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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

مللا أول مؤلفاتللك من الكتب االسللامية ومتى 
بدأت بتأليفه؟

رواية شعبة عن عاصم بن أبي النجود وكان 
ذلك في س����نة 2006م، وشعبة بن عياش ختم 
القرآن على عاصم 3 مرات وحني حضرته الوفاة 
بكت أخت����ه فقال ما يبكيك؟ انظ����ري إلى تلك 
الزاوية فقد ختمت فيها القرآن ثماني عش����رة 

ألف ختمة.
هل أنت متخصص في علوم القرآن وتفسيره 

أي علم القراءات مثا؟
نعم أنا متخصص في علم القراءات والتجويد 
والضبط والتشكيل للرسم العثماني كما درست 
تلك العلوم من ش����يخي عبدالرازق بن علي بن 

إبراهيم موسى، رحمه اهلل.
حدثنا عن شيخك؟

هو الشيخ املتقن احلافظ املدرس للقراءات 
العشر الصغرى والكبرى في جمهورية مصر 
والكويت واملدرس للقراءات العشر في اجلامعة 
اإلسالمية في املدينة املنورة في السعودية وأيضا 
املشرف على طباعة مصحف امللك فهد واملشرف 
على اإلذاعة السمعية في السعودية سابقا. بعد 
ذلك انتقل الى الكويت وذلك سنة 2004م لتدريس 
القراءات العش����ر الصغرى وكنت أنا واحدا من 

طلبته واحلمدهلل على ذلك الكرم من اهلل.
مللا أهميته لطلبللة علم القللراءات أو العامة من 

الناس؟
أوال بالنسبة لطلبة القراءات فهو تنوع في 
قراءة جديدة لم يس����معها من قبل بل فيها من 
األهمية وهو التواتر في القراءة كما هي رواية 
حف����ص وإال يكون تعلم تلك القراءة في الكتب 
نظريا فقط وينقطع التواتر فيها، ثانيا لعامة 
الناس، فهو تثقيف للناس بأن القرآن فيه روايات 
كثيرة ليس����ت فقط حفص وإمنا هناك روايات 
أخرى وتوعية للناس بالتعدد للروايات وهذا ما 

حدث في عصرنا اليوم فتجد الكثير من األئمة 
يق����رأون اآلن مثال رواية ش����عبة وورش ألنها 
مشابهة لرواية حفص وأيضا لو سافرت إلى دول 
املغرب العربي لوجدتهم يقرؤون رواية قالون 
وورش عن نافع فلذلك كانت أهمية تنوع القراءة 
في دولتنا احلبيبة خطوة مهمة جدا لعبور أو 
لكسر حاجز اخلوف من املصلني أو الفتنة في 
الق����راءة ملا لها من تغير ف����ي بعض املعاني أو 

إمالة كلمة أو تسهيل همزة.
ما الطريقة املثلى لاستفادة من تلك الرواية؟ 

بس����يطة وما هي إال بنشر تلك الرواية عن 
طريق اإلقراء بها في املساجد وفي حلقات السند 
ويكون ذلك بإش����راف من إدارة شؤون القرآن 
التابعة ل����وزارة األوقاف وتداوله����ا بني عامة 
الن����اس للتعريف بها وقيام األئمة بالقراءة بها 
في الصلوات اجلهرية أو في صالة القيام أو في 

صالة الكسوف وغيرها. 
هل هناك مشللايخ أخللر أخذت عليهللم رواية 

شعبة عن عاصم؟
نعم ش����يختي الفاضلة أم السعد بنت علي 
جنم، رحمها اهلل، وهي من قراء اإلس����كندرية 
ومتقنة للقراءات العشر الصغرى والكبرى وكانت 
ضريرة وقد استضافتها الكويت لفترة بسيطة 
لتعلم القراءات العشر وأنا كنت واحدا من الذين 
أخذ عليها رواية عاصم عن أبي النجود براوتيه 

شعبة وحفص.
كم عدد املشايخ الذين قرأت عليهم؟

هم 5 مشايخ، الشيخ عبدالرازق علي إبراهيم 
موسى، عبدالسالم حبوس، أم السعد بنت علي 
جنم، أبونعيم عتيق الرحمن، محمود عبدربه، 

والشيخ زاهد.

