُسّمي باملتشابه، 

ممّا ال يعلم تأويله إال اهلل و الراسخون في العلم؟
القرآن  مبعاني  املعنيني  و  املفسرين  من  قسم  ذهب   لقد 
و  حرًفا،  حرًفا  يكون  املقطعة  احلروف  تالوة  أن  إلى  وعلومه 
أن يُوقف على كلِّ حرف، وهذه تالوة موقوفة، ولم يقرأ بها 
أحد باإلعراب ال رفًعا، وال نصًبا، وال جرًا، وعلى الرغم من هذا 
ذهب العلماء مذاهب شّتى في إعرابها، وقالوا فيها أحكاًما 
إعرابية غير واقعة، أي: هذا القول الذي توسعوا فيه لم يكن 
قد نطق به قارئ، ولكنهم وضعوا أوجًها إعرابية مختلفة، 
ِحلٍّ  في  كانوا  وهم  النحاة،  بقواعد  إليه  ذهبوا  ما  وربطوا 
من هذا كلِّه؛ لعدم احلاجة إليه ألنَّه لم يقرأ به أحد، بل إن 
التالوة  ميكن  وال  توقيفي،  أمر  منها  حرف  كل  على  الوقف 
بغيره، بل ال يجوز مطلًقا القراءة إال بالوقف عليه، ومع هذا 

ألزموا أنفسهم فيما هم في غنى عنه.   
فلم  عليهم،  سيطرْت  قد  النحوي  العامل  سطوة  كأنَّ  و 
يستطيعوا اإلفالت منها، بل جندهم أُسارى ما قّعده علماء 
اللغة، وَجرَوا جريهم. وقد جمع بعضهم تلك احلروف، وعدد 

مّرات ورودها في بيتني هما:
ُكْن واحٌد، َعْيَهُق اثنان ثالثُة صا    

دُ الطاء أربعٌة، و السنُي خمــــــٌس عال   
و الراُء سٌت و سبُع احلاُء وَدَج     

و ميمـــها سبُع عشٍر تـــمَّ و اكتمـال   
                                         

 7- البرهان في علوم القرآن/ 1/ 167.
8- فتح القدير: 1/ 84.

9 - ينظر: معاني القرآن- األخفش- 1- 21. و معاني القرآن و إعرابه- 1- 60. و معاني القرآن- 
النحاس- 1- 31. و الكاشف- 1- 41. و كثير غيرهم سالوا مثل هذا.
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لم يقل بتالوتها معربة أحد، بل ثبت أنها تتلى حرًفا حرًفا، 
كيفما وردت، مفردة أو مركبة، ويتبني من هذا اآلتي:

أ - غلط الزاعمني بإعرابها، وكان عليهم أن ال يعرضوا لهذه 
البتة.

تتلى بأسمائها، وال ميكن حملها  إنها حروف، ولكنها   – ب 
على أنها أسماء هلل، أو السور أو للقرآن إال إذا حملناها على 

تأويالت باطنة وأنى لنا نحن هذا؟
بالتوقف عليها لدى تالوتها،  العزيز حكم  التنزيل  إّن   - جـ 
ولذلك سرٌّ مقصود، قد يدركه الناس، وقد يبقى غيًبا، فلَِم 

يخوض العلماء في أمر غير وارد أصاًل.
5 – إن القول أنها أسماء هلل سبحانه أو لصفاته أو للسور 

أو للقرآن قول فيه بعد ونظر، ولم يثبت بحجة مقنعة.
6 – أيََّد البحث أنها حروف من حروف املعجم، وورودها حرًفا 
أو أكثر أمرٌّ توقيفي، وكذا احلكم بأنها آية برأسها أو جزء من 
آية، فهو توقيف من اهلل سبحانه لرسوله األمني )صلى اهلل 

عليه و آله وسلم(، ومنه للناس.
نذهب  ما  تسديد  في  الصادق  بالدعاء  إليك  أتوجه  اللهم 
إليه، وإليك وحدك نرفع األكف لهدينا سواء طريق العلم، 

وصواب العمل به، فنعم املولى أنت، ونعم املستعان.
املصادر واملراجع

اإلتقان في علوم القرآن- جالل الدين السيوطي )ت991 هـ( 
– دار مكتبة الهالل- بيروت- لبنان )د.ت(.

عمر  بن  محمود  القاسم  ابن  اهلل  جار  البالغة-  أساس 
ط1-  محمود-  الرحيم  عبد   . حتـ  538هـ(  )ت  الزمخشري 

مطبعة االددوالد اورفاند 1372هـ_ 1953م.
في  القراءات  و  اإلعراب  وجوه  من  الرحمن  به  من  ما  إمالء 
أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني  جميع القرآن- محب الدين 
مبصر  امليمية  املطبعة  616هـ(-  )ت  العكبري  اهلل  عبد  بن 

1321هـ.
أنوار التنزيل و أسرار التأويل، املعروف بـ)تفسير البيضاوي(- 
ناصر الدين أبو اخلير عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي 
الشافعي البيضاني )ت 691هـ(- إعداد و تقدمي: محمد عبد 
الرحمن املرعشي- دار إحياء التراث العربي- بيروت، لبنان- )د. 

ت(.
البحر احمليط- أثير الدين أبو عبد اهلل محمد بن يوسف بن 
حيان األندلسي )ت 745 هـ(- ط 2- دار إحياء التراث العربي- 

1411هـ- 1990م.

إنَّ حكم تالوة احلروف املقطعة الوقف عليها ساكًنا حرًفا 
حرًفا، وفي هذا داللة مقصودة ألسباب منها:

أ -إنَّ كّل حرف فيه إشارة إلى موسيقية ذلك احلرف وجماله، 
وإرشاد املتلقي لكالم اهلل، بترك اللغو في األصوات، وتنبيه 
على الفرق بني األصوات املنكرة تلك التي يطلقها املنكرون 
للدين اجلديد، أو الذين ما زالوا سادرين في لغوهم العابث، 
وبني روعة أصوات لغة القرآن الكرمي، وهذه األصوات كأنها 

جديدة عليهم، وإن كانت هي لغتهم.
ب- ال يبعد أن يكون من دالالت هذه احلروف – وليس الهدف 
الوحيد – التحدي، فيا أّيها الناس هذا القرآن هو بلغتهم، 
وهاكم قسًما من حروف كالمه، وملا تبني عجزكم عن اإلتيان 
ولو بسورة من مثله، فأقّروا، وأذعنوا بإعجازه، وإّنه من لدن 

اهلل القادر احلكيم، وليس من البشر. 
اإلسالمية،  الدعوة  أول  في  يكن  لم  هذا  أن  أراه  الذي  لكن 
وكيف  اجلديد  الدين  بهذا  بالتفكير  الناس  أخذ  أن  بعد  بل 
يكون موقفهم منه؟ و مبَ يردونه؟ ألن القرآن الكرمي جاءهم 
فلما حرك فيهم  احملكمات،  وبآياته  املعجز،  الساحر  ببيانه 
العقل الذي كان معّطاًل في العبادة وفي قسم من حياتهم، 
فاجأهم مبا يكون نسيجه، ليقفوا ملًيا عند آياته، بل عند 
كّل حرف من حروفه، ولذا ال عجب أن بهرهم بسحر بيانه، 
وروعة معانيه، وأنى لبشر أن ينظم مثياًل له، أو لقليل منه 

)سورة(؟
جـ - ال يبعد أن تكون هذه احلروف التي هي حروف املعجم دالة 
على معاٍن كثيرة – كما ذهب إلى ذلك كثير من املتقدمني 
– ولكن هذا التوجيه ال ميكن حمله على داللة هذه احلروف، 
والذين يعّول عليهم في بيانها من اختّصهم اهلل سبحانه 
بعلمه، من الراسخني في العلم حسب. فهي تبقى حروًفا، 

ولكّنها حتمل على التأويل.
احلروف  هذه  إيراد  مقاصد  بني  من  يكون  أن  يبعد  ال   – د 
مكونات  منها  ألّنه  احلروف؛  هذه  نطق  في  وذلك  التعليم، 
الكلم، وحتفيز على تذوق احلرف في تالوته، والكلمة املتكونة 

منه ومن باقي احلروف عن طريق التالوة هذا أواًل.
وثانًيا: هو تعليم وحتبيب العلم، وطلبه، فهي دعوة لتعليم 
لتعلم  االنطالق  ثم  نطقها،  خالل  من  مباشرة  غير  اللغة 
العلوم األخرى، ألنَّ تعلم القراءة والكتابة مفتاح لكلِّ علم. 
الكرمي،  القرآن  بلغة  والتمسك  احلرف،  بهذا  االعتزاز  وثالًثا: 
مبا فيه من روعة واضحة في تعبيريتها و بتصويتها صوتًا 
بهذا  ذلك  على  فنبه  الكلمة.  بنية  في  بنطقه  أو  منفردًا، 

االفتتاح.
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ِة َمَذاِهُب الِقَراَءاِت الُقْرآِنيَّ
أ - شعبة: هو أبو بكر بن عّياش بن سالم 
احلّناط األسدي الكوفي ولد سنة 95 هـ 
وتوفي سنة 193 هـ قال عنه ابن اجلزري: 

)عرض القرآن على عاصم ثالث مرات( .
ب- حفص: أبو عمرو حفص بن سليمان 
عنه  قال  الكوفي  األسدي  املغيرة  بن 
ثبت ضابط  فثقة  القراءة  )أما  الذهبي: 
لها(. ولد سنة 90 هـ وتوفي سنة 180 

