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رمضانية

في البداي��ة، حدثنا عن موض��وع الكتاب وعن 
أهميته.

كل سورة في القرآن الكرمي تتناول موضوعا 
واحدا، وتتالحم آياتها لتغطية محاور هذا املوضوع 
من جميع جوانبه، كما ترتبط كل آية في السورة 
باآلية التي قبلها والتي بعدها، أي توجد عالقة 
ومناسبة بينهما، ولذا تتشوف نفس املسلم ملعرفة 
مقصد كل سورة ليسهل عليه ربط اآليات بعضها 
الرئيس����ي  ببعض خلدمة موضوعها وغرضها 
ومعاجلته من جميع جوانبه، فتتجلى له عظمة 
القرآن ويتذوق حالوة زائدة، ويستشف دقائقه 
اخلفية، فيخر ساجد لتلك العظمة، ويحمد اهلل 
تعالى أن أكرم هذه األمة وخصها بالكتاب العظيم 
الذي عجز أدباء العرب ونقادها وبلغاؤها وأسيادها 

أن يأتوا بسورة من مثله.
وملعرفة كيفية التوصل إلى مقصد كل سورة 
على حدة حاولت جمع طرق التوصل إلى مقاصد 
السور من شتات، فألفيتها كنزا من املاس والدرر، 
فأحببت أن يشاركني فيها محبو كتاب اهلل تعالى، 
فكانت هذه الرسالة املختصرة من األصل خشية 
ملل القارئ وس����ميتها »املختصر من نثر املاس 

والدرر في طرق البحث عن مقاصد السور«.
فموض����وع الكتاب هو م����ا القواعد التي من 
خالله����ا تعرف ما هو موضوع الس����ورة، فمثال 
موضوع سورة البقرة توحيد اهلل تعالى بالعبادة 
واحملبة، وموضوع سورة آل عمران محمد رسول 
اهلل، وموضوع س����ورة النس����اء تزكية النفس، 
إذن فمواضيع سورة البقرة وآل عمران والنساء 
ه����ي التوحيد واالتباع والتزكية، وهي نفس����ها 
»أصول الدعوة السلفية، وكذلك فموضوع سورة 
املائدة املواثيق، وموضوع سورة األعراف الرسالة 
واالنذار، فكل سورة تتكلم عن موضوع محدد، 
وقد جمعتها في 6 قواعد من خاللها تستطيع ان 
تعرف موضوع الس����ورة ولتصل الى امللكة في 

معرفة مواضيع سور القرآن.

طرق البحث

إذن م��ا طرق البح��ث التي وصل��ت إليها عبر 
كتابك؟

تتلخص طرق البحث في نقاط، أوال املوضوع 

املشترك بني أول السورة وآخرها، ثانيا كلمات أو 
عبارات متكررة في السورة، ثالثا متيز السورة 
عن غيرها، اآليات األخيرة من السورة التي قبلها، 

اسم السورة، وأخيرا موضوع السورة.

الموضوع المشترك

لك��ن ماذا تقصد بطريق��ة البحث في املوضوع 
املشترك؟

اقرأ أول الس����ورة وآخرها، على سبيل املثال 
اقرأ أول خمس عشرة آية من السورة وآخر خمس 
عشرة آية منها، فاملوضوع املشترك بينها غالبا 
ما يكون هو موضوع السورة، مثال ذلك سورة 
البقرة، فق����د بدأت بقوله تعالى )الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون 
والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وباآلخرة هم يوقنون(، وانتهت بقوله تعالى )آمن 
الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون، كل آمن 
باهلل ومالئكته وكتبه ورس����له(، فإذن موضوع 

سورة البقرة اإلميان باهلل تعالى وحده، وهو 
توحيد اهلل تعالى بالعبادة واحملبة.

وماذا تعني بطريقة البحث القائمة على معرفة 
الكلمات والعبارات املتكررة في السورة؟

جتد في الس���ورة أحيانا كلمات تتكرر في 
أولها ومنتصفها وآخرها، ورمبا تتكرر عبارات 
كاملة، فإذا ما أمعنت النظر علمت أنها تشير إلى 
موضوع السورة، كسورة املائدة، حيث تكررت 
فيها تصاريف كلم���ة امليثاق وأنواع املواثيق، 
منها )واذكروا نعمة اهلل عليكم وميثاقه الذي 
واثقكم به(، )ولقد أخذ اهلل ميثاق بني إسرائيل(، 
وقال تعالى عن اليهود )فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم(، وقال س���بحانه )ومن الذين قالوا إنا 
نصارى أخذنا ميثاقهم(، ومن املواثيق املذكورة 
فيها اليمني والوصية واإلحرام وميثاق املائدة، 
فهي س���ورة املواثيق الت���ي أخذها اهلل تعالى 
على بني آدم وسيحاسبهم عليها ولو كان نبيا 
كعيسى گ »أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 

إلهني من دون اهلل«.