القراءات العشر

نسمع بالقراءات العشر أو السبع حدثنا بإيجاز 

عن هذا العلم الثمني؟
»إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا 
ما تيسر منه« احلديث. وكذلك ما روي عن مسلم 
في صحيحه »إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على س����بعة أحرف فأميا حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا«. واملراد باألحرف الس����بعة هي وجوه 
متعددة في وجوه القراءة، يقرأ بها القرآن بأي 
وجه منها. وأقصى ما تبلغه الوجوه هو 7 أوجه 
في الكلمة الواحدة، وليس شرطا أن تكون في 
كل موضع. ولو رأيت القراءات املختلف فيها بني 
القراء لوجدت أنها ال تزيد على 7 أوجه واحلديث 
»إن هذا القرآن.«.. يدخل فيه القراءات العش����ر 
املتواترة والشاذة ألنها كانت قرآنا قبل العرضة 
األخيرة على النبي ثم نسخت الشاذة واستقرت 
على القراءات العشر املتواترة. فإن قيل ال يوجد 
في القرآن كلمة تقرأ على 7 أحرف متواترة بل 
أقصى كلمة تك����ون على 6 أوجه نقول ان هذه 
األحرف الس����بعة قد نس����خ منها بعد العرضة 
األخيرة فقد عرض الرسول القرآن مرتني على 
جبريل وقد اس����تقر القرآن بقراءاته العشر في 
العرضة األخيرة وقد نسخ منه أحرف فلم يبق 
من تلك األحرف السبعة التي يقرأ بها ويحكم 
بقرآنيتها إال القراءات العشر املتواترة وأقصى 
حد تصل فيه عدد الوج����وه في هذه القراءات 
6 أحرف ف����إذا أخذنا القراءات األربع التي فوق 
التواتر والتي تس����مى بالشاذة ووضعناها مع 

العشر سيكون أقصى حد في األحرف هو 7.

قالون وورش

هل هناك مؤلفات أخرى لديك؟
نعم أعكف على االنته����اء من تأليف رواية 
قالون وورش وذلك يتطلب التحقيق والتدقيق 
على التأليف فهو ليس بالشيء السهل فهو أمانة 
علمية نحتاج فيها إلى الدقة والدراية لهذا العلم 

القيم. وأحاول أن أكون دقيقا جدا وأنقل كل ما 
تعلمته من ش����يخي وأن تكون الطبعة األولى 
منقحة وخالية من اخلطأ، ولهذا كان من حسن 
حظي أن كان واحدا من طالبي أراد تعلم رواية 
قالون وورش باإلضاف����ة إلى أنه قد ختم علي 
رواية ش����عبة وحفص وهذا الطالب هو وليد 
الشطي وهو من املش����جعني لي لتأليف رواية 

قالون وورش عن نافع املدني.
هل هنللاك أناس شللجعوك على القيللام بهذا 

التأليف املبارك؟
أوال من نفس����ي وجدت أن أؤلف رواية من 
الروايات العشرين للقراءات العشر تكون عونا 
لي للمراجعة سواء بيني وبني نفسي أو تكون 
مثال ختمة لشهر رمضان حيث تكون أثبت لي 
في حفظ تلك الرواية. وقد استحسنت الفكرة 
حي����ث ان الكثير من طلبة العل����م قالوا لي ان 
تلك الفكرة سهلة جدا وفي متناول اجلميع وقد 
سهلت عليهم تعلم تلك الرواية نظرا لسهولة 
التأليف وباالختصار الشديد غير اململ وأيضا 
لعدم وجود االختالف بني رواية حفص وشعبة. 
ومن طالبي الذين ش����جعوني كثر منهم وليد 
الشطي وعبدالرحمن القريافي وإيهاب السعدي 

ومحمد اخلضر.

أهمية المشافهة

هل يجوز تلقي رواية شعبة أو أي رواية أخرى 
بالتلفون أو غيره دون رؤية الشيخ؟

إن في القراءات أش����ياء ال حتكم إال بالسماع 
واملشافهة كاإلدغام واإلشمام والروم واالختالس 
وغير ذلك والبد للقارئ أن يرى املقرئ بعينه 
حتى يس����تطيع أن يقلده في النطق ويصحح 
له اخلطأ فينطق كما ينطق شيخه وألن ضبط 
احلركات مطلوب للنطق الصحيح باحلرف وال 

يعرف ذلك إال باملشافهة.

إن حفظ القرآن عبادة يبتغي بها صاحبها وجه اهلل 
والثواب في اآلخرة، وبغير هذه النية لن يكون له أجر 
بل وسيعذب على صرفه هذه العبادة لغير اهلل عز وجل، 
ويجب على حافظ القرآن أن ال يقصد بحفظه حتصيل 
منافع دنيوية ألن حفظه ليس سلعة يتاجر بها في الدنيا، 

بل هي عبادة يقدمها بني يدي ربه تبارك وتعالى.
وقد اختص اهلل تعالى حافظ القرآن بخصائص في 

الدنيا وفي اآلخرة، منها:
1� أنه يقّدم على غيره في الصالة إماما.

2� أنه يق����دم على غيره في القبر في جهة القبلة إذا 
اضطررنا لدفنه مع غيره.

3� يقدم في اإلمارة والرئاسة إذا أطاق حملها.
وأما في اآلخرة:

4 � ف����إن منزل����ة احلافظ للقرآن عند آخ����ر آية كان 
يحفظها.

5 � أنه يكون مع املالئكة رفيقا لهم في منازلهم.
6 � أنه يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة.