هـ .
ابن  حبيب  بن  هو  الكوفي:  حمزة   -6
عمارة بن إسماعيل الكوفــي التميمي، 
الكوفة  في  ولد  عمارة،  بأبي  يُكّنى  و 
سنة 80هـ وتوفي بحلوان سنة 156هـ، 
أخذ القراءة عرًْضا عن سليمان األعمش 
كتاب  في  رُوي  و  أعني،  بن  حمران  و 
)التيسير واملنير( أنه أخذ عن جعفر بن 
محمد الصادق )عليه السالم( وقال عنه 
سفيان الثوري: )غلب حمزة الناس على 

القرآن و الفرائض(. و له راويان .  
ابن  األسدي  محمد  أبو  هو  خلف:  أ - 
هشام بن ثعلب البّزار البغدادي. قال ابن 
اجلزري : )أحد القراء العشرة وأحد الرواة 
حفظ  الكوفي  حمزة  عن  سليم  عن 
وابتدأ في  ابن عشرة سنني  القرآن وهو 
ثقة  وكان  عشرة  ثالث  ابن  وهو  الطلب 
زاهداً عابداً عاملاً كبيراً(، ولد سنة 150هـ 

وتوفي سنة229هـ .
أبو  هو  الصيرفي:  خالد  بن  خاّلد  ب - 
عنه  قال  الكوفي  الشيباني  عيسى 
عارف  ثقة  القراءة  في  )إمام  اجلزري:  ابن 
عن  عرًْضا  القراءة  أخذ  أستاذ(  محقق 
سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم، 

توفي سنة 220هـ .
بن  حمزة  بن  علي  هو  الكسائي:   -7
األسدي،  فيروز  بن  بهمن  بن  اهلل  عبد 
ابن  عنه  قال  الفرس،  أوالد  من  موالهم 
رئاسة  إليه  انتهْت  الذي  )اإلمام  اجلزري: 
أخذ  الزّيات  حمزة  بعد  بالكوفة  اإلقراء 
و  مرات  أربع  حمزة  عن  عرًْضا  القراءة 
عليه اعتماده(، وقال أبو عبيد في كتاب 
القراءات: )كان الكسائي يتخّير القراءات، 
ترك  و  ببعض  حمزة  قراءة  من  فأخذ 

بعًضا(، ولد في الكوفة سنة119هـ

راويان الدوري والسوسي بوساطة يحيى 
بن املبارك اليزيدي.

عبد  بن  عمر  بن  حفص  هو  الدوري:  أ - 
بن  قال  البغدادي  األزدي  الدوري  العزيز 
اجلزري عنه أنه : ) ثقة ثبت كبير ضابط 
سنة  ولد   ) القراءات  أول مـــن جمع 

150هـ وتوفي سنة 246 هـ.
صالح  شعيب  أبو  هو   : السوسي  ب - 
بن زياد بن عبد اهلل قال عنه بن اجلزري: 
عرًْضا  القراءة  أخذ  ثقة  محرر  )ضابط 
وسماًعا عن أبي محمد اليزيدي وهو من 

أجّل أصحابه( توفي سنة 261 هـ. 
بن  اهلل  عبد  هو  الشامي:  عامر  ابن   -4
عامر بن يزيد اليحُصبي، قاضي دمشق 
في خالفة الوليد بن عبد امللك، ويُكّنى 
وتوفي  هـ   21 سنة  ولد  ُعمران،  بأبي 

بدمشق سنة 118 هـ، وله راويان: 
أ - هشام: هو هشام بن عمار بن نصير 
القاضي الدمشقي، ويُكّنى بأبي الوليد، 

ولد سنة 153هـ و توفي سنة 245هـ.
ب- ابن ذكوان: هو عبد اهلل بن أحمد بن 
الدمشقي،  القرشي  ذكوان  بن  بشير 
وتوفي  هـ   173 سنة  عاشوراء  يوم  ولد 
عاًما  وتسعني  واحد  عن  242هـ  سنة 

أخذ القراءة عن أيوب بن متيم.
أبي  بن  عاصم  هو   : الكوفي  عاصم   -5
األسدي  بهدلة  ابن  له  ويقال  النجود، 
وكان  التابعني  من  وهو  بكر  أبا  ويكنى 
صوتاً  الناس  أحسن  ومن  اإلقراء  شيخ 
بن  زر  عن  عرًْضا  القراءة  أخذ  بالقرآن 
حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي 
عّياش:  بن  بكر  أبو  قال  الشيباني،  عمر 
) قال لي عاصم ما أقرأني أحد حرفا إال 
أرجع  وكنت  السلمي  الرحمن  عبد  أبو 
فأعرض قراءتي على زر بن حبيش( وقال 
من  كان  ما  عاصم  لي  )قال  حفص: 
القراءة التي أقرأتك بها فهي التي قرأت 
بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن 
أقرأتها  التي  أما   ، السالم  عليه  علي 
التي  القراءة  فهي  عّياش  بن  بكر  أبا 
كنت أعرضها على زر بن حبيش عن بن 
مسعود( تُوفي سنة 127 هـ وقيل 128 

هـ، وله روايان: 

الشيخ املقرئ 
 علي عبود الطائي

احللقة الثانية : القّراء ورواتهم
أسباب  املاضي  العدد  في  ذكرنا  أن  بعد 
االختالف بني القراء نذكر في هذا العدد 
أسماء القّراء ورواتهم وترجمة مختصرة 

عنهم وهم:
1- نافع املدني: وهو أبو رومي نافع بن عبد 
الليثي أصله من  نعيم  أبي  بن  الرحمن 
أصفهان ولد سنة 70 هـ  وكان إمام دار 
وله  هـ،   169 سنة  بها  وتوفي  الهجرة، 

راويان:
فهو  ورش  على  املقدم  وهو  قالون:  أ - 
العربية  معلم  املدني  مينا  بن  عيسى 
له  لقب  وقالون  موسى  بأبي  ويُكّنى 
وتوفي  120هـ   سنة  ولد  قراءته  جلودة 

باملدينة سنة 220 هـ.
ب- ورش: وهو عثمان بن سعيد املصري 
ويُكّنى بأبي سعيد وورش لقب له لشدة 
بياض بشرته ولد في مصر سنة 110هـ 

وتُوفي فيها سنة 197 هـ.
2- ابُن كثير املكي : هو عبد اهلل بن كثير 
بن عمر بن عبد اهلل بن زاذان بن فيروزان 
املكي إمام أهل مكة ولد بها سنة 45 

هـ وتوفي بها سنة 120 هـ وله راويان:
أ - البّزي: هو أحمد بن محمد بن عبد اهلل 
فارسي  بزة  أبي  بن  نافع  بن  القسام  بن 
من أهل همدان املؤذن املكي ويُكّنى بأبي 
مبكة  وتوفي  170هـ  سنة  ولد  احلسن 

سنة 250 هـ.
ب- قنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن 
خالد بن محمد بن سعيد املكي اخملزومي 
ويُكّنى بأبي عمرو ويُلّقب بقنبل ألنه من 
أهل بيت في مكة يعرفون بالقنابلة ولد 
في مكة سنة 195هـ تُوفي فيها سنة 

291 هـ.
)زبان(  زيان  هو  البصري:  عمرو  أبو   -3
املازني  العريان  بن  عمار  بن  العالء  بن 
 68 سنة  مبكة  ولد  البصري،  التميمي 
أبو معاوية  وتوفي 154 هـ قال عنه  هـ 
أعلم  من  )كان  التهذيب:  في  األزهري 

الناس بوجوه القراءات وألفاظ العرب
ونوادر كالمهم وفصيح أشعارهم(، وله
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 احلضرمي ( وقال الداني ) هو من أحذق 
أصحابه ( روى القراءة عنه عرضا محمد 

بن هارون التمار توفي سنة 238هـ،
عبد  بن  روح  احلسن  أبو  وهو  رَوْح  ب- 
املؤمن الهذلي موالهم البصري النحوي 
املتوفى سنة 234هـ، قال عنه ابن اجلزري: 
)مقرٌئ جليٌل ثقٌة ضابٌط مشهورٌ(.عرض 
أِجلَّة  من  وهو  احلضرمي  يعقوب  على 

أصحابه.
تقدمْت  البّزار:  هشام  بن  خلف   -10
ترجمته عند رواة حمزة ولقراءته راويان:

الوّراق  بن عثمان  إبراهيم  بن  أ - إسحاق 
املَروزي توفي سنة 286هـ.

ب-  إدريس وهو أبو احلسن إدريس بن عبد 
الكرمي البغدادي احلداد ولد سنة 189 هـ 

وتوفي سنة 292هـ.
هؤالء القراء العشرة ورواتهم العشرون 

املعروفون بني أهل التراجم.
وأما القراءات التي زادت على هذه العشرة 
فهي من القراءات الشاذة، والقراءة فيها 

غير مجزية وغير مشهورة، ولذلك لم 
نتعرض إلى ذكرها. وكذلك لم نتعرض 
لذكر الطرق ألنها كثيرة وعددها ثمانون 

طريقاً.
من  لقارئ  نُسب  خالف  كلَّ  أن  واعلم 
القراء العشرة مما أجمع عليه الرواة عن 
القارئ فهو قراءة، وكل ما نسب للراوي 
نُسب  ما  وكل  رواية،  فهو  القارئ  عن 
طريق  فهو  سفل  وإن  الراوي  عن  لآلخذ 
وللحديث تتمة تأتي إن شاء اهلل تعالى.

املصادر:
املهذب في القراءات العشر وتوجيهها، 
سالم  محمد  محمد  محمد  لألستاذ 

محيسن.
 البيان في تفسير القرآن، لإلمام السيد 

أبي القاسم اخلوئي .   
     