اآلية األخيرة

كيف يع��رف مقصد الس��ورة باالطالع على 
اآليات األخيرة من السورة التي قبلها؟

أحيانا تنتهي سورة بآيات تلخص موضوع 
السورة التي بعدها، من ذلك سورة الفرقان التي 
انتهت بقوله تعالى )قل ما يعبأ بكم ربي لوال 
دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما(، أي ال 
يعبأ اهلل تعالى بكم أيها الكفار ولس���تم ذوي 
أهمية وال مكانة عنده مهما بلغتم ووصلتم القمة 
ولكن فقط يدعوكم إلى الدين لئال حتتجوا يوم 
القيامة، فهذا هو الذي يبديه اهلل تعالى لكم، وإن 

كان مصيركم الهالك والعذاب املالزم لكم.
هذا هو موضوع س���ورة الشعراء التي تلي 
س���ورة الفرقان، فمهما بل���غ امللك أوجه كملك 
فرعون الذي لم يقتصر عل���ى ادعاء األلوهية 
لنفس���ه بل ادعى أنه ال���رب األوحد، فهذا امللك 
الهائل والكنوز والعظمة والكبرياء لم يأبه اهلل 
تعالى بها إذ تالش���ى في حلظة من الزمن »ثم 

أغرقنا اآلخرين« وأصبح أثرا بعد عني.
ومهما بلغ الكيد ذروته ككيد أعظم سحرة 

سكنوا األرض، فإنه يتالشى كما تالشى سحر 
س���حرة فرعون في طرفة عني، )فألقى موسى 
عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة 
ساجدين قالوا آمنا برب العاملني(، فلم يعبأ اهلل 

بهذا الكيد العظيم.
ومهما بلغ النسب والقرابة مبلغه بني الكافر 
واملؤمن فلن تنفع أباه فلم يعبأ اهلل تعالى بها 
)وال تخزني يوم يبعثون(، ومهما بلغ الشرف 
واحلسب القمة فال يعبأ اهلل تعالى به كطبقة 
اإلقطاعيني الكفار في قوم نوح گ الذين كانوا 
يرون أنفس���هم ذوي طبقة عالية ويحتقرون 

املؤمنني )أنؤمن لك واتبعك األرذلون(.
وكي��ف يس��تعان مبعرفة موضوع الس��ورة 

باسمها؟ فهل تضرب لنا مثال على ذلك؟
مثال س���ورة احلجر، فأصحاب احلجر هم 
قوم ثمود، سموا بهذا االسم نسبة إلى قلة املاء 
نتيجة نزولهم على ماء قليل، فيقال ثمد املاء إذ 
قل، والثمد هو املاء القليل، فنزلوا عليه، وكانوا 
مينعون غيرهم من استعماله، وكانوا يحجرونه 
ويحفظونه من استعمال الغير، ومن قلته كان 
لهم يوم يس���تعملونه ويجعلون اليوم اآلخر 
للناقة )ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر(، وقال تعالى )لها شرب ولكم شرب 
يوم معلوم(، فكانوا يحافظون على املاء حتى 
في استعمالهم ويحفظونه من استخدام غيرهم 
له، وهذا املعنى املوافق ملوضوع السورة وهو 

احلفظ كما سبق بيانه.

جمعت المتناثر

لكن ما سبب تأليفكم في هذا الفن رغم وجود 
املؤلف��ات القدمية وكتب العلماء األولني؟ أليس في 

كتبهم الكفاية؟
اإلنسان ال يحب ان يتكلم عن نفسه، لكني 
أقول ان���ي كنت حريص جدا ان اخرج ش���يئا 
للمكتبة اإلس���المية غير موجود، أو تستطيع 
القول انه موجود وغير موجود، موجود لكنه 
غير مرتب بل متناثر، ولذلك أحاول جمعه في 
كتاب واحد، حتى اني عادة ارجع الى عش���رة 
كتب أو أكثر ألخذ املسألة الواحدة التي ذكرت 

في ثنايا السطور.