7 � أنه يشفع فيه القرآن عند ربه.
وأما أقرباؤه وذريته فقد ورد الدليل في والديه أنهما 
يكس����يان حلتني ال تقوم لهما الدنيا وما فيها، وما ذلك 
إال لرعايتهما وتعليمهما ولدهما، وحتى لو كانا جاهلني 
فإن اهلل يكرمهما بولدهما، وأما من كان يصد ولده عن 

القرآن ومينعه منه فهذا من احملرومني.
وكما أن هناك بعض العوامل املساعدة التي ميكن أن 

تعني على احلفظ منها على سبيل املثال:
أوال: القراءة مبا حتفظه في نوافل الصلوات.

ثانيا: القراءة في كل وقت يتاح لك.
ثالثا: قراءة احملراب أي أثناء إمامة الناس في الصالة 

فإنها احملك الصحيح للحفظ.
رابعا: سماع األشرطة القرآنية املجودة لبعض 

القراء، خاصة أصحاب األصوات اجلميلة.
خامس����ا: االلتزام مبصح����ف واحد 
للحفظ، فإن التعود عليه يعني على 
احلفظ، وه����ذا أمر مجرب يوصي 

به احلفاظ.

بقلم: عيسى العنزي

»ال تنس ذكر اهلل«حفظ القرآن

قال رسللول اهلل ژ »إن هذا القرآن أنزل على سللبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسللر منه« وفي حديث آخر قال »إن اهلل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
سبعة أحرف فأميا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا«، واملراد باألحرف السبعة هنا هي وجوه متعددة في قراءة القرآن لتيسير على أمة محمد ژ، هذا 

ما أكد املقرئ مطلق خميس العازمي.
وأوضللح العازمللي أهمية رؤيللة القارئ املريد تعلم علم القللراءات من رؤية املقرئ بعينلله ألن بعض أحكام القراءات والتجويللد ال ميكن تعلمها 
إال باملشللافهة كاإلدغام واإلشللمام والروم واالختللاس، الفتا إلى أنه يعتكف حاليا علللى إنهاء تأليف رواية قالون وورش ضمن القراءات العشللرة 

املتواترة.
»األنبللاء« التقت اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف مطلق العازمي، ليحدثنا عن أهمية تعلم علم القراءات، وعن الطرق املثلى واألنسللب لتعلمها، 
باإلضافة إلى حديثه عن مؤلفه اجلديد »رواية شللعبة عن عاصم من طريق الشللاطبية«، التي يدعو إلى نشللرها عن طريق اإلقراء بها في املساجد في 

صاة القيام وغيرها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

العازمي: تعليم بعض أحكام القراءات والتجويد
يتطلب رؤية القارئ للمقرئ للتقليد وتصحيح األخطاء

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

»http://www.4shared.com/file/61486892/8eb75d90/006.html«

أعلن عن اعتكافه على إنهاء تأليف رواية قالون وورش

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

معظمنا عند انش���غاله لساعات 
طويلة في العمل على جهاز الكمبيوتر 
قد ينسى ذكر اهلل سهوا ونسيانا منه، 
لذلك فاليوم نقدم لكم برنامج »ال تنس 
ذك���ر اهلل« الذي يقوم بإظهار نافذة 
صغيرة فيها أذكار نبوية مختارة، 
ميكن للمستخدم إيقافها ونسخها إن 

أحب، وكذلك إلغاؤها متى شاء.
كيفية تنزيل البرنامج

1- عملية تنصيب البرنامج سهلة 
جدا، فليس عليك س���وى أن تنزل 
البرنامج بنسخته الرابعة من الرابط 
»http://www.4shared.com/ التالي

 file/61486892/8eb75d90/006.html«،
علما أن حتميل البرنامج باملجان.

2- ثم اضغط على »setup« والذي 
ال يتج���اوز حجمه 873 كيلو بايت، 
وانتظر حتى ينتهي استكمال تنصيب 

البرنامج متاما.

كيفية استخدام البرنامج

بعد تشغيلك للبرنامج قم بضبط 
وقت ظهور شاشة التذكير »مثال كل 
1 دقيقة«، ثم ضع املدة التي ستبقى 
بها شاشة التذكير أمامك قبل اختفائها 
من خالل ضبط »مدة بقاء شاش���ة 
التذكي���ر«، ثم بعد ذلك اضغط على 
زر اب���دأ، وبعدها عل���ى زر تصغير 
الس���اعة  البرنامج بجوار  فيصبح 
لكي يعمل البرنام���ج في اخللفية، 
وتس���تطيع إعادة ضبط اي ش���يء 
تريده من خالل الضغط على أيقونة 
الساعة،  البرنامج املوجودة بجوار 
وألي استفسار ميكنكم زيارة موقع 
البرنامج www.althkir.net وزيارة 
قس���م األس���ئلة والتعليقات لطرح 

استفساراتكم وأسئلتكم.