     
     
     

   

     
     
     

عن  أخذ  وقد  189هـ،  سنة  وتوفي 
حمزة مذاكرًة وعن محمد بن أبي ليلى 
وعيسى بن عمر واألعمش وأبي بكر بن 
عياش وسليمان بن أرقم وجعفر الصادق 
ُعيينة  وابن  والعزرمي  السالم(  )عليه 
وعلم الرشيد ثم علم ولده األمني. وله 

راويان.
البغدادي،  خالد  بن  الليث  احلارث  أبو   أ- 
قال عنه ابن اجلزري : ) ثقٌة معروٌف حاذٌق 
ضابط(، وهو من أجّلة أصحاب الكسائي 

، مات سنة 240هـ.   
أبي  عن  الراوي  وهو  الدوري،  حفص  ب- 
ترجمته  تقدمت  وقد  البصري،  عمرو 

هناك. 
8- أبو جعفر املدني: هو يزيد بن القعقاع 
كبير  مشهور،  تابعي  املدني،  اخملزومي 
القدر، توفي سنة 130هـ ، عرض القرآن 
على عبد اهلل بن عياش و عبد اهلل بن 
وله   – احلديث  قليل  ثقة  وكان   – عباس 

راويان.     
املدني  وردان  بن  عيسى  احلارث  أبو  أ - 
)إماٌم مقرٌئ  ابن اجلزري:  احلّذاء، قال عنه 
حاذٌق و راٍو محقٌق ضابٌط(، عرض قراءته 
على أبي جعفر وشيبة ثم عرضها على 
أِجلَّة  من  )هو  الداني  قال   – املدني  نافع 
في  مات   ) قدمائهم  و  نافع  أصحاب 

حدود سنة 160هـ.
از هو سليمان بن مسلم بن  ب- ابن جمَّ
املدني،  الزهري موالهم  الربيع  أبو  از  جمَّ
وشيبة  جعفر  أبي  على  قراءته  عرض 
على ما في كتابي )الكامل و املستنير( 
سنة  توفي  املدني،  نافع  على  عرض  ثم 

171هـ.
بن  يعقوب  هو  البصري:  يعقوب   -9
إسحاق بن يزيد بن عبد اهلل احلضرمي، 

كنيته أبو محمد، قرأ على سالم وعلى 
.شهاب بن شرنفة اجملاشعي وهذا على 

على  قرأ  ومسلمة  محارب  بن  مسلمة 
علي  اإلمام  على  الدؤلي  األسود  أبي 
)عليه السالم(. ولد سنة 117 هـ توفي 

سنة 205هـ وله راويان:
أ - رُوَيس: وهو محمد ابن املتوكل أبو عبد 
له  لقب  ورُوَيس  البصري،  اللؤلؤي  اهلل 
قال عنه بن اجلزري ) مقرئ حاذق ضابط 
مشهور اخذ القراءة عرضا عن يعقوب  
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وال نصرفه مرة واحدة فينتهي ما لدينا 
من رصيد سريعا مما يضطرنا إلى وضع 
كمية أخرى من الهواء في ذلك املصرف. 
إن اّدخار الهواء وتصريفه بشكل متساٍو 
إلقاء  على  يساعدنا  اجلُمل  كلمات  مع 
أكثر عدد من تلك الكلمات بزفير واحد. 
القفص  حجز  عملية  اختبار  وميكننا 
إحدى  أصابع  وضع  بواسطة  الصدري 
ووضع  احلجاب  منطقة  على  اليدين 
القفص  طرف  على  األخرى  اليد  أصابع 
اليد  ارتفاع  نالحظ  فسوف  الصدري 
األولى عند الشهيق وابتعاد اليد الثانية 

وبعكسه عند الزفير.

املعنى  في  خلال  تسبب  التي  واالنتهاء 
واضحا  تأثيره  يكون  وبالتالي  القرآني 
على الدرجة التقييمّيةـ  من هذا اجلانب 
إلى  وتعرضها  القارئ  لدى  الصوتية  ـ 

التخريب.
وتالفيا لكل هذه احملاذير علينا أن ننظم 
عملية التنفس تنظيما مدركا يجعلنا 
املأخوذ  الشهيق  كمية  في  نتحكم 
اخملرجة  الزفير  كميات  في  ونتحكم 
أن نحدد  الكلمات, وقبل هذا علينا  مع 
اخلطوات التي تتم فيها عملية التنفس 

الصحيح.
في  موضوعتان  الرئتني  أن  الواضح  من 
القفص الصدري وحينما تتمدد الرئتان 
يكبر باالرتفاع تبعا لذلك ويؤدي ذلك إلى 
انبساط احلجاب احلاجز نتيجة لسحبه 
بواسطة األضالع. ثم يصغر باالنخفاض 
إلى  باإلضافة  الرئتني،  لتقّلص  نتيجة 
وهكذا  االرتخاء,  نتيجة  احلجاب  حتّدب 
فإن احلجاب احلاجز يرتخي برجوع القفص 
الصدري إلى مكانه وارتخاء احلجاب يؤدي 
إلى دفع كمية الزفير خارج الرئتني. وقد 
احلاجز  احلجاب  وارتخاء  توتر  أثر  ندرك  ال 
على التنفس في حالته االعتيادية ورمبا 
يساعدنا  العملية  لهذه  إدراكنا  كان 
أثناء  الزفير  إخراج  على  السيطرة  على 

الكالم بكميات مناسبة.
إن هاتني احلركتني مرتبطتان معا وتعتمد 
الواحدة على األخرى. وعلى اجملّود القرآني 
أو  واملّتشح  واملبتهل  احلسيني  واملنشد 
أن يعرف كيف يستفيد من هذا  املذيع 

االرتباط وينّظمه .
احلاجز  احلجاب  استعمال  عملية  إن 
الصدري  القفص  ُجماح  لكبح  كلجام 
الزفير  أثناء  مكانه  إلى  رجوعه  في 
تسمى )عملية حجز القفص الصدري( 
إلى  مرتفعا  الصدري  القفص  يبقى  إذ 
األعلى فترة من الزمن وإرخاء احلجاب مع 
على  يطلق  من  وهناك  األولى  الكلمات 
الهواء(  عملية)مصرف  العملية  هذه 
ونبدأ  الرئتني  في  الهواء  نخزن  إننا  أي 

بتفريغه قليال قليال مــــــع الكلمات

           الشيخ مهدي اخلزاعي                                                    
مدرس الصوت والطاقة التنفسية

اجلزء األول
واملنشد  الكرمي  القرآن  مجّود  يحتاج 
أو  واملرّتل  واملمّثل  واملذيع  احلسيني 
فنّيا  صوته   مع  يتعامل  إنسان  أّي 
أجهزته  على  التامة  السيطرة  إلى 
التنفسية والتحّكم بكيفية عمل تلك 
األجهزة  لكي تسهل عليه مهمة إلقاء 
اجملّود  القرآني  النص  أو  اإلخبارية  اجلمل 
عناء  أو  تعب  غير  من  األخرى  املواد  أو 
 - اإللقاء  عيوب  معظم  فإن  إجهاد  أو 
والتجويد القرآني نوع من اإللقاء الفني 
من  فيه  ملا  اإللقاء  أنواع  أصعب  هو  بل 
دّقة إيصال املعنى الذي حتويه مضامني 
اآليات اجملّودة  مع مراعاة اجلوانب الفنية 
األخرى كافة ـ التي يُوآَخذ عليها القارئ 
وابتداء  ووقف  تالوة  أحكام  من  اجملوِّد 
كلها  والنفس  واملقام  الصوت  ومتابعة 
)3( ترجع إلى التنّفس اخلاطئ أو التنّفس 

الضعيف ألن ذلك يؤدي إلى: 
من  األخيرة  الكلمات  إيصال  عدم   .1
املوشح  في  اجلملة  أو  القرآني  النص 
قّلة  بسبب  املستمعني  إلى  الديني 
والذي  الرئتني  في  املتبقي  الزفير  كمية 

يدفعها إلى اخلارج.
التي  الطويلة  اجلمل  إكمال  عدم   .2
بني  السكوت  عدم  معناها  يقتضي 
باألخرى  الواحدة  ترتبط  حيث  كلماتها 

في احلركة واملعنى .
القارئ  لدى  املتكررة  الالهثات  ظهور   .3
بسبب  امليكروفون  في  واملذيع  واملنشد 
وإعطاء  الشهيق  أخذ  إلى  اضطراره 

الزفير املتكرر.
4. فقدان السيطرة على النص القرآني 
عملية  تنظيم  في  االنشغال  بسبب 
الشخص  يفقد  أن  بعد  التنفس 

السيطرة عليها.
5. توّتر أجهزة التنفس الذي يؤدي بدوره 

إلى توتر أجهزة الصوت وشد األوتار.
على  السيطرة  القرآني  اجملّود  6.يفقد 

النص القرآني من زاوية مواقف االبتداء

وتطويرها التنفسية  الطاقة 
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حناجر النوع اإلنساني. فحنجرة اإلنسان 
ذي الصوت الرخيم الذي يسحر العقول 
حنجرة  عن  تختلف  تكاد  ال  واأللباب, 
الفالح البسيط من الناحية التشريحية 
أو  القرآني  اجملود  حنجرة  في  فليس 
أّي  الديني  املنشد  أو  احلسيني  الرادود 
غيره  حنجرة  عن  به  متتاز  مادي  عنصر 
التي  املوهبة  الفرق في  وإنا  الناس,  من 
اختص بها هؤالء املبدعون من السيطرة 
على عملية التنفس فهو أقدر من غيره 
على  والسيطرة  تنفسه  تنظيم  على 
والقدرة على  الرئتني  املندفع من  الهواء 
في  خاص  لنظام  وإخضاعه  تكييفه 
جريانه من الرئتني حتى يصدر من الفم 
أو األنف هذا هو كل شيء في التجويد 
اإللقاء  أو  االبتهال  أو  الديني  اإلنشاد  أو 
الصوت.  جمال  يسمى  ما  أو  املذيع  من 
وقليل من الناس يستطيعون السيطرة 
إلرادتهم   وإخضاعه  تنفسهم  على 
كما يفعل اجملّودون الكبار واملنشدون أو 
شيء  بعد  يستطيع  فاجملّود  املبتهلون 
وأن  تنفسه  زمام  ميلك  أن  التمرين  من 
يحدد عدد ذبذبات الوترين الصوتيني كما 
يشاء، وبذلك ينّوع في درجات صوته كما 
اخلاص  وإبداعه  الفني  أداؤه  إليه  يوحي 
به، ومن تلك الدرجات الصوتية املتباينة 
يكّون  واملسافة  الدرجة  في  اخملتلفة  أي 
مجموعة منسجمة من األصوات التي 
التجويد  أو  باإلنشاد  عليها  اصطلحنا 

اجلميل. 