حث القارئ معاذ الدالل إخوانه القراء وحفظة كتاب اهلل على التركيز 
على القرآن الكرمي كي يبدعوا بتالوته ويتقنوا فنونه، ويكملوا مسيرتهم 
القرآنية بتعلم القراءات  العشر والروايات العشرين، وأال ينشغلوا باإلنشاد 
عنه، فمن أكرمه اهلل بالقرآن فال ينبغي أن ينزل إلى ما دونه، مؤكدا في 

الوقت نفسه احترامه للقراء ممن جمع بني القراءة واإلنشاد.
وحّذر الدالل في لقائه مع »األنباء« من تطويع البعض أحكام التجويد 
ألجل علم املقامات، موضحا أنه استفاد جدا من هذا العلم بشروطه في 
حتسني جودة تالوته، كما وعد مستمعيه ومحبيه بإصداره اخلتمة الكاملة 

من املصحف الشريف في القريب العاجل، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الدالل: استفدت من علم المقامات في تحسين األداء بالتالوة
لكن يشترط تطويع المقامات ألحكام التجويد وليس العكس

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

حدثنا عن بداياتك مع القرآن الكرمي؟
ف����ي املرحلة  بدايتي كان����ت وانا 
االبتدائية حيث كنت قارئ املدرس����ة 
في طابور الصباح، ثم تعلمت احكام 
التجويد وانا في املرحلة املتوس����طة، 
واشتركت في املس����ابقات التي كانت 
تقيمها وزارة التربية وذلك حتى نهاية 

املرحلة الثانوية. 
كيف ترتب وقتك وجتمع بني قراءتك 
للقرآن ف��ي رمض��ان ومراجعة حفظك 

لصالة القيام؟
في ش����هر رمضان باألخص يكون 
اجلدول مضغوطا جدا حيث أخصص 
الوقت بعد صالة الفجر وحتى الشروق 
وس����اعة بعد صالة العصر للختمات 
الرمضاني����ة، واما املراجعة للتراويح 
والقي����ام فتعودت اس����تغالل فترات 
وجودي في الس����يارة أثناء توصيل 
األوالد من والى املدارس والذهاب الى 
العم����ل وهي أوقات ليس����ت بالقليلة 
للمراجعة لصالة التراويح ومراجعة 

احلفظ عموما.

ال أشاهد التلفاز

كيف تنظم وقت مشاهدتك للتلفزيون 
في ش��هر رمض��ان؟ وما ه��ي البرامج 
والقنوات التي حترص على مشاهدتها؟

انا ع����ادة ال أش����اهد التلفاز ال في 
الش����هر املبارك وال في غيره وال أجد 

وقتا لذلك.

جدول رمضاني

ما هي نصيحتك للش��اب املس��تقيم 
الذي ال يلب��ث أن تفتر عزميته في أول 
أيام رمضان ومتضي أيامه وهو لم يختم 

ولو ختمة واحدة على أقل تقدير؟
يقول النبي ژ »ان املنبت ال ارضا 
قطع وال ظهرا أبقى«، فالنبي ژ يرشدنا 
الى ان اإلنس����ان اذا كلف نفس����ه ماال 
يطيق فإن����ه ال يلبث ان يصيبه امللل 
والتعب فال يستطيع مواصلة العمل 
فقد يبدأ الش����هر بعزمية قوية فيقرأ 
في اليوم اربعة وخمسة اجزاء دون 
ان يضع لنفسه جدوال للقراءة، ثم ما 
يلبث ان تفت����ر عزميته وتخور قواه 
فيبدأ بالتراجع والتأخر والتأجيل حتى 
تضيع منه األوقات ومتضي األيام دون 
ان يظفر ول����و بختمة واحدة في هذا 
الشهر، فنصيحتي له أن يضع لنفسه 
جدوال من اول الشهر إلجناز ماال يقل 
عن قراءة 3 ختمات في هذا الش����هر 
يقس����مها على الفروض اخلمس فلو 
قرأ قبل كل ف����رض 6 أوجه وبعده 6 
اوجه الستطاع ان يقرأ باليوم 3 أجزاء 
فإذا اس����تمر على هذا املنوال وحتى 
آخر الشهر الستطاع امتام 3 ختمات 

في رمضان. 

تطويع المقامات للتجويد

ما رأيك في علم املقامات وهل قمت 
بدراسته أمال في حتسني قراءتك للقرآن 

أكثر؟
لكل فن من الفنون أصول وقواعد، 
وكذلك علم األنغام له اصول وقواعد 
العاطفي  النغم احلزين ومنها  فمنها 
القوي وغير  الس����عيد ومنها  ومنها 
ذلك وهو ما يعبر عنه بعلم املقامات، 
فه����و علم يهتم بأصول هذه النغمات 
ودرجاتها وكيفية االتيان بها بتناسق 
وانس����جام محببني للمستمع، ولذلك 

اوليت اهتماما بذلك العلم واشتركت في 
دورتني للمقامات: االولى متهيدية لتعلم 
املقامات السبع، والثانية تخصصية 
الربط  الفرعية وكيفي����ة  للمقام����ات 
بينها، وقد استفدت من علم املقامات 
في حتسني األداء بالتالوة، ويشترط 
لذلك تطويع املقامات ألحكام التجويد 

وليس العكس.
كيف وفقت بني دراس��تك للهندسة 

وحفظ القرآن واإلمامة؟
أوال التوفيق من اهلل تعالى فلله 
احلمد والش����كر واملنة، ثانيا العامل 
الرئيسي في اجلمع والتوفيق بني كل 

هذه األمور هو تنظيم الوقت. 