وإنه  وجميل,  ساحر  بشكل  الكالم 
القرآني  واملرتِّل  واملنشد  للمجّود  ميكن 
مهما  وحواره,  بكالمه  يتدّفق  أن  من 
وصعبت  وتعّقدت  الكلمات  طالت 
أو  القرآنية  اآلية  أو  والتراكيب  اجلمل 
احلسينية  التعزية  قارئ  لدى  النعي 
)عليهم  البيت  أهل  مصائب  ذكر  في 
الذي  للملقي  ميكن  أنه  حتى  السالم( 
تنفسية  طاقة  وامتلك  تنفسه  نّظم 
طويلة  أسطر  عدة  يلقي  أن  من  جيدة 
يلقي  أو  أكثر..  أو  القرآن  من  آيتني  من 
وال  ببعض  بعضها  متعلقة  أبيات  عدة 
ميكن الوقوف الكامل بها، ويوّفر تنظيم 
التنفس للطالبني والراغبني فيه, صوتاً 
جميالً وأداًء ممتازًا كما أنه يعطي امللقي 
شخصية  له  ويوفر  القرآني(  أو)اجملّود 
هناك  نفسها.  من  واثقة  مركزة  ثابتة 
وثبات جأش  التنفس  بني  عالقة جدلية 
يتنفس  الذي  أن  إلى  باإلضافة  اإلنسان 
الهواء  تصريف  نّظم  وقد  جيد  بشكل 
وعافية  صحة  ميتلك  لسوف  لديه 
يهمنا  والذي  الكثيرون.  عليها  يغبطه 
آخر,  شيء  أي  من  أكثر  اجملال  هذا  في 
هو التأكيد على أهمية عملية تنظيم 
والتي مررنا بها  وتبيان قدراته,  التنفس 
كما أسلفنا وللزيادة في ذلك نحاول أن 
نبنّي مدى تأثير وتنظيم عملية التنفس 
في احلصول على الصوت اجلميل العذب 
حسب  والسامع  املتلقي  عند  واملؤثر 
التي  العلمية  واحلقائق  املوثقة  املصادر 
علماء  إن  والعجب.  الدهشة  إلى  تدعو 

التشريح )لم يلحظوا أي فرق مادي بني

أو  القرآني  اجملّود  فان  القول  وخالصة 
املذيع  أو  اخلطيب  أو  احلسيني  املنشد 
صحيح  تنفس  على  يحصل  أن  أراد  إذا 
أثناء األداء فعليه أن يتبع القانون التالي 
عند  الهواء  من  كمية  أكبر  يأخذ  أن   :
بأطول  يصرفه  وأن  توّتر.  بدون  الشهيق 
الزفير من دون توّتر )4(.  أثناء  وقت ممكن 
في عمليتي  وتصريفه  الهواء  إدخال  إن 
مع  منظم  بشكل  والزفير  الشهيق 
أحرف النص القرآني واملوّشح والنشيد 
جتويد  على  يساعدنا  ومقاطعه  الديني 
واحد  بزفير  اجملّودة  الكلمات  إنشاد  أو 
إدخال  أو حتسس عملية  اختبار  وميكننا 
أصابع  وضع  بواسطة  وتصريفه  الهواء 
األخرى  ووضع  البطن  على  اليدين  أحد 
فسوف  الصدري  القفص  طرف  على 
نالحظ ارتفاع اليد األولى عند الشهيق 
إن  الزفير.  عند  الثانية  اليد  وابتعاد 
عملية التنفس التي تتم بشكل تلقائي 
يتحكم فيها املخ عموما ومركز التحّكم 
خصوصا  املخ  في  املوجود  التنفس  في 
للعضالت  عصبية  أوامر  يصدر  بحيث 
وأهم  الصدري,  بالتجويف  حتيط  التي 
هذه العضالت هي احلجاب احلاجز بحيث 
إلى  يؤدي  العضالت  هذه  انقباض  إن 
صغر حجم التجويف الصدري وبالتالي 
تقّلص وانقباض وهذا يسمح بعمليتي 
الشهيق والزفير أن يتّمان بصورة دورية. 
أهمية  حقيقة  يعرفون  ال  كثيرين  إن 
التجارب  دّلت  إذ  التنفس..  عملية 
والدراسات العملية, إن لهذه العملية ـ 

تنظيم التنفس ـ أثرا كبيرا فــي نطق

10. د.طارق حسون فريد, تدريب الصوت البشري ج2.املركز العراقي للدراسات املوسيقية املقارنة.2009م.
2. السيد محمد رضا اجلابري,حلية القران الكرمي,ج1 .دار السيدة رقية)عليها السالم(,1430هجرية.

3.النص املضاف من)كلمة عيوب إلى نهاية رقم 3. هي إضافة من  املؤلف( للخبرة العملية من دورات سابقة في هذا اجملال .وقد قمت بتعديل قسم من الكلمات 
بحسب ما رايته مناسب لفهم املادة العلمية واخلروج من مصطلحاتها الصعبة التي التفهم األمن خالل وجود اخملتص , لدعم اجلانب القرآني وزج علو م الصوت 
في خدمة هذا اجلانب من القران الكرمي ليكون لدينا منهج مستقل و تكوين مادة علمية وبعيدا عن املتقولني والطاعنني ,باعتبار إن هذه املادة هي مادة خام 
يستطيع أن يستعملها كل من يتلو نص ويريد أن يتدرب عليه ويطور أداءه في جانبه . وكذلك املادة يستطيع أن يستعملها  اجملود ألقراني أو املنشد احلسني او 
في مجال األناشيد احلماسية التي تستخدم في احلروب لشد الهمة لدى املقاتلني في الدفاع عن الوطن واملقدسات )واملادة املؤلفة هي في خدمة اجلانب القرآني 
التجويد والنشيد احلسيني أو مايحتاجه الرادود وقارئ التعزية احلسينية في ذكر مصاب رائد احلرية وسيدها منبع الفداء والتضحية السبط الشهيد اإلمام 
احلسني )عليه أفضل الصالة والسالم( فقط وال يسمح كاتب هذه السطور أن تستعمل في اجملال الغير محلل شرعا.هي في خدمة جتويد القران الكرمي  واجلهات 
احملللة فقط.وقد استنجزت أستاذي الدكتور طارق حسون فريد في أن اكتب هذه املادة العلمية إلى طالب القران الكرمي وعرضت عليه بعض النسخ التي كتبتها 
وهي بعنوان دراسة في البرنامج الصوتي لتطوير قابليات مجودي القران الكرمي ومجالس التعزية احلسينية في محل إقامته بغداد وهو اآلن بدرجة أستاذ في 

جامعة بغداد كلية الفنون اجلميلة فشجعني عليها وفرح كثيرا ورحب بهذا االجتاه وقال إن هذا اجلانب يفتقر إلى املادة العلمية 
4.فن االلقاءج1,سامي عبد احلميد وبدري حسون فريد,مطبعة جامعة بغداد,1980م. هذا التمرين كان يؤديه طلبة معهد كودمان ثيتر ,شيكاغو وهو احد فقرات 

متارين ألساك العضلية في تربية الصوت وفن اإللقاء 1960م.1965م.
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ٍ َخيرْ ُكلِّ  َتاُح  ِمفرْ آُن  الُقررْ
حيدر كرمي جار اهلل

تتدهور  ثم  وتسود،  تنمو  حضارات،  نشوء  احلياة  ُسنة  من 
واختالل  والتناقض  واحلركة،  الصراع  نتيجة  وتُباد،  وتسقط 
التوازن ولكن ما هي أبعاد هذا الصراع احلضاري؟ اجلواب: مبجرد 
أن نرجع إلى واقعة خلق آدم – جّدنا األوحد – سنلتقي برأس 
بني  الدائرة  الصراعات  لكّل  األساس  السبب  هو  الذي  اجلذر 

البشر، وحتديًدا في هذه القصة القرآنية اآلتية: 
- }وَإِذْ ُقلَْنا لِلَْماَلئَِكِة....

- }اْسُجُدواْ آلدََم....
- }َفَسَجُدواْ إاِلَّ إِبْلِيَس أَبَى وَاْسَتْكَبرَ وََكاَن ِمَن الَْكاِفرِيَن.....

- }وَُقلَْنا:
- }يَا آدَُم اْسُكْن أَنَت وَزَوُْجَك اجْلَنََّة وَُكاَل ِمْنَها رََغًدا َحْيُث ِشْئُتَما 

امِلنَِي{. َجرََة َفَتُكونَا ِمَن الْظَّ واََل تَْقرَبَا َهِذِه الشَّ
ُمْسَتَقرٌّ  األَرِْض  ِفي  وَلَُكْم  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  بَْعُضُكْم  }اْهِبُطواْ   -

وََمَتاٌع إِلَى ِحنٍي{. 
إلى آخر القصة املعروفة.

الصراع في أول حلظة، منذ بداية هذه احلادثة الكونية، ذلك هو 
جوهر احلياة البشرية ومتيزها عن احليوات األدنى أو األرقى.

إنَّ هذا الصراع األزلي الذي يطرحه الفكر القرآني الكرمي على كّل 
املساحات واألبعاد، وهذا التفاعل املتضاد بني آدم والشيطان، 
إلى آفاق يتعدى فيها إلى مستوى الكون والطبيعة متوّغل 

في صميم تركيبها، وعلى مستوى اإلنسان والبشرية قائم 
في مدى عالقاتهما جميعا.

الشامل  اإلزدواجي  التقابل  هنالك  والطبيعة  الكون  في 
املستقطب  اإلزدواجي  والتركيب  واملوجب،  السالب  بني 
صميم  إلى  درجاتها  اختالف  على  احلياة  عوالم  يتجاوز  الذي 
التوليد والتكاثر  املادة. وهو في كل األحوال واألوضاع مصدر 
دميومة  إلى  تؤول  التي  الهادفة  اإليجابية  واحلركة  واإلتساع 
خالل  من  سبحانه  اهلل  بإرادة  يتم  الذي  الكوني  اإلتساع 
النواميس والقوانني الطبيعية الدقيقة املعجزة القائمة على 
هذا التحاور والتقابل بني )اإلزواج( سلًبا وإيجابًا، والذي يجيء 
َماء بََنْيَناَها بِأَيٍْد وَإِنَّا  مصداًقا ملا أعلن عنه القرآن الكرمي }وَالسَّ

مَلُوِسُعوَن{ وغيرها.
حقيقي  أنوذج  هو  الطبيعة،  في  موجود  هو  ما  أصغر  إّن 
مصّغر ألعظم شيء مادي في الكون، أال وهو )الّذرة( والصراع 
فطرتها،  وفق  اخلير  عمل  إلى  آلت  إْن  لكن  فيها.  الداخلي 
-أعاذنا  العكس  كان  وإْن  البناءة،  اإليجابية  بالطاقة  أكرمتنا 
اهلل- قد تتحول إلى عذاب وهالك نتيجة اخلروج عن فطرتها، 

وقد يحدث ذلك بسبب جرم اإلنسان نفسه.

لقرآني ا املنظور  يف  الكوني  الصراع              
علي اخلفاف

يردده  ما  كثيراً  دعاٌء  اآلخرة،  و  الدنيا  خير  أسألك  إني  اللَّهم 
املؤمنون، و لكْن –يا تُرى- ما هو خير الدنيا واآلخرة؟ 

إّن مما ال شكَّ فيه أن للخير مراتب وهي ال حتصى ومن مصاديق 
اخلير هي احلكمة.

َمن  احْلِْكَمَة  {يُؤتِي  تعالى:  قوله  الكرمي  القرآن  في  جاء  فقد 
يََشاء وََمن يُْؤَت احْلِْكَمَة َفَقْد أُوتَِي َخْيرًا َكِثيرًا }، ومن احلكمة 
أن يسعى العبد إلى مرضاة اهلل تعالى وذلك هو اخلير، ولكن 
الرسول  لنا  بنّي  لقد  الطريق؟  هو  وما  ذلك؟  إلى  كيف نصل 
الشريف حيث  بحديثه  وآله(  عليه  اهلل  الكرمي محمد(صلى 
)إني تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل، وعترتي أهل بيتي  قال: 
أن  أراد  َمْن  إذن  أبدا).  بعدي  تضلوا  لن  بهما  متسكتم  إن  ما 
يصل إلى أقصى درجات اخلير وهي مرضاة اهلل عز وجل فعليه 
بالقرآن والعترة، وال ميكن الوصول إلى القرآن من دون العترة 
ألن مفتاح ذلك الكتاب العظيم هم أهل البيت، فقد جاء في 
َا يُرِيُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس  القرآن الكرمي قوله تعالى: {إِنَّ
رَُكْم تَْطِهيرًا }، وفي آية أُخرى قال تعالى: { أَْهَل الَْبْيِت وَيَُطهِّ

ْكُنوٍن} ، أي ال يصل إلى مكنونه  َُّه لَُقرْآٌن َكرمِيٌ * ِفي ِكَتاٍب مَّ إِن
و خيره إال املطّهرون، وهم صلوات اهلل عليهم املطهرون. وما 
هم  األطهار  واألئمة  خير،  كل  مفتاح  القرآن  هو  إليه  نصل 
مفتاح ذلك املفتاح للباب الذي يدخل منه املريدون إلى مرضاة 

اهلل.
 اللهم أدخلنا في زمرتهم واحشرنا معهم بحق محمد وآله 

الطاهرين.

 1- البقرة: 269.
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متميزٍة بأفكارٍ قرآنيٍة مدعومٍة بذهنياٍت 
لتنهَل  األعناُق  لها  تشرأُب  متفّتحٍة 
حيدر  والشيخ  شهيدي  الشيخ  منهم 
الكاظمي. وحصلُت على بعض اإلجازات 
ومن  املقدسة،  الكاظمية  مدينة  من 
عبد  الشيخ  يد  على  الشعب  منطقة 

الوهاب.
- احلفيظ: في كلِّ مسلك متميز ال بدَّ أن 
ميرَّ السالك في بعض التحديات التي قد 
تنال من عزمه، فما هي هذه التحديات 

وهل استطاعْت أن توقف املّد املتألق؟
- مصاعب احلياة وعدم الرعاية والعناية، 
وخضُت  تعالى  اهلل  على  فتوكلُت 
الطريق بتوفيقه عز وجل إلى درجة أنني 
كنُت ال أمتلك مصحفاً في البيت فضالً 
احلصول على األشرطة  عن صعوبة 
املدرسني  أحُد  إليَّ  فأهدى  الصوتية، 
مصحفاً عندما كنُت في الصف الثاني 
وطبعاً  خيراً(  تعالى  اهلل  )جزاه  تقريباً 
كان ذلك بسبب اخملاوف من نشر القرآن 

الكرمي بيننا من قبل النظام السابق.
- احلفيظ: وهنا تنهد الدكتور وأحسسنا 
قلبه  تصارع  وهي  اجلياشة  مبشاعره 
القاسي  الزمن  ه من حتٍد طول  مبا أحسَّ
عناء  يخفف  قد  بسؤال  له  فتوجهنا 
ذكرياته  منه  وطلبنا  السحيق  املاضي 
من  املشرق  اجلانب  بذكر  تألقه  ورمز 

عطائه الثر.    

إلى  دراستي  فيها  وأمتمُت  بغدادَ  إلى 
الدكتوراه.

- احلفيظ: أرضكم خصبة وأعطْت املزيد، 
بذرتكم  سقْت  التي  الروافد  هي  فما 
لكي نشاهد الدكتور سالم جاري بهذا 

العطاء املتميز؟
- في مجال اللغة كثيرون، منهم الدكتور 
بنبان،  خليل  والدكتور  العّزاوي،  نعمة 
الدكتور  واملرحوم  كرمي،  عايد  والدكتور 
كثيرون.  وغيرهم  شالش،  طه  هاشم 
مباشرًة  تتلمذُت  التفسير  مجال  وفي 
كتبهم  خالل  األوائل  العلماء  يد  على 
اج واملبّرد وسائر  كالفرَّاء واألخفش والزجَّ
وخصوصاً  والتفسير  اللغة  علماء 
عليه(،  اهلل  )رضوان  الطوسي  الشيخ 
وسماعاً كالشيخ الوائلي )رحمه اهلل(. 
طريق  عن  سماعاً  التجويد  مجال  وفي 
كبار القّراء في مقدمتهم الشيخ عبد 
الباسط )رحمة اهلل عليه( وكذلك في 
عكفُت  أن  بعد  ولكن  القراءات،  مجال 
كالشاطبية  القراءات  كتب  على 

وشرحها، مشافهة اجملازين بالقراءات، 

للبناِء  أضافْت  طاقاٌت  علينا  أطّلْت 
علميٍة  من  رصينًة  لبناٍت  اإلسالميِّ 
و منهجيٍة  بعلميٍة  ممزوجة  روافد  منها 
ومن  إليها،  لهفة  النفوِس  في  تثيُر 
الدكتور سالم  املتألقِة  اإلمكاناِت  هذِه 
بعلميِتِه  التعريِف  عن  غنيٌّ  وهو  جاري، 
وإعالميِتِه املنتشرِة بني أوساِط مفكري 
األمِة اإلسالميِة و قد توّجهْت له مجلُة 

احلفيظ باألسئلة اآلتية:
اهلل  ورحمة  عليكم  السالم  احلفيظ:   -

وبركاته.
- وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

- احلفيظ: يبدو لنا ،من خالل متابعاتنا 
لنشاطاتكم القرآنية،أن لكم باعاً كبيراً 
مبسيرة العطاء الذي يلمسه املتابع، فما 

هي نقطة البداية؟ 
مستمعاً  بدأُت  االبتدائي  الثالث  منُذ   -
اإلميان  منبع  َمعني  من  أرتوي  للقرَّاء 
نعومة  منذ  التالوة  حبِّ  على  فنشأُت 
أظفاري وتدّرجُت خالل املراحل الدراسية 
أْن  وبعد  اهلل،  لكالم  العاشق  بلهفة 
أمتمُت الدراسة االبتــــــدائية انتقلُت  

     
1 - األحزاب: 33.  