التركيز على القرآن

ه��ل لك ف��ي اإلنش��اد؟ وم��ا رأيك 
الش��خصي فيم��ن يجمع ب��ني القراءة 

واإلنشاد؟
بطبيعة عملي باالستوديو ال يخلو 
العمل من تس����جيل بعض األناش����يد 
لالخوة الراغب����ني في ذلك حيث اقوم 
بالتوزيع الصوتي واإلخراج لهم، ولكن 
اشرط عليهم بالبداية التقيد بالضوابط 
الشرعية بعدم اس����تخدام اإليقاع أو 
اآلالت املوس����يقية وغيرها واالكتفاء 

بالصوت البشري فقط، أما ما تسميه 
بالقارئ املنشد فوجهة نظري أن يركز 
القارئ على القرآن الذي أكرمه اهلل به 
وخصه من دون البشر به فأهل القرآن 
هم أهل اهلل وخاصته، فلينصّب تركيز 
القارئ على القرآن الكرمي وليبدع في 
تالوته وليتقن فنونه ولينتقل بعد ذلك 
الى اتقان القراءات العشر والروايات 
القرآن جل وقته  العش����رين وليأخذ 
فال يعرف اال بالقرآن، ومن أكرمه اهلل 
بالقرآن فال ينتقل لغيره، وهنا ال أطعن 
بأحد من القراء ممن جمع بني القراءة 

واإلنشاد فهم قراء أجالء 

قريبا ختمة للقرآن

ما ه��و آخ��ر إصدارات��ك؟ وما هي 
مشاريعك املستقبلية؟

آخر إصداراتي هو اصدار س����ورة 
الكهف واصدار سورة يوسف من صالة 
التراويح مع الدعاء، وإصدار سور فاطر 
ويس والصافات، وأحد اهم مشاريعي 
هو تسجيل ختمة كاملة مرتلة للقرآن 

الكرمي ان شاء اهلل.
م��ا نصيحتك للش��اب ال��ذي مازال 
مس��تغرقا في س��ماع األغاني في أيام 

رمضان وتقصيره في جانب القرآن؟
يقول النبي ژ »لن تزوال قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن اربع ومنها 
ع����ن عمره فيم أفناه« فعليه ان يدرك 
ان األعمار محدودة واألوقات معدودة 
ونحن مساءلون عنها يوم القيامة فلذا 
علي����ه ان يبتعد عن هذا اللهو احملرم 
وأن يشحذ الهمم وان يحسن استغالل 
األوقات في هذا الش����هر الكرمي افضل 

استغالل.

عدنان عبدالقادر: لكل سورة في القرآن موضوع واحد 
وبمعرفته تتجلى للقارئ عظمة القرآن ويحس بلذته

ق�ال حذيفة بن اليمان ÿ صليت خلف النبي ژ في قيام الليل فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند املائة، ثم مضى فقلت يصلي 

بها في ركعتني، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسال ثم افتتح النساء فقرأها،  رواه مسلم.

عندما يقرأ املس�لم هذا احلديث يداخله التساؤل، ما الذي جعل النبي ژ يسترسل في كل سورة قرأها وال يركع حتى ينتهي 

منها؟ كما في احلديث اآلخر أن النبي ژ كان يقرأ في كل ركعة بس�ورة منه�ا رواه أبو داود، ِلم ّلم يركع النبي ژ في منتصفها أو 

بعد الربع األول من احلزب كما يفعله كثير من األئمة.

هذه التساؤالت يجيب عنها اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الداعية عدنان عبدالقادر في كتابه املسمى 

»املختصر من نثر املاس والدرر في طرق البحث عن مقاصد السور«، حيث أوضح في لقائه مع األنباء أنه جمع في كتابه مسائل متناثرة 

في كتب األولني ليس�هل على القارئ معرفة مقصد كل سورة من القرآن، مش�يرا إلى أنها طريقة لتذوق حالوة القرآن حيث يفاجأ 

املسلم على دقة ترابط آيات السورة الواحدة بعضها ببعض، وفيما يلي نص اللقاء:

القارئ معاذ الدالل يتحدث في االستديو اخلاص به

الداعية عدنان عبدالقادر

إعداد: ضاري المطيري