2 - الواقعة: 77- 78.

احلفيِظ رحاِب  يف  تتألأُل  قرآنيٌة  مواهُب 
لَِّة احَلِفيِظ:  ِت َمَ َلُم( َبنَي َدفَّ ُحُضوٌر ِف ِرَحاِب احُلَسنِي )َعَليِه السَّ
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عليكم  التبسْت  }إذا   : وآله(  عليه 
فعليكم  املظلم  الليل  كقطع  الفنت 
داللة  هي  ما  دكتور  برأيكم  بالقرآن....{ 
مبعنى  والتي  الثانية  )عليكم(  لفظة 
إلزموا؟ هل هي معرفة أحكام التجويد 
والقراءات و الناسخ واملنسوخ؟ أم ماذا؟ 

- نعم هي مبعنى إلزموا القرآن تالوًة وتدّبراً 
واستئناساً....  وتبّركاً  وعمالً  وتفّكراً 

واهلل أعلم.
- احلفيظ: مؤسسات دينية انتشرت في 
بعلوم  اهتمْت  اإلسالمي  العالم  بقاع 
الدكتور  يقرأ  فكيف  الكرمي،  القرآن 
هذه  تطّلعات  و  أهداف  جاري  سالم 

املؤسسات؟
قدمها  وضعْت  اآلن  تعالى  هلل  احلمد   -
في موضع صحيح، و أسأل اهلل تعالى 

لها السداد والثبات.
لقسم  كثب  عن  اطلعتم  احلفيظ:   -
احلسينية  العتبة  في  الكرمي  القرآن  دار 
يراها  فكيف  ونشاطاتها،  املقدسة 
وهي ترتدي حّلًة قشيبة من عمل دؤوب 
تقدمه من خالل ما تسعى له على وفق 
وإقامة  وتالوة  بتحفيظ  تتمثل  أهداف 
تتميز  قرآنية  آلفاق  عمالقة  مشاريع 
بالعطاء املثمر ألجيالنا ابتداًء من األعمار 
آراء  من  تبدونه  ما  لكم  وهل  الناعمة، 
تساعد العاملني على عمق املسير بهذا 

السبيل املشرق.
- هي دار مقدَّسة مباركة طّيبة في أرض 
طّيبة طاهرة مقدسة يقوم عليها أناٌس 
قرآنيون عشقوا القرآن و أخلصوا له، و 
أسأل اهلل تعالى لهم اإلخالص والثبات 

والتوفيق في العمل.
للقّراء  وصايا  لكم  هل  احلفيظ:   -

املتدربني؟
والتجويد  التالوة  أحكام  يتقنوا  أن   -
على  لعوا  يطَّ وأن  واالبتداء،  والوقف 
تفسير واحد على األقل وأن يُكثروا من 
التقليد في كلِّ شيء حتى في حركات 
ال  بأصواتهم  يقرؤوا  أن  وعليهم  القراء، 
.... واهلل  بأصوات َمْن يقّلدون من القّراء 

تعالى املوّفق و املسّدد لي ولهم.

- نعم محلية فقط وحصلُت على بعض 
لم   - – لألسف  ولكن  التقديرية  اجلوائز 
يساعدني صوتي حينها أْن أحصل على 
مركز معني أما مشاركاتي اإلعالمية من 
الفضائيات املوالية ألهل البيت )عليهم 
السبل  إنارة  حاولُت  فقد  السالم( 
مطارحات  موضًحا  الوالء  بإشراقات 
واألطروحة  القرآن  وهدي  العقيدة  في 

املهدوية وغيرها.
جاري...  سالم  الدكتور  احلفيظ:   -
في  القرآنية  األلفاظ  داللة  في  دكتوراه 
األخفش  و  للفّراء  القرآن  معاني  كتاب 
إذا  أُطروحتكم  عن  حدثنا  الزّجاج.  و 

سمحتم.
شهادة  لنيل  ة  ُمعدَّ أطروحة  هي   -
األلفاظ  }داللة  عنوان  حتمل  الدكتوراه 
القرآنية في كتاب معاني القرآن للفّراء 
اج  الزجَّ و  )216هـ(  األخفش  و  )207هـ( 
نحوية،  داللية، صرفية،  دراسة  )311هـ( 
نعمة  الدكتور  األستاذ  بإشراف  لغوية{ 
 ، تعالى(  اهلل  )حفظه  العّزاوي  رحيم 
وهي مقّسمة على ثالثة فصول، قبلها 

مقدمة و متهيد و بعدها خامتة.
في الفصل األول ذكرُت الداللة النحوية، 
وفي  الصرفية،  الثاني  الفصل  وفي 
الثالث اللغوية، من خالل ما ذكره الفّراء 
آراء  عرض  مع  اج،  الزجَّ و  األخفش  و 
مع  و حديثاً  قدمياً  اللغويني  و  املفسرين 
إلى  إبداء رأيي في تلك املسائل، مشيراً 
االختالف في القراءات القرآنية و دالالت 
ذلك مع ذكر ما رُوَي عن األئمة )عليهم 

السالم( ما أمكن ذلك.
)معاني  كتاب  يُقال  عندما  احلفيظ:   -
كتاب  أَنه  الذهن  إلى  يتبادر  القرآن( 
هؤالِء  بني  فروقاً  وجدمُت  هل  الفّراء.. 

املؤلفني و أّيهم األفضل برأيكم؟
و  املوضوعات  بعض  في  اتفاق  يُوجد   -
أن  على  أُخرى،  موضوعات  في  اختالف 
الزّجاج كان متأخراً عن الفّراء واألخفش 
عنهما  ينقل  فكان  الزمن،  من  بقرن 

كثيراً.
- احلفيظ: قال رسول اهلل )صلى اهلل
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نظرًا ملا متثله ذكرى أربعني اإلمام احلسني )عليه السالم( من مفهوم العطاء والبذل وإحياء شعائر اهلل عمدت دار القرآن الكرمي 
في العتبة احلسينية املقدسة إلى بذل كل اجلهود من أجل التواصل مع احلشود املليونية حيث قامت بتوزيع عدد كبير من 
املصاحف و اإلصدارات وآالف 
األربعني  زيارة  من  النسخ 
مشيا  القادمني  الزوار  على 
مداخل  في  األقدام   على 
مدينة كربالء والطرق املؤدية 
لها كطريق النجف األشرف  
إلى  إضافة  وبغداد  وبابل 
تدعو  التي  امللصقات  نشر 
إلى قراءة القرآن الكرمي وعدم 
مراسيم  حلول  قبل  هجره  
الزيارة بأسابيع حلّث  الزائرين 
الكرام على التمسك بالقرآن  
متسكهم  إلى  إضافة 
بالعترة الطاهرة كما ووزعت 
القرآنية. اخلتمات  من  املئات 

آالف النسخ من زيارة األربعني توزعها دار القرآن على الزائرين

إمياناً منها بالرسالة احلقة التي ُخّطت بدِم 
اإلمام احلسني وأهِل بيِته وأصحابِه )عليهم 
خدمة  في  اجلزيل  للثواِب  ابتغاًء  و  السالم( 
الكرمي  القران  دارُ  استنفرت  األربعني  زوار 
كوادرها  املقدسة  احلسينية  العتبِة  في 

زوار  خلدمة  وطاقاتها 
اإلمام  اهلل  عبد  أبي 
السالم(  )عليه  احلسني 
في  جهداً  خر  تدِّ ولم 
ِخْدمي  موكِب  إقامِة 
دار  كادر  فيه  تشارك 
إلى  الكرمي جنبا  القرآن 
جنب مع طلبة املشروع 
اجلامعات  في  القرآني 
شارك  كما  العراقية 
قرآني  وفد  املوكب  في 
إيران  جمهورية  من 
من  وجمع  اإلسالمية 
الدينية  العلوم  طلبة 
السنغال. دولة  من 

داُر القرآِن الكريم
اإلماِم  أربعينيِة  زّواِر  خلدمِة  كوادَرها  تستنفُر 

احُلسني )عليه السالم(
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أطفال روضة اإلمام احلسني)عليه السالم(
القرآنية يلهبون مشاعر الزائرين من خالل عرض أوبريت 

جيسد شهادة السيدة رقية )عليها السالم(

األجواء  ظل  فــــــي 
احلزينة  العاشورائية 
اإلمام  روضة  أعادت 
السالم(  )عليه  احلسني 
لدار  التابعة  القرآنية 
القرآن الكرمي في العتبة 
املقدسة  احلسينية 
السبايا  مسيرة  تصوير 
من كربالء إلى الشام، من 
خالل إقامة أوبريت جّسد 
الواقعة األليمة مبشاهد 
عما  تعبر  وكلمات 
اإلمام  عيال  على  جرى 
السالم(  احلسني)عليه 
وقد  استشهاده.  بعد 
األطفال  موكب  انطلق 

من مرقد أبي الفضل العباس )عليه السالم( باجتاه الصحن احلسيني الشريف، حيث عرضوا فيه فّعالياتهم التي ألهبوا بها 
مشاعر الزائرين وتعالت أصواُت بكائهم في املرقد الشريف. وكان العنوان األبرز لألوبريت هو محاكاة ما جرى على الطفلة 
رقية بنت اإلمام احلسني )عليه السالم(. حيث أّدى األطفال بشكل الفت األدوار املناطة بهم لتمثيل أبرز الشخصيات احلاضرة 
في احلادثة املروية في كتب التأريخ. يذكر أن روضة اإلمام احلسني القرآنية التي تأسست عام 1432 هـ املوافق 2011 للميالد 
من  عدد  ترشيح  على  حرصت 
األطفال املوهوبني لتأهيلهم من 
أجل جتسيد مثل هذه األدوار في 

مسرح حسيني صغير.
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الشيخ  مبديرها  ولقائه  الكرمي  القرآن 
املصري  السفير  حتدث  املنصوري  حسن 
اليوم  »تشرفنا  قائالً:  شاهني  شريف 

بزيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
للعتبة  العام  األمني  بسماحة  واللقاء 
حوار  جرى  حيث  املقدسة،  احلسينية 
العالقات  تعزيز  ومناقشة سبل  معّمق 
التركيز  مع  كافة  اجملاالت  في  الثنائية 
على اجلوانب الدينية والثقافية بني مصر 
والعراق وبني العتبة احلسينية املقدسة 

/ دار القرآن الكرمي واألزهر الشريف«.
خالل  التوقيع  »متَّ  شاهني:  ــاف  وأض
املبادئ  يصيغ  بروتوكول  على  اللقاء 
بني  العالقة  تطوير  في  تساهم  التي 
الشقيقني،  والشعبني  البلدين  هذين 
مستلهمني  السماحة  روح  يجّسد  مما 
وخصوصا  اإلسالم  أئمة  وأفكار  مبادئ 
في هذه األيام التي نستذكر استشهاد 
اإلمام احلسني )عليه السالم( الذي قّدم 
لنا أروع األمثلة في التضحية والعطاء 
من أجل إعالء كلمة احلق ضدَّ الباطل«.

وفي ختام اللقاء كرمْت دار القرآن الكرمي 
بدرع  له  املرافق  والوفد  املصري  السفير 
وبإصدارات  املقدسة  احلسينية  العتبة 

دار القرآن الكرمي.

)عليهم  البيت  آل  ومحبة  األديان  بني 
تكون  بأن  رغبتهما  عن  وعّبرا  السالم(، 
هذه املذكرة بداية ألفق أوسع بني األزهر 
العراق  في  الدينية  واجلهات  الشريف 
خاصة النجف وكربالء وأثناء زيارته لدار 

احلسني  اإلمــام  بزيارة  التشّرف  بعد 
جمهورية  سفير  وّقع  السالم(  )عليه 
سماحة  مع  العراق  لدى  العربية  مصر 
األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة 
الزيارات  تبادل  تتضمن  تعاون  مذكرة 
الدينية  اجملاالت  املشاركات في  وتوسيع 
بني  منها  القرآنية  خاصة  والثقافية 
واملصري  العراقي  الشقيقني  الشعبني 
وحضاري،  تأريخي  عمق  من  لهما  ملا 
وجاءت هذه الزيارة مببادرة من دار القرآن 
املقدسة  احلسينية  العتبة  في  الكرمي 
ضمن منهجيتها للتواصل والتعاون مع 

بلدان العالم اإلسالمي.
بعد توقيعها عددًا من االتفاقات القرآنية 
الدولية مع كل من مجلس العلماء في 
حرم  في  الكرمي  القرآن  ودار  اندونيسيا 
ومؤسسة  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام 
املزدهر الثقافية في السنغال و اجلمعيِة 
لبناَن.         في  التراِث  إلحياِء  العامليِة 
وقد حتّدث كل من الطرفني عن اجلوانب 
املشتركة بني الشعبني الشقيقني وفي 
مقدمتها مبدأ التسامح واحلـــــــوار 

مساحة األمني العام للعتبة احلسينية 
املقدسة و السفري املصري لدى العراق 

يوّقعان مذكرة تعاون
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وفد داِر القرآن الكريم
 يشارُك يف

)) األوّل  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مؤمتر   (( 
 يف جامعة البصرة

املؤمترات  دعم  إطار  في 
صوت  إلعالء  الهادفة 
باإلمام  املتمثل  احلق 
بيته(  وأهل  احلسني 

عنها  ممثلني  املقدسة  احلسينية  العتبة  أوفدت  السالم)  عليهم 
أقامته  الذي  األول«  السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام  حلضور«مؤمتر 
رئاسة جامعة البصرة، حيث أقيم املؤمتر على قاعة كلية اآلداب، 
وبحضور احلكومة احمللية في البصرة يتقدمهم محافظ البصرة، 
املسيحية.  الطائفة  عن  وممثلني  السني،  الوقف  وفد  إلى  إضافة 
فيه  األولى  الكلمة  وكانت  احلكيم،  الذكر  من  بآي  املؤمتر  اْفُتِتح 
اجلابري،  فاضل  السيد  بسماحة  متمثالً  احلسينية  العتبة  لوفد 
حيث تطّرق خالل كلمته إلى نهضة اإلمام احلسني(عليه السالم) 
وأبعادها. تلتها كلمة الشيخ محمد فلك ممثل املرجعية الدينية 
ثم كلمة الوقف السني بعدها قصيدة الشاعر حسني صادق عن 
لقاءات  احلسينية  العتبة  لوفد  كان  املؤمتر  هامش  وعلى  كربالء. 
بني  الديني  الوعي  نشر  التأكيد على ضرورة  إلى   تهدف  عديدة، 
لفتح  األكادميية  املؤسسات  مع  والتنسيق  اجلامعات  طلبة 
الدورات القرآنية التي تقيمها دار القران الكرمي في كليات اجلامعة 
رئاسة  مع  اتفق  الوفد  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  الداخلية.  واألقسام 
اجلامعة  والبحوث ألساتذة  الدراسات  نشر  على  البصرة  جامعة 
ُوزِع أنوذج منها على طلبة  التي  في إصدارات العتبة احلسينية 
الكليات في اجلامعة. وفي ختام املؤمتر عّبرت رئاسة اجلامعة والوفود 
املشاركة عن شكرها وتقديرها للعتبة احلسينية املقدسة على 
يسهم  الذي  التعاون  تواصل  في  أملها  وعن  الفاعلة  املشاركة 

بنشر ثقافة وعلوم القرآن وأهل البيت )عليهم السالم(.

موكُب حفظِة القرآِن ُيشاركوَن يف إحياِء 
مراسيِم عاشوراَء

في كلِّ عام من شهر احملرم احلرام و في ظلِّ أجواء احلزن و 
العزاء على مصاب سيد الشهداء أبي عبد اهلل احلسني 
)عليه السالم( يخرج حفظة دار القرآن الكرمي في العتبة 
املرقد  من  ينطلق  عزاء  موكب  في  املقدسة  احلسينية 
)عليه  العباس  الفضل  أبي  هاشم  بني  لقمر  املقدس 
السالم(، حيث يجوُب منطقة ما بني احلرمني الشريفني 
وصواًل إلى املرقد املقدس لإلمام احلسني )عليه السالم(، 
جتمع  وأشعارًا  هتافاٍت  مسيرتهم  خالل  احلفظة  ويردد 
ومن  الكرمي  القرآن  وتعاليم  احلسينية  النهضة  بني 
وقد   . حسيني  مبجلس  املوكب  فعاليات  تختتم  ثم 
واملشاركة  الوافر  باحلضور  العام  هذا  في  املوكب  متيزَ 
القرآنية  البراعم  مع  تفاعلوا  الذين  للزائرين  الواسعة 
وهم يرفعون بني أيديهم املصاحف والرايات التي حتوي 

عبارات حسينية مؤثرة .
يُذكُر أنَّ دار القرآن الكرمي قد أسسْت الهيأة القرآنية قبل 
ثالثة أعوام من اآلن لتأخذ على عاتقها إحياء الشعائر 
احلسينية من خالل موكب يقع في منطقة بني احلرمني 
احلسينية  العزاءات  مواسم  خالل  يقوم  الشريفني 
بالعزاء  وتُختتم  القرآن  بقراءة  تُبتدأ  بفعاليات متعددة 

احلسينّي .
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والعزاء  احلزن  أجواء  ظلِّ  في 
اهلل  عبد  أبي  مصاب  على 
احلسني )عليه السالم(؛ وضمن 
كتاب  وقّراء  حلفظة  رعايتها 
القرآن  دار  العزيز، تستمر  اهلل 
احلسينية  العتبة  في  الكرمي 
مشاريعها  مبتابعة  املقدسة 
حيث  القرآنية،  نشاطاتها  و 
التعليم  وحدة  استضافْت 
القرآن  لدار  التابعة  النسوي 
احلسينية  العتبة  في  الكرمي 
بأربعني  وفًدا متمثاًل  املقدسة 
من  الكرمي  للقرآن  حافظًة 
الكرمي  القرآن  مهد  مؤسسة 
في مدينة قزوين اإليرانية، وقد 
حوارية  قرآنيٌة  ندوٌة  ُعقدْت 
بني  حصل  لقاٍء  بعد  جاءْت 

مسؤولة املؤسسة مع مسؤولة وحدة التعليم النسوي، نُوقَش فيها آخر النشاطات التي يقوم بها الطرفان.
وفي لقاء خاص مبوقع دار القرآن الكرمي مبسؤولة احلفظ في املؤسسة )فاطمة أفشوري( حتدثْت إلى مراسلنا قائلًة : » حضرنا 
إلى دار القرآن الكرمي في العتبة احلسينية املقدسة لزيارة املولى أبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم( أوالً، وثانًيا لتبادل اخلبرات 

والتجارب واإلطالع عن كثب على كيفية تعامل احلفظة مع القرآن الكرمي واألساليب املتبعة في ذلك ».

وحدُة التعليِم النسويِّ يف داِر القرآِن الكريِم
 َتستضيُف أربعنَي حافظًة من مؤسسِة َمْهد القرآِن اإليرانيِة

من  االول  العدد  صدر 
القرآن  صدى  مجلة 
قرآنية  مجلة  وهي 
دار  عن  تصدر  فصلية 
القرآن الكرمي في العتبة 
. املقدسة  احلسينية 

لن
ـــ

عــ
إ
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واحة
احلفيظ

لطائف قرآنية :
* الفرق بني التحسس والتجسس:

يُوُسَف  ِمن  ُسواْ  َفَتَحسَّ اذَْهُبواْ  بَِنيَّ  )يَا  تعالى:  قال  اخلير  في  التحسس 
وَأَِخيِه(«يوسف 87«

ُسوا  والتجسس في الشر، وقد نهى القرآن الكرمي عنه، قال تعالى: )واََل جَتَسَّ
واََل يَْغَتْب بَّْعُضُكم بَْعًضا(«احلجرات 12«

* الفرق بني اإلفراط والتفريط :
اإلفراط جتاوز احلّد ومنه الُفُرْط من األُمور اجمُلاوِز فيه حده كقوله تعالى: )وَاتََّبَع 

َهَواُه وََكاَن أَْمُرُه ُفُرًطا («الكهف 28«
والتفريط عكسه أي التقصير ومنه قوله تعالى: )يَا َحْسرَتَى علَى َما َفرَّطُت 

ِ(«الزمر56«.
ِفي َجنِب اهللَّ

كَلاَمُهمْ نُوْرٌ: القرآُن حيٌّ ال ميوُت 
روي عن اإلمام محمد بن علي الباقر)عليه 
السالم( حيث قال: )إن القرآن حّي ال ميوت، 
إذا  اآلية  كانت  فلو  متوت،  ال  حّية  واآلية 
ملات  اآلية   ماتت  ماتوا  األقوام  في  نزلت 
الباقني كما  ولكن هي جارية في  القرآن 
جرت في املاضني(. بحار األنوار - العالمة 

اجمللسي - ج 35 - ص 403 .

كلمات متقاطعة:
      

أفقي:
1- سورة قرآنية 

2- وسائد + نصف جاءت
3- من فروع الدين )م(+ ابن نبي

4- حروف متفرقة
5- فاكهة )م(

6- ضد العقوق + صفة حميدة
7- اسم مقام قرآني

8- قال اهلل تعالى ) واهلل يحب .....(
عمودي:

1- كتاب سماوي + ضمير متصل
2- أبصر + لسان النار )م(

3- مكرر + اسم ملك ذكر في القرآن )م(
4- مئة عام )م( + نصف طواف )م(

5- النفق )مبعثرة( + ضمير نسوة )م(

6- ضد أَورَدَ
7- صفة للبحر وردت في القرآن + من النجاسات

8- من صفات القرآن

هل تعلم       
ــ أن حرف الظاء خلت منه كل أسماء   

سور القرآن.
ــ أن سورة احلج حتوي سجدتني 

مستحبتني.
ــ أن سورة احلشر ابتدأت وانتهت 

بالتسبيح.
ــ أن سورة الكوثر ال حتوي حرف امليم.

ــ أن املدة التي استغرقها نزول القرآن 
هي ثالثة وعشرون عاما.
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الزاخرة  املعلومات  من  اخلضم  هذا  وبعد  بقّرائها  ترحب  احلفيظ  ــ 
بالعلوم القرآنية البّد لنا من وقفة قصيرة لترويح النفس مبشاركتكم 
القرآنية  املوسوعة  فينا  تنمي  التي  املعلومات  باخلوض في غمار  معنا 

بأسئلة أعّدت لكم 

شروط املسابقة :
دار  إلى  اجملّلة، وتسّلم  املرفقة مع  ورقة اإلجابة  – تكون اإلجابة على   1

القرآن الكرمي في العتبة احلسينية املقّدسة.
ورقة  تُرفض  ذلك  وخالف  كاملًة  املتسابق  معلومات  كتابة  يجب   –  2

املتسابق.
3 – يجوز نسخ ورقة املسابقة ولكن ال يجوز نسخ األجوبة أو نقلها.

4- يجوز للمتسابقني التباحث في ما بينهم حلّل األسئلة. 
قّيمة. جوائز  األوائل  الثالثة  الفائزون  مُينح  ملحوظة: 

 

أسئلة املسابقــــــة :
1 ــ ما هي األشهر احلرم األربعة الواردة في سورة التوبة آية 36 ؟

2 ــ آيٌة واحدة في القرآن الكرمي تنتهي بحرف الضاد. في أيِّ سورة وردْت 
وما هو رقمها ؟

3 ــ ما معنى الكاللة ؟ وكم مرة وردت في القرآن وفي أي سورة ؟
ـ رتب هؤالء األنبياء ترتيبا تنازليا من حيث التكرار في القرآن ) يعقوب  4ـ 

ــ يونس ــ إدريس (.
5 ــ ذكر القرآن الكرمي بعض أعضاء اجلسم منها )الكف( اذكر اآليات 

التي ورد فيها . وفي أي سورة ؟

ǦɆȹǓȀȩ ǧǟǒǠǪȦǪȅǟ

- السؤال: هل يجوز أن يلمس غير املسلم القرآن ؟
اجلواب: يجوز إن لم يَُعدُّ هتكاً.

- السؤال: هل القرآن الکرمي املوجود عندنا وبني أيدينا هو القرآن الکامل 
من غير حتريف أو تدنيس؟

النازل علی رسول اهلل )صلى  اجلواب: القرآن املوجود بأيدينا هو القرآن 
اهلل عليه وآله( من غير تغيير أو حتريف.

- السؤال: ما هو نص الکالم الالزم قوله في السجود عند قرآءة القرآن 
عند املرور علی آيات السجدة الواجبة؟

اً،  اً َحقَّ اجلواب: ال يجب شيء ولکن يستحب أن يقول: }اَل إِلََه إاَِل اهلَل َحقَّ
اً، َسَجْدُت لََك يَارَبِّ  ًَّة وَرِقَّ اَل إِلََه إاَِل اهلَل إمِْيَانَاً وَتَْصِديَْقاً، اَل إِلََّه إاِلَّ اهلَل ُعُبْودِي
اً، اَلُمْسَتْنِکَفاً واََل ُمْسَتْکِبرَاً، بَْل أَنَاْ َعْبٌد ذَلِْيٌل َضِعْيٌف َخائٌِف  تََعبَُّداً وَرِقَّ

ُمْسَتِجْيٌر{.
- السؤال: هل يجوز للمرأة احلائض مّس القرآن الكرمي ؟

اجلواب: ال يجوز لها مّس خط املصحف ويكره مّس ما عدا خط املصحف 
قراءة  لها  يجوز  ولكن  السطور،  بني  وما  واحلواشي  واألوراق  اجللد  من 

القرآن إاّل آيات السجدة الواجبة األربع.
- السؤال: هل يجوز للمجنب قراءة القرآن الكرمي ؟

العزائم، بل األحوط  آيات من غير  زاد على سبع  اجلواب: يكره قراءة ما 
استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا.

احلسيني  علي  السيد  سماحة  العظمى  اهلل  آية  لفتاوى  مطابقة 
السيستاني )دام ظّله(.

 يا قارئ القرآن

يا قارئ القرآن داوِ قلوبنـــــــا   
بتــــالوٍة تزدان بالتـــجويـــد   
اقرأ فأّمتنـــــــا ترقِّع ثوبـــــها   

بالوهم تخفض رأســها ليهود   
اقرأ فأمتنا تعيش على الرِّبــــا   

تنسى عقاب اخلالق املعبــود   
اقرأ لينجلَي الظالم عن الرُّبى    
و ليسمع الغافي زواجرَ)هود(
اقرأ لينجلَي القتــــام عن الذي   

أمسى أسيرَ تخاذٍل و صـدود   
اقرأ ليرجع من بني اإلسالم َمن    

أصغى مسامَعه إلى التُّلمـود   
اقرأ لعّل اهلل يوقظ غــــــــــافالً   
من قومنــا ويلني قلُب عنيـد   
اقرأ ليرجَع ظالٌم عن ظلمــــــه   

و يقرَّ باإلميان كلُّ جحـــود      
اقرأ ليسكَت مطرٌب مترنــــــٌح   

قتل احلياَء على رنني العود   
اقرأ ليهدأَ قلُب كـــــــــلِّ مروٍَّع   

من قومنا وفؤادُ كلِّ شريــــد   
اقرأ ليسمَع كلُّ َمْن في سمعـــه   
وقٌر من األقصى إلى مدريـد   
اقرأ لتفهَم أّمتي معنى الهــــدى   
معنى بلوِغ مقامها احملمــود   
اقرأ ليخرَج جيلُنا احلــــرُّ الذي        
     يبني جوانَب صرحها املهدود 
يا قارئ القرآن إن قلوبــــنــــا   
 عطشى إلى حوض الهدى املورود

إّن الذي منع احلــرام هو الذي        
شرع احلالل لنا و كلَّ مفيـــــد 
هذا هو القرآن دستــور الهدى   
    فيه الصالح لطارٍف و تليـــــــد
قرآننا جسر النجــــاة لنـــا مبا   

    يحويه من وعد لنا و وعيـــــــد 

: العدد  مسابقة 
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